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Család- és gyermekjóléti központ beszámolója 2020 évről 

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 



4 

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: 

A 2020-as év a SARS-CoV-2 járvány miatt speciális feladatellátást igényelt a család- és 

gyermekjóléti központ munkájában is. Az évben több alkalommal jelentek meg erre vonatkozó 

jogszabályok, valamit az ágazati minisztérium által kiadott útmutatók, melyek betartása mentén 

végeztük a szakmai munkát. Általánosságban elmondható, hogy a speciális szolgáltatások nagy 

része időszakosan tudott csak működni az elmúlt évben. 

- 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. A 2020-as évben 18 

alkalommal valósult meg a szolgáltatás, melyből 12 jogerős hatósági intézkedéssel érintett 

eset. 

- Jogi tanácsadás: keddenként 14
00

-16
00

 

- Pszichológiai tanácsadás: csütörtökönként 8
00

-12
00

 

- Családkonzultáció: igény szerint 

- Kórházi szociális munka: Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a helyi, 

illetve a kaposvári, szekszárdi és szigetvári kórházakkal, mivel a járás településein élők ellátása 

ezekben az intézményekben történik. 1 fő esetmenedzser látja el egyéb teendői mellet a fenti 

tevékenységet, melynek során fogadja az egészségügyi intézmények által küldött jelzéseket, 

szükség esetén továbbítja a megfelelő intézményegységekhez, illetve megteszi a szükséges 

intézkedéseket (családlátogatás, környezettanulmány, gondnokság alá helyezés stb.). 

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

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás 

nyújtása. A telefonhívásokat a család- és gyermekjóléti központ 8 munkatársa fogadja (havonta 

készült  beosztás alapján). 

- Szociális diagnózis készítése: 2019. január 1-től valamennyi családé és gyermekjóléti 

központ feladata a szociális diagnózis elkészítése, melyhez új munkaköz kapcsolódott:  a szociális 

diagnózist készítő esetmenedzser. A 2020-as évben 2 fő 4-4 órában látja el a teljes dombóvári járás 
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területén az alábbi feladatokat: 

 az igénylő problémájának felismerése, definiálása és ennek alapján szükségleteinek 

megállapítása 

 a megfelelő szolgáltatások megállapítása 

 az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése 

 az igénylőknek a megfelelő szolgáltatókhoz történő irányítása 

A család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít: 

- a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan szociális szolgáltatás 

vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – 

igénybevétele válik szükségessé, amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a 

szolgálat más okból szükségesnek tartja, 

- a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott esetén akkor, ha az 

esete nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alá, 

- és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul. 

A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagjai is 

kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központnál. 

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza 

az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek 

napközbeni ellátását – gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása 

esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és 

intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni. 

A 2020-as évben 14 esetben készült el szociális diagnózis. 

- 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, 
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mely a 2020-as évben összesen 1616 tevékenységet jelent a fenti feladatok vonatkozásában. 

  

 A 2020-as évben az óvodai- és iskolai szociális segítők szervezésében és lebonyolításában 

valósult meg a nyári napközis tábor júliusban és augusztusban 1-1 hét időtartamban. A tábor 

megvalósítására a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti 

Központja a fenntartó társulás kötelezettségvállalásával 2 pályázatot nyújtott be az Erzsébet 

Alapítványhoz. A pályázat megírásában és elszámolásában szintén az óvodai- és iskolai szociális 

segítők vettek részt. 

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) 

5 fő óvodai- iskolai szociális segítő (1 fő osztott munkakörben) 

A család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője az intézményvezető-helyettesi feladatokat 

is ellátja. 

A 2020-as évben 2 fő esetmenedzser munkaviszonya megszűnt, 1 státuszt sikerült pótolnunk. 

A szakemberek közül mindenki rendelkezik jogszabályban előírt végzettséggel. 

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: 68 fő 

Nevelésbe vett gyermekek száma: 28 fő 

Családba fogadás: 27 fő 

Megelőző pártfogás: 4 fő 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett: 7 fő 
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Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek: 

- szociális segítő tevékenység: 162 alkalom 

- családlátogatás: 864 alkalom 

- környezettanulmány készítése: 160 db. 

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek: 

- kapcsolatügyelet: 18 alkalom., ebből jogerős hatósági intézkedéssel érintett 12 eset 

- családkonzultáció: - 

- óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység: 1616 alkalom 

- kórházi szociális munka 13 alkalom 

- készenléti telefon hívás: 14 db 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolata a Dombóvári járásban működő 

szolgálatokkal: 

Ellátási területünkön a 2020-as évben két család- és gyermekjóléti szolgálat működött: 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 tartott esetmegbeszélést a 

család- és gyermekjóléti szolgálatok részére, melyek a munkamódszerek megbeszélésére, az 

egységes adminisztráció vezetésére irányulnak. 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. Az ezzel kapcsolatos szakmai munkát egy 

esetmenedzseri feladatokat is ellátó jelzőrendszeri tanácsadó végzi. 

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. 
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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 2020-ban 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 folytattakaz 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). 
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Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója 2020 évről 

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. §-a, 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 óvodai és 

iskolai szociális tevékenységet biztosít. 

 

 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 
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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 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat 

(a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat 

ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 

családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 

 

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 szolgáltatást igénybe vevő számára az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell nyújtani 

a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és 

c) panaszjoga gyakorlásának módjáról. 

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és 

esetkezelés szükséges, 
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a) a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a 

cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilat-

kozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, 

és 

b) a hatályos jogszabály szerinti esetnaplót kell vezetni, 

ide nem értve a „Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló 

gyermek védelme” 

és a „Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családbafogadásának elősegítése” alcím alá 

tartozó eseteket. 
 

A kétszintű feladatellátás szakmai protokolljának megfelelően az adminisztrációs útmutató szerinti, 

mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentációt, adatlapokat vezeti szakmai 

egységünk. Klienseinket az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot követően nyilvántartásba 

vesszük. 

 

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. 
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A szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás 

megszervezésére és dokumentálására sor kerül, vagy 

hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik. 

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. 

c) tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak 

tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, valamint személyes közreműködéssel segíti e 

szolgáltatások igénybevételét és ezáltal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és 

megszüntetését. 

 

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 
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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, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási jel-

zőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szer-

vez, 

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 jelző-

rendszeri felelőst kell kijelölni a fenti feladatokra, illetve azok koordinálására. 

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

jóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, ha-

ladéktalanul 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, 
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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 a 2020. december 31-i állapot szerint 1 fő szakmai 

vezető és 4 fő családsegítő látja el, amely nem felel meg a települések lakosságszámára vetített 

törvényi előírásnak, a szükséges létszám minimumhoz plusz 1 státusz feltöltése szükséges. 

A 2020-as évet már 1 fő létszámhiánnyal kezdtük meg, mivel 2019 novemberében 1 fő szakképzett 

munkatárs intézményen belüli - másik szakmai egységhez történő - áthelyezésére került sor, az ő 

státusza ekkor nem került feltöltésre. 

Több éve áll már fenn ez a probléma szakmai egységünknél, csak időszakosan állt módunkban 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 lett 

volna az előző év novembere óta betöltetlen üres státusz feltöltése. 

2020 második félévére két új település vonatkozásában vettük át a feladatellátást illetékesség 

változás miatt, mivel Csikóstőttős és Attala települések társultak a Dombóvári Közös 
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Önkormányzati Hivatalhoz. A lakosságszám növekedése miatt 1 fő családsegítő státuszbővítés vált 

indokolttá a jogszabályi előírásoknak eleget téve, ezért ekkor pályáztatásra került a két fő 

családsegítői státusz, melyet július, ill. augusztus hónapban sikerült feltöltenünk. A két új kolléga 

közül 1 fő szakképzett felsőfokú végzettségű, 1 fő felsőfokú végzettségű, de szociális 

szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért 5 éven belül vállalta a 2 éves kiegészítő szakágazati 

felsőfokú végzettség megszerzését. 

A státuszok feltöltésével hosszú idő után rendeződött volna a szakmai egység létszáma, de ezt 

közvetlenül megelőzően a még nem szakképzett, tanulmányait folytató munkatársunk munkahelyet 

váltott 2020. május végén, ezért ismét 1 státusz megüresedett. 

Ebben az átmeneti időszakban (május-június második fele) 3 fő létszámhiánnyal (az előírt fele) 

kellett ellátnunk a feladatokat, mely rendkívül megterhelő volt a munkatársaknak. Az augusztus 

közepén történt felvételt követően tudtuk kialakítani a két új településsel kiegészült feladatellátás 

munkarendjét, munkaszervezését. 

Az egy fő üresedés nem került feltöltésre, mivel a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató 

Intézményt fenntartó Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás a családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás feladatellátását 2021. január 1-től átadja a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. 

Az átszervezés a 6/2020. (XI.23.) Tanácsi Határozat értelmében mind a családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, mind a házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljes 

átvállalásával történik. 

Ennek értelmében a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény beleolvad a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény szervezetébe. 

Szakmai egységünk így a Dombóvári Járás összes településének feladatellátását végzi a jövő évtől 

kezdődően. Az ott dolgozó munkatársak átvételével a lakosságszám arányos létszám megfelelne a 

követelményeknek, de az eddig szolgálatunknál dolgozó szakképzett felsőfokú munkatársunk 2021. 

január 1-től áthelyezésre kerül másik szakmai egységbe részmunkaidős foglalkoztatásba, ezért 

ismét 1 fő létszámhiány áll fönn a szakmai egységünkben, valamint a beolvadó szolgálat 

munkatársai közül 1 fő nem rendelkezik felsőfokú szakképzettséggel, asszisztensi munkakörben 

foglalkoztatható. 

A 2021. január 1-én fennálló két fő létszámhiány betöltése pályáztatásra került december óta, amely 

jelenleg még nincs betöltve. 

A fent leírtak is mutatják, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál magas a fluktuáció, állandó 

létszámhiánnyal küzdünk, szakemberhiány van, a megfelelő szakképzettség nem áll rendelkezésre a 

legtöbb esetben a jelentkezőknél. 

Ennek ellenére a feladatellátás folyamatosan biztosított, szolgáltatásainkat - az aktuális 

humánerőforrásokhoz igazodó – megfelelő munkaszervezéssel nyújtjuk klienseink számára. 

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 %) 
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A családsegítő munkatársak a 2019-es évben foglalkoztatottak mindannyian teljesítették a 

választható továbbképzés előírt minimumát, a fennmaradó továbbképzési időszakban a másik két 

továbbképzési elem megszerzése a cél. A 2020-ban felvett munkatársak még nem voltak 

továbbképzésen. 

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 (2020. év végi állapot 

szerint) 

 

5 fő – ebből 1 fő szakmai vezető-szociálpedagógus 

1 fő szociálpedagógus, szociálpolitikus 

1 fő szociális munkás (2021.01.01-től áthelyezésre 

kerül másik szakmai egységhez) 

1 fő szociálpedagógus 

1 fő tanító, rendőrtiszt 

(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 vagy laptop, internethasználat, vonalas 

telefonkészülék, valamint flottás mobiltelefon biztosított. Az egyéb, munkavégzéshez szükséges 

közös használatú eszközökkel - nyomtató, fénymásoló – is rendelkezünk. Az ügyfélfogadáshoz 

rendelkezésre álló irodákon kívül – az esetkezelés jellegétől függően szükséges és előírt – külön 

interjúszoba az előző évekhez képest már nem áll rendelkezésre, szükség esetén a kapcsolatügyeleti 

helyiségben van lehetőségünk a klienssel történő négyszemközti beszélgetésre, amennyiben az 

nincs használatban kapcsolattartásra. Ezt a helyiséget 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, valamint Szakcs, Lápafő, Várong és a 2020-as évben társult 

Csikóstőttős és Attala 

 

A COVID járványidőszak alatt a személyes ügyfélfogadást – a minisztériumi útmutatásnak 

megfelelő biztonsági előírásokkal (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, helyiség fertőtlenítése, egy 
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időben az ügyfélfogadó irodában fogadható kliensszám korlátozása) - továbbra is 

biztosítottuk a megszokott napokon, az ügyfélfogadásra biztosított napi időintervallumot 

csökkentettük a biztonság érdekében az alábbiak szerint. Jelenleg is ez az ügyfélfogadási rend 

van érvényben. 

A COVID járványügyi veszélyhelyzetben a vidéki települések fogadónapi ügyfélfogadása 

szünetel. 

Személyes ügyintézésre csak elkerülhetetlen esetben, ill. krízishelyzet esetén van lehetőség. 

A személyes ügyfélfogadást előre egyeztetett időpontban, indokolt esetben biztosítjuk, a 

településeken feltüntetésre kerültek intézményünk elérhetőségei, illetve a munkaidőn kívül is 

hívható készenléti telefonszám. 

 

Az összes ellátott település vonatkozásában elmondható, hogy a COVID járványhelyzet alatt a 

gondozott családok esetében, amennyiben az eset jellege nem indokolja, hogy a lakókörnyezetet is 

megtekintsük, a családlátogatások alkalmával a szabadban kerül sor a személyes konzultációra. 

Indokolt esetben (pl. környezettanulmány készítése) az előírt biztonsági szabályokat betartva, 

egyéni védőeszközök használatával kerül sor a családlátogatásra. A személyes kapcsolattartás 

helyett jelen helyzetben preferáljuk a telefonos és egyéb módon történő kliensekkel való 

kapcsolattartást. 

A települések önkormányzatának szociális ügyintézőivel folyamatos, aktív kapcsolatban állnak 

munkatársaink a járványhelyzet alatt is, akik jelzik, amennyiben szolgálatunk bekapcsolódására van 

szükség adott esetben. 

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. 

2020 évben márciustól a járványhelyzet miatt szünetelt egy ideig a szervezett szakmai műhelyek 

összehívása, de természetesen bármilyen kérdéssel fordulhattunk a megyei hálózati szakértőhöz, aki 

folyamatosan továbbította a szükséges szakmai anyagokat, tájékoztatásokat. 

Júniustól ismét engedélyezték a szakmai műhely megtartását, amin ismét részt vettünk, majd a 

járványhelyzet második hullámát követően online kerültek megszervezésre és lebonyolításra a 

Hálózati Workshopok. 

 

Statisztikai adatok: 

 

Éves forgalom/tevékenységek száma: 6926 

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 

98 275 

fő 

106 

fő 

169 

fő 
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Ebből központ által 

továbbított/központból érkező 
122 fő (49 család) 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 
1984 fő 

523 
Ebből központ által 

továbbított/központból érkező 
20 fő (13 család) 

Összesen: 2259 fő 

621 
Ebből központ által 

továbbított/központból érkező 
142 fő (62 család) 

 

A tárgyévben újként keletkezett gondozási esetekben érintett kiskorúak száma a 

kapcsolatfelvétel módja szerint (nem halmozott adat): 
 

- önkéntes megkeresésre (szülő kezdeményezte): 6 fő 

- önkéntes megkeresésre (gyermek kezdeményezte): - 

- szülővel közösen kezdeményezték: 8 fő 

- más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide átirányított: 7 fő 

- jelzőrendszer által kezdeményezett: 8 fő 

- a gyámhatóság által kezdeményezett: 9 fő 

Összesen: 38 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: 
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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-tól már az újonnan induló 

hatósági eljárások során kapcsolódunk be a központ által koordinált esetvezetésbe (ezeknél az 

eseteknél, pozitív kimenetel esetén jellemzően két évet követően 2020-ban került sor a hatósági 

intézkedés megszüntetésére, mely után még 6 hónap alapellátásban való gondozási együttműködést 

ír elő a gyámhatóság), ill. az alapellátás eredménytelensége esetén szolgálatunk kezdeményezi a 

központ felé a védelembe vétel szükségességét. 

 

A járványhelyzet alatt azt tapasztaltuk, hogy lényegesen megnőtt az anyagi nehézségekkel 

küzdő családok száma, mindennapos igény jelentkezett a kliensek részéről az élelmiszer 

adományra. 

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítő tevékenység (az év folyamán): 

 

Megnevezés Szolgáltatásban részesülők 

száma 

Saját ügykörben végzett tevékenység 95 

Egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ által 

bevonva (hatósági intézkedés esetén) 
80 

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása 1 

Összesen: 176 

 

A szakmai tevékenységek adatai (az év folyamán): 

2020. év forgalmi napló összes forgalma (tevékenységek száma): 6317 

Gondozási esetszámaink, az együttműködési megállapodás keretében történő esetkezelés 

nagyságrendileg hasonló számokat mutat az előző évvel, a két átvett település (Csikóstőttős és 

Attala) esetátadásai nyomán megnövekedett a gondozott családok száma. 2020-ban is voltak olyan 

családok, amelyeket már az előző évben (években) vontunk be 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 az előző évhez képest összességében az új 

települések esetátvétele miatt növekedett. 

Az egyszeri intézkedéssel lezárható napi ügyfélforgalmunk számottevő része a kliensek számára az 

ügyintézésben való segítségnyújtás és az ehhez kapcsolódó információnyújtás, tájékoztatás, mivel 
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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, lakáspályázatok ügyeinek intézésében kérnek 

segítséget klienseink, de továbbra is vannak még olyan ügyfeleink, akik a Kormányablakban 

intézhető ügyek nyomtatványainak töltését szolgálatunktól szeretnék igényelni. 

 

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. 

 

2020. február hónapban minden ellátott település vonatkozásában megszervezésre és megtartásra 

kerültek – négy alkalommal az éves települési tanácskozások. 

-  2020 szeptemberében a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálati tervezetének egyeztetésére 

(helyi esélyegyenlőségi fórum) a helyi önkormányzaton telefonos, ill. online konzultáció keretében 

került sor. 

- Szintén ebben a hónapban egy szűkebb körű szakmaközi megbeszélés valósult meg 

intézményünknél személyes jelenléttel, a MONTÁZS Projekt – A fogyatékos személyek számára 

nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. – 

EKOP-16-2016-00001 – munkatársaival az alábbi témában történt megbeszélés: 

 A fogyatékos személyeket érintő problémák a COVID-19 járványhelyzet időszaka alatt. 

 Az érintett célcsoporttal foglalkozó szociális munkatársak eddigi tapasztalatai, nehézségei a 

járványhelyzet kialakulását követően, jó gyakorlatok megbeszélése. 

 Akadálymentesítés hiánya a közoktatási intézményekben, 

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 9.00-10.30 óráig lehet 

jönni az ügyfeleknek a pékáruért). Rendkívül nagy az igény erre az ügyfelek részéről, de sajnos 

2018-at követően már kevesebb mennyiséget, ill. árufélét kapunk, de így is jelentős segítséget jelent 

ez a rászorulóknak. Az igény még inkább megnövekedett a kliensek részéről a napi adományra, a 

2019-es adatokhoz képest (872 alkalom) több mint háromszorosára növekedett a napi osztás száma 

(2706 alkalom). 

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. 
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által - intézményünk munkatársainak köszönhető önkéntes 

munkával – november végén gyűjtött tartós élelmiszerekből 70 családnak jutattunk csomagokat. 

A járványidőszak alatt, reagálva az ellátotti kör anyagilag megnehezedett helyzetére, több 

alkalommal is pályáztunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnél tartós élelmiszer adományra. A 

sikeres pályázatok nyomán az április végétől decemberig tartó időszakban további 4 alkalommal 

történt csomagosztás a tartós élelmiszerekből. 

Összesen mintegy 2230 kg tömegű élelmiszer került kiosztásra 338 családnak. 

 

Ezt az adományozást szintén segítette a Katolikus Karitász csoport együttműködése 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 TESCO támogatásával decemberben 20 db tartós élelmiszert tartalmazó élelmiszercsomaggal 

segítettük a közfoglalkoztatásban dolgozókat és családjaikat. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott tartós élelmiszercsomagokkal 2020 karácsonyi 

időszakában 35 családot tudtunk megsegíteni. 

 

A Presidium Közhasznú Egyesület az általuk gyűjtött ajándékokat átadták intézményünknek, 

hogy jutassuk el azokat a rászorulóknak. A különböző tárgyi ajándékok közül az 

élelmiszercsomagban részesülőknek jutattunk, így az élelmiszeren kívül a családok átérezhették az 

ajándékozás örömét is. 

 

A TMKH Dombóvári Járási Hivatala is eljutatta hozzánk a dolgozói által felajánlott 

adományokat, melyeket szintén továbbítottunk a látókörünkben lévő családoknak. 

 

A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület szintén felajánlott 10 db adománycsomagot elsősorban 

egyedülálló, idős rászorulók részére, szolgálatunk a célcsoporti adományozottak kiválasztásában 

közreműködött, az adományt az Egyesület juttatta el a klienseknek. 

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 településein 

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. Évi négy alkalommal pedig a szociálisan rászoruló 

megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek is 

részesülnek a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagból a pályázat keretében. 

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. 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz való társulásuk okán Csikóstőttős és Attala 

települések vonatkozásában a feladatellátásban történt területi illetékesség változás miatt 

szolgálatunk látja el a család- és gyermekjóléti alapellátás feladatait. 

A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény részéről 2020. május-június hónapban 

történtek meg a hivatalos esetátadások, iratanyag átadások szolgálatunk részére. 

/Csikóstőttősön 7 család, Attalán 3 család gondozását vettük át./ 
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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 nyári napközis tábor megszervezését és lebonyolítását szolgálatunktól 2020-ban teljes körűen 

átvették a Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítő munkatársai. 

A tábor megszervezése és lebonyolítása a szolgálat napi feladatainak zavartalan ellátása mellett és a 

nyári szabadságolások, ill. a folyamatos létszámhiány miatt is egyre nagyobb terhet jelentett a 

szakmai egység munkatársainak, ezért nagy segítséget jelentett számunkra, hogy az elmúlt nyári 

szünetben (2019-ben) első alkalommal bekapcsolódtak a tábor szervezésébe és lebonyolításába a 

Család- és gyermekjóléti Központ új szolgáltatásának, az óvodai és iskolai szociális segítésnek 

munkatársai is. 

 

2020-ban a járványügyi helyzet miatt járványügyi szakember útmutatásai és az érvényben lévő 

szakmai útmutatások szigorú betartásával kétszer egy-egy hetes turnusban szerveztek tábort 

csökkentett gyermeklétszámmal. Olyan gyermekek vehettek részt a napközis táborban, akiknek 

szülei dolgoznak, a digitális oktatás miatt már elhasználták szabadságukat, így gyermekük 

napközbeni felügyeletét nem tudták megoldani. 

A programok lebonyolításához, a gyermekek egész napos felügyeletének és foglalkoztatásának 

biztosításához azonban továbbra is szükség lehet 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, amennyiben ez szükséges, de ennek 

koordinálása már az iskolai szociális segítők feladata. 

 

- Egyéb szolgáltatások: 

Helyettes szülői szolgáltatás: A három helyettes szült foglalkoztató helyettes szülői hálózat nem 

aktív, egyik helyettes szülő sem vállalja már gyermekek átmeneti gondozását életkori, egészségügyi 

és egyéb okok miatt, ezért az előző évhez hasonlóan 2020-ban sem volt szolgáltatás igénybevétel. A 

szolgáltatás biztosításának feltételei nem állnak fenn, ezért megfontolandó az ellátás fenntartása. 
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Adósságkezelési szolgáltatás: 
Munkatársaink közül 1 fő látta el családsegítői munkáján kívül adósságkezelési tanácsadó 

munkakört, mely munkatárs 2021. január 1-től már nem dolgozik szakmai egységünknél, az előírt 

végzettséggel rendelkező munkatárs nem áll rendelkezésre szolgálatunknál. 

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

(szolgáltatásra jogosult) ügyfél pedig nem volt. 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 7 12 

- ebből: védőnői jelzés 7 10 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 5 13 

- ebből: család- és gyermekjóléti 

szolgálat 
2 8 

- ebből: család- és gyermekjóléti központ 3 5 

Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 3 3 

Átmeneti gondozást biztosítók - - 

Köznevelési intézmény 74 72 

Rendőrség 55 74 

Ügyészség, bíróság - 1 

Pártfogó felügyelői szolgálat - - 

Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy - - 

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet 
10 14 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, 

betegjogi képviselő 
- 2 

Járási hivatal gyámhivatala 9 3 

Összesen: 163 194 

 

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 
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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. 

 

A járványhelyzet időszakában azt tapasztaltuk, hogy a digitális oktatási rendre való átállást 

követően az iskolai igazolatlan mulasztásokról szóló jelzések nem érkeztek, ezért az éves összesített 

adatokban is több mint 20 %-os csökkenést mutat a köznevelési intézményekből kapott jelzések 

száma az előző évihez képest. 

A rendőrségi jelzések száma viszont a felnőtt korú lakosságot érintően 50 %-os emelkedést mutat, 

és a kiskorú gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatos családi konfliktusról szóló jelzés is 

többszörösére növekedett. Ez a tendencia már a Covid időszak elejétől érezhetően megmutatkozott, 

a kényszerű bezártság, családtagok „összezártsága”, az ebből fakadó frusztráció több konfliktust 

generált, hamarabb vezetett „robbanáspontig” egy-egy feszült helyzet, valamint felszínre kerültek 

az addig esetleg elnyomott konfliktusok, családi diszfunkciók. 

Ez mindenképpen figyelemre méltó változás annak tükrében, hogy a rendőrségi jelzések száma az 

ellátási területünkön 2017 év óta folyamatos csökkenést mutatott a 2019-es évig, viszont a 2017-

2018-as adatokhoz képest még most is jóval alacsonyabb számú jelzés érkezett a rendőrségtől. 

A rendőrségi jelzések tartalma szerint 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. 

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 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. A 
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digitális oktatást követő jelzésszám visszaesés az általános iskolában visszaállt normál tanítási 

rendet követően ismét emelkedést mutat. 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. 

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 járványügyi veszélyhelyzet okozta korlátozások miatt a jelzőrendszeri tagok személyes 

kontaktusa is nagymértékben korlátozottá vált és lecsökkent az ellátottjaikkal, látókörükben lévő 

egyénekkel, családokkal, de ez nem jelentheti azt, hogy ezzel a segítséget vagy beavatkozást 

igénylő esetek rejtve maradjanak, még nagyobb a felelőssége a jelzőrendszeri tagoknak a most 

fennálló helyzetben. 

A járványügyi időszakban fontosabbá vált a lakosság szerepe is, a mikrokörnyezet odafigyelése 

egymásra, különösen az egyedülálló, idős emberek vonatkozásában. A most fennálló helyzet pozitív 

hozadéka a társadalom és a lakosság szociális érzékenységének növekedése. 

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 aktivizálásához 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 

jelzések megtétele, megfelelő mennyiségű tartalommal. 

A jelzésekkel kapcsolatos kommunikációban és együttműködésben, illetve a jelzések tárgyában is 

kedvező tapasztalataink vannak. Egyre több esetben tapasztalható, hogy a jelzés után kölcsönös és 

rendszeres az információ áramlás a jelzést tevővel a hatékonyabb és gyorsabb megoldás érdekében. 

 

Az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítése során 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. 
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Indulópont Biztos Kezdet Gyerekház szakmai beszámolója 2020 évről 

 

A Gyerekház feladata, hogy 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 ezt szemelőtt tartva kezdtük el az évet, de a 

világjárvány hamar közbeszólt. 

A tevékenységekben a szülő és gyermeke aktívan részt vesz, ennek során erősödik szülői 

kompetenciájuk, ami kiemelt célja a Biztos Kezdet Gyerekházaknak. 

Kézműves foglalkozások: 

A családoknak nap mint nap lehetőségük van kézműves tevékenységre, eszközök kipróbálására. A 

csoportszobában zsírkrétát, filctollakat és színes ceruzákat biztosítunk részükre, amit bármikor 

használhatnak. Különböző színes lapokon, karton papírokon pedig kipróbálhatják az eszközöket, 

így fejlődik finommotorikájuk és eszközismeretük. Ezek mellett a Gyerekház munkatársai és a 

védőnő  is tart ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat. Ezeken az 

eseményeken a családjaink szívesen vesznek részt, örömmel készítünk el egy-egy szép díszt, tárgyat. 

Saját készítésű gyurmát használunk továbbra is, viszont ez nem áll folyamatosan rendelkezésre, 

hanem egy-egy napra készül. A járvány miatt különösen figyelünk, hogy a használat után a 

szemetesbe kerüljön illetve, hogy a használat során betartsák a higiéníai szabályokat. 

Mozgásfejlesztés: 

Az alapvető mozgáskészségek elsajátítása ebben a korban meghatározó. A Gyerekházban rengeteg 

eszköz, játék támogatja a gyermekek mozgásfejlődést. Ezáltal fejlődik a gyerekek nagy- és 

finommozgása. Fejlesztő eszközeink, játékaink a gyerekek egyensúlyérzékét, mozgáskoordinációját 

és térbeli tájékozódásukat segítik. A Gyerekházban nagy igénybevétel miatt, hamarabb 

használódnak el a játékok, ezért eszközparkunk egyre csökken, hiszen ha balesetveszélyesnek 

ítélünk egy-egy darabot azonnal kivesszük a csoportszoba játékkészletéből. 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 az óvodapedagógus, aki rendszeres tevékenységével 

kiváló munkát végez. Ha a gyermek fejlődésében problémát észlelünk,akkor is fordulhatunk hozzá, 

hiszen mint a szülőnek, mint nekünk tud segítséget nyújtani. A Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársa is, így ha a egyéni fejlesztésrevan szükség, ebben is tud tanácsot adni. 

Kéthetente 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 ad anyának és a gyermeknek 

is. Mesélés, mondókázás, éneklés mindennapos tevékenység nálunk, spontán, az adott helyzethez 

adekvát módon a gyermekek, a szülők vagy a gyerekház munkatársai is kedzeményezhetik. 

Logopédiai foglalkozás: 

Kéthetente érkezik hozzánk a logopédus. A Gyerekházban dolgozók munkájuk során 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 táplálkozásra, de ebben az évben nem tudtunk megfelelő 
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mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt adni, hiszen a járványügyi előírásokhoz kellett igazodnunk. 

Az önkormányzat járványügyi tanácsadója javaslatára tartós előrecsomagolt édesipari árukat adtunk 

a kicsiknek, de igyekeztünk, hogy a lehető legkevesebb adalékanyagot tartalmazzák. Fehérjében 

gazdag, kevés cukrot, vagy cukormentes ételeket adtunk. Gyümölcs helyett kompottal kínáltuk 

őket.. 

Az étkezés során a gyerekek megtanulják a kézmosás fontosságát, ami kiemelten fontos ebben a 

pandémiás időszakban.  A gyerekek az evőeszköz használattal is megismerkednek (kanál, villa), 

ami az óvodában nagy előny. Fejlődik önállóságuk és a tízórai által egyfajta rendszeressége is 

kialakul. Kialakítjuk a kisgyermekben a higénia iránti igényt, így már maguktól tudják, hogy eves 

előtt megyünk a mosdóba kezet mosni, majd csak utána foglalunk helyet az asztalnál, és 

fogyasztjuk el a tízórait. Természetesen az étkezés a szülők bevonásával történik, de a tízórai 

légköre már igyekszik az óvodai életre felkészíteni a kicsiket. 

Az első hullám idején a gyerekház munkatársak videókat és fényképes posztokat készítettek a 

közösségi oldalunkra, hogy ezáltal ötleteket, tippeket adjanak a finom és könnyen elkészíthető 

süteményekhez, ételekhez. Több pozitív visszajelzés érkezett ezekhez az összeállításokhoz. 

Szülők számára szervezett tevékenységek: 

Babamasszázs: 

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

védőnő vezetésével tanulhatják meg azokat a mozdulatsorokat, mellyel tudnak enyhíteni 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. Nagyon fontos program számunkra, hiszen itt már jó 

kapcsolat alakul ki sok esetben a szülővel, így később, ha a gyermek nagyobb lesz visszajárnak 

foglalkozásokra, programokra. 

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. 

Az idei évben sajnos kevesebb alakalommal tudtuk megtartani a foglalkozást. Az év első két 

hónapjában, majd az első hullám után nyáron pár alkalommal tudtuk a babamasszázst megszervezni. 

A vírustól való félelem sok édesanyát távol tartott a Gyerekház falaitól. 

Várandós felkészítő 

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

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

előadásaiból állt. Kiemelten fontosnak tartjuk ezt a programot, hiszen a leendő édesanyák ilyenkor 

szerzik első benyomásukat a Gyerekházról. Sokszor érkeznek a szülők együtt a foglalkozásra. 

Törekszünk a rendelkezésünkre álló tárgyi eszközökből minél kényelmesebb és komfortosabb 

hellyel kínálni a kismamákat. 

Havi teamek: 

Január:  Megbeszéltük a következő hetekre, hónapokra tervezett programokat. Arról is beszéltünk, 

hogy a gyerekház vezető februárban két hétre gyakorlatra megy az óvodapedagógiai tanulmányai 

miatt. Ebben az időszakban indul el a várandós felkészítő, illetve minden program ugyanúgy 

megtartásra kerül. A gyerekház munkatárs tájékoztatva lett, hogy a gyerekház vezető távolléte alatt 

az esetleges problémákról kitől tud segítséget kérni. 

Február:  Beszéltünk arról, hogy az év folyamán szeretnénk még egy várandósságra felkészítő 

tanfolyamot hirdetni.  A jelenlegi március elején ér véget. A márciusra tervezett programokról is szó 

esett. A délután folyamán jelzőrendszeri megbeszélésen is részt vett a gyerekház vezető. 

Március: A Gyerekház a koronavírus járvány miatt Zárva volt. A gyerekház munkatársak otthonról 
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tartották a kapcsolatot a családokkal és egymással. Telefonon, személyesen és messenger 

üzenetekben érdeklődtek a gyerekek és az édesanyák egészségről. 

Április: A Gyerekház a koronavírus járvány miatt Zárva volt. A gyerekház munkatársak otthonról 

tartották a kapcsolatot a családokkal és egymással. Telefonon, személyesen és messenger 

üzenetekben érdeklődtek a gyerekek és az édesanyák egészségről. 

Május:  A Gyerekház a koronavírus járvány miatt Zárva volt. A gyerekház munkatársak otthonról 

tartották a kapcsolatot a családokkal és egymással. Telefonon, személyesen és messenger 

üzenetekben érdeklődtek a gyerekek és az édesanyák egészségről. 

Június:  A Gyerekház újra kinyitott, de korlátozott létszámmal és egyelőre közösségi programok 

nélkül, így a szakembereink sem tértek vissza. Havi teamet nem tartottunk, hiszen a gyerekház 

vezetőn és a munkatárson kívül más nem vett rész a megbeszéléseken. Heti teamek rendszeresek 

voltak, ahol törekedtünk arra, hogy a Gyerekházban újra visszatérjen a megszokott élet. 

Július:  Havi teamet még ebben a hónapban sem tartottunk. A tornát tartó Bayer Adrienn, illetve 

hónap végén Deli Orsolya újra tartott nálunk foglalkozást. A védőnő és a logopédus viszont a 

veszélyhelyzet miatt továbbra is távol maradt. Heti teameket továbbra is tartottunk, ahol 

megbeszéltük az aktuális ügyeket. 

Augusztus:  Beszéltünk a szeptemberi terveinkről. Szeretnénk egy Születésnapi Játszóházat, ezen 

kívül egy Őszköszöntő Játszóházat is.  

Az országban élesedő járványügyi helyzetről is beszéltünk, mely befolyásolja a Gyerekház életét is. 

Fokozottan ügyelünk a higiéniára.   
Szeptember:  Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy továbbra is mindennap teljes körűen 

fertőtlenítsünk, illetve tanácskoztunk a távolabbi terveinkről pl. idén szeretnénk Haloween partyt, 

illetve több barkácsolást.  

Szeretnénk valamilyen állatokkal kapcsolatos programot pl. simogatót az állatok világnapja 

alkalmából. 

Október:  Az októberi hónapban kazánunk ismét meghibásodott, így több hetet zárva tartottunk és 

otthonról dolgoztunk. A Polgármester Úr és főnökünk közbenjárására október 29-én újra lett 

fűtésünk és kinyitottunk. Ezekről a technikai problémákról beszéltünk kolléganőmmel. 

November:   Átbeszéltük a születésnapi játszóházak tanúságát, hogy a továbbiakban is tartunk ilyen 

típusú közösségi rendezvényeket. Esett szó az adventi készülődésről, és arról is, hogy oldjuk meg a 

járvány helyzetben a Mikulás-ünnepséget. 

December:   Megbeszéltük az év végi szabadságokat, illetve átgondoltuk, hogy a következő évben 

milyen elképzelésekkel indulunk. Törekszünk arra, hogy újra többen jöhessenek hozzánk. 

Reménykedünk, hogy az új év egyben sikeres is lesz a Gyerekház számára. 

Közösségi rendezvényeink: 

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

pozitív élményeket szerezzenek a Gyerekházban. Arra törekszünk, hogy olyan jó 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. 

Január: Hóemberes Játszóház: Ma vidám közösségi napot tartottuk, melynek keretében hóemberes 

mondókákat, zenéket hallgattunk. Finom hókiflit ettünk és hóembert készítettünk a szülőkkel és 

gyerekkel.  

A részvétel nem volt magas, de közre játszhat kazánunk hosszabb leállása is. 

A szülők és a gyerekek is jól érezték magukat. Jó hangulatú, vidám nap volt.  

Téli Játszóház:  Nagyon jó hangulatban telt a mai napunk. Finom kókuszgolyót ettünk, téli 

hóemberes mondókákat, dalokat énekeltünk, gyurmáztunk és papírból is hóemberkét készítettünk a 

gyermekekkel és az anyukákkal. 

A programon két új gyermek is részt vett. 
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Február: 

Farsangi Játszóház- Farsangi mulatságot tartottunk ma a Gyerekházban. Jelmezes felvonulás volt, 

finom falatok, farsangi zenék, dalok és készítettünk szép maszkokat is. 

Célcsoportból is részt vettek az eseményen. 

Bábszínház: A mai közösségi napunkra bábszínházat valósítottunk meg. 

Mivel a hozzánk járó korcsoport figyelme zömében rövid intervallumra korlátozódik,í gy ennek 

megfelelően pár perces mesével készültünk. 

A gyerekek és a szülők nagy érdeklődéssel figyelték a történetet. Tervezzük hasonló rövid, pár 

szereplős mesék dramatizálását 

Március: 

Maszatolós Nap:  Tavasz jegyében játszottunk a színekkel és a formákkal szivacsfestő eszközök és 

papír virágok segítségével. A gyerekek szín tanulását, formalátását fejlesztettük, miközben 

finommotorikát is fejlesztettük. Eszközismereteik bővültek. Nagy sikere volt, több szülő mondta, 

hogy vásárol hasonló eszközt. Érdekes, hogy leginkábba fiúknak tetszett. 

Április: 

Áprilisban a Gyerekház zárva volt a városvezetés döntésének értelmében. Otthonról dolgoztunk. 

Sok-sok videót készítettünk, amikben kreatív ötleteket, recepteket, báb előadásokat, mondókákat és 

egyéb ötleteket osztottunk meg a hozzánk járó családokkal. A sok-sok bejegyzés mellett időről időre 

felhívtuk a családjainkat, vagy személyesen találkoztunk velük, illetve üzenet formájában tartottuk 

a kapcsolatot. 

  

Május: 

Májusban a Gyerekház zárva volt a városvezetés döntésének értelmében. Otthonról dolgoztunk. 

Sok-sok videót készítettünk, amikben kreatív ötleteket, recepteket, báb előadásokat, mondókákat és 

egyéb ötleteket osztottunk meg a hozzánk járó családokkal. A sok-sok bejegyzés mellett időről időre 

felhívtuk a családjainkat, vagy személyesen találkoztunk velük, illetve üzenet formájában tartottuk 

a kapcsolatot. 

A hónap végén már minden családunknál érdeklődtünk, ha újra nyitnánk jönnének-e. Körülbelül 20 

családunk mondta, hogy újra látogatná a Gyerekházat. 

Június: 

Júniusban újra nyitottunk, de az önkormányzat járványügyi tanácsadójával egyeztve elsőre csupán 

létszámkorlátozással (5 gyermek, 5 felnőtt),  és közösségi rendezvények nélkül vártuk 

gyermekeinket és hozzátartozójukat. 

Július: 

Maszatolós Nap:  Mai nap tartottuk első vírushelyzet utáni közösségi programunkat . A hangulat jó 

volt ,bízunk benne, hogy lassan minden visszaáll a megszokott kerékvágásba. A gyerekek 

festhettek,és sok finomságot  kóstolhattak meg. Terveink szerint hamarosan újabb közösségi 

programokkal igyekszünk színesíteni a gyerekház életét. 

Lufi Party: Nagyon jó hangulatú rendezvényt sikerült szerveznünk. A szülők és gyermekek együtt 

játszhattak lufikkal és festhettek is velük. Lehetőségük volt lufiból kutya és virág formát hajtogatni, 

illetve egy bohóc lány is vidámságot hozott a piciknek. 

Finom csemegével kedveskedtünk.  

Gyurma Nap:  Só-liszt gyurmából készíthettek különböző formákat kicsik és nagyok. A gyurmával 

volt, aki először találkozott. Élmény volt az anyag ismeret, és a technika kipróbálása.  

Születésnap: Viki nálunk ünnepelte 1. születésnapját, melyre nagyon készültünk. Dekorációval, 

közös énekléssel és finom tortával köszöntöttük, de meg is ajándékoztuk a nagylányt. Vendég 

gyerekek is ellátogattak hozzánk Viki köszöntésére.  

Homokozó Felavatás: A mai napon felavattuk a múlt héten adományként kapott új homokozónkat. 

A kinti programon kevesen, de annál nagyobb lelkesedéssel vettek részt. 
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Tervezzük, hogy hamarosan megismételjük a programot. 

Cápa Party: Kellemes hangulatú napot töltöttünk együtt ma kicsikkel és nagyokkal. A kicsiknek 

lehetőségük volt egy cápa pocakjába bújni, játszhattak fejlesztő cápás játékunkkal és adott volt egy 

cápás kép elkészítése is.   

Augusztus: 

Ballagás 2020: A mai napon elbúcsúztattuk azokat, az idén bölcsődét, illetve óvodát kezdő kicsiket. 

Vetítéssel, kis ajándékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. A program részét képezte még egy kis 

festés, melynek keretében tenyérlenyomatos képet készíthettek a kicsik tempera segítségével. 

Úgy gondoljuk, mindenki jól érezte magát és méltóképpen sikerült elbúcsúznunk a gyerekektől. 

Kreatív Nap: A mai napon kreatív kézműves napon vehettek részt a szülők gyermekeikkel a nyár 

zárása alkalmából. Szivárványos napocskát készíthettek. Az esemény jól sikerült,az édesanyák az 

elkészített díszt  gyermekeik szobájának dekorálására használták fel,melyről képet is kaptunk. 

Szeptember: 

Kreatív Nap: Vidám délelőtt keretében baglyos nyakláncot készíthettek kicsik és nagyok együtt. A 

nagylyukú fagyöngyök felfűzésében a nagyobb gyerekek is aktívan részt vettek, így fejlődött 

kézügyességük, szépérzékük. A gyöngyök fűzése közben a színek nevét is tanulhattuk.  

Őszköszöntő Játszóház: .  Mai napon tartottuk Őszköszöntő Játszóházunkat. Magas volt a részvétel, 

sokan érkeztek. 

Rókás ajtódíszt készítettünk, őszi fánkra kis kézlenyomatot készíthettek, ezzel sokasítva leveleit.  

Tízóraira gesztenyepürét és finom teát készítettünk. 

Hangulatot zenével színesítettük. 

Gyurma Nap: Kreatív napot tartottunk ma. A finommotorikát fejlesztettük a saját készítésű só-liszt 

gyurmával, melyből a szülők és gyermekek együtt alkothattak formákat. Az anyagot különböző 

eszközökkel formálhatták meg.   

Kreatív Nap: A mai nap őszi hangulatban telt. Készítettünk levélmintás teamécsestartót 

szalvétatechnikával a vállalkozó kedvűekkel. Finom kakós csigát és meleg teát fogyaszthattak a 

kedves kis vendégeink. Jó hangulatban telt napunk. 

Október: 

Kreatív Nap: Ma ismét tartottunk egy kis kreatív napot, melynek keretében a szülők és gyerekek a 

krumplinyomdát próbálhatták ki. Szép őszi leveleket faragtunk a krumpliba, amit aztán temperával 

vihettek fel a papírra. Gyakorolták vele a színeket, fejlődött finommotorikájuk és eszköz ismeretük 

bővült. Zenével és finom tízóraival gondoskodtunk a hangulatról. 

Állatbarát Nap:  A mai napon Állatbarát Napot tartottunk Állatok Világnapja alkalmából. 

A program része állatsimogatás volt,melyhez egy rendszeresen járó anyukánk biztosított nyuszit. A 

résztvevők kézműveskedhettek, papír kutyust ragaszthattak, valamint csillám tetoválást készítettünk 

a résztvevők egy részének. 

A program jól sikerült, sokan részt vettek benne. 

Kirándulós Nap:  A mai napra egy kis kirándulást szerveztünk, aminek keretében ellátogattunk a 

közeli Szállásréti-tóhoz. Az érdeklődés a program iránt nagy volt, viszont a tegnapi esős idő, illetve 

a szél miatt kevesebben jöttek.  

Szerencsére a nap melegített Bennünket, így a séta során folyamatosan melegebb lett. Tettünk egy 

nagy kört a tó körül, játszottunk a buborékokkal, néztünk színes faleveleket és megcsodáltunk egy 

hattyút is.  

A tízórait is helyben fogyasztottuk el.  

A program nagyon jól sikerült, tervezzük folytatását. 

 November: 

Születésnap: (októberben elmaradt rendezvény) Megtartottuk az októberben született gyermekek 

születésnapját. Az esemény a kazánunk meghibásodása miatt 2-3 hetet csúszott, de már 

előkészültünk rá, így szerettük volna meglepni a gyerekeket és az anyukákat. A rendezvényre 
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dekorációval, sok játék lufival, tortával, zenével és ajándékkal készültünk. Versenyautós 

dekorációban a piros és a kék szín dominált, ezt használtuk mindenhez. 

Közös éneklés után, a tortán tüzijátékot is gyújtottunk. Többség csodálva nézte. A rendezvényről 

pozitív visszajelzéseket kaptunk, videót és fotókat. Két hét múlva lesz a novemberben született 

gyermekek születésnapja.  

Születésnap: A járványügyi rendelkezések miatt maximum létszámmal zajlott le a mai napra 

tervezett születésnapozásunk. A rendezvényen Ádám 2. születésnapját ünnepeltük meg. 

Dekorációval, tortával, apró ajándékkal és dallal készültünk az ünnepeltnek. Lehetőség volt lufikkal 

játszani, és táncolni.   

December: 

Mikulás Ünnepség: A mai nap megtartottuk 1. idei Mikulás ünnepségünket. A járvány miatt csak 

napi 5 gyermeket és hozzátartozót fogadhatunk, így ma és holnapra 5-5 leggyakrabban hozzánk járó 

gyermeket hívtunk meg. A mai Mikulás szerepét egy hozzánk járó kisgyermek édesapja vállalta el, 

ügyesen megoldva a feladatát. Az ünnepség nagyon jól sikerült, jelképes ajándékkal kedveskedtünk 

a kicsiknek. Ezután ünnepi tízóraival és általunk előre berendezett fotósarokkal, fotózási 

lehetőséggel,majd Bayer Adrienn mondókás tornájával zárult a mai nap. 

Mikulás Ünnepség 2: A járvány miatt sajnos kevés gyermek megajándékozásra adódott 

lehetőségünk, de mindenképpen szerettünk volna megajándékozni a hozzánk legtöbbet járó 

kisgyermekeket. Futóegereket kértük meg, hogy segítsenek Mikulás ügyben. Ők szívesen vállalták 

ezt a feladatot, így a Mikulás tízórai előtt pár perccel érkezett a Gyerekház elé. Úgy döntöttünk, 

hogy a járvány miatt inkább kinn adja oda apró ajándékait az ügyes kis gyerekeknek. Az 

ajándékozás után finom tízóraival kedveskedtünk neki, ezt követően pedig lehetőség volt 

kézműveskedésre. Ünnepi zenét hallgattunk és énekeltünk is. 

 

Születésnap: Csabi második születésnapját ünnepeltük ma a Gyerekházban. Az ünnepelt jelenleg a 

szomszédos Átmeneti Otthonban lakik édesanyjával, de mi már ismerjük egymást, hiszen Csabi már 

párhetes kora óta jár hozzánk kisebb nagyobb megszakításokkal. Jelenleg olyan helyzetbe kerültek, 

hogy csupán a Családok Átmeneti Otthona tudott "helyet" adni a kis családnak, így külön öröm volt 

megörvendeztetni a picit. Rajta látszott először igazán mennyire örül, mikor elétettem a tortát, vagy 

mennyire várta, hogy kibonthassa az apró autót, amit ajándékba kapott. A születésnapjára királyfis 

dekorációval készültünk, finom tortát rendeltünk, mivel sajnos mi nem süthetünk az önkormányzat 

járványügyi tanácsadója miatt, ezen kívül közös énekléssel és a már említett apró, ajándék autóval 

köszöntöttük a kétéves nagy legényt. Megható, szép pillanatokat okozott. 

Luca Napi Búzaültetés: A Luca naphoz kapcsolódóan búzát ültettünk a kicsikkel. 

Homokozó vödörből kellett a piciknek belelapátolni a földet dekoratívvá tett műanyag 

kávés pohárba, majd rakhatta bele sok kis búzamagot. A kicsik nagyon élvezték. 

Ügyesen ment nekik, segítség nélkül is. 
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Családok átmeneti Otthona szakmai beszámolója 2020 évről 

 
Ezúton tájékoztatom a Családok Átmeneti Otthonában a 2020. éves munka jellemzőiről és a főbb 

számadatokról: 

 

- Statisztikai adatok a 2020 – es évben: 
- Összesen 20 család (Ebből 7 család jogviszonya keletkezett 2019-ben) 6132 gond. nap 

- Ebből 26 felnőtt és 38 gyermek; 

- Ebből 6 teljes család; 

- És 14 család apa nélkül; 

 

A 2020-as évben 15 családunk költözött ki, 4 család albérletbe költözött, 6 család visszament saját 

lakókörnyezetébe, két lakónk a gyermekével másik CSÁO-ba került elhelyezésre. Két család csak 

pár napig tartózkodott az intézményünkben, többen a kijárási korlátozás miatt nem akartak maradni. 

2. A családok átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, 

mely befogadja: 

A bántalmazott anyát és gyermekét; 

A várandós anyát, illetve szülészetről kikerült szülőt és gyermekét 

Az otthontalanná vált szülőket és gyermekeiket; 

A krízishelyzetbe került szülőket és gyermekeiket; 

Valamint a várandós anya kérelmére annak férjét, vagy élettársát; 

A védelmet kereső szülőket és gyermekeiket; 

 

3. Az otthonba kerülés jellemző okai: 

 

A 2020. évben beköltözött 12 családnak a lakhatása nem volt megoldott, vagy rossz lakhatási 

körülmények miatt kerültek be, egy családnak az apa életvitelének rendezése miatt kellett 

beköltözniük. 

 

4. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 
 A szülő/k és gyermeke/i számára az otthonban tartózkodás ideje alatt biztosítjuk: 

 az együttes lakhatást külön szobában, 

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

 a szülő indokolt távolléte alatt gyermekfelügyeletet, 

 elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, 

 a lakókörnyezet, illetve ruházat tisztántartásához szükséges tisztítószereket, vegyszereket 

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

közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket 

 adományból a gyermekek igényeit kielégítő pékárut 

 térítésmentesen igénybe vehető pszichológiai és jogi tanácsadást 

 

5. Az otthonban végzett szakmai munka: 

Felnőttekkel folytatott munka: 
Szakmai tevékenységünk kiemelt részét képezi a klasszikus családgondozás, ami jelenti egyrészt a 

segítő beszélgetést, önismeret fejlesztését. 

Kiemelt szerepet kap még a múltban lévő „elakadások” feltárása, meglévő erőforrások 

feltérképezése. Folyamatos munkát, odafigyelést jelent a pénzkezelés nyomon követése, szükség 

esetén háztartási napló vezetése. Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás, egyéb hivatalos ügyek 

intézésében segítségnyújtás. Fő célunk, hogy a készségfejlesztések során elsajátított készségeket 

mindennapi életükben (élethelyzetekben) alkalmazzák. 

Gyermekekkel folytatott munka: 



33 

A gyermekek számára igyekszünk életkoruknak, készségeiknek megfelelő, tartalmas elfoglaltságot 

biztosítani, mint pl. kézműves foglalkozások, stratégiai játékok, vetélkedők. 

Törekszünk a szülő gyermek kapcsolatának harmonizálására, érzelmi kötődés megerősítésére. 

Az ünnepekre való közös felkészülés kiemelten fontos volt. A közös lakókörnyezet díszítését és a 

karácsonyi felkészülést a lakók és a dolgozók közösen valósították meg. A sok adományozónak 

köszönhetően gazdag volt a karácsony, minden család személyre szóló ajándékot kapott, és nagy 

adag élelmiszert. 

Team munka: 

Az otthon dolgozói havi egy alkalommal munkaértekezletet tartanak, mely alkalmat ad az 

esetek átbeszélésére. Lakókkal kapcsolatos problémák, dilemmák-elakadások kerülnek 

megbeszélésre. 
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Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

2021. május14.-én kelt levelükben arra kértek bennünket, hogy készítsünk átfogó értékelést az 

éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységünkről, tapasztalatainkról, illetve a 

gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételéről.  

Kérésüknek eleget téve az alábbiakban fejtjük ki a válaszunkat. 

Az iskola ebben a tanévben 493 beiratkozott diákkal, 17 osztállyal működik. A diákok közül 

366 dombóvári, a többi -127 fő- vidéki településekről járnak be. Jelenleg nincs kollégista 

diákunk. Iskolaotthon az iskolánkban nem működik.  

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 17 tanuló küzd, nekik óraadó 

pedagógus tart - heti 1, illetve 2 - órás foglalkozást. Külön kategóriát képviselnek az SNI-s 

diákok, akiknek a létszáma ebben a tanévben 5 fő. Ez utóbbi nem tűnik soknak, de köztük 

van egy születéstől vak diák is, akinek nagy erőfeszítéssel tudjuk a szükséges segítséget 

megadni, hiszen nagyon sok saját órára, illetve a tananyag összeállítására van szüksége. 

Hátrányos helyzetű tanuló 1 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 3 tanuló volt ebben a 

tanévben. 

A Család- és Gyerekjóléti Szolgálattal igazolatlan órák jelentése, vagy magántanulói 

státuszok jóváhagyása miatt kellett felvenni a kapcsolatot. Jelenleg 3 magántanulónk van.  

Az intézményi szinten az igazolatlan órák száma egy nagyon szerény mennyiség, így nem 

okoz gondot a kezelése számunkra. 

Ebben a tanévben többször került sor írásos jelzésre Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé 

különböző problémák miatt, illetve a Gyámhatóság felé is jeleztünk szabályszerűen. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát egyre nehezebb nyomon 

követnünk, hiszen ez nem feltétele az ingyenes tankönyvi ellátásnak. A dombóvári települési 

szintű adatok bizonyára a tisztelt hivatalnál pontosabban rendelkezésre állnak. 

Az iskolánkban dolgozó iskolai szociális munkás nagy segítség számunkra. Fricker Andrea 

2019 januárjában kezdte meg működését intézményünkben a Család- és Gyermekjóléti 

Központtal kötött együttműködési megállapodás alapján. A tevékenységi körébe tartozik az 

egyéni tanácsadás, a szociális csoportmunka, a közösségi szociális munka, pedagógus és 

egyéb szociális szakemberek munkájának támogatása és a szociális ügyintézés.  
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Az intézményvezető-helyettes koordinálásával folyamatosan szervezik, hogy Andrea mind a 

17 osztályunkba elérhető legyen a diákok számára. Fogadóórái minden hétfőn 13 és 15.30 

között vannak, amit nagyon rugalmasan kezel. Tartja a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. Az 

intézménybe közzétettük a fogadóóráinak időpontját, kijelöltük számára a termet. 

Tevékenységének hatékonyságát bizonyítja, hogy folyamatosan felkeresik fogadóóráit a 

diákok különféle problémákkal, különböző korosztályból, 5-11. évfolyamig. Diákonként 2-3 

alkalommal sor kerül a tanácsadásra. A problémák 80 %-a magánjellegű családi problémák, a 

többi 20% az osztályközösséggel kapcsolatos problémák. Andrea csoportos foglalkozásokat 

tart több osztályban, a csoportdinamika alakulásának megfelelően. A témákat az osztályfőnök 

a felmerülő problémák alapján javasolja, vagy a diákok fogalmazzák meg az igényeiket. 

Andrea prevenciós előadásokat is tart, főleg az 5-8. évfolyamokon. Ebben a tanévben, 

Andreának kulcsszerepe volt a súlyos eseteink megoldásában, a jelző rendszer tagjaként. A 

félévi értekezletre meghívtuk Andreát, ahol részletesen beszámolt az eddigi tapasztalatairól, 

illetve ismertette az aktuális legsúlyosabb problémákat. 

Az eddigi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy nagyon hasznos az iskolai szociális segítő 

tevékenysége, hogy mekkora hiányt pótol az itteni munkássága. 

2020. február 1-vel megkezdte munkáját intézményünkben Szalai - Balog Renáta 

iskolapszichológus. Az Intézményvezető Úr meghívta a félévi értekezletre a szakembert, ahol 

lehetősége volt bemutatni a leendő tevékenységi körét, és ez alkalommal azt is elénk tárta, 

hogy konkrétan milyen formában lehet igénybe venni a segítségét. Célja az iskolában tanuló, 

diákok és az ott dolgozó pedagógusok mindennapjainak megkönnyítése, a felmerülő egyéni, 

vagy csoportos nehézségek szakszerű megoldása, a segítő beavatkozás, szükség szerint a 

szülőkkel is együttműködve. Ezt követően az intézmény vezetősége tervet dolgozott ki annak 

érdekében, hogy mint a szülőkkel, mint a diákokkal megismertessük a szolgáltatás 

lehetőségét, a pszichológus személye bemutatásra került minden egyes osztályban. Az iskola 

honlapján és az iskolai körözvényekben közzétettük az elérhetőségét, hogy utat találjanak 

hozzá a diákok. Az osztályfőnökök ismertették a szülőkkel ezt a lehetőséget, valamint 

aláíratták velük a tevékenység igénybevételéhez szükséges hozzájárulási nyilatkozatot. Az 

intézményben közzétettük a fogadóóráinak időpontját, kijelöltük számára a termet. 

Tevékenysége nagyon hatékonynak bizonyult. Az időpontok már előre 4 hónapra beteltek. 

Korábban nem is gondoltuk volna, hogy ilyen nagy szükség van e két szakemberre, utólag is 

látható, hogy munkájuk nélkülözhetetlen az iskola életében. 

A napközit, az elmúlt évekhez hasonlóan, az 5-6. évfolyam veszi igénybe 60 fővel. A szülők 

túlnyomó többsége igényli ezt a szolgáltatást. Mivel a kisdiákoknak késő délutánig tart a 

tanítás, ezért a nagy részük a menzán étkezik. A gyermekétkeztetés felelőse szintén az 

önkormányzat, az Integrálttal történt írásbeli megegyezés alapján. A teljes regisztráció és 

adminisztráció az ő feladatuk lett, a lemondásokat is közvetlenül nekik jelentik a szülők. 

Nagyon alacsony az étkezők létszáma, az 5-6. évfolyamon túl, akik szinte kötelezően igénybe 

veszik a szolgáltatást, maximum 15-20 egyéb menzás diákunk van a potenciális 494 közül.  
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A tapasztalatok alapján egyáltalán nem mondható, hogy rossz minőségű lenne az étel, ezért 

kellene közösen átgondolnunk, hogy az idősebb korosztály miért nem tud, vagy akar étkezni. 

Természetesen tudjuk, hogy a legsúlyosabb gond a magas óraszám, sokan emiatt nem akarnak 

átjárni a menzára. 

A 10.b osztályban egy leány tanulónk felkészítése folyamatban van, az „Útravaló” program 

keretében. 

Egy tanuló sem kap anyagi támogatást a Dombóvári Képviselő Testülettől. 

 

Dombóvár, 2021. május 11. 

 

 

 

       Dr. Szenyéri Zoltán 

         intézményvezető  

 

 


