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Vámosszabadi  

Készítette: Bugár Barbara, családgondozó 

A gyermekjóléti szolgálat célja, a Gyvt.-ben előírt gyermekvédelmi feladatok ellátása :  

A településen élő gyermekek körében a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,  

a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, az átmeneti nevelésben levő gyermekek 

szüleivel folytatott családgondozás ( a kapcsolattartás és a hazagondozás elősegítése),  

a gyámhivatal felkérésére az átmeneti nevelésből hazakerült kiskorúak utógondozásának 

ellátása, valamint a jelzőrendszer működtetése. 

 

A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek érdekeit szem előtt tartó segítségnyújtás során 

gondozási feladatokat lát el :  

- alapellátásban gondozott családok esetében, 

- védelembe vett gyermekek családjainak esetében, 

- a családjából kiemelt ( ideiglenes hatállyal elhelyezett és átmeneti nevelésbe vett ) 
gyermekek vér szerinti családjának gondozása 

 

A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési – 

oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal, szervezési (szervező tevékenység) 

szolgáltatási (ellátások közvetítése) és gondozási (ellátások teljesítése) feladatokat végez. 

 

A gyermekjóléti szolgálat működési tevékenysége 2015-ben 

 

Megnevezés Gondozott gyermekek száma 

Gondozott 

családok 

száma 

Alapellátásban történő 

gondozás 5 2 

Védelembevétel, 

Nevelésbe vett 

Védelembe vett : -   

Nevelésbe vett : 3 3 

 



 

Az igénybevevő gyermekek száma életkor és nem szerint (alapellátás)  

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 2 2 0 

Lány 0 1 0 

Összesen: 2 3 

  

Az igénybevevő gyermekek száma életkor és nem szerint (védelembe vétel, 

nevelésbe vett)  

Életkor 0-5 év 6-13 év 14-17 év 

Fiú 0 2 0 

Lány 0 0 1 

Összesen: 0 2 1 

 

A veszélyeztetettség főbb okai :  

 

-  alacsony jövedelem, munkanélküliség, nehéz megélhetési körülmények  

- lakáskörülmények 

- nem megfelelő életvitel 

- családi problémák 

- tanulási, mentális, viselkedési zavarok  

-  

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai 

 

A veszélyeztetettséget észlelő –és jelzőrendszer működése a szakmai szabályoknak megfelel. 

Aktuális információk, gyermekvédelmi munkát elősegítő tudnivalók, teendők, tapasztalatok, 

javaslatok megvitatására rendszeresen sor került, szakmaközi megbeszélések, 

esetkonferenciák keretében.  

A jelzőrendszeri tagok törvényi- jelzési kötelezettségeinek megvitatására minden tanácskozás 

alkalmával sor került.  

Szakmaközi megbeszélések, konzultációk havonta történtek, esetkonferenciák pedig esettől 

függő gyakorisággal. 

 

Jelzőrendszeri tag megnevezése Jelzések száma  



  

Egészségügyi szolgáltató ( védőnő, gyermekorvos, háziorvos ) 1 

Közoktatási – köznevelési intézmény 

( iskola, óvoda ) 

2 

Rendőrség 1 

Pártfogó felügyelet - 

Átmeneti gondozást biztosítók 1 

Önkormányzat - 

Jegyző - 

Gyámhivatal 1 

Állampolgár - 

 

A beérkezett jelzések vonatkozásában megállapítható, hogy számuk 2013.- 2014. év 

összehasonlításában csökkent. Az adatok azt mutatják, hogy a jelzési kötelezettség törvényi 

fogalma a jelzőrendszeri tagokkal folytatott folyamatos egyeztetés hatására egységes 

értelmezést nyert. Mely szerint a jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettsége akkor áll fenn, 

amikor az észlelt probléma megoldása hatáskörükben, saját szakmai eszköztáruk 

felhasználásával nem lehetséges. 

Az egészségügyi szolgáltatók ( gyermekorvos, háziorvos, védőnő ) észlelhetik a gyermekek 

elhanyagolásának, nem megfelelő ellátásának , a kisebb – nagyobb fokú szülői 

veszélyeztetésnek elsődleges jeleit. Így ők azok akik azt az első jelzést megadhatják/ 

megadhatnák, amelynek nyomán a család életébe való komplex szakmai beavatkozás hathatós 

segítségnyújtást és lényeges változást hozhatna. 

Az iskolai jelzések zömében a magatartás problémák, felszerelések hiánya miatt érkeztek. 

Rendőrségtől 1 esetben érkezett jelzés szülői bántalmazás miatt. 

Szociális terepmunka  

2015.évi családlátogatások száma : 21 alkalom  

A családgondozó tevékenysége nagy részben a családi környezetben történik. 

Fontos a bizalmi légkör kialakítása a hatékony munka érdekében. 

A családtagok otthonukban, saját személyes szférájukban könnyebben megnyílnak. 

A rendszeres látogatás tapasztalatai sok információt hordoznak a családdal érintett 

szakemberek számára. 

 

A Szolgálat családgondozója a jelzőrendszer tagjaival együttműködve is végzett/ végez 

terepmunkát. A jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzés esetén a hatékony munka érdekében a 

családgondozó és adott jelzőrendszeri tag közösen lépnek fel a veszélyeztetettség 

megszűntetésére. 



A Szolgálat családgondozója megszervezi az érintett szakemberek közös családlátogatását, 

esetkonferenciát és a folyamatos információáramlást egy – egy ügy minél gyorsabb rendezése 

érdekében. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is az egyik legnehezebb feladat a családjából kiemelt 

gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

Együttműködés keretében a családgondozó támogatja a szülőket a nevelésbe vétel 

megszűntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában. 

 

Vámosszabadin évek óta 3 családot kell segíteni abban, hogy nevelésbe vett gyermekeik 

visszakerülhessenek a családba, sajnos ez idáig sikertelen volt az együttműködés. 

Alapvető problémák :  rendezetlen lakáskörülmények, állandó jövedelem hiánya vagy csak saját 

fenntartásra éppen elegendő, életvitel nem megfelelő, devianciák sora jelenik meg, amelyek nem 

teszik alkalmassá a szülőt / szülőket  a gyermeknevelésre.  

 

Ügyfélforgalom  

 

Az adminisztráció alapján a gyermekjóléti szolgáltatást minimális mértékben vették igénybe 

az elmúlt évben. A kiírt ügyfélfogadási időben csekély létszámmal jelentek meg ügyfelek  

a Szolgálatnál. 

 

A napi forgalom 2013.-2014. évhez képest jelentős csökkenést mutat, amely összefügg a 

jelzések számának csökkenésével.  

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma (halmozott adat) 

Megnevezés Száma 

Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásban 17 

Információnyújtás 14 

Segítő beszélgetés 13 

Hivatalos ügyekben való segítés 10 

Családlátogatás 21 

Védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési értekezleten való részvétel - 



Szakmaközi megbeszélés 6 

összesen 81 

 

A hozott és a kezelt problémák típusai  

A hozott problémák típusai közül a legjellemzőbbek a családi körülményekkel, megélhetéssel, 

egzisztenciális gondokkal összefüggő segítségkérések. 

Ezek esetkezelése során általában ügyintézésben kellett/ kell segítséget nyújtani. 

Egyéb : segítő beszélgetés, tanácsadás 

 

Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége kezelt probléma típusa szerint  

(egy gyermekhez több probléma típus is tartozik) 

Megnevezés Száma 

Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő) 4 

Gyermeknevelési  

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - 

Magatartászavar, teljesítményzavar - 

Családi konfliktus 4 

Szülői elhanyagolás 2 

Fogyatékosság, retardáció 2 

Összesen 12 

 

Szakmai kapcsolatok 

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. 

A Szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. § -ban meghatározott, 

valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét a gyermekvédelem rendszerében. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló személyek, Intézmények : 



- Egészségügyi szolgáltatók ( gyermekorvos, háziorvos, védőnő ) 

- Nevelési / Oktatási Intézmények 

- Rendőrség 

- Gyámhivatal 

- TEGYESZ ( Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ) 

- Nevelési Tanácsadó 

 

Karitatív, Preventív jellegű munka bemutatása 

Minden évben, a családgondozó nyári táborok szervezésében és lebonyolításában aktívan 

közreműködik.  Kreatív, preventív, szabadidős programokkal teli táborok kerülnek 

megrendezésre nyaranként a településen.  

Adománygyűjtésben (pl. karácsonyi ), adománykiosztásban is aktívan részt vett / vesz a 

családgondozó. Szerencsére nem jelentős a rászorulók száma a településen.  

 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

A gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése érdekében legfontosabb  

a preventív tevékenység folytatása a jövőben is. 

Ezt a célt egyrészből a meglévő szakmai kapcsolatokkal, a jelzőrendszer tagjaival közösen 

együttműködve, másrészt önkéntesek bevonásával lenne célszerű megvalósítani. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jövőben is igény van / lesz a nyári szabadidős 

programokra illetve egyéb jellegű kreatív – preventív foglalkozásokra.  

Jövőre vonatkozó cél, hogy önkéntesek bevonásával valósuljanak meg a különböző 

programok, különösen a prevenciós és szabadidős programok szervezésébe és 

végrehajtásában lenne célszerű önkénteseket bevonni. 

Az önkéntes tevékenységek fejlesztik a szociális készségeket, kompetenciákat, segítik a 

társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatokat nyújtanak. 

 

      Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző s.k. 
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gyermekvédelmi feladatok átfogó, 2015. évi beszámolóját.  
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