
Beszámoló a Győrújfalui Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről 2016.   

Vámosszabadi 

 

2016. 01.01. – től a gyermekjóléti szolgálat családsegítéssel integráltan működik egy 

szervezeti és szakmai egységben, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás.  A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszer működik. A kapott jelzés alapján a szolgáltató feltérképezi az ellátási területen 

élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét. 

A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, gondozási, szolgáltatási feladatokat végez. 

A családsegítő és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, 

családlátogatások, információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetések, adományok 

közvetítése, csoportok szervezése szolgálja. 

Az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének érdekében szakmaközi megbeszélések, 

esetmegbeszélések, esetkonferenciák kerültek ill. kerülnek megrendezésre minden évben.  

Nyári táboros preventív programokkal a családok illetve gyermekek egészséges életét, 

életvezetését, pozitív érzelmek, értékek kialakulását igyekszik megvalósítani a szolgáltató.  

 

A Győrújfalui Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működési tevékenysége 2016-ban 

Megnevezés Gondozott gyermekek száma Gondozott családok száma 

Alapellátásban történő 
gondozás 

5 2 

Védelembe vétel, nevelésbe 
vétel 

4 3 

Megnevezés Száma ( halmozott adat ) 

Tanácsadás, közvetítés más szolgáltatáshoz 3 
Információnyújtás 16 

Segítő beszélgetés 20 

Hivatalos ügyekben való segítés 18 

Családlátogatás 15 

Vv tárgyaláson, elhelyezési értekezleten való részvétel 0 

Szakmaközi megbeszélés 6 

Összesen 78 



Az előforduló problémák főbb okai :  
 

- alacsony jövedelem, munkanélküliség, nehéz megélhetési körülmények  
- lakáskörülmények 
- nem megfelelő életvitel 
- családi viszályok 
- tanulási, mentális, viselkedési zavarok  

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: 

 

A  Győrújfalui Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló személyek, 

Intézmények  

- Egészségügyi szolgáltatók ( gyermekorvos, háziorvos, védőnő ) 

- Nevelési / Oktatási Intézmények 

- Rendőrség 

- Gyámhivatal 

- TEGYESZ ( Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ) 

- Nevelési Tanácsadó 

- CSGYK 

 

A veszélyeztetettséget észlelő –és jelzőrendszer működése a szakmai szabályoknak megfelel. 
Aktuális információk, gyermekvédelmi munkát elősegítő tudnivalók, teendők, tapasztalatok, 
javaslatok megvitatására rendszeresen sor került. A jelzőrendszeri tagok törvényi- jelzési 
kötelezettségeinek átbeszélésére 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 ) 

5 

Rendőrség - 

Pártfogó felügyelet - 

Átmeneti gondozást biztosítók - 

CSGYK 1 

Jegyző - 

Gyámhivatal 1 

Állampolgár 1 

 



Az adatok azt mutatják, hogy a jelzési kötelezettség törvényi fogalma a jelzőrendszeri 

tagokkal folytatott folyamatos egyeztetés hatására egységes értelmezést nyert.  

Annak ellenére, hogy a jelzőrendszeri tagok tisztában vannak feladataikkal, a jelzések száma 
csekély volt az elmúlt év során. 
Ennek elsődleges oka az, hogy a településen elenyésző számban vannak jelen magas 
kockázatú, beavatkozást igénylő esetek. A lakosság összetételét tekintve, magas 
egzisztenciájú, megfelelő anyagi körülményekkel rendelkező családok élnek a településen.  
 
A jelzések csekély számának másik lehetséges oka az, hogy adott jelzőrendszeri tag saját 
kompetenciáján belül meg tudja oldani a felmerült problémát. 
 
Az adminisztráció alapján a család-és gyermekjóléti szolgáltatást minimális mértékben vették 
igénybe az elmúlt évben. A kiírt ügyfélfogadási időben csekély létszámmal jelentek meg 
ügyfelek a Szolgálatnál. 
 

Jövőre vonatkozó célok, konkrét feladatok megfogalmazása: 

Családsegítői tevékenységi körhöz tartozik a prevenció, egészségfejlesztés, szabadidő 

pedagógia, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés stb. – ennek tükrében jövőbeni cél preventív 

jellegű, szabadidős foglalkozások, közösségi programok szervezése jelzőrendszeri tagokkal  

( óvoda, iskola, rendőr, védőnő, művelődésszervező ) 

Az elmúlt év során a nyári napközis táborokat a helyi művelődésszervezővel közösen 

szerveztük. Cél, hogy ez a jövőben is megvalósuljon illetve több jelzőrendszeri tagot is 

bevonjunk.  

Körzeti megbízott rendőrrel közös megbeszélésünk alapján, jövőbeni cél, bűnmegelőzési 

programok ( pl. D.A.D.A. ) előadások szervezése. 

Korrepetálást jelenleg végzek, egy kisiskolás gyermek esetében, iskolai jelzőrendszeri tag 

kérésére. Cél, hogy a jövőben is lehetőség legyen korrepetálásra akár több gyermek 

esetében is, illetve egyéni vagy csoportfoglalkozások szervezésére.  

 

 

BUGÁR BARBARA, családsegítő 

 

Vámosszabadi, 2017. 04.05. 


