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A 2020. évben Vámosszabadi község összlakosság száma  3490 fő. A település Győr- Moson- 

Sopron megye egyik legintenzívebben fejlődő községe. 

 

Vámosszabadi bejelentett lakcímmel rendelkező összlakosság számának alakulása  

2020 május 31. 
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A tavalyi évben 2020. március 02. napjától a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat 

feladatkörét Vámosszabadi Község Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálataként látta el. Korábban ezt a feladatot a Győrújfalui Közös Önkormányzat 

Vámosszabadi Kirendeltségének Győrújfalui Család- és Gyermekjóléti Szolgálata látta el.  

Az intézmény az 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény, valamint 15/1998. (IV. 30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló rendelet alapján végzi munkáját. A családsegítés az 1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján látja el.  

 

Az Szt. 136. § (8) bekezdése és a Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerint a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató a család- és 

gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat feladata egyrészt a 

Gyvt. 39. § (2) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás, másrészt az Szt. 64. § (4) 

bekezdése alapján a családsegítés.  

 

 



 

 

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

nevelésének elősegítése érdekében magába foglalja 

– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatást, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítését, 

– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését, 

– a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítését, tanácsokkal való ellátását, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezését, 

– a szabadidős programok szervezését, 

– a hivatalos ügyek intézésének segítését. 

 

A családsegítés magába foglalja 

– a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

– az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

– a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

– közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 

– a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

– kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a település család és gyermekvédelmi 

szakembereinek munkáját, koordinálja, segíti azt. Rendszeres szakmaközi értekezleteket, 

esetmegbeszéléseket tart. Hatékony észlelő-és jelzőrendszeri hálózatot működtet a 

gyámhatóság, a rendőrség, a pártfogó felügyelői szolgálat, a védőnői szolgálat, a helyi 

 oktatási és nevelési intézmények részvételével. 

A tagok lehetőségükhöz mérten segítették egymás munkáját.  

 

Vámosszabadin a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tárgyi feltételei 

maximálisan biztosítottak. 2020. március 02. napja óta  a Szolgálat Vámosszabadi, Szabadi u. 

57. szám alatt működik, a Vámosszabadi Község Önkormányzata épületében. A családsegítő 



 

 

munkaterületén kívül külön ügyfélfogadó helyiség áll az ügyfelek rendelkezésére, illetve egy 

raktárhelyiség az adományok fogadására, tárolására. Külön telefon, számítógépes modem 

(internetelérési) használattal rendelkezik. Modern körülmények között, kizárólagos használatú, 

a kor igényeinek megfelelő számítástechnikai feltételek/ laptop, fénymásoló/, segítik a munkát. 

 

Az elmúlt év folyamán folyamatosan és rendszeresen segítettem a gondozott családjaimat és 

gondozásba nem vett idős személyeket, családokat különböző adományokhoz való 

hozzájutásban, például ruhaosztással, tárgyi adományok (mosógép, bútorok, babakocsik stb.) 

továbbításával.  

 

Vámosszabadin 2020. évben 1152 főt regisztráltunk a 0 -18 év közötti életkorban. A 

gyermekvédelem területén adott évben 16 gondozási esettel találkoztunk. Ez összesen 8 

családot érintett.  10 gyermek  és 6 felnőtt alapellátásban és 2 gyermek védelembe vételben 

részesült. Az  év folyamán az érdekvédelemmel kapcsolatos esetek miatt 13 családdal kerültünk 

kapcsolatba.  

Tárgyévben a nevelésbe vett gyermekekkel való törődést,  törvényi szabályozás értelmében 

Győri Család-és Gyermekjóléti Központ végzi Ez vonatkozik az ideiglenes hatályú elhelyezést 

és utógondozást  igénylő kliensekre is, így adott évben ilyen irányú megkeresésünk nem volt. 

A védelembe vett gyermekeknél (2 gyermek) főként a rendszeres kapcsolattartás a családdal, 

esetfelelős menedzserrel, illetve információnyújtás keretein belül működtünk együtt, így 

segítve a gyermekek helyzetének javítását. 

 

Az igénybe vevő gyermekek korcsoport szerinti száma: 0-2 éves között 1 fő, 3-5 éves között      

2 fő, 6 -13 év között 3 fő, 14-18 év között 4 fő.  
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2020. évben  18 év alatti elláttottak korcsoporti megoszlása

életkor



 

 

 

                                                                      

 

                                                 A gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2020.  évben. 

 

 

 

 

2019. évi jelzések alakulása kapcsolat felvétel módja szerint 

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek kapcsolat felvétel módja szerinti 

megoszlása is különböző: 1 esetben óvoda, 1 esetben iskola, 1 esetben a Család- és 

Gyermekjóléti Központ és 1 esetben védőnő jelzett.  

Tárgyévben a kezelt probléma típusa szerinti megoszlása halmozott adat: anyagi- életviteli 1 

eset, családi- kapcsolati konfliktus miatt 2 eset, gyermeknevelési 3 eset, magatartászavar 1 eset,  

válsághelyzetben lévő várandós 1 esetben fordult elő. 

Tárgy évben 43 alkalommal információnyújtás, 9 alkalommal tanácsadást, 75 alkalommal 

segítő beszélgetést, illetve 35 alkalommal családlátogatást végeztünk. 3 alkalommal volt 

közvetítés ellátásokhoz (pénzbeli, természetbeni).  
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2020. évi jelzések alakulása



 

 

 

 

 

2020. évi szociális segítőmunka megoszlása 

 

Felnőtt korú lakosság körében 11 családdal kerültem kapcsolatba családgondozás során. 

Környezettanulmányt végeztem, települési támogatást juttattam el a rászorulók részére.  

Hivatalos papírok értelmezéséhez is nyújtottam segítséget, munkahely keresésben, közgyógy-

igazolvány kiváltásánál is közreműködtem.  Rendszeresen fogadom az adományokat, így 

folyamatosan juttatok rászoruló és nem rászoruló családoknak természetbeni adományokat pl. 

gyermekruhát, babakocsit,  játékot, otthoni tanulást elősegítő számítástechnikai eszközöket.  

Szolgáltatónál igénybe vevő személyek száma korcsoport szerint 2020 
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2020. évben  végzett segítői munka 



 

 

 

Nem együttműködési megállapodás alapján történt információnyújtás 43 esetben, tanácsadás 9 

esetben, ügyintézésben történő segítség 3 esetben, környezettanulmány elvégzése 5 esetben, 

adományosztása 24 esetben  és segítőbeszélgetés 3 esetben történt. Összesen 87 esetben történt 

segítő munka együttműködési megállapodás megkötése nélkül.  A 87 eset összesen 70 családot 

érintett.  A segítő munka további részei (pl. a családlátogatás, segítőbeszélgetés) az 

együttműködési megállapodással rendelkező, alapellátásban gondozott családoknál végeztem.  

 

November hónapban idősek napja alkalmából a 65 év feletti lakosok ajándékcsomagot kaptak. 

A kiosztásban, a családokhoz való eljuttatásban a család- és gyermekjóléti szolgálat 

családsegítőjeként részt vettem. 

 

2020. júliusában megrendezésre került a Vámosszabadi Község Önkormányzatának Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében a nyári napközi tábor, ami 2020. július 13-17. között 

zajlott.  

A tábor 5 napon keresztül reggel 8 óra és délután 16 óra között nyújtott szabadidős programot 

a jelentkező gyerekeknek. A tábornak 21 hét és tizenkét év közötti gyermek volt a résztvevője.  

Kizárólag Vámosszabadi településről érkeztek a résztvevő gyerekek.  

A tábor helyéül a Polgármesteri Hivatalban található civil terem, a tornaterem és focipálya 

szolgált.  

 

Az első nap reggelén zenés foglalkozás keretében ismerkedtek meg a gyerekek egymással és a 

felsorakoztatott hangszerekkel.     

 

 

 

 



 

 

Délután a helyi körzeti megbízott és a Győri Rendőrkapitányság munkatársa tartott 

balesetmegelőzési előadást, kerékpár ügyességi vetélkedőt és interaktív beszélgetést folytattak 

a szabad vizekben történő fürdőzés veszélyeiről.  

    

 

                                        

Keddi napon „agility” kutyás bemutatóval kezdtük, amit a helyi óvoda gyermekei is 

megcsodálhattak.  

 

   

                                                                          

A délutáni programot meseterápiával folytattuk.  

Szerdán a korongozás mesterségével ismerkedhettek meg a gyerekek. Az egész délelőttöt 

kitöltő programot nagyon élvezték a gyerekek, mindenki készíthetett akár több agyag edényt 

magának. 

 



 

 

Délután jógafoglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A jóga segített az ellazulásban, valamint 

nyújtó és egyensúlyt fejlesztő gyakorlatokat próbálhattak ki a gyerekek.  

 

 

                                  

Csütörtökön délelőtt barkácsolásba fogtunk a gyerekekkel. Különböző módszerekkel 

fejleszthették kézügyességüket mint pl. gyöngyfűzés, kavicsfestés, papírforgó ragasztás stb.  

   

 

 

Délután pedig egy légvár biztosította a gyerekek mozgását. A szünetekben jégkrémmel 

frissíthették fel magukat.  

 



 

 

Pénteken, az utolsó napon délelőtt társasjátékokkal ismerkedtünk és játszottunk. A Royal 

Játékklub látogatott el hozzánk és hozott rengeteg új társasjátékot.  Délután zárásként pedig 

sorversenyekkel búcsúztunk egymástól.  

 

                                                                               

 

Összességében a 2020. évi napközi tábor tartalmas, élményekben gazdag, hasznos időtöltés volt 

a táborban résztvevő gyermekek számára. A jövő évi tábornak szintén célja lesz a hasznos 

szabadidő eltöltése, a gyermekek biztonságos felügyelete, a prevenciós programok és 

készségfejlesztő feladatok biztosítása.  

 

 

 
 

2020. októberében ruhagyűjtés szerveztem Vámosszabadi településen, ahol több száz zsákban 

gyűlt össze használt ruha, textília. A gyűjtést plakátokkal, az önkormányzat honlapján, 

facebook oldalán és lakóközösségek csoportjaiban hirdettem meg. Az adományok egy részét –

plédeket, textíliákat- az Állatmenhely részére szállítottuk el, egy része a „Mindennapok 

Angyalai” alapítványhoz került, akik rászoruló családoknak juttatták el. A ruhák, lábbelik egy 

részét pedig az általam gondozott családoknak ajánlottam fel, illetve a település facebook 

oldalán folyamatosan elérhetővé teszem az egész lakosság körében.  



 

 

 

(Fotó: a ruhagyűjtésen felhalmozott használt ruhákat tartalmazó zsákok, dobozok ) 

 

A ruhagyűjtés és adományosztás sikerességét mutatta, hogy a Kisalföld –helyi napilap- is 

beszámolt tevékenységemről és a Vámosszabadi lakosok összefogásáról.  

 

(Újságcikk a Kisalföld 2020.10.28. –i számából)  

 

 

2020. novemberében tartós élelmiszergyűjtést szerveztem, melyet szintén plakátokon, és a 

facebook segítségével hirdettem meg. Nagyon sokan járultak hozzá a gyűjtéshez, így 15 

háztartásba tudtam eljuttatni nagyobb mennyiségű élelmiszeradományt. A rászorultak között 

volt általam gondozott többgyermekes család, egyedülálló idős, beteg személy, de fogyatékkal 

élőkhöz is eljutottam az adományokon keresztül.  



 

 

 

                   

 

 

2020. decemberében a településen élő idősek és a 14 év alatti gyermekek szülei vásárlási 

utalványt kaptak a Vámosszabadi Község Önkormányzatától, melyek kiosztásában, a kérelmek 

átvételében aktívan részt vettem.  2020. novemberében pedig idősek napja alkalmából a 

településen élő 65 év felettiek ajándékcsomagot kaptak az Önkormányzattól, melyek 

kiosztásában segítettem. Ezen feladatok ellátása során a településen élő gyermekes családokat 

és idős személyeket megismerhettem, az utalványok, ajándékcsomagok átadásakor 

lehetőségem nyílt kapcsolatban lépni velük.  

 

 

Vámosszabadi községben kettő védőnő dolgozik, munkájukat utcafelosztás szerint végzik. Az 

utcafelosztás jelenleg folyamatban van. Korábban helyettesítő védőnőtől és egy 4 órában 

foglalkoztatott védőnőtől vették át a területet. 2020. júliusától és 2020. októberétől dolgoznak 

Vámosszabadin a jelenlegi védőnők.  

 

Az I. körzetben a védőnő az utcafelosztás szerinti gyermekeket, várandósokat és családokat 

látja el, valamint iskolai és óvodai védőnői feladatokat lát el. A Vámosszabadi Vackor óvoda 

kisgyermekeit, a Vámosszabadi Tagiskola 1-4 osztályok tanulóit és a Kisbajcsi Általános Iskola 

1-3 osztályok tanulóit vizsgálja, egészségnevelési feladatokat lát el egyeztetett munkaterv 

alapján. A körzetben nagyobb szociális problémát nem tapasztalt a védőnő. A 2020-as évben 

nem érkezett jelzés a védőnőtől.  

 

 



 

 

A II. körzetben a 0-6 év közötti gyermekek száma 218 volt. Ebben a körzetben a vizsgált évben 

szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-35 hónap gyermekek száma 0 fő. Szociális okból saját 

hatáskörben fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma 1 fő. A várandós anyák száma 

63 fő volt. A várandós anyák magas száma az újonnan beköltöző családoknak és a családok 

egyre nagyobb gyermekvállalási kedvének köszönhető.  A 2020-as évben szülést felkészítő 

tanfolyamot szervezett várandós anyáknak. Körzetben nagyobb szociális problémát nem 

tapasztalt a védőnő. A 2020-as évben egy alkalommal érkezett jelzés a védőnőtől válságos 

helyzetben lévő várandós anyáról.  

 

A 2020-as évben a védőnők általi családlátogatás csak az újszülöttek és a várandósok esetében 

voltak rendszeresek, egyéb esetben az ÁNTSZ által kiadott utasítás szerint történtek.  

Családlátogatásokkor és védőnői fogadóórákon rendszeresen előtérbe kerülnek az egészséggel 

kapcsolatos alapismeretek, családtervezés, a családi életre való felkészítés kérdései. 

A védőnők a szakmaközi értekezleten részt vettek, az írásos szakmai anyagokat a többi 

jelzőrendszeri taggal együtt megkapták. A 2020-as évben folyamatos volt a védőnők 

továbbképzése, ami a mindenkori aktuális központi utasításnak megfelelően online vagy 

személyes megjelenéssel történtek.  

Úgy ítéljük meg, hogy közös odafigyeléssel, tanácsadással, és információnyújtással tudunk 

segíteni a felmerült problémákon.  

 

Vámosszabadin családi napközi- és házi gyermekfelügyelet nincs. A gyermekek átmeneti 

gondozásáról, a helyettes szülői ellátásról tárgyévben nem kellett gondoskodni. A gyermekek 

átmeneti otthonába vagy családok átmeneti otthonába nem kezdeményezték senki elhelyezését. 

 

Vámosszabadin jelenleg nem elérhető bölcsődei ellátás. A 2020. évben elkezdődött a bölcsőde 

építése, ahol 2021. szeptemberétől két csoportban 24, 0-3 éves korú kisgyermek kerülhet 

elhelyezésre.  

 

Vámosszabadin a gyermekek napközbeni ellátásának másik helyszíne a Vackor Óvoda.  

Óvodába jelenleg 70 kisgyermek jár.  Maximális kihasználtság mellett, jelenleg 3 csoportban 

végeznek óvodai nevelést.  

Óvodában minden nevelési év elején készül egy gyermekvédelmi munkaterv, amely 

tájékoztatást, támpontot ad a csoportokban dolgozó óvodapedagógusoknak, mint jelzőrendszeri 

tagoknak, a csoportban kifejtett gyermekvédelmi munkához.  



 

 

A 2020. évben nem érkezett jelzés az óvodától csoportokban előforduló HH, HHH, illetve 

veszélyeztetett kisgyermekről.  

 

Jelenleg a gyermekvédelemben is érintett területek statisztikai adatai a következők: 

 

I. 

 

Veszélyeztetett 

gyermekek 

létszáma 

II.  

 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

III. 

 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

IV.  

 

SNI-s 

gyermekek 

létszáma 

V.  

 

BTM-es 

gyermekek 

létszáma 

VI. 

 

Gyógy-

testnevelésben 

résztvevő 

 gyermekek 

VII. 

 

Fogyatékos 

gyermekek 

létszáma 

0 0 0 2 0 0 0 

 

A fejlesztést végző szakemberekkel, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival 

hatékony az együttműködés; szükség esetén egyeztetnek az érintett gyermekekkel 

kapcsolatban. 

 

Fejlesztések az óvodában:  

-Hetente 1 alkalommal 2 órában logopédus foglalkozik a gyermekekkel. A logopédiai fejlesztés 

10 gyermeket érint.  

-Gyógypedagógus látogatja az óvodát hetente 4 órában, a fejlesztések során 2 kisgyermekkel 

foglalkozik.  

 

Az idei tanévben változást történt az óvodai szociális segítő személyében. A szociális segítő 

egy évre előre megküldi a tervezett programját, amit sajnálatos módon a kialakult vírushelyzet 

miatt csak részben tudott a 2020-as évben megvalósítani. A foglalkozásai fejlesztő jellegűek. 

A 2020-as évben mesésfoglalkozás, egészséghét, zenés meditáció valósult meg, illetve az 

óvónőknek csapatépítő tréninget tartott. A szociális segítő minden héten egyszer érkezik az 

óvodába és általában azokban a csoportokban tart foglalkozást, ahol szükség van a fejlesztő 

programokra.  

 

A védőnő negyedévente látogatja az óvodát, ahol az összes kisgyermeket szűri. Az óvoda és a 

védőnő között hatékony együttműködés valósult meg a 2020-as évben.  

 



 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri megbeszéléseken igyekezett részt venni az óvoda vezetője és a 

jelzőrendszeri felelőse is. Hozzászólásaik a szakmaközi megbeszéléseken építő jellegűek, 

jelzőrendszeri felelősségükkel teljes mértékben tisztában vannak. A Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársával jó szakmai kapcsolatot ápolnak; mindig segítőkészen, konstruktívan támogatják 

munkámat.  A 2020-as évben egy alkalommal érkezett jelzés az óvoda részéről, mely jelzésben 

egy három kiskorú gyermeket nevelő család szerepelt.  

 

Vámosszabadi községben működő oktatási-nevelési intézmény következő színtere a Kisbajcsi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadin 

működő tagiskolája.  

A Vámosszabadi  Tagiskola tanulói létszáma, a 2020. szeptember 1-jei statisztika alapján 39 

fő. Az iskolában 1-4 évfolyam működik. Az alacsony osztálylétszámnak köszönhetően az 1. és 

3. évfolyam, valamint a 2. és 4. évfolyam összevonásra került, vagyis a két-két évfolyam 1-1 

tanteremben kapott helyet.  

Magántanulója nincs az iskolának.  

HH-s vagy HHH-s tanulója nincs az iskolának.  

 

Az iskolában nem fordul elő igazolatlan hiányzás a tanulóknál, ami vélhetően a családok magas 

szociokulturális helyzetéből is adódik. Gyakorlat szerint az egy óra hiányzás esetén is felveszik 

a szülők a kapcsolatot az iskolával. Minden esetben szülői igazolással vagy orvosi igazolással 

maradnak távol a tanulók az iskolától.  

Az Intézmény vezetője a 2020-as évben rendszeres, szinte napi kapcsolatot tartott fenn a helyi 

gyermekjóléti szolgálat munkatársával, kikérték szakmai tanácsomat, egyeztettünk a 

szabadidős programokról, segítettük egymás munkáját.   

Az iskolában a szabadidő tevékenységek megszervezése jellemzően iskolai szinten történik, az 

alacsony összlétszám miatt. Sajnos a 2020-as évben a szabadidős tevékenységek, külön órák, 

foglalkozások elmaradtak. A tanórákon történő oktatás és a napközi maradt meg az iskola 

életében. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás az iskola időben, általában a napközi ideje 

alatt zajlik. A tehetséggondozás az iskolai versenyekre történő felkészítést foglalja magában, a 

felzárkóztatás pedig a hiányzást követő lemaradást pótolja. Egyéb szabadidős program a 

tanórákon és a tanmenetben foglalt tanulás időn túl nem valósult meg a 2020-as évben.  

A 2020-as évben nem érkezett jelzés az iskola részéről.  

 

 



 

 

A szociális segítő hetente egy alkalommal látogat el a Vámosszabadin található óvodába és 

iskolába. Délelőtti foglalkozásokat az óvodában, a délutáni foglalkozásokat pedig az iskolában 

tartja. Szoros az együttműködés a szociális segítővel, rendszeresek az egyeztetések a problémás 

esetekben.  

2020. évben egy közös ügyünk volt. A gyermek Vámosszabadi lakóhellyel rendelkezik, de a 

Kisbajcsi Általános Iskola tanulója. A szociális segítő a Kisbajcsi általános iskolában is tart 

foglalkozásokat, így az általam gondozott gyermek részt tud venni a szociális segítő által 

vezetett fejlesztő programokon. A rendszeres egyeztetéseinknek köszönhetően figyelemmel 

kísérhetem a gyermek változásait.  

A szociális segítőtől nem érkezett jelzés a 2020-as évben.  

 

Vámosszabadi községben egy fő körzeti megbízott látja el a rendőri feladatokat. Ezen kívül 

több alkalommal előfordul, hogy a község területén más körzeti megbízottak, illetve győri 

rendőrök látnak el ideiglenes szolgálatot. 

2020. évben nem jelzett a rendőrség, kapcsolattartás elmulasztása miatt, a válófélben levő 

szülők konfliktusa miatt.  

Családon belüli erőszak végett eljárás 2020-ben nem volt. 

A körzeti megbízott, mint a jelzőrendszer tagja részt vett a szakmaközi megbeszélésen. Szakmai 

tapasztalataival, segítséget nyújtott a jelzőrendszer hatékony működéséhez. 

 

A korábbi éveknek megfelelően több rendezvény is megrendezésre került a falu minden 

korosztálya számára. A művelődésszervező életkoroknak megfelelően az év minden 

szakaszában változatos és gazdag tartalommal bíró, és mondhatni hagyományőrző program 

sorozatokat szervez. Sajnos a 2020-évben a kialakult veszélyhelyzet miatt a tervezett 

programok nagyrésze elmaradt.   

A településen évről évre gazdagodó könyvtár áll az olvasni és művelődni vágyók 

rendelkezésére. 

Közösségi terünk a Vámosszabadi Faluházban működik. Az épületben kapott helyet a könyvtár, 

a Civil terem, és a díszterem. Faluház mögött külön épületben található az edzőterem. A 

Faluházhoz tartozik a focipálya (öltözővel és sportbüfével), egy betonos kosárlabdapálya, a 

Filagória, egy kenutároló épület, valamint egy új építésű sportparkkal is gazdagodtunk. 

A könyvtárban Digitális Jólét  Pont is működik, mely egyben területi központja a győri és Győr-

környéki Pontoknak.  

A könyvtár tavalyi évben beiratkozott olvasóinak száma 68, összesen 124 olvasót tartunk 

nyilván. A művelődésszervezőnk könyvcsomag-készítéssel, videós könyvajánlókkal, Facebook 



 

 

oldal indításával és hasznos és szórakoztató bejegyzések megosztásával igyekezett a bezártság 

idején is összetartani  olvasói közösséget. A közösségi tér az év egy részében zárva tartott.  

Januárban a nyugdíjas klubban még 3 dimenziós vetítéseket tartottunk, melyek megtekintése 

virtuális valóság szemüveggel történt.  A februári hónapban pedig megrendezésre került egy 

elsősegély tanfolyam, ezt követően a pandémiás helyzet miatt bezárt a könyvtár.  

A március 15-i ünnepség már zárt körben, Falu tv-s közvetítéssel történt.  Sajnos elmaradt két 

nagyrendezvényünk a Falunap és a Halfesztivál, és egy tavaszi koszorúkötés.  

 

A nyár során  Vámosszabadi településen összesen öt tábort szervezetünk közösen pedagógus 

kollégákkal, a művelődésszervezőnkkel, egy civil szervezettel csaknem a teljes nyáron 

tartalmas elfoglaltságot nyújtottunk a vámosszabadi gyerekeknek. 

A faluház dísztermében két előadás is lezajlott a 2020-as év során: egyik a kisbaba 

mozgásfejlődésével kapcsolatos tudnivalókat foglalta össze, a másik előadás pedig a 

gyermekrajz elemzés témakört érintette - két kiváló szakértő előadásában. 

 

A jelzőrendszer tagjainak 2020. évben nem tartottam rendszeres esetmegbeszéléseket, a 

kialakult vírushelyzet és a központi utasításoknak megfelelően. 2020. márciusi munkába 

állásomat követően az első szakmaközi megbeszélés 2020. májusában történt meg, írásos 

formában. A kialakult veszélyhelyzetben aktuális témává vált „kapcsolattartás és távoltartás a 

veszélyhelyzet ideje alatt „ címmel dolgoztam ki és küldtem meg szakmai anyagot a 

jelzőrendszeri tagoknak. 

2020. szeptemberében tartottam az első és egyetlen személyes találkozással járó szakmaközi 

megbeszélésemet. A jelzőrendszeri tagok közül a körzeti megbízott, a védőnő, a Vámosszabadi 

Tagiskola vezetője, az iskolai-óvodai szociális segítő és a Családsegítő Központ és a szociális 

gondozó kolléga képviseltette magát. A szakmaközi megbeszélés legfontosabb témája a 

jelzőrendszeri tagok nagyarányú változása volt, mivel a 2020. év első félévében a jelzőrendszeri 

tagok több, mint fele megváltozott.  ( új védőnők kerültek Vámosszabadira, a házi orvos 

személye megváltozott, az iskolai-óvodai szociális segítő megváltozott, az óvodában kijelölt 

jelzőrendszeri felelős személye megváltozott, az kisbajcsi iskola felkerült a jelzőrendszeri tagok 

közé, illetve a szociális gondozó is jelzőrendszeri tag lett. )  

 

A 2020-as évre jellemző volt, hogy a családok a korábbi évekhez képes sokkal több időt 

töltöttek otthonukban, a családtagok több időt töltöttek el együtt. Az év elején központilag 

elrendelet iskolabezárásoknak köszönhetően a digitális oktatásban való részvétel az iskoláskorú 

gyermekek és szüleik számára nagy kihívást jelentett. A gyermekek részéről nagyfokú 



 

 

önállóságot, fegyelmet és önálló munkát követelt, míg a szülők részéről türelmet és folyamatos 

kapcsolattartást az iskolával, pedagógusokkal. Az év eleji otthoni tanulás valamint az állandó 

otthoni gyermekfelügyelet felemésztette az éves munkahelyi szabadságokat, ezért a nyári 

hónapokban próbáltunk minél több héten keresztül táborokat biztosítani. A táboroknál 

szempont volt a gyermekfelügyeleten túl az ismeretterjesztés, a fejlesztés, a szabadidő 

élményekkel teli eltöltése. A tábor részvételi díjainak megállapításakor figyelemmel voltunk 

arra, hogy minél szélesebb körben adódjon lehetőség a részvételre.  

Az őszi iskolakezdés gyakran feszültséget okozott a gyermekek életében, hiszen a hónapokig 

tartó digitális oktatás és a nyári szünet után nehezen foglalták el újra helyüket az 

iskolapadokban. Azoknál a gyerekeknél, akik továbbra is online oktatási formában részesültek, 

a feszültség fő forrása már a bezártság, az elszigeteltség érzése volt. Sok esetben szembesültem 

a motiváció teljes hiányával, amit a 2021-es évben még mindig érvényben levő központi 

utasítás tovább fokozott.  

Családsegítőként továbbra is nagy hangsúlyt kívánok fordítani a prevencióra, a fejlesztésre, 

amit közösségi programokon, nyári táborokon, hagyományőrző foglalkozásokon keresztül 

szeretnék elérni.   

A jövőben is törekedni fogok a jelzőrendszeri tagok folyamatos informálására, valamint a 

velünk történő közvetlen kommunikációra, ami munkám alapját képezi.  

 

 

                                     
 

 

 

Vámosszabadi, 2021.02.16. 

 

 

 

                                 Illés Klaudia  

                                                                                                             családsegítő 

 


