Beszámoló a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának 2012. évben, Dörgicse község tekintetében
kifejtett szakmai tevékenységéről

A 149/1997-es (IX. 10) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglaltak
szerint, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása az alábbiak alapján készült:
•

a gyermekjóléti
tapasztalata

•

az alapellátásban részesülők száma, a gyermekek veszélyeztetettségének
okai, a várandós anyák gondozása, a családjából kiemelt gyermekek
szüleinek gondozása, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés
tapasztalatai

szolgáltatás

biztosításának

módja,

működésének

A gyermekjóléti szolgálat kötelezően ellátandó feladatait, a többször módosított
1997. évi XXXI. Tv., valamint a 15/1998. (IX.30.) NM rendelet szabályozza.
A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 94-96.§. alapján a Balatonfüredi Kistérségi
Többcélú Társulás társulási megállapodásának megfelelően, Balatonfüred Város
Önkormányzata
és
Csopak
Község
Önkormányzata
által
létrehozott
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
Intézményünk, a Balatonfüred, Kéki utca 6. szám alatt található új, impozáns
épületben működik.
A korszerű, barátságos környezet ideális feltételeket biztosít a hatékony
feladatellátáshoz.
A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területébe tartozó települések:
Balatonfüred Város, valamint
Aszófő, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari,
Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly községek.

Csopak,

Dörgicse,

A gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatait
Balatonfüreden és a teljes ellátási területén, 4 fő családgondozó, 1 fő
pszichológus, 1 fő jogász, valamint 1 fő szociális asszisztens segítségével látja el.
A gyermekjóléti szolgáltatás, mint alapfeladat, Balatonfüred Város, valamint az
ellátott községek valamennyi gyermekkorú lakosára kiterjed.
A 0-18 éves korú gyermekek száma a 2012. december 31.-i állapot szerint:
A teljes kistérség vonatkozásában:

3121 fő

Dörgicse község vonatkozásában:

49 fő

volt.

Korcsoportonkénti bontásban:
0-3 évesek: 7 fő

4-6 évesek: 10 fő 7-14 évesek: 20 fő
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15-18 évesek: 12 fő

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 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 szolgálat ezen feladatköröket, az ellátási területén élők körében
felmerülő szükségletekre tekintettel levő, összehangolt szervezési, szolgáltatási és
gondozási tevékenysége által látja el.
Ezen ellátási formákat és szolgáltatásokat oly módon biztosítjuk, hogy azok
Balatonfüreden, valamint az ellátást igénylő községekben élő gyermekek
(családok) számára is egyaránt elérhetőek.
A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az
alábbi szolgáltatásokkal áll a szülők, valamint a gyermekek rendelkezésére:
Pszichológiai tanácsadás
Jogi tanácsadás
Nevelési tanácsadás
Életvezetési tanácsadás
Hivatalos ügyintézésben való közreműködés
Konfliktuskezelés
Szolgáltatási, szervezési tevékenység:
A prevenciós céllal életre hívott „Szivárvány” Gyermek Klub”, indulásakor
elsősorban beilleszkedési, és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek
számára nyújtott lehetőséget részképességeik fejlesztésére. Az ellátási
területünkön felmerült igényekhez igazodva azonban idővel szolgáltatásunk
valamennyi érdeklődő gyermek, család, és gyermekintézmény számára nyitottá,
elérhetővé vált.
Klubfoglalkozásaink év közben heti rendszerességgel, csütörtökönként 15.30-tól
17.30 óráig zajlanak, amelyek elsősorban kisiskolás korú gyermekek számára
nyújtanak lehetőséget arra, hogy az alkotás, a játék, és a mozgás segítségével
vezessék le a bennük lévő feszültséget, és értékes módon, örömteli
tevékenységekkel töltsék szabadidejüket.
A Klubfoglalkozások 40 alkalommal, átlagosan 15 gyermek részvételével zajlottak.
A Szivárvány Klub résztvevői számára, az aktuális ünnepekhez, és az azokhoz
kötődő hagyományokhoz igazodva tárgyév folyamán számos rendezvényt
szerveztünk. E mellett minden évszakban igyekeztünk élni a Balaton-part
közelsége által kínált változatos programlehetőségekkel is.
A nyári szünidőben heti rendszerességgel szerveztünk szabadidős programokat a
Balatonfüreden és a kistérségben élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő
gyermekek számára. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont gyermekek
jelentős részének, hasonló jellegű programokon való részvételre nagy
valószínűséggel nem nyílna más módon lehetősége.
Tapasztalataink szerint erre azért is szükség van, hogy hozzájáruljunk a
gyermekek felügyeletéhez, a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mivel a szezonális
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foglalkoztatás jellegéből adódóan a szülők munkavállalása, idényjellegű
elfoglaltságai révén, a gyermekek az iskolai szünetek időtartama alatt, gyakorta
felügyelet nélkül töltik a nap jelentős részét.
2012. 07. 12-én Balatonudvari községbe látogattunk el. A BABAMÚZEUM
megtekintését követően, strandolással töltöttük a nap hátralévő részét, ahol a
gyermekek -egy vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozó jóvoltából
térítésmentesen- meleg ebédben is részesültek.
2012. 07. 19-én a paloznaki Tájház udvarán, egy fazekasmester avatta be a
programban részt vevő gyermekeket a korongozás rejtelmeibe.
2012. 08. 02-án a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs feladataival
ismerkedhettek meg ellátott gyermekeink. A viharjelzés rendszeréről, valamint a
fürdőzés
szabályairól
szóló
tájékoztatót
követően,
lehetőségük
nyílt
motorcsónakázásra is, amely felejthetetlen élményt nyújtott számukra.
Fenti programjainkon összesen 30 fő, 5-16 éves korú, hátrányos helyzetű
gyermek vett részt.
Az idei nyáron, a Brüsszeli Magyar Bálból származó felajánlásnak köszönhetően,
Gyermekjóléti Szolgálatunk nagy összegű adományhoz jutott. Az adományozók
jóvoltából, a részvevők számára térítésmentesen igénybe vehető táborozást
tudtunk szervezni az általunk gondozott gyermekek egy részének.
Dörgicse községből 3 gyermek vett részt nevezett táborban.
A nyaralás lebonyolítására 2012. július 23-28-között, a Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrumban került sor. Az intézmény által biztosított kitűnő
szolgáltatások /szép, új szálláshelyek, sportpályák, külön strand, kiépített
szalonnasütő-ill. bográcsozásra alkalmas helyek, stb./ ideális feltételeket kínáltak
a tábor megszervezéséhez.
A rendelkezésünkre álló pénzösszegnek köszönhetően, a táborban huszonnégy
gyermek számára tudtuk biztosítani a teljes-, és térítésmentes részvétel
lehetőségét. Közülük sok gyermek aktívan részt vesz az intézményünkben
működő Szivárvány Klub évközi foglalkozásain is. A gyermekek három nyolcágyas
szobában voltak elszállásolva. Így egy fiús, és két lány szoba került kialakításra. A
gyermekek kiválasztásánál szem előtt kellett tartanunk a gondozott érettségét,
korát, képesek-e lelkileg kibírni egy hetet szülők, gondviselők nélkül.
Nem minden gondozott gyermek ismerte egymást. Ezért a tábor lehetőséget
nyújtott arra is, hogy 24 órán át megfigyeljük, melyik gyermek, hogy tud
alkalmazkodni, együttműködni társaival, új kapcsolatokat kialakítani,
szabályokat betartani stb.
A táborban eltöltött idő alatt új barátságok, kapcsolatok szövődtek a résztvevő
gyermekek között. A közös élmények, a sok önfeledt játék, az együtt töltött szép
napok „összekovácsolták” a csapatot.
Családgondozási tevékenységünk szempontjából is rendkívül fontos, hogy
kamatoztatni tudjuk a gyermekekről, fentiek kapcsán szerzett tapasztalatokat,
melyek megkönnyítik a velük, és családjaikkal való további együttműködésünket,
és az egyénre szabott fejlesztési irányok kialakítását is.
Őszi programjaink közül, a gyermekek körében az egyik legnépszerűbbnek, a
2012. 10. 31-én megrendezett Halloween Party bizonyult, amely arcfestéssel és
rémisztő jelmezek készítésével kezdődött, majd a tökfaragással folytatódott.
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2012. 12. 05-én mézeskalács-sütéssel kezdtük meg az adventi időszakra való
készülődést, amelyben a fiúk is szívesen részt vettek.
2012. 12. 14-én Luca- napi ünnepváró kézműves foglalkozást szerveztünk az
érdeklődő gyermekek, családok részére, melynek célja az ünnephez kapcsolódó
népszokások, hagyományok megismertetése, illetve a karácsonyra való
készülődés volt, melyben segítségünkre volt a Városi Könyvtár Játszószobája,
valamint a Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete is. A gyermekeknek alkalmuk
volt csuhézni, mézeskalácsot díszíteni, szerelmi jóslásban részt venni, ujjfonással
karkötőt alkotni, és boszorkány jelmezt készíteni.
A Gyermekjóléti Szolgálat, tevékenységi körébe tartozó feladatként szervezi a
magánszemélyek, vállalkozók, valamint egyházi-és civil szervezetek által
felajánlott anyagi és tárgyi eszközök rászorulókhoz történő eljuttatását is.
Tárgyév folyamán 113 alkalommal, összesen 88 gyermek (és családjuk)
számára juttathattunk el élelmiszer-ill. egyéb jellegű tárgyi adományt.
2012-ben a következő felajánlások-ill. szolgáltatások közvetítését, hasznosítását
valósítottuk meg:
•

Egy balatonfüredi vállalkozó jóvoltából december hónap folyamán 10,
Szolgálatunk által gondozott, rászoruló család számára adhattunk át étkezési
utalványokat, összesen 33.000,- Ft értékben.

•

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 30 intézményünk által gondozott rászoruló
családhoz juttatott el általunk-, tartós élelmiszerekből összeállított
csomagokat.

•

A
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület
tartós
élelmiszerekből
álló
egységcsomagjait –halmozottan hátrányos helyzetű, ellátási területünkön élő
gyermekes családok számára juttattuk el.

•

A Baptista Szeretetszolgálat által elindított karácsonyi „CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ”
hivatalos átvevőhelyeként részt vettünk az adományok rendszerezésében,
amelyek aztán általunk jutottak el 194 rászoruló, Balatonfüreden, és az ellátási
területünkhöz tartozó községekben élő kisgyermekhez.

Több magánszemély, egyházi- és civil szervezet évek óta segíti felajánlásaival
intézményünk azon szakmai tevékenységét, amelynek legfőbb célja, hogy a
látókörünkbe került, gyakran halmozott hátrányokkal küzdő családok esetében
megelőzhetővé váljanak a teljes anyagi ellehetetlenülés következményeként
kialakuló súlyos krízishelyzetek.
Bűnmegelőzési, és drog-prevenciós tevékenység
• Tárgyév folyamán is rendszeresen részt vettünk a Városi Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottság ülésein.
• Szolgálatunk rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, melyben rögzítettük
feladatainkat a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, az ifjúságvédelem, a
drog-prevenció, a családon belüli erőszak megelőzése, valamint a vonatkozó
szolgáltatási és szervezési feladatok hatékonyságának növelése érdekében.
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• Intézményünk munkatársai aktív szerepet vállaltak a Balatonfüred és
Kistérsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységi körébe tartozó
programok szervezésében, és lebonyolításában is.
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TUDOMÁSÁRA JUTOTT GYERMEK
ÉS FIATALKORÚ ELKÖVETŐK SZÁMA TÁRGYÉVBEN
MEGNEVEZÉS

GYERMEKKORÚ

FIATALKORÚ

----
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SZABÁLYSÉRTÉS ELKÖVETÉSE

BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE

A bűncselekmény (szabálysértés) elkövetésének feltárt okai
• Nem megfelelő baráti társaság
A csoportnormáknak való megfelelni
akarás.
• A szülői kontrollfunkciók nem megfelelő hatékonyságú működése.
• Öntörvényű, társadalmi normákat (szabályokat) elutasító értékrend és
viselkedésmód.
Az alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozások
tapasztalatai a bűncselekményekkel, szabálysértésekkel érintett kiskorúak
esetében
Egy kivétellel, valamennyi esetre vonatkozóan elmondható, hogy ismételt
bűnelkövetés nem történt. A lefolytatott hatósági eljárások során az elkövető
gyermekek megbánást tanúsítottak, és a szülők, valamint a gyermekek is
indokoltnak érezték a külső beavatkozást. Valamennyi család/gyermek vállalta a
segítő szakemberekkel való érdemi együttműködést.
Az észlelő és jelzőrendszer működtetése
A 15/1998 NM rendelet 14§ (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott
személyekkel és intézményekkel való hatékony együttműködés, valamint
tevékenységük összehangolása érdekében, Szolgálatunk a településeken
működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak meghívásával tárgyévben 7
alkalommal
szervezett
szakmaközi
megbeszélést.
Ezek
megvalósításaBalatonfüred, valamint az ellátási területhez tartozó 11 település vonatkozásában
egyaránt munkacsoportok keretén belül, aktuális témára fókuszálva zajlott,
melyek témái a következők voltak:
• Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos tudnivalók
• Jogszabályi változások az iskoláztatási támogatással kapcsolatban
• A gyermek-és fiatalkorú bűnözés helyzete Balatonfüreden és a kistérségben
• A Balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízottainak, valamint a BSZAK
munkatársainak együttműködési lehetőségei a gyermekkorúak, fiatalkorúak,
valamint a felnőtt népesség bűnelkövetésének-, ill. a bűnismétlés
megelőzésének érdekében
• A gyermekek/diákok számára-, a nyári szünidő időtartamára tervezett (városi-,
kistérségi ill. az egyes intézmények által biztosított) szabadidős tevékenységek
egyeztetése
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• A
gyermek-ill.
fiatalkorúakkal
tapasztalatai a nyári szünetben

kapcsolatos

rendőrségi

intézkedések

• Az iskolai közegben megjelenő devianciák, és kezelésük lehetséges alternatívái
• Tájékoztató a veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekek
helyzetéről-, Balatonfüred és a kistérség vonatkozásában

és

családok

• Munkacsoport-értekezlet az óvodák gyermekvédelmi felelőseinek részvételével
• Munkacsoport-értekezlet a Védőnői Szolgálat munkatársainak részvételével
• Munkacsoport-értekezlet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársainak
részvételével
• A bűnmegelőzés, ill. a bűnelkövetés ismétlésének megelőzése terén végzett
szakmai tevékenység tapasztalatainak áttekintése (éves munka értékelése)
A jelzőrendszer hatékony működtetése munkánk egyik alapvető célkitűzése, hisz
ez a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekek számára kellő
időben, és megalapozott szakmaisággal biztosított segítségnyújtás egyik
nélkülözhetetlen feltétele.
A már kiépített szakmai kapcsolataink folyamatos „karbantartására”, élő
munkakapcsolatként való működtetésére, főként a konkrét esetkezelések mentén
kerül sor.

A jelzőrendszer tagjai által tárgyévben küldött jelzések száma
Közoktatási intézmény
129
Jegyző, gyámhivatal
36
Rendőrség
24
Védőnői Szolgálat
5
Átmeneti gondozást biztosítók
--Gyermekorvos
2
Pártfogó felügyelet
7
Állampolgár
2
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat
8
Összesen
213

A jelzőrendszer tagjai részéről, tárgyév folyamán 4 megkeresés érkezett dörgicsei
lakos gyermekek ügyében. A 4 jelzés közül 2 esetben közoktatási intézmény,
2 esetben pedig gyámhatósági megkeresés történt.
A
jelzőrendszer
tagjaival
történő
szakmai
konzultációra,
valamint
esetmegbeszélésre a 11 településen működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak
részvételével, valamennyi ellátott gyermek érdekében sor került.
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15.§ (7) alapján, Szolgálatunk minden év március

31-ig tanácskozást szervez Balatonfüreden, valamint az ellátási területhez tartozó
11 községben, amelyen a jelzőrendszer tagjainak tájékoztatóit figyelembe véve,
átfogóan értékeljük az észlelő és jelzőrendszer éves működését, áttekintjük az
adott település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség
szerint javaslatot fogalmazunk meg az ellátások javítása, vagy bővítése érdekében.
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Gondozási tevékenység:
2012-ben Balatonfüreden, valamint a kistérséghez tartozó 11 településen,
intézményi szinten 4 fő családgondozó látta el a gyermekjóléti szolgáltatói
tevékenységet.
A Gyermekjóléti Szolgálat a 15/1998. NM rendelet 14 § (1) c. pontjának
megfelelően, figyelemmel kíséri az ellátási területéhez tartozó 12 településen élő
gyermekek gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
életkörülményeit, szociális helyzetét.
A teljes kistérséget átfogó gondozási tevékenységünk során az alábbi főbb
veszélyeztető tényezők jelenlétével, és jelentős negatív hatásaival kellett
szembesülnünk, és megküzdenünk tárgyév folyamán:
A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt problémák
A szülők vonatkozásában
•
•
•
•

Munkanélküliség;
Eladósodás;
Szülők vagy a család életvitele;
Családi konfliktusok;

A felsorolt veszélyeztető tényezők közötti, jól látható ok-okozati összefüggés
következményeként, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont családok
túlnyomó részénél, ezen problémák halmozott formában jelentkeznek, amely
jelentősen megnehezíti az esetkezelést.
A gyermekek-ill. fiatalkorúak vonatkozásában
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magatartászavar, teljesítményzavar
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
Gyermeknevelési
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki)
A 2012. év folyamán a teljes ellátási területünkön 194 gondozási eset,
- 150 család - szerepelt Szolgálatunk nyilvántartásában.

Dörgicse község területén a 2012-es év folyamán 4 családból 7 gyermek
részesült a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozásban. Ebből 5 esetben
alapellátás, 1 esetben pedig védelembe vétel keretén belül történt a
családgondozás. 1 esetben pedig átmeneti nevelésben lévő gyermek vérszerinti
családjának gondozása valósult meg.
Tanácsadás útján végzett szolgáltatásnyújtás, amely nem eredményezett
családgondozást, 1 gyermek ügyében (1 családból) történt.
Tárgyévben újként 1 gondozási eset keletkezett.
A családgondozói feladatokat Lepsényi Noémi családgondozó látta el.
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A gondozási esetek ellátási
formák szerinti bontásban

Gondozási esetek és ellátott családok
száma
Balatonfüreden

Alapellátásban történő
gondozás

Az ellátott 11
községben

126

94

37

28

15

13

3

3

----

----

1

1

Átmeneti nevelésben lévő
gyermek családjának
gondozása

9

8

1

1

Tartós nevelésben lévő
gyermek

2

2

----

----

Utógondozás

----

----

----

----

Összesen

152

117

42

33

Védelembe vétel
Ideiglenes hatállyal
elhelyezett

A teljes ellátási terület adatai összesen
194

150

A családgondozás a szociális munka eszköztárának alkalmazásával, folyamatos
kapcsolattartással, a szolgáltatások közvetítésével, szakmai team munka
keretében valósul meg.
A teljes ellátási területünkről:
•
•

Pszichológiai tanácsadás 33 gyermek esetében, 167 alkalommal vált
szükségessé.
Jogi ügyekben 21 fő, összesen 24 alkalommal élt az ingyenes tanácsadás
lehetőségével.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az egyes gyermekek esetében kezelt
fő probléma típusa szerint:
Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kezelt problémák
száma

Ellátott gyermekek
száma

99
76
12

41
18
5

93

60

75
64
26

35
19

6

3

14
18
483

5
1
194

Anyagi (megélhetési, lakhatás)
Gyermeknevelési
Beilleszkedési nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
(fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Összesen
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A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az egyes gyermekek esetében
kezelt fő probléma típusa szerint, Dörgicse község vonatkozásában:
Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kezelt problémák
száma

Ellátott gyermekek
száma

4
1
2

2
-------

----

----

6
6
----

1
2
----

2

----

3
4
28

2
---7

Anyagi (megélhetési, lakhatás)
Gyermeknevelési
Beilleszkedési nehézség
Magatartászavar,
teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
(fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek
Összesen

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata
szakmai tevékenységeinek száma az ellátási terület vonatkozásában
a 2012. évben:
Információnyújtás:
Tanácsadás:
Segítő beszélgetés:
Hivatalos ügyekben való
közreműködés:
Első védelembe vételi
tárgyaláson való részvétel

Elhelyezési értekezleten
való részvétel

2538
54

Közvetítés más szolgáltatásba:

1926

Szakmaközi megbeszélés:

732

Felülvizsgálati
tárgyaláson
való részvétel

----

Átmeneti és
tartós nev. v.
Védelembe
vétel

Konfliktuskezelés

3

52
12
6

Esetkonferencia:

15

Szociális válsághelyzetben
lévő várandós anya
gondozása

743

Családlátogatás:

Adományozás

7
17
22
113

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata
szakmai tevékenységeinek száma Dörgicse ellátási terület vonatkozásában
Információnyújtás:
Adományozás:

110

Családlátogatás:

4

Közvetítés más szolgáltatásba:

54
8

Segítő beszélgetés:
Hivatalos ügyekben való
közreműködés:

94

Szakmaközi megbeszélés:

17

Jogi tanácsadás:

1

Pszichológiai tanácsadás

2

Átmeneti nevelésbe vétel
felülvizsg. tárgy. való részvétel

1

9
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A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó további feladatok:

A szociális válsághelyzetben levő váradós anyák segítése, tanácsokkal való
ellátása. Tárgyévben 1 szociális válsághelyzetben lévő kismama gondozását láttuk
el.
A Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti nevelésben lévő gyermek családjába
történő visszahelyezhetőségének elősegítése érdekében, a gyámhivatal által
elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján folytatja családgondozási
tevékenységét. A családgondozó fenti cél elérése érdekében együttműködik a
Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársaival is.
A családgondozás elsődleges célja, az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez
szükséges
feltételek
megteremtésének,
valamint
a
gyermekkel
való
kapcsolattartás megvalósulásának elősegítése.
A beszámolóban részletesen kifejtett tények, adatok alapján megállapítható, hogy
a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az észlelő-jelzőrendszer hatékony
működtetéséhez szükséges alapvető feltételek az ellátási területünkbe tartozó
valamennyi település tekintetében biztosítottak.
Ennek eredményeként a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben kifejtett szakmai
tevékenysége eredményesnek mondható.

Balatonfüred, 2013. 03. 25.

Lőrinczné Németh Lilla sk.
GYJSZ csoportvezető

Lepsényi Noémi sk.
családgondozó
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