BESZÁMOLÓ
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

HEJŐBÁBA
2008. 06. 18.

A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer
2007. évi munkájának összefoglaló értékelése
A 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban Gyvt.) 39. §. 3. bekezdésének a.) pontja
értelmében a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő és
jelző rendszer működtetése. A törvény értelmében a gyermekek védelmének rendszerében
fontos feladatot látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői,
családsegítő szolgálat stb.), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási,
nevelési intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, menekülteket befogadó állomás,
menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
A Gyvt. 17.§. 3. bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és
hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.
A jelzőrendszer tagjai írásos véleményének figyelembevételével készült a beszámoló, mely
tartalmazza az együttműködés tapasztalatait a gyermekvédelmi munka specifikus tendenciáit.
A jelzőrendszerben a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét tekintve mintegy koordinátori
funkciót tölt be, esetgazdaként működik a család – gyermek érdekében és koordinálja azon
szakemberek munkáját, akik segítenek a probléma kezelésében (pl: védőnő, háziorvos,
óvodapedagógus, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gyermekvédelmi
koordinátor, gondozónő stb.)
Az 1997. Évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 96 §
(6). bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít,
amelyet a képviselő – testület megtárgyal.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 15 § (7)
bekezdése szerint a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez,
amelyen
•
•

A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a
jelzőrendszer éves működését.
Áttekintik a település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot
tesznek működésük javítására.

A jelzőrendszer koordinátorainak feladatai
•
•
•

A településen élő gyermekek, családok szociális helyzetének, életkörülményeinek,
mentális állapotának monitorozása. Felderítő munkát végez, információkat gyűjt.
A veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermekek, családok jelzése a
Gyermekjóléti szolgálat, illetve a hatóság felé.
Kompetenciahatárain belül segítséget nyújt a probléma megoldásában.

2

•
•

•
•
•
•

Részt vesz a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer
munkatársa, koordinátori értekezletein.
A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer munkatársa,
koordinátora jelzését a Gyermekjóléti Szolgálat felé írásban teszi meg az erre
rendszeresített formanyomtatványon.
Krízishelyzet esetén utólagosan történik írásban a jelzés teljesítése.
A jelzéseket a Gyermekjóléti Szolgálat fogadja és beindítja a gyermekvédelmi ellátást,
illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
Az esetfelelős a megtett intézkedésekről írásban visszajelzést tesz a jelzést tevő felé.
Az esetgazda az esetmegbeszélésen elhangzottakról feljegyzést készít.

A jelzőrendszer tagjai tájékoztatót készítenek, melyben átfogóan értékelik a
jelzőrendszer tagjainak éves működését, illetve javaslatot tesznek jövő évi működésük
javítására.
A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer működéséről, éves
munkájáról a koordináló Gyermekjóléti Szolgálat beszámolót készít a Képviselő-testület
számára minden év május 31-ig.
A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer tagjainak és
együttműködésének tapasztalatai:

Gyermekjóléti Szolgálat
Gondozási esetek számát tekintve 2007-ben a Gyermekjóléti Szolgálat 35 családot, 105
gyermeket gondozott Hejőbába, Oszlár, Hejőkürt településen.
Gondozási esetek megnevezése
Összesen
Ebből:
Alapellátásban
Védelembe vétel
Utógondozott gyermek

Fő
105
94
7
4

Az alapellátottak körében a családok és gyermekek tekintetében növekedő tendencia
mutatkozik az előző évhez képest. A védelembe vett gyermekek száma is emelkedett az előző
évhez képest. Az alapellátás prevenciós tevékenysége továbbra is magas szintű és az esetek
zömében nem kerül sor védelembe vételre.
A hatékony családgondozói tevékenység és a gondozott gyermekeink veszélyeztetettségének
megszüntetése következtében 5 család, 7 gyermek esetében szűnt meg a gyermekjóléti
alapellátás.
A gondozásban részesülő gyermekek, családok érdekében rendszeres esetmegbeszélésekre és
esetkonferenciákra került sor.
Az alapellátáson túl a Szolgálat továbbra is különös figyelmet fordít a prevencióra.
Kapcsolatórai szolgáltatással tovább javult az együttműködés és az információáramlás
színvonala.
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A gyermekek érintettsége a kezelt problémákban:
Kezelt probléma megnevezése
Anyagi (megélhetési, lakhatással
összefüggő)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beill.
nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők, család életvitele
Szülői elhanyagolás
Fogyatékosság, retardáció
Családon belüli bántalmazás
szenvedélybetegségek
Összesen:

Sorszáma
75
71
14
24
14
33
35
10
4
1
281

Az alapellátásba került gyermekek főként anyagi (megélhetési), lakhatási, gyermeknevelési,
magatartás, tanulási, kapcsolati és beilleszkedési nehézségek, szülői elhanyagolás miatt
kerültek, de előfordul családi konfliktus, a szülők vagy család életvitele illetve fogyatékosság
miatti, valamint szenvedélybetegségek miatti alapellátásban történő gondozás.
Kapcsolatba kerülés szerint az előző évekhez hasonlóan, 2007-ben is túlnyomórészt a Jelző
Rendszer tagjainak jelzései révén kerültünk kapcsolatba új esetekkel, hiszen a településen élő
halmozottan hátrányos, rossz szociális körülmények, életvezetési zavarok miatt
veszélyeztetett gyermekek már az előző évek során a látótérbe kerültek.
Új jelzések főként a gyermekek nagyszámú igazolt és főként igazolatlan iskolai hiányzásai,
magatartási, tanulás-kapcsolati zavarok, családon belüli erőszak, szülők életvitele,
életvezetése, elhanyagoló nevelési magatartása indokolta.
Szakmai tevékenységek megnevezése
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Hivatalos ügyekben való közreműködés
Családlátogatás
Közvetítés más szolgáltatásokba
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Védelembe vétel esetén felülvizsg.
Elhelyezési értekezleten való részvétel
Összesen:

Száma
12
31
118
31
135
12
6
18
3
1
367
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Zrínyi Ilona Általános Iskola
Hejőbába
A tanulók létszáma: 214 fő
Ebből alsó tagozatos: 73 fő
Felső tagozatos:
141 fő
•

Hátrányos helyzetű: 120 fő

•

Halmozottan hátrányos: 61 fő

•

Veszélyeztetett:

•

Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
Étkezési : 55 fő
Tankönyvtámogatás: Minden tanuló, de ingyenesen: 116 fő. A többi tanuló tk 40%-át
fizette az önkormányzat.

•

Napközis gyermekek száma: 24 fő

•

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: Minden alsós 73 fő heti 4 órában
• Felsős: felzárkóztatás: 47 fő, heti 6
órában

•
•

Az iskola fenntartója, jellegzetessége, specialitása: (pl. tanterv, módszer, pl. Waldorf):
Cigány kisebbségi oktatás, integrációs nevelés.

•

Az iskolában működő szakkörök, rendszeres szabadidős programok száma összesen:
szakkörök, tömegsport és iskolai sportkör működik.

•

Prevenciós jellegű programok: BECCARIA bűnmegelőzési program

•

Az észlelt problémák jellege: iskolai hiányzás, magatartási problémák

•

A látogatott családok száma: 26

•

Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat, jegyző, gyámhatóság felé? 11 esetben

•

Kapcsolattartás, tapasztalatok: megfelelő

•

Fejlesztő pedagógia ellátásban részesülők száma: 33 fő, heti 24 óra

•

Hány gyermeket kellett tovább küldeni (nevelési Tanácsadó, pszichiáter stb.)?: 27 fő +
6 fő SNI

•

Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen, hol vett részt?
A kistérség által szervezett minden programon

59 fő

5

Széchenyi István ÁMK Általános Iskola
A tanulók létszáma: 168 fő
Ebből oszlári tanuló: 34 (19 alsós, 15 felsős)
Hejőkürti tanuló 13 (1 alsós, 12 felsős)
•

Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
Ebből: Étkezési: Oszlár, Hejőkürt: 13 fő
Tankönyvtámogatás: Oszlár, Hejőkürt: 14 fő

•

Napközis gyermekek száma: Oszlár: 11 fő

•

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 15-20 fő

•

Az iskola fenntartója, jellegzetessége, specialitása: (pl. tanterv, módszer, pl. Waldorf):
22 éve AMK részeként működik.

•

Az iskolában működő szakkörök, rendszeres szabadidős programok száma összesen:
szakkörök, tömegsport és iskolai sportkör működik.

•

Prevenciós jellegű programok: bűnmegelőzési program, prevenciós torna,
egészségnevelési hét sportversenyekkel.

•

Az észlelt problémák jellege: iskolai hiányzás, magatartási problémák, a tanulmányi
eredmény hirtelen romlása, agresszív magatartás, a tanítási óra rendjének
megzavarása, szökés. Csavargás, felnőtt emberekkel szembeni tiszteletlenség, testi
épség veszélyeztetése.

•

A látogatott családok száma: Oszláron: 8 család

•

Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat, jegyző, gyámhatóság felé? 10 esetben

•

Kapcsolattartás, tapasztalatok: sürgős esetekben telefonos jelzés, majd írásbeli
tájékoztatás. Csoportos esetelemzés hatékony.

•

Fejlesztő pedagógia ellátásban részesülők száma: Oszlári 7 fő

•

Hány gyermeket kellett tovább küldeni (nevelési Tanácsadó, pszichiáter stb.)?: Oszlár:
5 fő, Hejőkürt: 1 fő.

•

Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen, hol vett részt?
Tiszaújváros Kistérség által meghirdetett gyermekvédelmi továbbképzések.

Az Általános Iskolákban a Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést eredményesnek,
szakmailag megalapozottnak és rendszeresnek ítélik meg. Folyamatos az információ csere az
intézmények között, ami segítette az intézmény és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának
munkáját. A koordinátor többször felkereste az iskolát, segítséget nyújtottak vagy információt
kért a gyermekekről. A jelzett eseteik mindegyikében elsődleges veszélyeztetettségi tényező a
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szülők elhanyagoló, következetlen nevelési módszerei miatt fordult elő. Az észlelt problémák
jellege: iskolai hiányzás, magatartási problémák, a tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
agresszív magatartás, a tanítási óra rendjének megzavarása, szökés. Csavargás, felnőtt
emberekkel szembeni tiszteletlenség, testi épség veszélyeztetése.

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai – Szakmai
Szolgáltató Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Hejőbába és Oszlár községből járnak gyermekek a tiszaújvárosi Általános Iskola
intézményeibe. Az intézmények közötti kapcsolat megfelelő, és rendszeres. Telefonos és
írásbeli jelzésekkel élt az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A jelzett eseteik többsége
iskolai hiányzásokból valamint a szülők elhanyagoló, következetlen nevelési módszerei
miatt fordult elő. A jelzőrendszeren belüli együttműködés során közvetlen munkakapcsolat
alakult ki a szolgálat munkatársai és az intézmény gyermek – és ifjúságvédelmi felelőse
között. Szükség szerint családlátogatást szervezünk a környező településekre is. A
gyermekvédelmi felelős fogadó óráiról a szülőket tájékoztatja, lehetőséget biztosítva ezzel,
hogy az érintettek minden épületben alkalmas legyen a személyes kapcsolat felvételére. A
kapcsolatórákat általában telefonon bonyolítottuk. Az intézményben a szülők igényeinek
felmérése alapján szerveződnek a szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások és sportolási
lehetőségek. A szabadidős tevékenységeket elsősorban a diákönkormányzatok szervezik.
táborozásra az érdeklődésnek megfelelően kerül sor, a szociálisan rászorulókat a város
jelentős mértékben támogatja. A nyáron először külön tábort szervezünk a hátrányos helyzetű
tanulók részére. Esetkonferencián többször vettek részt az iskola pedagógusai és az intézmény
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Oszláron. A gyermekvédelmi felelősök együttműködése
folyamatos és nagyon hasznos. A konkrét esetek megbeszélése kapcsán értékes szakmai
konzultációkat folytatnak. A nehéz helyzetbe került gyermekek esetében az iskolai
lehetőségek biztosítása mellett nagy gondot kell fordítani a szülők felvilágosítására,
gondozására.

Napközi otthonos Óvoda
Hejőbába
Az óvodába járó gyermekek száma: 73 fő.
2007. január 1-től 2007. június 30-ig:
Veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma: 3 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 fő
2007. szeptember 1-től: 2007 december 31-ig:
Veszélyeztetett gyermekek száma: 10 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 fő
Minden gyermek családjában végeznek családlátogatást az óvodapedagógusok. A
kapcsolattartást szülőértekezlet, szülői ankét, munkadélután és játszóház formájában tartják.
Bábelőadásokat, farsangi játszóházat, bábszínház látogatásokat, kirándulásokat szerveznek az
óvodás gyermekek számára.
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Az óvodában integrációs program működik, a Nemzeti Etnikai Kisebbség Óvodai program.
Az óvoda területén a veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma a tavalyihoz képest
emelkedést mutat, a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett
helyzetének kialakulásához okai alapvetően nem változtak, az emelkedés okaként a családban
halmozottan előforduló devianciák megjelenéseként értékelhető.

Napközi otthonos Óvoda
Oszlár
Az óvodába járó gyermek száma: 17 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 16 fő
Veszélyeztetett gyermekek száma. 16 fő.
Évente egy alkalommal családlátogatást végeznek az óvodapedagógusok az óvodás
gyermekek családjánál. A szülőkkel rendszeres és megfelelő a kapcsolattartás. A gyermekek
számára színházlátogatásokat, játszóházat szerveznek.
Ebben az óvodában is emelkedő tendenciát mutat a hátrányos, halmozottan hátrányos és
veszélyeztetett gyermekek száma, e miatt gondos odafigyelésre, és együttműködésre van
szükség a jelző rendszer tagjaival.
A hátrányos helyzet kialakulásának döntő okai: alacsony jövedelem, szülők alacsony
iskolázottsági szintje, elhanyagoló nevelés- gondozás, rossz lakáskörülmények.
Az esetkonferenciákon rendseresen részt vett az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőse.
A napközi otthonos óvoda, mint jelzőrendszer szorosan együttműködik a Gyermekjóléti
Szolgálattal. A kölcsönös információáramlás és tájékoztatás, hatékony és eredményes munkát
biztosít az intézmények között (koordinátori értekezletek, esetmegbeszélések, egyéni
konzultációk)

Védőnői Szolgálat
Hejőbába
Oszlár
2007. évben a Védőnői Szolgálat részéről több esetben történt jelzés a Gyermekjóléti
Szolgálat felé. Az eset sürgősségétől függően történik a jelzés. Hetente legalább egyszer
beszélgetés során a szóban forgó családokkal kapcsolatos újabb információkat közösen
értékelik a koordinátorral. A jelzőrendszeri megbeszélések napi szinten történnek a két
intézmény elhelyezkedése miatt. Közös családlátogatásra is sor került több alkalommal az
elmúlt év folyamán, mely a kapcsolattartás gyakoriságának és rendszerességének eredménye,
miként a havonta illetve alkalmanként sorra kerülő konzultációk. Hatékonynak és
eredményesnek tartják a koordinátori értekezleteket, esetmegbeszéléseket. Problémát jelent
számukra, hogy a szülő nem minden esetben működik együtt a védőnővel, pl:
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státuszvizsgálatok során, ha elváltozást tapasztalnak a gyermeken, ellátják a szükséges
beutalóval, de a szülő nem viszi el kivizsgálásra. A legnagyobb probléma a gyermekek iskolai
hiányzása, a magatartási és viselkedési normáinak megváltozása, a csavargás, a szülők
passzív hozzáállása, a családok nehéz anyagi helyzete miatt lopások és garázdaság
elszaporodása. A 18 évig tartó tankötelezettséget nehezen fogadják el a rosszul tanuló diákok
és szüleik.

Háziorvos
A háziorvosok jelzései alapján a településen élő gyermekekre többségében jellemző a
helytelen táplálkozásból és kevés testmozgásból adódó elhízás, de a minőségi illetve
mennyiségi alultápláltság is nagy gond a térségben. A hiányos tisztálkodásból adódó rüh
illetve ótvar járványos előfordulása jelent még nagy gondot, valamint a mentális elhanyagolás
leggyakrabban felső légúti infekciók – asztma fordulnak elő.
A betegségek okaiként az elhanyagolást, gondatlan ápolást, egészségügyi ismeretek hiányát,
anyagi problémákat, elégtelen/helytelen táplálkozást jelölik meg.
A gyermek szüleivel a rendelés keretein belül valamint beteglátogatások kapcsán prevenciós
megbeszéléseket is tartanak.
Bántalmazásra utaló jeleket nem tapasztaltak.
A háziorvosokkal rendszeres a kapcsolattartás, a két intézmény közelsége miatt is.

Gyámhatóság
A Gyámhatóság képviselője a szakterületét érintően a koordinátori értekezleteken
rendszeresen részt vett. Az értekezleten történő információ cserét és kommunikációt
eredményesnek értékelte. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
együttműködési kötelezettséget ír elő a Gyermekvédelmi Törvény az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó intézmények, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások és a
közoktatási intézmények, a közrendvédelmi és közhatalmi szervek között.
2007 évben 7 gyermek védelembe vételére került sor, az év folyamán egy gyermek
védelembe vételét szüntettük meg, és alapellátásban gondozom tovább a családot. Az új
védelembe vételek száma nőtt az előző 2006-os évhez képest. 2007 évben családból történő
kiemelésre 5 gyermek esetében került sor. Azonban még az év folyamán ők visszakerültek a
családjukhoz.
Az önkormányzatok rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújtanak a településen:
Hejőbába: 169 fő
Oszlár : 66 fő
Hejőkürt : 14 fő.
Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem nagyon jellemző, Oszláron: beiskolázási
segély pénzbeli 89 fő, mikulás csomag (természetbeli) 89 fő.
Az önkormányzat támogatja a településeken megrendezendő Gyermeknapot, Falunapot,
Sportnapot (kispályás labdarúgó bajnokság).

9

Rendőrkapitányság
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2007. évben 14 esetben élt írásos jelzéssel a
Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ebben gyermekkorú és fiatalkorúak által elkövetett
szabálysértések és bűncselekmények voltak jellemzőek.
A 2007-es évben a korábbi évhez képest több jelzés érkezett problémás kiskorúakról a
Rendőrségre.

Javaslatok a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző
Rendszer 2008. évi munkájára
Gyámhatóság
A Gyámhatóság véleménye szerint az információáramlás és a kommunikáció megfelelő
szintű.

Védőnői Szolgálat
A Szolgálat javasolja, hogy 2008. évben gyakoribb és személyes konzultációra kerüljön sor a
védőnő és a családgondozó között a hatékonyabb szakmai együttműködés érdekében.
Fontos az együttműködés a jelzőrendszer minden tagjával, a gyermekkel és a szülőkkel
egyaránt.

Városi Rendőrkapitányság
A Városi Rendőrkapitányság javasolja a Gyermekjóléti Szolgálat felé, hogy az éves
tevékenységének egyik kiemelt témájaként kezelje a bűnmegelőzés kérdését, és ezt témaként
javasolja a jelzőrendszer 2008. évi koordinációs értekezletének témájaként.

Általános Iskolák Gyermekvédelmi felelőseinek javaslatai
A tapasztalat szerint jó az együttműködés a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és
Jelző Rendszer tagjával, de a szülőkkel a kapcsolattartást erősíteni kell mindkét fél részéről.
Néha a szülők távolságtartóak, ezt kell feloldani.
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A Hejőbába, Oszlár, Hejőkürt Községek Gyermekjóléti Szolgáltatások Társulásának
javaslatai a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2008. évi
gyakorlati tevékenységére
1. A koordinátori értekezletek hatékonysága és hasznosíthatósága érdekében javasolja a
Szolgálat, hogy a jelzőrendszeri tagok bátran éljenek témajavaslatokkal. A
Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja és működteti a jelzőrendszer munkáját, azonban
szeretnénk kérni a a tagintézményeket, hogy vegyenek részt aktívabban az
értekezletek szervezésében, lebonyolításában.
2. A Jelző Rendszer tagjai részéről igény merült fel konkrét módszertani ismeretanyag
átadása iránt egy-egy tipikus eset kapcsán, mely a koordinátorok gyakorlati munkáját
segítené elő. Az esetmegbeszélések során a szolgálat, mint egy műhelymunka
módszerével esetdemonstráció alkalmazásával segíti a jelző rendszer tagjait gyakorlati
tapasztalat szerzés céljából.
A műhelymunka időpontjával és témájával kapcsolatosan (melyet a résztvevők igényei
alakítanak) minden intézményt írásban értesít a Szolgálat az adott témáról, részvételi
szándékuk visszajelzése igénye mellett.
A Hejőbába, Oszlár, Hejőkürt Községek Gyermekjóléti Szolgáltatások Társulása
javaslatai a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2008. évi
koordinátori értekezletek témáira

1. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi
munkájának értékelése, javaslatok a Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet
Észlelő és Jelző Rendszer 2008. évi munkaterére.
2. Családon belüli erőszak megjelenési formái és hatásuk a családokban nevelkedett
gyermekek szocializációjára.
3. Káros

szenvedélyek

megjelenése

dohányzás,

alkoholfogyasztás,

mint

veszélyeztetettségi tényező fokozott megjelenése a fiatalok körében.
4. Kapcsolatóra működésének tapasztalatai, javaslatok a további együttműködési
lehetgek gyakorlati megvalósítására.
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A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi munkájának
összefoglaló értékelése

A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer működése megfelel a
Gyvt. 1997. évi XXXI. Tv. , illetve a 259/2002. (XII.18.) korm. Rendelet előírásainak. A
jelzőrendszer tagjai írásos tájékoztatóban számoltak be gyermekvédelmi tevékenységükről,
valamint a gyerekjóléti szolgálattal történő együttműködésről. Ezek alapján megállapítható,
hogy a gyermekjóléti szolgálat mind belső, intézményen belüli, mind külső társintézmények
vonatkozásában a koordinációs feladatokat eredményesen látta el.
A koordinátori értekezletek témái érintették mindazokat a területeket, amelyek a
jelzőrendszerben résztvevő társintézmények speciális problémáiról például: Gyermekjóléti
Szolgálat és Napközi otthonos Óvoda esetegyeztető megbeszélése, vagy a kapcsolatóra
működése.
A jelző rendszer tagjainak írásos beszámolói visszajelezték az adott intézmények sajátos
problémáit, a gyermekvédelmi tevékenységet illetően megfogalmazódtak olyan észrevételek
is, melyek a kihelyezett koordinációs értekezletek lehetőségét, illetve az esetkonferenciák
helyszínen történt megtartását szorgalmazzák (Általános Iskolák, Napközi otthonos Óvodák)
A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer működése az utóbbi évek
hagyományainak és tendenciáinak megfelelő mértékben változott és folyamatosan tartós
színvonalon működik. Szükséges azonban, hogy a jelző rendszerben résztvevő
tagintézmények markánsabban fogalmazzák meg esetleges szakmai igényeiket és
kezdeményezzék adott esetben saját területükön is ilyen típusú tanácskozások
megszervezését.
A jelző rendszer tagjai eleget tesznek együttműködési, javaslattételi és saját ágazati törvényi
előírásaik által meghatározott feladataiknak.
A továbbiakban a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátori tevékenységének előterében azok a
veszélyeztetettséget megelőző és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését szolgáló
módszerek kerülnek megvitatásra, melyek a gyermekvédelem preventív jellegét erősítik.
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1. számú melléklet
A gyermekjóléti
megosztása

Gondozott
családok száma
Gondozott
gyermekek
száma
Alapellátásban
gondozott
gyermek
Védelembe vett
gyermek
Szakellátásban
lévő gyermekek
száma
Utógondozás,
szakellátásból
kikerült
gyermekeknél
Összesen:

szolgáltatás

gondozási

tevékenysége

községenkénti

HEJŐBÁBA
17

OSZLÁR
11

HEJŐKÜRT
5

ÖSSZESEN
33

56

43

6

105

50

41

6

97

1

2

-

3

5

-

-

5

5

-

-

5

134

97

17

248
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