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Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről

Készítette: Kádár Anikó Intézményvezető h., vezető családgondozó

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI.
törvény a helyi önkormányzatok feladatává teszi a gyermekek védelmének és helyi
ellátórendszerének kiépítését és működtetését, a területén élő gyermekek ellátásának
megszervezését. E gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat
ugyancsak a törvény rendelkezése alapján évente átfogó értékelést készít, amelyet a
képviselőtestület megtárgyal. Az értékelésről tájékoztatja a megyei gyámhivatalt. ( minden év május
31.-ig)
A beszámoló átfogó értékelés céljából az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése.
Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének
kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a gyermekjóléti
alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót, elősegítve ezzel az
1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak megvalósulását.
2007. július 1-től a Berettyó – Körös Többcélú Társulás Tanácsa által létrehozott intézmény –
Berettyó – Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Túrkeve, Széchenyi u. 27. székhely szervezeti egységeként (telephelyeként) működik a gyermekjóléti szolgáltatás, ettől az időponttól
látja el Kétpón is a gyermekjóléti szolgáltatást.

A gyermekvédelem rendszere
A gyermekvédelem rendszere az alábbi pillérekre épül:
a) alapellátások,
b) szakellátások,
c) hatósági intézkedések (gyermekvédelmi gondoskodás),
d) a bűnelkövető fiatalkorúak „ügyei”.

A Gyermekjóléti alapellátás célja:

Az alapellátás célja, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, és
családban történő nevelését elősegítse. Az alapellátás a megelőzésre irányul, célja tehát,
hogy a gyermek veszélyeztető körülményektől mentesen, saját családjában nevelkedhessen.
Az alapellátás pénzbeli- természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás
formájában valósulhat meg. Az alapellátás célja, hogy a gyermek és családja lakóhelyén kapja meg
azt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jólétéhez szükséges.

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
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 megszűntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról)

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével, ellátások közvetítésével, és szervező
tevékenységgel, családgondozással, szolgáltatással és programokkal kell biztosítani, melyet úgy kell
megszervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen élő valamennyi gyermekre.

A gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatait „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 39. § fogalmazza meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatköre a kistérségi szintű feladatellátás során
kiterjed:






fogadóórák tartása a községben az előre meghatározott időpontokban – szolgáltatások
nyújtása, közvetítése
a település helyzetének felmérése,
a település közigazgatási és közoktatási intézményeivel való kapcsolatfelvétel, valamint
folyamatos kapcsolattartás
a község tájékoztatása szórólapok segítségével,
célunk a lakosság bizalmának elnyerése

Lakosság – és gyermekszám alakulása Kétpó
2008: 748 fő

2010: 724 fő

0-2 : 22 fő

ebből kiskorú: 133 fő

3-5 : 19 fő
6-13 : 55fő

2011: 720 fő

14-17: 44 fő

ebből kiskorú: 138 fő
0-2: 14 fő

2009: 731 fő

3-5: 25 fő

0-2: 18 fő

6-13: 52 fő

3-5: 20 fő

14-18: 47 fő

6-13: 52 fő
14-17: 43 fő

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:
- a veszélyeztetettséget észlelő-és jelző rendszer működtetése

Jelzőrendszer tagjai: a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a
családsegítő központ,
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i)a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
k) a munkaügyi hatóság.
A fent meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy
egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő
társadalmi szervezet is élhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben 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.
(4)Ha az (1) bekezdés a)-i) és k) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a)-i) és
k) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal - jelzésre vagy hivatalból értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi
felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a
gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját nagymértékben meghatározza, hogy miként működik a
jelzőrendszer, milyen a kontaktus a tagjaival, hisz a tőlük kapott információk alapján nyílik mód a
veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A jelzőrendszer tagjai a saját területükön
végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat munkáját, hisz
az időben jelzett problémákat eredményesebben lehet kezelni.

Írásban érkezett jelzések és azok alakulása 2011. évben

2011-ben összesen 9 jelzés és 1 jegyzői megkeresés érkezett írásban a Szolgálatunkhoz. A jelzés
továbbra is többnyire a Közoktatási Intézményekből érkezik. Az oktatási intézmények gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőseivel szinte napi kapcsolatban vagyunk.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben
módosította a 2010. évi LXVI. törvény.
2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új
jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének
elősegítése.
Ennek értelmében „a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi
rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) nyújt. (Cst. II.
fejezet, 6 § (1) bek.).
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan iskolai mulasztása összegyűlik, az
jegyzői gyámhatóság, felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. Az
iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok
gondoskodik.
( változás történt 2012-ben)
2011. évben 1 gyermek esetében került sor védelembe vételre, s ezzel egy időben az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésére, eseti gondnok kirendelésére. A gyermek védelembe vétele
eredményes volt, igazolatlan iskolai hiányzásai megszűntek.
A felfüggesztés ideje alatt az eseti gondnok folyamatosan gondoskodott, a családtámogatási
folyószámlára átutalt iskoláztatási támogatásnak a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével
történő felhasználásáról. ( ruházat, élelmiszer,tanszer, tisztálkodási szerek)
( 2012-ben ebben változás történt)
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási, szolgáltatási tevékenysége: ( Túrkeve, Kétpó)
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A Gyermekjóléti Szolgálat által 2011. évben gondozott gyermekek száma: 151 fő ( Túrkeve, Kétpó)
ebből kétpói gyermekek száma: 6 fő
A jelentkező probléma: főként igazolatlan iskolai hiányzás volt. A jelzést esetükben a középiskola
küldte.
Magántanulói státusz kérelem 2011-ben nem érkezett a szolgálathoz.
Az ellátott gyermekek közül 1 gyermek esetében történt családba fogadás, családi okok miatt.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2011-ben is lehetőséget biztosított arra, hogy a gyermekkorú lakosság
igénybe vehesse a pszichológusi tanácsadást. A pszichológus, tanácsadói tevékenységét havi 70
órában látja el, a társuláshoz tartozó öt településen.
Tanácsadásban részesülő gyermekek száma: 232 alkalom, 71 gyermek ebből Kétpói ellátás 30
alkalom, 8 gyermek. A pszichológusi tanácsadás, nagymértékben elősegíti a gyermekjóléti szolgálat
hatékony működését.
2011-ben Kétpó Község Önkormányzatának lehetősége volt megszervezni a gyermekek ingyenes
nyári étkeztetését, melynek koordinálója a Gyermekjóléti Szolgálat volt, ennek keretében a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetése megoldott vált.
( tartós élelmiszer heti csomagolásban)
A Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós tevékenysége:
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai között szerepel a szabadidős tevékenységek közvetítése vagy
közvetett, közvetlen segítése.
Prevenciós tevékenységek:
-

drog prevenció
prevenciós előadások
rajzpályázat, meseíró pályázat
nyári tábor szabadidős tevékenységében való részvétel

Ezek a rendezvények összesen: 82 gyermeket érintett ( halmozott adat)
A Gyermekjóléti Szolgálat részt vesz a KISEF ( Kistérségi Egyeztető Fórum) munkájában, mely
fórumnak a Mezőtúri Rendőrkapitányság ad otthont negyedévente.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint
-

anyagi ( megélhetési, lakhatással összefüggő)
gyermeknevelési
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek
családi konfliktus
szülők vagy a család életvitele
szülői elhanyagolás

-

családon belüli bántalmazás ( fizikai, lelki, szexuális)
szenvedélybetegségek
fogyatékosság, retardáció

A kezelt problémák közül főként az anyagi jellegű ( össz. intézményi szinten halmozott adat: 4136 főt
érintett), a gyermeknevelési, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek valamint a
szülők életvitele jelent meg az ellátás során.
A fent említett problémákat segítő tevékenységünk:
-

információnyújtás
segítő beszélgetés
tanácsadás
hivatalos ügyekben való közreműködés
családlátogatás
közvetítés más szolgáltatásba
pszichológiai tanácsadás
jogi tanácsadás stb.

A Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet szakmai tevékenységének minőségi
nyújtására valamint a jelzőrendszer tagjaival történő szoros együttműködésre.
A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentációk
 Az Intézmény egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító
okirat, SZMSZ, munkaköri leírások, szakmai program) példányai intézményünkben
megtalálhatók.
 A Gyermekjóléti Szolgálat megalakulása óta eltelt időszakban készült beszámolók,
statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói
szintén rendelkezésre állnak saját dolgozóink és a hozzánk érkező terepgyakornokok
számára.
 A napi munka során vezetett dokumentációk
o A forgalmi napló a családgondozókat felkereső kliensek és a problémáik számát és
arányát tükrözik,
o Minden gondozott gyermekről vezetjük a jogszabályban előírt „gyermekeink
védelmében” elnevezésű adatlapokat.
o A családgondozók tapasztalataikról, családlátogatásaikról feljegyzéseket készítenek.
Új: A személyes gondoskodásban részesülő személyekről az ellátó személy vagy intézmény
vezetője nyilvántartást vezet ( 2012. július.01.-től a gyermekjóléti szolgálat naponta az ellátott
személyekről az ellátás finanszírozásának céljából elektronikusúton továbbítja adataikat a KENYSZI
rendszeren keresztül).
A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről.
A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készül a családon belüli erőszak
problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

Túrkeve, 2012.május. 14.

Melléklet
Szabadidős tevékenység

