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Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri 
tevékenységben érintett kiskorúak száma 

(2017.) 

Védelembe Ideiglenes Nevelésbe Utógondozott Családba 
vétel hatályú vétel fogadott 

elhelyezés 
218 43 99 8 90 

Az alapellátásban gondozott és a védelembe vett gyermekek száma a legmagasabb, 
családjuk adják klienseink jelentős részét. 

Veszélyeztetett kiskorúak a veszélyeztetettség fő oka szerint 
2017. év 

(558 gyermek, 323 család) 
Nevelési 91 

Életviteli 178 

Családi konfliktus 59 

Szülő(k) betegsége 7 

Fizikai bántalmazás 17 

Fizikai elhanyagolás 10 

Kortársak negatív hatása 7 

Elégtelen lakáskörülmények 48 

Kilakoltatás veszélye 24 

Munkanélküliség 4 

Drogfogyasztás 6 

Alkoholfogyasztás 1 

Csavargás 2 

Tankötelezettség elmulasztása 125 

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az általunk gondozott családoknál legnagyobb 
problémát a szülők vagy a család nem megfelelő életvitele, az iskoláztatási (elsősorban a 
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nagyszámú igazolatlan iskolai hiányzások) és gyermeknevelési nehézségek, családi 
konfliktusok, valamint az elégtelen lakáskörülmények jelentik. Fontos kiemelni továbbá a 
fizikai bántalmazások és elhanyagolások számát, mely 17, illetve 10 gyermeket érintett a 
2017-es évben. 

Szakmai tevékenységünk adatai 
(2017.) 

Megnevezés Szakmai tevékenységek 
száma (halmozott) 

Szociális segítő tevékenység 5665 
Családlátogatás 2197 

Esetkonferencia, szakmaközi 76 
megbeszélés 

Esetmegbeszélés 45 
Egyéni gondozási-nevelési terv 117 
örökbefogadással kapcsolatos 

intézkedés 
0 

Tárgyalás (nevelésbe vétel 
felülvizsgálat) 

15 

Tárgyalás (védelembe vétel 
felülvizsgálat) 

53 

Tárgyalás (védelembe vétel) 105 
Egyéb hatósági tárgyalás 24 

Környezettanulmány készítése 226 

2.1.2. Feladatok védelembe vétel esetén 

A Gyámhatóság hatáskörébe tartozó ezen gyermekvédelmi intézkedésre akkor teszünk 
javaslatot, ha a gyermekjóléti alapellátás nem vezet eredményre, vagy attól eredmény nem 
várható. A gyámhivatali eljárás indulhat a mi kezdeményezésünkre, illetve más személy 
vagy szerv jelzése alapján is. Védelembe vételi eljárás során az alábbi tevékenységeket 
látjuk el: 

- nyilatkozunk az alapellátás eredménytelenségének okáról, a gyermek és a szülő 
együttműködési készségéről, 

- megküldjük a gyermekjóléti alapellátás során felvett adatlapot, 
környezettanulmányt és gondozási tervet, 

- véleményt nyilvánítunk a gyermek veszélyeztetettségének okáról, 
- javaslatot teszünk a szükséges intézkedésekre. 

A javaslatunk megküldését követően a gyámhivatal tárgyalást tart. A beszerzett iratok, 
vélemények és a tárgyaláson elhangzottak alapján, ha a gyermek veszélyeztetettsége 
fennáll és az alapellátás önkéntes igénybevételével sem szüntethető meg - de a gyermeket 
nem kell a családból kiemelni -, a Gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 2017 évben 
105 esetben voltunk első védelembe vételi, 53 esetben pedig felülvizsgálati tárgyaláson. 
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Egyéni gondozási-nevelési terv: 

Védelembe vétel esetén munkánk nélkülözhetetlen része a gondozási-nevelési terv 
elkészítése. A védelembe vételi határozat jogerőre emelkedéséről szóló végzés 
megérkezését követően 15 napon belül az esetmenedzserek egyéni gondozási-nevelési 
tervet készítenek a családokkal és a megvalósításba bevont szervekkel, személyekkel 
közösen. Ebben megtervezik azokat a lépéseket, az esetmenedzser, a szülő és a gyermek 
azon feladatait, amelyek a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez szükségesek. 
Az esetmenedzser az egyéni gondozási-nevelési tervet 1 év időtartamra készíti és a 
megvalósítása érdekében bevonja a szükséges szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, 
szolgáltatókat, személyeket, valamint tevékenységüket koordinálja. Elősegíti a szülő és 
gyermek esetében a terv céljainak elfogadását, azokban való közreműködését, a gyermeket 
veszélyeztető körülmények elhárítását, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének szülő általi biztosítását, így a védelembe vétel megszüntetését. 

A terv a következőket tartalmazza: 
- a veszélyeztető körülmények megjelölését, 
- a védelembe vétel megszüntetéséhez, valamint ennek elérése érdekében az 

esetmenedzser, a szülő és a gyermek feladatait, határidők megállapításával, 
- a szükségesnek tartott hatósági, illetve bírósági eljárások kezdeményezésének 

megjelölését, 
- az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába bevont intézmények, 

szolgáltatók, személyek megjelölését, feladataiknak és azok határidejének 
meghatározásával együtt, 
a szakmailag szükségesnek tartott egyéb rendelkezéseket, 

- megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén az esetmenedzser, a megelőző 
pártfogó felügyelő, a szülő és a gyermek közötti együttműködés részletes 
szabályait, megjelölve a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködés 
módját, gyakoriságát, és az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő közötti 
munkamegosztás szempontjait. 

A védelembe vételt a gyámhivatal 1 évre rendeli el. Ennek leteltét követően, vagy szükség 
szerint rendkívüli felülvizsgálat keretében történik meg a gyermekvédelmi intézkedés 
eredményének vizsgálata. Ennek során tájékoztatjuk a gyámhivatalt a védelembe vétel 
körében végzett tevékenységünkről, az eset előrehaladásáról, a gyermek 
veszélyeztetettségének alakulásáról és szakmai érvekkel alátámasztott javaslatot teszünk a 
védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás alatt 
álló gyermek esetén ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy 
megszüntetésére, vagy a gyámhivatal általi más, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó intézkedések megtételére. 

2.1.3. Feladat megelőző pártfogás esetén 
A bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult 
védelembe vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett a nyomozó 
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hatóság jelzése alapján van lehetőség a megelőző pártfogás elrendelésére. Erre abban az 
esetben kerül sor, ha pártfogó felügyelői szolgálat által készített, a gyermek 
veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelése közepes vagy magas 
kockázatot állapított meg, Az eljárás során mi is megküldjük a családnál készített 
környezettanulmányt, mely tartalmazza javaslatunkat az elrendelés szükségességére 
vonatkozóan, valamint a már védelembe vett gyermek esetében segítjük a pártfogó 
felügyelők tevékenységét a rendelkezésre álló információk, iratok megküldésével. 

Az elrendelésre a pártfogó felügyelői környezettanulmány és kockázatértékelés, valamint 
az általunk készített javaslat alapján a védelembe vétellel egyidejűleg, vagy a már fennálló 
védelembe vétel mellett a bűnismétlés megelőzése érdekében kerül sor. Magas kockázat 
esetén elrendelése kötelező. 
Elrendelés esetén a megelőző pártfogó felügyelő és az esetmenedzser rendszeresen és 
aktívan kapcsolatot tart és együttműködik a segítő folyamat során. Az egyéni gondozási 
tervben közösen határozzák meg a feladatokat és azok elosztását is, illetve szükség szerint 
közösen végeznek családlátogatást és közösen hallgatják meg a gyermeket. Lehetőség 
szerint helyszínt biztosítunk a viselkedéskorrekciós esetkezelési módszerek 
alkalmazásához és a pártfogó egyéb feladatai elvégzéséhez. 
A beszámolót érintő időszákban 7 gyermek estében rendelték el a megelőző pártfogást. 

A gyámhatóság - kérelemre és a megelőző pártfogó felügyelő vagy a mi javaslatunkra 
bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a megelőző pártfogás alatt álló 
gyermek védelembe vétele és megelőző pártfogása fenntartásának indokoltságát. A 
megelőző pártfogás megszüntetése akkor indokolt, ha a gyermek legalább fél éve fennálló 
megelőző pártfogása eredményesen eltelt, célja megvalósult és a gyermek magatartása 
kedvező irányba változott. 

2.1.4. Feladat nevelésbe vétel esetén 
A Gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során feltárja azokat a 
körülményeket, amelyek a szülőt akadályozzák a gyermek nevelésében és a 
veszélyeztetettség elhárításában, így különösen a szülők, más családtagok személyiségével, 
egészségi állapotával, a gyermekhez fűződő viszonyával, életvitelével és szociális 
helyzetével kapcsolatos lényeges körülményeket. Az eljárás során fontos szerepünk van, 
hiszen Központunk készíti a környezettanulmányt, mely tartalmazza a nevelésbe vételre 
vonatkozó szakmai javaslatunkat is, illetve megküldjük az előzményi iratokat. 
44 nevelésbe vételi javaslatot készítettünk - melyből az előző évről áthúzódó esetek száma 
15 volt - a fenti szempontok figyelembe vételével. 

A Gyámhatóság az eljárás során tárgyalást tart, melyen a Központ esetmenedzsere is részt 
vesz. A megküldött iratanyagok, szakvélemények, valamint a tárgyaláson elhangzottak 
alapján, az összes körülmény mérlegelése alapján hoz döntést a hivatal az intézkedés 
szükségességéről. 
A nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét évente, 3 év alatti gyermek esetében 6 
havonta tárgyalás keretében vizsgálják felül. Ennek során tájékoztatást adunk a 
gyermeknek a szülővel, valamint a más kapcsolattartásra jogosult személlyel való 
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kapcsolatának alakulásáról, a szülők életkörülményeiben bekövetkező változásokról, a 
családba fogadás lehetőségéről, a gondozási tervben foglalt feladatok megvalósulásáról'és 
a nevelésbe vétel fenntartásáról, megszüntetéséről. Javaslatot tehetünk a kapcsolattartás 
formájának és módjának megváltoztatására is, ha a szülő vagy a kapcsolattartásra jogosult 
más személy körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi. 
2017 évben 15 esetben vettünk részt felülvizsgálati tárgyaláson, 34 esetben pedig 
elhelyezési értekezleten, melyből 15 alkalommal a kapcsolattartásra vonatkozó 
újraszabályozás is tárgyalásra került. 

A nevelésbe vételt követően és annak minden felülvizsgálata előtt az esetmenedzserek a 
gyermeket a gondozási helyén felkeresik, és tájékozódnak beilleszkedéséről, valamint a 
gyermek látogatásának lehetőségeiről. Ebben az évben 5 gyermekotthonban (15 gyermek) 
és 3 nevelőszülőnél (3 gyermek) tettünk látogatást. Összességében elmondható, hogy a 
kezdeti beilleszkedési nehézségek után, a gyermekek elfogadták gondozási helyeiket és 
nevelőiket. Voltak azonban olyan gyermekek, akiknél a szökés és a magatartási problémák 
állandósultak. A szülői kapcsolattartások is színes képet mutatnak. Sok esetben jól 
működött és a szülő az előírások alapján látogatta gyermekét, minőségi időt együtt töltve 
vele. Némelyik szülő azonban nem, vagy nagyon ritkán tartott kapcsolatot gyermekével, de 
olyanok is akadtak, akik bár éltek láthatási jogukkal, de az együtt töltött időt nem a 
kapcsolatuk erősítésére használták. 
A hazagondozással, esetlegesen felmerült problémákkal kapcsolatban a gyermekvédelmi 
gyámokkal, gyermekotthonokkal is rendszeresen egyeztettünk. 

Szakmai Egységünk feladatai közzé tartozik a családból kiemelt gyermek visszahelyezését 
célzó szociális segítőmunka, melyet az esetmenedzserek egyéni gondozási terv alapján 
végeznek. Ennek során szorosan együttműködünk a szakszolgálatokkal, 
gyermekotthonokkal, gyermekvédelmi gyámokkal, illetve a szülőkkel a család 
gyermeknevelési körülményei megteremtésének, javításának, gyermek visszahelyezésének 
elősegítése, illetve a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításának érdekében. 

Szakmai Egységünk gyámhivatali határozat alapján ellátja a családba visszahelyezett 
gyermek utógondozását is. Ennek során célunk a gyermek családjába, lakókörnyezetébe 
történő visszailleszkedésének elősegítése, illetve segítségnyújtás a tanulmányai 
folytatásához vagy az iskolai végzettség, szakképzettség megszerzéséhez, megfelelő 
munkahely felkutatásához. Az utógondozás során szükség szerint együttműködünk az 
otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel is. 
Ebben az évben 8 gyermek esetében láttunk el utógondozói tevékenységet. A 
hazagondozás hatékonysága érdekében a Szolgáltatások Szakmai Egységében működő 
intenzív családmegtartó szolgáltatás lehetőségét is felajánljuk a családok részére, mely 
lehetőséggel élnek is. 

Több éves tapasztalat alapján elmondható, hogy nagyon kevés azon gyermekek száma, 
akiket nevelésbe vétel után sikerül hazagondozni. Ennek fő oka, hogy a bekerülés általában 
olyan súlyos problémákra vezethető vissza (szülői alkalmatlanság, szenvedélybetegség, 
pszichés problémák, lakhatási), melyek nehezen szüntethetőek meg. 
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Továbbra is célként tűzzük ki a hazagondozást elősegítő szociális segítő munka erősítését. 
Ennek érdekében növelni kívánjuk a gondozási helyeken történő látogatások, illetve 
esetkonferenciák, esetmegbeszélések számát, valamint a gyermekvédelmi gyámokkal, 
gyermekotthonokkal, nevelőszülői hálózattal való együttműködést is aktívabbá kívánjuk 
tenni. Az elmúlt 1 év tapasztalatai alapján a gyermekjóléti alapellátás átalakulása és az 
esetszámok maximumának meghatározása az esetek számának csökkenését vonta maga 
után. Ennek eredményeként előreláthatólag sokkal több idő jut majd egy-egy család 
segítésére, így hamarabb derülnek ki a problémák, mélyebb és intenzívebb segítő munka 
válik lehetővé, mely hosszú távon pozitív változást eredményezhet a hazagondozások 
tekintetében is. 

2.1.5. Feladat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak szakmai támogatása 
érdekében 
Intézményünkben külön, önálló szakmai egységként működik a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ. Ennek ellenére kollegáink szorosan, napi 
szintű együttműködésben végzik munkájukat. Ennek elősegítése érdekében mindkét 
egységben azonos, területi alapú körzetek kerültek kialakításra. Ugyanazon körzetben lévő 
kollégák párban dolgoznak együtt, így segítve és erősítve egymás munkáját. 
Az esetmenedzserek a Szolgálat által szervezett esetkonferenciákon részt vettek, szakmai 
állásfoglalásukkal segítve a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslat megtételét. 
Egységünk havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartott a szolgálat számára és szükség 
szerint konzultációt biztosítottunk. 2016-ban számos témakörben tartottunk megbeszélést 
pl.: védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családon belüli bántalmazás stb., 
valamint egy-egy konkrét eset átbeszélésével, közös családlátogatásokkal is támogattuk a 
családsegítők munkáját. 
Folyamatosan tájékoztattuk a Szolgálat munkatársait az általunk és más szervezetek által 
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, esetleges változásokról. 

A Szakmai Egységben dolgozó esetmenedzserek sokrétű és komplex napi feladatai mellett 
az alábbiakat szeretnénk megvalósítani a minél hatékonyabb, minőségi szakmai munka 
elérése érdekében: 

- jogszabályi változások, szakmai szabályzók folyamatos követése, ismertetése a 
kollégákkal (belső képzés), 

- továbbképzéseken, szakmai fórumokon, konferenciákon való aktív részvétel, 
- a jelzőrendszer hatékony működése érdekében a jelzőrendszeri tagokkal történő 

együttműködés további erősítése, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések 
szervezése, információnyújtás, formális informális kommunikáció erősítése, 

- akták szakmai vezetői ellenőrzése szúrópróbaszerűen, valamint évente két 
alkalommal, egységes ellenőrzési szempontrendszer alapján, melynek érdekében 
megfelelő dokumentációs rendszer kidolgozása, 

2018. év szakmai tervezete 
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- szabadidős programok szervezése a szakmai egység ügyfélkörébe tartozó 
gyermekeknek és családjaiknak, mellyel a szociális segítő munka még 
személyesebbé, közvetlenebbé válhat, alkalmanként szombatonként, valamint főző 
klub hétköznap félfogadási időn kívül május-szeptember közötti időszakban, 
nyáron a Kőris utca udvarán családi nyár indító és záró piknik szervezése (grillezés, 
vetélkedők, pingpongozás, kosárlabda dobóverseny), 

- terepgyakorlat biztosítása a szakmai képzésben részt vevő hallgatók számára, 
- családjukból kiemelt gyermekek hazagondozásának erősítése, gondozási helyen 

(gyermekotthonok, nevelőszülők) történő látogatások számának növelése, 
- segítő munkánk eszközeinek bővítése, kiszélesítése érdekében 

intézménylátogatások, 
- 2018. január 01. napjától kötelező feladatként ellátott szociális diagnózis 

készítésével párhuzamosan új szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése, 
- intézményünk többi szakmai egységével való aktív együttműködés, teameken való 

részvétel, 
- lezárt akták és az irattár rendszerezése, áttekintése, 
- adminisztrációs feladatok áttekintése, esetleges csökkentése, racionalizálása. 

Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink folyamatos képzésére, ismereteik bővítésére. A 
jelzett időszakban is számos konferencián, műhelymunkán vettünk részt. 

Teamek, szupervíziók 
Tárgyévben, átlagban kétheti rendszerességgel tartottunk teameket, esetmegbeszéléseket. 
Ezeken az alkalmakon egyrészt végig beszéltük a jogszabályi változásokat, szakmai 
anyagokat, kérdéseket, protokollokat, másrészt eseteket beszéltünk át. A még hatékonyabb 
működéshez szükséges változtatások, adminisztrációs terhek esetleges csökkentése 
érdekeit szolgáló megbeszéléseknek is a teamek nyújtottak remek lehetőséget. A 2017 év 
második felében áttekintésre kerültek az esetmenedzserek „Központos" (félfogadás, 
adminisztrációs feladatok, ügyelet) munkavégzése, valamint a terepmunka időelosztása, és 
egy racionálisabb munkarend került kialakításra, igazodva a gondozott családok 
igényeihez. 

Munkatársaink számára folyamatosan biztosítjuk a szupervízió lehetőségét, mely az egyik 
leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális területen. Alkalmazása 
nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak - köztük a szociális területen személyes 
gondoskodást végző szakemberek - hivatásgondozásában, saját mentálhigiénéjében, 
szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában. Célja a hivatásbeli 
személyiség kompetencia fejlesztése. 

Minden hónap első szerdáján csoportos szupervízióra van lehetőség. Kollégáink közül az 
első félévben 8 fő, míg a második félévben a Szakmai Egység összes dolgozója igénybe 
tudta venni. A Szakmai vezető részére havonta egy alkalommal egyéni szupervízió került 
biztosításra. 
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2.4. Kiemelt feladat: Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak 
alapján a családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás keretében a családok segítése 
érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, 
a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a 
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az 
alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek 
tudomást. 

A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem 
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző 
rendszerben. 

Az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek 
közötti együttműködés, amelynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, 
krízishelyzetek észlelése és felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt szolgáltató felé, 
folyamatos együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és családok 
problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek enyhítése, 
állapotromlásának megelőzése érdekében. 

A jogszabály nemcsak nevesíti az együttműködésre kötelezett szervezetek, szolgáltatók és 
személyek körét, hanem saját tevékenységük rendszerébe illesztve feladatukká teszi, hogy 
felkutassák a „szociális és mentális problémákkal küzdő" családokat és egyéneket és őket 
tájékoztatva ösztönözzék a kapcsolatfelvételt a családsegítést nyújtó szolgáltatóval (család-
és gyermekjóléti szolgálat). 

A gyermekek a védelmi rendszer keretében különös figyelmet kell, hogy kapjanak, mivel 
helyzetüknél fogva, problémáikat önállóan jelezni csak részben, vagy egyáltalán nem 
képesek. 

A Gyvt-ben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a 
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység 
keretében 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 
háziorvos, a házi gyermekorvos, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
- a köznevelési intézmények, 
- a rendőrség, 
- az ügyészség, 
- a bíróság, 
- a pártfogó felügyelői szolgálat, 
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
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- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
- a munkaügyi hatóság, 
- a javítóintézet, 
- a gyermekjogi képviselő, 
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal, 
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, 
- továbbiakban együttesen jelzőrendszeri tagok. 

A jelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, 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. 

Fontos jogszabályi garanciális elem, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt érkezett jelzést vagy 
kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait - erre irányuló külön kérelem hiányában 
is - zártan kezeli. 
A jelzőrendszeri tagok a jogszabályi előírások alapján kötelesek egymással együttműködni 
és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

A fentiekben foglaltak alapján a törvényi szabályozás egyértelműsíti a jelzőrendszeri tagok 
számára, hogy tevékenységük során a gyermek(ek) veszélyeztetettségére utaló információ 
birtokába jutnak, azt mérlegelés nélkül, jelezni kötelesek a területileg illetékes család- és 
gyermekjóléti szolgáltató felé, illetve a gyermek(ek) életét, testi épségét súlyosan 
veszélyeztető helyzetben - a család- és gyermekjóléti szolgáltatásnak tett jelzés mellett -
haladéktalanul hatósági intézkedést kell kezdeményezniük a gyermek(ek) védelme 
érdekében. 

A 2016. január l-jén hatályba lépett jogszabályi változás számos új elemet vezetett be a 
hatékonyabb jelzőrendszeri munka érdekében. Az új szabályozás egyértelművé teszi, hogy 
a jelzőrendszer egyetemes, amely kiterjed mind a gyermekekre, mind pedig a felnőttekre. 

Új elem a minden év március 31-ig előkészítendő jelzőrendszeri intézkedési terv, amely 
folyamatszabályozott keretbe foglalja az észlelő- és jelzőrendszer fejlesztését. 

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves 
szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv 
tartalmazza 
a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 
b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 
c) az éves célkitűzéseket, és 
d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 
javítása érdekében tervezett lépéseket. 



TE MMM JÓZSEFVÁROSI 
I^^SP^Y SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg 
kell hívni 
a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a 
jegyzőt, 
b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások 
fenntartóit, 
c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények 
képviselőit, 
d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 
e) a gyámhivatal munkatársait, 
j) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és 
g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében az éves szakmai tanácskozás 2017. 
január 25. napján került megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A 
tanácskozáson az intézmény szakmai egységeinek vezetői beszámoltak az előző év 
szakmai tevékenységéről, a jogszabályi változásokról, ezen felül előadást tartott a BFKH 
VIII. kerületi gyámhivatalának vezetője, a Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
helyettese. 

A 2017. évre készült intézkedési tervben mesfosalmazott célok: 
• Szoros kapcsolattartás és együttműködés a körzet szerinti védőnőkkel. 

Megvalósulás: 
Célkitűzésünk maximálisan megvalósult, mind szóban, mind személyesen is 
szorosabb lett a kapcsolattartás. A családsegítők és esetmenedzserek a körzeti 
védőnőkkel előzetesen egyeztetett időpont alapján közösen keresik fel a 
veszélyeztetett családokat. A szoros kapcsolattartás mellett a védőnői szolgálat 
mind az esetkonferenciáink, esetmegbeszélőink és szakmaközi megbeszéléseink 
aktív résztvevői. Személyes megjelenésükre minden esetben számíthatunk, ami 
hatékonyabbá teszi a veszélyeztetett családok problémájának megoldását. 

• Szoros kapcsolattartás a bölcsődékkel és az óvodákkal. Közös együttműködés 
a jelzési kötelezettség gyakorlásában és a jelzések pontos megtételében. 
Megvalósulás: 
2017 évben két külön tanácskozáson ismertettük mind a bölcsődékkel, mind az 
óvodákkal az éves jogszabályi változásokat és az új protokollok tekintetében 
egyeztettünk a jelzőrendszer hatékonyabb működéséről. Felhívtuk a figyelmet az 
óvodai hiányzásokkal kapcsolatos jelzések fontosságára is. 

• Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal kapcsolatos mihamarabbi jelzési 
kötelezettség megtétele. A magántanulóság vizsgálata a gyermek érdekeinek 
szemszögéből. 

r / / í 
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Megvalósulás: 
2017 évben külön jelzőrendszeri tanácskozást tartottunk a kerületi iskolák részére. 
A jelzőrendszeri tanácskozáson ismertettük a tárgyévben hatályos protokollokat, 
illetve felhívtuk az iskolák figyelmét a jelzések mihamarabbi megtételére, nemcsak 
az igazolatlan, hanem a nagyszámú igazolt hiányzások esetében, valamint a 
veszélyeztetettség, bántalmazás, elhanyagolás kérdéskörében is. 
A jelzőrendszeri tanácskozás mellett Szolgálatunk személyesen is felkereste az 
iskolákat a hatékonyabb együttműködés érdekében. 

• Szoros együttműködés a kórházi szociális munkásokkal. 
Megvalósulás: 
Külön jelzőrendszeri tanácskozás keretein belül egyeztettünk a kórházi szociális 
munkásokkal a gyermekek elhanyagolásával, veszélyeztetettségével, 
bántalmazásával kapcsolatban. 

A kitűzött céljaink a 2017 évben sikeresen megvalósultak. A gyermekek hazaadása és 
egyéb gyermekvédelmi problémák kapcsán a szükséges kommunikációnk és 
együttműködésünk is javult. Emellett már nem csak a gyermekekkel kapcsolatban kap 
Intézményünk jelzéseket, hanem megnövekedtek a fiatal felnőttekkel és az időskorúakkal 
kapcsolatos jelzések száma is. 

A jogszabály kimondja, hogy a feltételek megléte esetén minden szolgáltatónak 
jelzőrendszeri felelőst kell kijelölnie, a helyi együttműködések elősegítése és koordináltabb 
működése érdekében. A család- és gyermekjóléti központok járási szintű 
feladatrendszerében kapott helyet a jelzőrendszeri tanácsadói feladatkör meghatározása, 
amelynek célja az észlelő- és jelzőrendszeri munka hatékony koordinálása és szakmai 
támogatás nyújtása. 

2016. január 01. napjától jelzőrendszeri felelős és jelzőrendszeri tanácsadó is 
tevékenykedik Intézményünkben, akik segítik a jelzőrendszert a veszélyeztető okok 
feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében, illetve hatékonyabb 
működésében. 

Egységes jelzőlap került kidolgozásra, mely használatával a jelzőrendszeri tagok 
könnyebben és egyszerűbben tudnak jelzéssel élni. Ezt valamennyi tag megkapta és 
általában használja. 
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JELZÉS ADATLAP 

(Kérjük a jelzést az info@jszszgyk.hu e-mail címre szíveskedjen beküldeni.) 

Jelző adatai: Ikt.sz.: 

Intézmény neve, elérhetősége: Magánszemélv neve: 

Címe, telefonszáma: 

Intézményből ielző személv neve: 

Telefonszáma: Mii ven kapcsolatban van a jelzett személlvel? 

E-mail címe: 

A problémával érintett személv adatai: 

Neve; 

Születési 
helye, ideje: 

Anyja neve: 

Címe: 
Elérhetőség, 
telefon: 

Jelzett probléma: 

A jelző által eddig 
megtett lépések, 
intézkedések a probléma 
megszüntetése 
érdekében: 
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JSZSZGYK TÖLTI KI! 

Jelzés időpontja: év .hó ,nap óra .perc 

Jelzést felvette: 

Intézkedés: 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) 
17. §(1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lámák el - a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 
- a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
c) a köznevelési intézmények, 
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) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
k) a munkaügyi hatóság, 
I) a javítóintézet, 
m) a gyermekjogi képviselő. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek 
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, 

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. 

(2a) A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt 
jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli. 
(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)-m) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a)—I) és k)-m) pontja 
szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz 
eleget, a gyámhatóság - 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 gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez. 
(5) A gyámhatóság a (4) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti esetmegbeszélés megtartását. 

1993. évi III. törvény (szociális törvény) 
64. § (1) 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. 
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a 
járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi 
segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a 
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 

/ n i 
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2017. január 01. napjától hatályba lépett jogszabályi előírások 

A jelzőrendszer minél hatékonyabb működése érdekében a jogalkotók és a szakemberek 
indokoltnak találták, hogy a jelzőrendszeri tagok (egészségügy, oktatás-nevelés) számára a 
saját szakmai jogszabályaikban is megjelenjen a Gyvt. -ben meghatározott jelzési 
kötelezettség. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 42.§ (5) bekezdése előírja az 
egészségügyi alapellátás és szakellátás területén dolgozó szakemberek számára, hogy 
feladataik ellátása során, a Gyvt-ben foglaltak alkalmazásával járjanak el. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 42. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 
pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője útján köteles a Gyvt. 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 

Feladatellátás a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban 
2016.01.01-től jelzőrendszeri felelős (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa) és 
jelzőrendszeri tanácsadó (Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa) is tevékenykedik 
Intézményünkben, akik segítik a jelzőrendszert a veszélyeztető okok feltárásában, a 
veszélyeztetettség időben történő felismerésében, ill. hatékonyabb működésében. 

Ebben az évben Központunk egységes jelzőlapot (3. számú melléklet) dolgozott ki, mely 
használatával a jelzőrendszeri tagok könnyebben és egyszerűbben tudnak jelzéssel élni. Ezt 
valamennyi tag megkapta és általában használja. 

A jelzőrendszeri felelős feladatköre, munkamódszerei 
- Felkutatja és kapcsolatot épít ki a kerületben működő szociális és gyermekvédelmi 

feladatot ellátó civil, egyházi és egyéb szervezetekkel. 
- Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai számára közös munkaértekezleteket, szakmaközi 

megbeszéléseket szervez a résztvevők feladatainak, jogkörének, szakmai 
lehetőségeinek - kompetenciáinak tisztázására vagy a megoldandó probléma 
definiálására. 

- A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban -
krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve 
krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra. 

- Eves települési tanácskozást szervez, bonyolít le annak érdekében, hogy közös 
álláspontot, javaslatokat, közös stratégia kerülhessen kidolgozásra a kerület 
szociális és gyermekvédelmi rendszer tagjaival, melyet intézkedési tervben 
fogalmaznak meg. 

- Feladata a családsegítők szakmai támogatása, munkájuk szervezése és támogatása 
az észlelő- és jelzőrendszerrel folytatott együttműködés terén. 

- Feladata a Család- és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri tanácsadójával való 
folyamatos kapcsolattartás, szakmai konzultáció, heti rendszerességgel jelentés 
készítése a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről. 
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A jelzőrendszeri tanácsadó tevékenysége 

A Központ Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó Szakmai Egységében 
(továbbiakban: Szakmai Egység) a jelzőrendszeri tanácsadó feladata kerületünkben folyó 
észlelő jelzőrendszeri munka hatékony koordinálása és szakmai támogatás nyújtása. A 
tanácsadó figyelemmel kíséri a kerület jelzőrendszeri munkáját, szakmai tanácsadással és 
szakmaközi koordinációval segíti a hatékony együttműködést. 
Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás 
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítéséhez. Munkája 
során szorosan együttműködik és rendszeres szakmai támogatást nyújt a jelzőrendszer 
tagjainak és a jelzőrendszeri felelősnek. 
Feladatai közzé tartozik, hogy jól ismerje a Központ által nyújtott speciális szolgáltatások 
tartalmi elemeit, azok elérhetőségét, biztosításuk módját. Ezek mellett tájékozottnak kell 
lennie a jelzőrendszer tagjairól, elérhetőségeikről, szolgáltatásokról, amit a tagok 
biztosítanak. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM 
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a Központ: 

- koordinálj a a j árás területén működő j elzőrendszerek munkáj át, 
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai 

tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek 
elkészítéséhez és összehangolásához, 

- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri 
intézkedési terveket, 

- család- és gyermekjóléti szolgálat NM rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti 
megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik, 

- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti 
konfliktusok megoldásában, 

- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban, 
- megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és 

a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálattal. 

Jelzőrendszeri tanácsadó munkamódszerei 
- személyes kapcsolatépítés, találkozások, 
- ismertető anyagok készítése, az intézmény feladatainak bemutatása, 
- szakmai értekezletek szervezése, azokon való részvétel, 
- esetkonferenciákon, esetmegbeszéléseken való részvétel, 
- konfliktuskezelési technikák alkalmazása, 

J M 
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- dokumentációs rendszer ismertetése, szakmai segítségnyújtás, 
- elemzés, értékelés, visszacsatolás, 

- szakmai támogatás a jelzés minőségének, súlyosságának megítélésében. 

Szakmaközi megbeszélések 
Ebben az évben is megszervezte Intézményünk az éves szakmai tanácskozást 2017. január 
25. napján, melyben a jelzőrendszeri tanácsadó is aktívan részt vett. Ezen a tanácskozáson 
valamennyi jelzőrendszeri tag képviseltette magát. A családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgáltatást érintő változások tapasztalatainak ismertetése mellett a jelzőrendszeri tagok is 
tájékoztatást adtak a 2016-os évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámolóikban 
foglaltakról, tapasztalataikról, ill. esetleges nehézségeikről. 
Az első félévben a tanácsadó több szakmai megbeszélést kezdeményezett, illetve részt vett 
a havi rendszerességgel tartott jelzőrendszeri tanácskozásokon is. 

Esetkonferenciák, esetmegbeszélések 

Mind a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat), mind a Központ 
számos alkalommal szervezett egy gyermek vagy család ügyében az érintetteteket -
beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó 
szakembereket is bevonva esetkonferenciát. A konferenciák a közös problémadefiniálás, a 
vállalt feladatok tisztázása és a segítő folyamat együttes megtervezése irányultak. Néhány 
esetben szükségessé vált a szülők megjelenése nélküli, csak a szakember részvételével 
megvalósuló, a fentiekben meghatározott célokra irányuló, esetmegbeszélés is. A 
konferenciákról és a megbeszélésekről minden alkalommal feljegyzés készült. 
Az esetmegbeszélésekre annak témájától, céljától függően a járási jelzőrendszeri 
tanácsadót vagy az esetmenedzsert meg kell hívni. Ennek megfelelően a jelzőrendszeri 
tanácsadó rendszeresen részt vett az esetkonferenciákon, esetmegbeszéléseken. A Központ 
19 esetben szervezett konferenciát, megbeszélést, melyeket minden alkalommal a 
jelzőrendszeri tanácsadó vezetett. 
A Szolgálat 44 alkalommal tartott konferenciát, megbeszélést melyen szintén részt vett. 

Mindkét szakmai egységnél elmondható, hogy a szakmai megbeszélések meghívójának 
kiküldése és megtartása között átlagosan 2 hét telt el. A családsegítők és az 
esetmenedzserek legtöbbször előzetesen is egyeztettek a tagokkal az időpontot illetően. 
Minden megbeszélésről emlékeztető készült, mely a résztvevőknek megküldésre került. 

Jelzőrendszeri értékelő lap 

A jelzőrendszeri tanácsadó - a jelzőrendszeri értékelő lap segítségével - folyamatosan 
nyomon követi és értékeli a jelzőrendszer működését, esetlegesen felmerülő problémákat, 
szükség esetén lépéseket tesz azok megszüntetése érdekében. 

A jelzőrendszeri értékelő lap kérdései alapján az alábbiakat vizsgáljuk: 
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É Értékelés szempontjai a jelzést küldőre vonatkozóan: 
- milyen formában érkezett a jelzés. Szóbeli jelzés esetén írásban is megérkezett-e és 

azok tartalma mennyire egyezik. 
- jelzés tartalma a szakmai szempontok, előírások alapján, 
- a jelzést tevő által megtett intézkedések. 

2- Értékelés szempontjai a jelzés kezelésére vonatkozóan: 
- időben érkezett-e a jelzés, 
- mennyi idő telt el a jelzés megérkezése és a tényleges kapcsolatfelvétel között, 
- esetkonferenciára/esetmegbeszélésre vonatkozó adatok pl.: összehívásának oka, 

meghívó kiküldése, részvétel stb. 
- esetlegesen felmerült szabálytalanság esetén megtett intézkedések. 
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Jelzőrendszeri értékelő lap 

Ügyfél neve, adatai: 

Ügyfél címe: 

Esetgazda szakmai egység: 

Családsegítő/esetmenedzser neve, elérhetősége: 

1. Az értékelés szempontjai a JELZÉST KÜLDŐKRE VONATKOZÓAN: 

1.1. A telefonon elmondott jelzés írásban is megküldésre került-e a jelző szervezet/személy részéről? Ha 
nem, erre írásban felszólítottuk-e a jelzést tevőt? 

1.2. Mennyire volt a szóbeli és az írásbeli jelzés tartalma azonos? 

1.3. A j elzés tartalma szakmailag megfelelően ismerteti az ügy részleteit? 

1.4. Kitért-e arra, hogy 
-mióta van kapcsolatban a jelzett személlyel, családdal? 
-tett-e és ha igen, milyen intézkedést tett a probléma megoldására? 

2. Az értékelés szempontjai a JELZÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN: 

2.1. Időben érkezett-e a jelzés? 

2.2. Mennyi idő telt el a jelzés beérkezése és az első tényleges kapcsolatfelvétel között? 

2.3. Mi indokolta az esetmegbeszélés/esetkonferencia összehívását? 

2.4. Minden szervezetnek, személynek kiküldésre került-e a meghívó? 

Ha nem, miért? 

2.5. Mennyi idő telt el a meghívó kiküldése és a rendezvény időpontja között? 

2.6. Részt vett-e minden meghívott az esetmegbeszélésen? 

Aki nem vett részt az esetkonferencián/szakmaközi konferencián, jelezte-e távolmaradását, illetve 
megküldte-e a javaslatát írásban? 

2.7. A rendszer működésének felmerült problémái hogyan oldhatóak meg? 

2.8. Szabálytalanság esetén az írásos visszajelzés címzettje és dátuma, levél iktatószáma: 

Budapest, 

szakmai vezető jelzőrendszeri felelős jelzőrendszeri tanácsadó 

) n 
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A jelzőrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok 

A tapasztalatok alapján elmondható, hogy kerületünkben a jelzőrendszer megfelelően 
működik. A tagok az esetek többségében időben és megfelelően küldik meg a jelzéseiket, 
tartalmuk megfelelő, abban az esetben, ahol a jelzés küldésének időbelisége nem volt 
megfelelő, felhívtuk az érintett jelzőrendszeri tag figyelmét, a jelzési kötelezettség 
haladéktalan megtételére. A jelzett időszakban néhány esetben előfordult, hogy a jelző által 
telefonon vagy szóban elmondottak és az írásban megküldött jelzés nem ugyanazokat 
tartalmazta, melyre felhívtuk a jelzést tevő figyelmét. 

A jelzőrendszeri tagok közül elsősorban a közoktatási és köznevelési intézmények 
pedagógusai, a rendőrség kijelölt munkatársa, a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők, 
valamint a kerületi védőnők az esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken aktívan 
részt vesznek. Azokban az esetekben, amikor nem tudtak egyéb elfoglaltságuk miatt 
megjelenni, írásban megküldték az összefoglalójukat. Pár esetben előfordult, hogy egy-egy 
jelzőrendszeri tag nem jelent meg az estkonferencián, írásbeli összefoglalót nem küldött és 
nem jelezte távolmaradását. Erre a hiányosságra is felhívtuk a jelzőrendszeri tagok 
figyelmét. 

A fentiekben megfogalmazott problémák megszűntetésére, illetve az észlelő és 
jelzőrendszer munkájának és az együttműködésünk erősítése érdekében fontosnak tartjuk 
havi rendszerességgel tartott jelzőrendszeri szakmai tanácskozások szervezését, mely a 
2017 évben rendszeresen megvalósult. Egy-egy alkalommal általában 10-15 fő jelent meg, 
akik aktívan részt vettek a megbeszélésen. Elmondták tapasztalataikat, jelezték az 
esetlegesen felmerülő problémákat, melyekre közösen próbáltunk megoldásokat találni. A 
visszajelzések alapján a jelzőrendszeri tagok fontosnak tartják ezeket az alkalmakat, 
munkájuk során hasznosítani tudják az ott elhangzottakat. 

A jelzőrendszeri tanácsadó speciális feladatai Intézményünkben 

Az NM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a Szolgálat jelzőrendszeri felelőse a 
Szolgálathoz beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 
rendszerességgel jelentést készített a tanácsadónak. 

A tanácsadó a beérkezett jelentéseket gyűjti, értékeli és összegzi. Emellett a tanácsadó 
összegyűjti és nyomon követi a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) valamennyi szakmai egységéhez érkezett jelzéseket és 
megkereséseket. Ez alapján egy egységes kép kapható a jelzésekről és intézkedésekről. 
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A JSzSzGyK-ba a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések száma 
szakmai egységenként 

(2017.) 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 1021 
Család és Gyermekjóléti Központ - Hatósági 

Tevékenységhez Kapcsolódó Feladatok 
441 

Család és Gyermekjóléti Központ -
Szolgáltatások 

0 

Gyermekek Átmeneti Otthona 0 
Házi Segítségnyújtás 244 

Idősek Nappali Ellátása 0 
Idősek Átmeneti Otthona 18 

LélekPont 0 

2017 első félévében összesen 1724 jelzés, megkeresés érkezett a JSzSzGyK-hoz. A 
megküldött tájékoztatások alapján a jelzésekre a kapcsolatfelvételek, a szociális, 
gyermekvédelmi helyzetek feltérképezése, adekvát, szakmai segítség nyújtása, szükséges 
intézkedések, illetve a szolgáltatások biztosítása időben megtörtént. 

A JSzSzGyK-ba a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések korosztály szerint 
(2017.) 

Kiskorú Nagykorú 
1186 538 

A JSzSzGyK-ba a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések a jelzés típusa szerint 
(2017.) 

állampolgár 79 
átmeneti gondozást biztosítók 48 
egészségügyi szolgáltató 77 
közoktatási intézmény 581 
kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmény 

9 

önkormányzat, jegyző, gyermekjogi 
képviselő, betegjogi képviselő 

136 

gyámhivatal 279 
pártfogó felügyelői szolgálat 3 
rendőrség 131 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 165 
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szolgáltatók 
társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 9 
ügyészség, bíróság 17 
védőnő 36 
közműszolgáltató 2 
hozzátartozó, rokon 102 
ügyfél saját maga 50 

A jelzőrendszeri tagok közül a legtöbb esetben a közoktatási intézmények küldtek jelzést 
(581), majd ezt követően a gyámhivataloktól érkezett jelentős megkeresés (279), nagy 
számban érkezett a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatóktól is jelzés (165). 

A JSzSzGyK-ba a jelző rendszeri tagoktól érkezett jelzések a jelzés tartalma szerint 
(2017.) 

anyagi 19 
családi konfliktus 20 

családon belüli bántalmazás 50 
ebéd 90 

gondozás 145 
gondozás és ebéd 22 

egyéb egészségi probléma 29 
gyermekintézménybe való beilleszkedési 

nehézség 
1 

gyermeknevelési 12 
információkérés 30 

iskolai hiányzás - 50 óra alatt 344 
iskolai hiányzás - 50 óra felett 165 

lakhatási 114 
lelki-mentális probléma 2 

magatartászavar, teljesítményzavar 13 
életviteli 185 

életviteli - szenvedélybetegség 17 
magántanulói státusz 66 

bűncselekmény elkövetése 101 
elhanyagolás 46 

elhanyagolás - oktatási, nevelési 14 
átmeneti otthoni beköltözés 15 
átmeneti otthoni kiköltözés 10 
gondnoksággal kapcsolatos 60 

kerületbe költözés 38 
ideiglenes elhelyezés 6 

családbafogadás 6 
megelőző pártfogás 9 
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nevelésbe vétel 1 
krízistelefon 1 

jelzőrendszeri segítségnyújtás 9 
ügyintézéssel kapcsolatos 1 

védelembe vétel 84 

A megküldött jelzések elsősorban iskolai igazolatlan hiányzásokra irányult 50 óra alatt 
344, míg 50 óra felett 165 esetben történ jelzés, magas számot mutat a szülők vagy család 
életviteli problémáival kapcsolatos jelzések is (185), valamint ki kell emelni a lakhatási 
gondokkal kapcsolatos megkereséseket (114). 

2018. évre vonatkozó tervek 
Jelzőrendszer hatékonyabb működésének feltétele 

• Észlelés - időbeliség, a probléma felismerése, fontos felismerni, hogy milyen 
következményekkel jár a jelzés elmaradása, a jelzőrendszeri tagnak nem feladata a 
háttér feltérképezése, gyanú esetén is meg kell tenni a jelzést, 

• Jelzőrendszeri tagok és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók közötti 
megfelelő kommunikáció, konzultáció, együttműködés, team-munka, 

• Egyéni felelősségvállalás, szakmai felelősség erősítése, 
• Informális (nem hivatalos) és formális (szabályos) kapcsolatok határterületeinek 

betartása, 
• Kompetenciahatárok betartása (sem az észlelőnek sem a gyámhatóságnak nem 

feladata a nyomozás), 
• Ismerethiány megszüntetése (jelzőrendszeri tanácsadó) közös szakmai nyelv. 

Még több számú szakmai megbeszélésen, intézménylátogatáson a fentiekben felsoroltak 
figyelembe vételével kívánjuk erősíteni a kerületi jelzőrendszeri tagok munkáját. 
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2.2. Szolgáltatások 

A JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Központ Szolgáltatások szakmai egysége 2016. 
január 1. napjától látja el feladatait. A szakmai egység célja, az Intézmény szakmai 
egységeinek feladataik eredményesebb ellátásának segítése, az egyének, gyermekek, 
családok, közösségek életminőségének javítása, valamint a szociális rászorultság 
enyhítése. Kerületünkben a kötelezően ellátandó feladatok elvégzésén túl számos olyan, 
kerület specifikus tevékenységet is végeznek a munkatársak, melyek hatékonyabb 
segítségnyújtási formát, formákat képviselnek. 

Ennek alapján a szakmai egységhez az alábbi kötelezően ellátandó: 
2.2.1. Speciális szolgáltatások 

2.2.1.1. Utcai és lakótelepi szociális munka, 
2.2.1.2. Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás, 
2.2.1.3. Kórházi szociális munka biztosítása, 
2.2.1.4. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, 
2.2.1.5. Jogi tájékoztatásnyújtás, 
2.2.1.6. Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia. 

2.2.2. Mentálhigiénés szolgáltatások 
2.2.3. Menekültekkel/oltalmazottakkal végzett szociális munka 

valamint önként vállalt feladatok tartoznak: 
2.2.4. Mediáció, 
2.2.5. Népkonyha, 
2.2.6. Hátralékkezelési szolgáltatás, 
2.2.7. Intenzív családmegtartó szolgáltatás, 
2.2.8. Iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység, 
2.2.9. Családfejlesztési szolgáltatás és lakossági tájékoztatás, 
2.2.10. Köz(össégi)hely és Mosoda, 
2.2.11. FiDo Ifjúsági Központ, 
2.2.12. Kálvária téri InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmunka 

mentorálás (vásárolt szolgáltatás által ellátott tevékenység), 
2.2.13. Drogprevenciós tevékenység. 

2.2.1. Speciális szolgáltatások 
A Család- és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek 
családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése, ill. megszüntetése érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően speciális 
szolgáltatásokat is biztosít. 



2.2.1.1. Utcai és lakótelepi szociális munka 

2016.01.01. napjától a kórházi szociális munka feladatellátást a Családfejlesztési 
szolgáltatás és lakossági tájékoztatás munkatársai látták el, így a részletes beszámoló a 
Családfejlesztési szolgáltatás és lakossági tájékoztatás beszámolójában található. 

2.2.1.2. Kapcsolattartási üsvelet. ennek keretében közvetítői eljárás 

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja: 
a) a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra 

jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, 

b) a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést 
követően a felügyeletet ellátó szakembert, 

c) az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére 
gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti 
konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak 
mindkét fél részéről történő betartása. 

A kapcsolattartási ügyelet, mint gyermekjóléti alapellátás igénybevétele történhet a 
gyermeket gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult személy közös kérelme, 
gyámhivatali vagy bírósági döntés alapján. A kapcsolattartási ügyelet/kapcsolatügyeleti 
munka folyamata során a szülők behívását követően a mediáció eszközeinek 
felhasználásával történik meg az első beszélgetés a szülőkkel, majd a keret-megállapodás 
megkötése. Ezt követően kerül sor a mediációs tárgyalásra és a kapcsolattartás jövőbeni 
szabályait tartalmazó megállapodás megkötésére. Amennyiben a felek nem fogadják el az 
intézményi feltételeket (keret-megállapodás, házirend), úgy a kapcsolattartás intézményi 
keretek között nem biztosítható. 

A kapcsolattartási ügyeleten végzett tevékenységet jelenleg 2 fő esetmenedzser/mediátor 
látja el péntekenként 15 órától 19 óráig terjedő időszakban, esetenként szombati napokon 
is. A szolgáltatás célja egy olyan semleges helyszín biztosítása, mely lehetővé teszi a 
gyermekek számára, hogy biztonságos környezetben, lehetőleg konfliktusmentesen 
vehessen részt a kapcsolattartáson. Szükség esetén felügyelt kapcsolattartás 
megvalósítására is lehetőség van. 

A 2017. évben e tevékenységet végző kollégák 112 alkalommal tartottak kapcsolattartási 
ügyeletet. Ez a halmozott adat 5 család számára történő segítségnyújtást jelent, mely 18 főt 
érintett. Ebből 5 család, azaz 18 fő részére hatósági jogerős intézkedéssel érintetten zajlott 
le a kapcsolattartás. Ezen kívül két család rendelkezik jogerős végzéssel, azonban a 
kapcsolattartás még nem valósult meg. 

7 3 3 
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2017. évben 6 kapcsolattartási ügyben érkezett megkeresés a Központhoz, 3 a bíróságtól, 2 
a gyámhivataltól, 1 a nevelőszülői tanácsadótól. Mind a 6 alkalommal felügyelt 
kapcsolattartás miatt kértek tájékoztatást. 
A kollégák maximális törődéssel, a gyermek és a család egysége fontosságának a 
figyelembe vétele mellett látták el feladatukat, mely munkát magas színvonalon végeztek 
az év egészében. 

2.2.1.3. Kórházi szociális munka biztosítása 

2016.01.01. napjától a kórházi szociális munka feladatellátást a Családfejlesztési 
szolgáltatás és lakossági tájékoztatás munkatársai látták el, így a részletes beszámoló a 
Családfejlesztési szolgáltatás és lakossági tájékoztatás beszámolójában található. 

2.2.1.4. Gyermekvédelmi ielzórendszeri készenléti szolgálat 

A 2017. évben a készenléti szolgált telefonszámára - annak ügyeleti idejében- összesen 11 
db olyan hívás került rögzítésre az erre szolgáló naplóba, melyek esetében tudtunk érdemi 
segítséget, vagy konkrét információkat nyújtani a bennünket hívó ügyfeleknek. 
Ezeken leiül rengeteg olyan jellegű információkérés, tudakozódás, esetgazda 
családsegítők, esetmenedzserek keresése történt, melyek nem felelnek meg a készenléti 
szolgálat céljainak. 

2.2.1.5. Josi tájékoztatásnyújtás 

Az esetfelelős által, telefonon/írásban (szolgáltatásba közvetítő lap segítségével) előre 
egyeztetett időpontban keresheti fel az igénybevevő a JSzSzGyK - CsGyK Szolgáltatások 
szakmai egység jogászát. A tevékenység kizárólag tájékoztatásnyújtásra, tanácsadásra, 
iratszerkesztésre korlátozódik, jogi képviseletet nem jelent. 

A 2017. évben 252 fő vette igénybe a szolgáltatást 270 alkalommal. A JSzSzGyK -
CsGySz által delegált ügyfelek száma 210 fő, akik 219 alkalommal vették igénybe a 
szolgáltatást. A JSzSzGyK - CsGyK által delegált ügyfelek száma 42 fő, akik 51 
alkalommal vették igénybe a szolgáltatást. 

A jogász kolléga számára kialakított irodahelyiség komfortosabbá tétele, valamint a 
szükséges tárgyi eszközök beszerzése megkezdődött az év során. 
Az ügyfelek által hozott probléma típusok az alábbiak voltak: válási iratanyag elkészítése, 
kilakoltatással kapcsolatos kérdések, tartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, 
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint munkaügyi és polgári peres 
eljárásokban, szabálysértési, büntető ügyekben történő tanácsadás. 

A jogi tájékoztatásnyújtásban részesülő ellátottak (alkalmak) száma 
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a szolgáltatásba delegáló szakmai egységek szerint 
Időszak: 2017.01 1.01.-2017.12.31. 

Delegáló szakmai egység 
Alkalmak száma 
(halmozott adat) 

Igénybe vevők száma 
(nem halmozott adat) 

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 219 210 
2. Család- és Gyermekjóléti Központ 51 42 
3. Összesen 270 252 

2.2.1.6. Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia 

2016.01.01. napjától a feladatellátást a Mentálhigiénés csoport munkatársa látta el, így a 
részletes beszámoló a 2.2.2. pont alatt olvasható. 

2.2.2. Mentálhigiénés csoport 
Az intézmény az ellátottjai számára a problémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat 
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő-, gyógypedagógiai szolgáltatásokat 
nyújt. Első alkalommal az esetfelelős által, telefonon/írásban (szolgáltatásba közvetítő lap 
segítségével) előre egyeztetett időpontban keresheti fel az igénybevevő a JSzSzGyK -
CsGyK Szolgáltatások szakmai egység pszichológusait, fejlesztő-, gyógypedagógusát, 
valamint szociális, mentálhigiénés munkatársát. 

A szociális, mentálhigiénés munkatárs az alapfeladatai mellett az JSzSzGyK időskorúak 
klub, a szenvedélybeteg klub, az értelmi fogyatékosok nappali ellátása és az idősek 
átmeneti otthona, a házi segítségnyújtás és a LÉLEK program ellátottjainak nyújt támaszt 
szükség esetén. 

A fejlesztő- gyógypedagógus a gyermekjóléti szolgáltatás keretében segítő, tanácsadó 
tevékenységet végez szülők részére, valamint a gyermekek számára fejlesztő 
foglalkozásokat biztosít. 

A JSzSzGyK ügyfelei részére biztosított család- és párterápia szolgáltatást az azon 
résztvevő személyek számára, kapcsolataik rendezése érdekében a munkacsoport 
pszichológusa és mentálhigiénés munkatársa, valamint önkéntes pszichológusok, 
pedagógus nyújtja. 

A munkacsoport a 2017. évben 590 főnek nyújtott segítséget 1685 alkalommal. 
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A mentálhigiénés szolgáltatásokat i 
Időszak: 2017.01.01 1.-2017.12.31. 

tevékenység megnevezése 

Alkalmak 
száma 

(halmozott 
adat) 

Igénybe vevők száma 
(nem halmozott 

adat) 

1. Pszichológiai tanácsadás 885 159 

2. Fejlesztő- gyógypedagógiai tanácsadás, 
foglalkozás 301 75 

3. Mentálhigiénés tanácsadás 442 321 
4. Család- és párterápia 57 35 
5. Összesen: 1685 590 

¡énybe vevők (alkalmak) száma 

A munkacsoport tagjai a feladataikat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ szakmai egységei munkatársaival együttműködésben végezték, az évek alatt 
kialakult és folyamatosan formálódott munkakapcsolatokat működtették, részt vettek 
szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszélőkön, esetkonferenciákon. Kapcsolatot 
tartottak más kerületekben tevékenykedő pszichológus kollégákkal szintúgy, mint a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival és a kerületi általános iskolákban tevékenykedő 
iskolapszichológusokkal is. 

Munkájukat segítendő csoportos szupervíziót biztosított számukra az intézmény vezetése, 
tekintettel a munkájuk nehézségére, mely nagy mentális igénybevételt jelent. A 
munkatársak szükség esetén egyéni szupervízióban is részesülhettek. 

2.2.2.1. Pszichológiai tanácsadás 

Két fő látja el a pszichológusi feladatokat. Az egyik pszichológus munkatárs heti 40 órában 
látja el feladatait, az alábbiak szerint: heti 30 órában történik kliensmunka (10 órában a 
JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti Otthonában, a fennmaradó 20 órában az intézmény 
munkatársai által delegált ügyfeleket segíti), míg a fennmaradó 10 óra az adminisztrációs 
feladatok ellátására szolgál. A másik pszichológus munkatárs heti 20 órában látja el 
feladatát, 15 óra kliensmunkával és 5 óra adminisztrációs idővel. Fő feladataik közé 
tartozik a pszichológiai tanácsadás, pszichoterápiák, pszichológiai konzultációk, tréningek 
tartása, valamint családterápiás ülések biztosítása. A kollégák az elmúlt év folyamán 
munkájukat magas színvonalon végezték, szakmai előmenetelüket szem előtt tartották, 
képzéseken, továbbképzéseken vettek részt. Egymás munkáját segítették, a mentálhigiénés 
csoport többi tagjával szoros együttműködésben dolgoztak. 

A pszichológia tanácsadást 2017 évben egy önkéntes pszichológus is segítette, aki 
2017.12.31. napjáig, heti átlag 2 órában látta el feladatait. Ezen alkalmak során 5 fő 
gondozását látta el. A 2017. évben a pszichológiai tanácsadásra várakozók létszámát 
sikerült minimalizálni. 

4 ú 
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A pszichológiai tanácsadásra delegált ügyfelek száma szakmai egységek szerint 
Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Jelzések 
száma 

pszichológus 
(1) 

Jelzések 
száma 

pszichológus 
(2) 

Jelzések 
Delegáló szakmai egység 

Jelzések 
száma 

pszichológus 
(1) 

Jelzések 
száma 

pszichológus 
(2) 

száma 
összesen 

1. Gyermekek Átmeneti Otthona 1 0 4 
2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 52 32 83 
3. Család- és Gyermekjóléti Központ 43 21 61 
4. LELEK Ház 0 1 5 
5. Köz(össégi)hely és Mosoda 0 0 1 
6. egyéb 0 0 1 
7. összesen: 96 57 153 

A 2017. évben 153 jelzés érkezett a szakmai egységektől az intézményi 
pszichológusokhoz. Az év folyamán összesen 885 alkalommal nyújtottak terápiás 
segítséget az ügyfelek részére. 

A pszichológus munkatársak folyamatosan kapcsolatot tartottak a társintézmények 
munkatársaival, így a 2017 év során egy alkalommal voltak jelent gyámhivatali 
tárgyaláson, egy alkalommal jelentek meg bírósági tárgyaláson és három alkalommal 
történt közös megbeszélés a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

2.2.2.2. Felielsztőyedasósiai tanácsadás 

A 2017. évben a fejlesztő-, gyógypedagógus munkatárs összesen 66 fővel foglalkozott és 
összesen 387 alkalommal jelentek meg nála ügyfelek tanácsadás, segítő beszélgetés 
kapcsán. Feladatai közé tartozott az egyéni fejlesztési terv elkészítése, a már meglévő 
fejlesztési tervek követése, óvoda- iskolaválasztási kérdésekben történő tanácsadás, 
részképességek fejlesztése, tantárgyi megsegítés és a korrepetálás is. 

A 2017. évben a kolléga számára kialakított klubhelyiségben a tárgyi eszközök 
korszerűsítése tovább folytatódott. Munkájához a szükséges eszközök (játékok, 
fejlesztéshez szükséges tárgyak) rendelkezésre álltak, mely repertoárt a kolléga az ötletei 
és a felmerülő szükségletek alapján folyamatosan bővített. Igyekezett az egyre növekvő 
szakmai kihívásoknak megfelelni, a mentálhigiénés csoport többi munkatársával 
folyamatosan együttműködni. 

2017. november végén személyi változás történt, a gyógypedagógiai szolgáltatást ellátó 
munkatárs helyét egy új kolléga vette át decembertől. 
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A fejlesztő, gyógypedagógiai ellátásban részesülő igénybe vevők száma 
a delegáló szakmai egységek szerint 

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Delegáló szakmai egység Igénybe vevők száma Delegáló szakmai egység 
1. félév 2. félév éves 1. Gyermekek Átmeneti Otthona 5 7 12 

2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 10 30 40 
3. Család- és Gyermekjóléti Központ 22 8 30 
4. Szociális, mentálhigiénés munkatárs 4 1 5 
5. Összesen 48 26 74 

2.2.2.3. Mentálhieiénés tanácsadás 

A mentálhigiénés munkatárs 2016. január 1. napjától az idősek nappali ellátásában végzett 
tevékenységét heti 30 órában látta el, majd 2016. február 8. napjától az Időskorúak 
Átmeneti Otthonában is foglalkozott az ellátottakkal heti 15 órában. 2016 áprilisától tagja a 
JSzSzGyK CsGyK Szolgáltatások szakmai egység Mentálhigiénés Csoportjának. 

Az Időskorúak Átmeneti Otthonában hetente két napot (hétfő és péntek) tölt a szociális, 
mentálhigiénés munkatárs. 
Fő feladata volt, hogy személyre szabottan segítse az ellátottakat, az egyének igényeihez 
igazodva, elősegítse a bent lakók családi- és társadalmi kapcsolatainak fenntartását és 
ápolását. Ezen túlmenően feladata még, hogy elősegítse a zökkenőmentes beilleszkedést az 
intézménybe történő bekerülés során, továbbá az együttélés okán kialakuló 
konfliktushelyzetekben történő segítségnyújtás, illetve azok lehetőség szerinti megelőzése. 
Minden alkalommal egy csoportfoglalkozás kerül megtartásra, majd ezt követően 4-5 fő 
számára van lehetőség egyéni konzultációra. A kolléga az egyéni- és 
csoportfoglalkozásokat vezeti. A csoportfoglalkozások tematikus csoportok működnek, 
ahol A és B csoport van, 11 fő jelenlétével. Feladatai közé tartozik még mindezek mellett 
az első interjú, a mélyinterjú, családtörténeti interjú elkészítése, az MMSE teszt felvétele 
és a Caplani krízishelyzet felvétele. 

Az Időskorúak Átmeneti Otthonában a mentálhigiénés munkatárs 103 alkalommal 
(halmozott adat) tartott egyéni konzultációt, és 85 alkalommal csoportos foglalkozást 
(halmozott adat). Az idősek szívesen fogadták a csoportos foglalkozásokat, amelyek során 
felidézhették a régi emlékeket, illetve lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére is. A 
foglalkozások során a kolléganő igyekezett odafigyelni a lakók érzelmi állapotának 
kiegyensúlyozására is. Erre szükség volt éppúgy a hétköznapi együttélés során, mint 
nagyobb ünnepek alkalmával, melyek érzékenyebben érintik az embereket általánosságban 
is. A csoportok mellett előtérbe kerültek a játékok, a zene és az irodalom témájú anyagok 
feldolgozása is. 
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A mentálhigiénés szolgáltatás igénybevételének alakulása (halmozott adat) 
Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Szakmai 
egység 

1. félév 2. félév 
2016.év 
összesen 

Szakmai 
egység 

csoport egyéni csoport egyéni csoport egyéni 
Időskorúak 
Átmeneti 
Otthona 

8 52 6 51 14 103 

Az idősek nappali ellátásában (Napraforgó Időskorúak Klubja, Reménysugár Időskorúak 
Klubja, Ciklámen Időskorúak Klubja, Őszikék Időskorúak Klubja, Víg Otthon Időskorúak 
Klubja) valamint a szenvedélybetegek nappali klubjában egyéni- és csoportos formában 
nyújtott szolgáltatásokat. Munkája során fontos feladata volt, hogy figyelembe vegye az 
ellátottak szükségleteit, és annak megfelelően alakítsa ki tevékenységét. Kiemelkedő igény 
volt munkája során az egyéni segítő beszélgetésekre. 

Az idősek nappali ellátásában 400 alkalommal tartott egyéni konzultációt, 72 alkalommal 
csoportos foglalkozást. A nappali ellátásban a tagok az egyéni konzultációk során 
elsősorban családi-érzelmi problémákkal keresték meg a kollégát, melyeket egymás között 
nem, vagy kevésbé tudtak megbeszélni. Az egyéni konzultációkra növekvő igény 
mutatkozott, melynek oka a klubtagok egészségi állapotának hirtelen romlásában volt 
keresendő. 

A klubokban a csoportfoglalkozásra az igény hullámzó volt, illetve eltérő mértéket 
mutattak az egyes klubok egymáshoz képest is. Az Őszikék Időskorúak Klubjával és a Víg 
Otthon Időskorúak Klubjával az a megállapodás született, hogy szükség és igény szerint 
keresi fel a klubokat a szakember, mert a folyamatos jelenlétét nem igényelték a klubtagok. 

A mentálhigiénés szolgáltatás igénybevételének alakulása (halmozott adat) 
dőszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 

Nappali Ellátás 
Szakmai egység 

1. félév 2. félév 2016. évi összes Nappali Ellátás 
Szakmai egység csoport egyéni csoport egyéni csoport egyéni 

1. Napraforgó Idősek 
Klubia 

0 45 0 32 10 77 

2. Reménysugár 
Idősek Klubja 5 36 0 25 5 61 

3. Ciklámen Idősek 
Klubja 

12 33 10 20 22 53 

4. Őszikék Idősek 
Klubja 

0 0 0 3 0 3 

5. Víg Otthon Idősek 
Klubja 

0 0 0 13 0 13 

56 
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6. Szenvedélybetegek 
Nappali ellátása 0 0 0 7 0 7 

* „„i 
Összesen: 17 114 10 100 37 214 

„ - ^ a í u iu . í. icicv során íeaaott aaatoKtol 
2017 őszétől a mentálhigiénés munkatárs a LÉLEK-Programban és a Házi segítségnyújtás 
egységekben is ellátott mentálhigiéniai szolgáltatást. A LÉLEK-Programban 1 személlyel, 
5 alkalommal, míg a Házi segítségnyújtás szakmai egységben 3 alkalommal, 2 fővel 
foglalkozott. 

A mentálhigiénés munkatárs 2017. évben a Mentálhigiénés Csoportban összesen 7 főnek 
13 alkalommal nyújtott szolgáltatást (3 fő nem jelent meg a kiadott időpontokban), 1 
családnak összesen 13 alkalommal pedig családterápiás szolgáltatást nyújtott. ' A 
mentálhigiénés munkatárs az ellátottak aktivitására, betegségükre, illetve a hétköznapi élet 
során felmerülő helyzetekre reagálva igyekezett rugalmasan kezelni a tervezett munkáját és 
ott segíteni, ahol arra szükség volt. Az időskorúak klubjaiban az új tag érkezésekor szintén 
nagy szerepe volt az el-, illetve befogadás elősegítésében, hogy a felvételre kerülő idős 
ember sikeresen be tudjon illeszkedni egy, már korábban kialakult közösségbe. 
Csoportfoglalkozásoknál fontos szempontja volt, hogy a meglévő képességek erősítése és 
szinten tartása mellett lehetőség szerint fejlesztés is történjen. 

A 2017. évben a mentálhigiénés munkatárs egyénileg 333 alkalommal, míg csoportban 51 
alkalommal nyújtott segítséget. A mentálhigiénés munkatárs a család- és párterápiás 
tanácsadáson is részt vett egy pszichológus kollégával együtt három család esetében. A 
közös munkát saját meglátásaival, szakértelmével gazdagította, ezzel hatékonyabbá tette az 
ülést. 

2.2.2.4. Család- és vártér ágig 

A családterápia az egyes emberek problémáit a kapcsolatokon keresztül, azok 
összefüggésében vizsgálja. A családterápiás szemlélet úgy tartja, hogy akkor, amikor egy 
családtag valamilyen problémát, tünetet mutat, tulajdonképpen a családi rendszer zavarait 
jelzi, egyfajta szimbolikus nyelven. 
A terápia során a családi működés mélyebb megértésével a családok számára is érthetővé 
válik, hogy mit fejez ki a tünet, és ez lehetőséget teremt a megoldásra. 

A családterápia módszerének lényege, hogy a családról vagy párról való közös 
gondolkodáson és az ezekhez kapcsolódó érzések megértése segítségével megkeresik a 
család vagy pár jellegzetes működésmódjait és az "itt és most"- ban megjelenő 
interakciókra koncentrálnak. A családterápiás rendszerszemlélet alapelve, hogy az egész 
több mint a részek összessége, ezáltal minden rész változása a család vagy pár egészében is 
változáshoz vezet. 

2017.évben összesen 14 családnak vagy párnak 57 alkalommal nyújtották ezt a 
szolgáltatást. 
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Általában a következő esetekben fordultak párok vagy családok segítségért: 
- kommunikációs problémák 

válás megelőzése 
- párkapcsolati vagy családi konfliktusok 
- mozaikcsaládok j ellegzetességeiből fakadó nehézségek 

gyermeknevelési nehézségek 
- kamaszkori változások kezelése a családon belül 
- lelki felkészülés a gyermekvállalásra 
- ismétlődő párkapcsolati "játszmák" 
- családi vagy párkapcsolati krízisek feldolgozása 
- eltérő ambíciók és j övőkép a pár tagj ainál 

A család- és párterápiában érintett személyek/családok száma 
a delegáló szakmai egységek szerint 

Időszak: 20 17.01.01.-2017.12.31. 

Delegáló szakmai egység 
családok/párok 

száma 
érintettek száma 

1. Gyermekek Átmeneti Otthona 0 0 

2. 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

9 20 

3. 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ 

5 15 

4. összesen 14 35 

2.2.3. Menekflltekkel/oltalmazottakkal foglalkozó családsegítők 
A menedékjogokról szóló 2007. évi LXXX törvény valamint e törvény végrehajtásáról 
szóló 301/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján 2014.01.01. napjától feladata a Család- és 
Gyermekjóléti Központoknak a menekültügyi hatóság által menekültként vagy 
oltalmazottként elismert személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a 
menekültügyi hatósággal együtt. 

Menekült és oltalmazott ügyfeleink esetében az esetvivő kollégák együttműködésének 
alapja az ügyfél és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) között létrejött 
integrációs szerződés, amely alapján az esetvivő kolléga gondozási-tervet készít 
ügyfelével. A terv elkészültét követően (az integrációs szerződés megkötésétől számított 
30 napon belül) megküldi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére is. 

Az Integrációs Szerződést általában két évre kötik meg az ügyfelekkel. Azok, akikkel az 
integrációs szerződést megkötik, havi pénzbeli támogatást kapnak. A támogatás összege 
hathavonta csökken. A szerződés aláírását követően az ügyfélnek egy hónapja van, hogy az 
általa megjelölt település vagy kerület Család- és Gyermekjóléti Központjában 
megjelenjen és elkezdje az együttműködést. Az együttműködési kötelezettség az első hat 
hónapban heti egy, azt követően havi egy személyes találkozást ír elő. 


