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A gyermekekvédelmérőlésa gyámügyiigazgatasről szóló 1997 évi)oc(I tv. 96.$-ae|óúu hogy a helyr
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmifeladatainak ellátásáról éventeátfogó értékelést
készítsen.E tanácskozas cé1j4hogy az észlelő jelző rendszer munkáj árő| készített írásos tájékoztatő
iúján értékelje a jelzőrendszer éves működését, va|amint a szakembereken keresztül, a
szakteriiletiikön

végzett tevékenységútjan hiteles képet adjon a település gyermekvédelmének

helyzetéről.
A fenti törvény, valamint a gyermekekvédelmérőlésa gyámügyi eljarásról sző|ő I49 l 1997. (IX. 10. )
korm. rendelet megállapítja azokat a szabályokat' melyek szerint az önkorményzatok a gyermekek
ellátásokkal, intézkedésekkelsegítségetnyújtanaka gyermekek jogainak
védelmérőlmeghatétrozott
védelméhez, a

szülői

kötelességek teljesítéséhez,a

veszéIyeztetettségmegelőzéséhez és

megsztinteté
séhez,a l.ttényzőszülői gondoskodás pótlásahoz.

A Szolgálat' Kékkúto n végzettmunkája

A gyermekjóléti szolgáItatást,2009. január l.-től, a Tapolca és Kornyéke KistérségTöbbcéiú
Társulás fenntartásában működő, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el
Kékkút településen. Az

Intézméty, tevékenységemegkezdésekor plakátokon, szórólapokon

tájékoztattaa település lakosságát a gyermekjóléti szolgáItatásrő|, a családgondozó személyéről,
elérhetőségéről' illetve a fo gadóórríkrendjérő1.
és Kékkútoncsaládgondozói tevékenységet2011. április 2I-tő látom el, ekkor
Az Intézménynél
vettem át a folyamatban lévő ügyeket, iratanyagokat Szarka Teréz Esáer családgondozőtőI. A
településenélők Kővágócjrsön vagy Mindszentkállán a fogadóórámon vagy telefonon kereshettek fel
problémáikkal.

Afogadóórdk helye ésideje:

:
Intézményiinktapolcai székhelyén

A fogadóórák célja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás, mindenki számara közvetlenül is elérhetó
legyen a településen. A fogadóóra ideje alatt a hozzétm forduló kliensek részéreproblémáik
nffi tok.
segítséget
megoldásábantanácsadást,valamint hivatalosügyeik intézésében
20II. évbena fogadóórákon Kékkúttelepülésrőlnem keresettfel senki.
A gyermekjóléti szolgáltatásról
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeitvédő speciális személyesszolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek éseszkö zeinekfelhasználbsával szolgá|ja agyermekek testi éslelki
a családban történő nevelkedésénekelősegítését'a gyermekek veszélyeztetettségének
egészségét'
illetve a családjából kiemelt gyermekek
megszüntetését,
megelőzését,a kialakult veszélyeztetettség
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között szervezési,szolgáItatási ésgondozási feladat. A
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozőja,folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek

szociális

kapcsolatot tart a gyermekekkel és
he|yzetét, veszéIyeztetettségét,

meghallgatja patasza7kat,segít azok orvoslásában. A védelembe vett gyermekről gondozásigyermex''-édelmi
nevelési tervet készít,ésaz alapján dolgozik. Segít a nevelési-oktatásiíntézmény
dik az intézménnyel.
feladatainak ellátásában' Szorosanegy.tittműko
g 2011. évben
Gondozási tevékenysé

Alapellátásban

Védelembe

történő gondozás
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0

0
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6 - 13 éves
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0

0

0

14- 17 éves

0

0

0

0

Gyermekek száma

0

0

0

0

Családok száma

0

0

0

0

Eletkor

Atmeneti nevelt

Osszesen

2011 évbena fogadóórákon megkeresőkettanácsadással,információnyújtással,segítőbeszélgetéssel
segítettem.
valamint hivatalos ügyeik intézésében
2011-ben,Kékkútonalapellátásbangondozottgyermek nem volt.
A településenátmenetinevelésbenlévő gyermek nincs'
2011 évbenelrendeltvédelembevételnem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya problémáivalkapcsolatosjelzésnem érkezett,ilyen
ir ányű családgondozás nem történt.
Gyermek.

és fiatalkorú bűnelkövetőkkel

kapcsolatban, jelzés nem érkezett, ilyen irányú

családgondozás nem történt.

A gyermekj óléti szolgálat szakmai tevékenységein ek száma 2011. évben
Megnevezés
1. Információnyúitás
2. Tanácsadás
3. Segítőbeszólgetés
4. Hivatalos ügyekben való közreműködés
5. Családlátogatás
6. Közvetítés más szolgáltatásba
7. Részvételnevelésbevételi tárgyaláson
8. Részvételvédelembevételitárgyaláson
9. Elhelyezési értekez\etenvaló részvétel
10. Szakmaközi megbeszélés
11. Esetkonferencia
Osszesen

Szakmai tevékenvség
száma

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20II- es évbenegy család sem részesültcsaládgondozásban.
jelz ő ren d szer szew ezése, m ű kö dtetése
Az ész|e|ő.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az ész|e|ó-ésjelzőrendszer működésének
biztosítása,mely lehetóvé teszí mindazoknak a szakembereknek az egyúttműködését,
akik bárhol'
brírmilyenformában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel.
Az 1'997. évi XXXI.

törvény a gyermekek védelméről és a gyámigyi igazgatásrő| rcgzíti a

jelzőrcndszer tagsait, kötelező

együttműködésüket, feladataikat a gyermek családban torténő

nevelkedésének
elő segíté
se, a v eszé|yeztetettsé
g megelőzéseérdekében.
Az észlelő-ésjelzőrendszer tagiai a kovetkezők:
- egészségügyi szoIgáItatást nffitók,

különösen

a védőnői szo|gáLat, a háziorvos, a házi

gyermekorvos
- személyesgondoskodást nyújtó szo|gá|tatők,különösen a családsegítő szo|gáIatés a családsegítő
központ

- kozoktatási intézmények,különösen a nevelési,oktatási intézmény,nevelésitanácsadó
- rendőrség
- ügyészség
- bíróság
- apártfogő felügyelői szolgá|at,
- az áIdozatsegítés
ésa kárenyhítésfeladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás' a menekültek átmeneti száIlása,
- a társadalmi szervezetek,egyhézak'alapítványok.
eseténa
A fenti intézményekés személyekkötelesek jelzéssel élni a gyermek veszé|yeztetettsége
gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kotelesek hatósági eljarást kezdeményezni és a
gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a

veszé|yeztetettségmegelőzése és

kötelesek egymással együttműködni.
megsztintetéseérdekében
A gyermekjóléti szolgálatok feladata a je|zőrendszer működtetése, az esetmegbeszélésekés a
gyermekvédelmitanácskozások megszervezése éslebonyolítása.
Kékkút településen illetékes jeizőrendszeri tagok részére2011-ben, 4 alkalommal került sor
szakmaközi megbeszélésszervezésére,az éves gyermekvédelmi tanácskozás is megszervezésre
került.

A szalcrnakozi megbesz élések témója :
J

éspszichikai hatása a gyermek nevelésére
Testékszerekésa tetoválások egészségügyi

a

Fogyatékkal élő gyermekek helyzete térségünkben, a Balaton-felvidéki Támogató
Szolgálat bemutatása

o

a családban _ a segítségnyújtásés a szakmaközi együttműködés
Szenvedétybetegség
lehetőségei

l

Hajtetvesség észlelése,kezeléséneklehetőségeiaz óvodákban, iskolákban, jogszabályi
változások.

Az észlelő,- jelzőrendszer képezi a szo|gá|tatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő
szakÍerületükön fellelhető' a családokkal és gyermekekkel kapcsolatos
szakemberek révén'a sajÍú.
problémákjelzése során kerül a szolgá|atlátókörébe a megoldandó feladat. E jelzőrendszer egyúttal
team munkát is jelent, mert a problémák összetettségemiatt a megoldás is sokszor csak a
során valósulhat meg.
szakterületek együttműk<jdése

Kékkúttelepülésenélő gyermekekkel éscsaládjaikkal kapcsolatban, 20II. évbensem írásos sem
szóbeli jelzésnem érkezett.

A családgondozó szakmai továbbképzése

Szakmai továbbképzésen,
előadáson 10 alkalommal vettem részt.
l

,,Gyermekeink védelmében''elnevezésűadatlaprendszermegfelelő haszná|ata

(VeszprémMegyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményszervezésében)
O Gyermeki agresszió-kibővítettülés
(Veszprém Megyei Bűnmegelőzési Közbiztonságí Bizottság Család- Gyermek- és Ifiúságvédelmi
Munkacsoportja szervezésében)
l

,,Aktualitások'' Regionális Szakmai Nap

(Veszprém Megyei onkormanyzat Idősek otthonainak Egyesített Szociális és Módszertant Intézet
Pápakovácsi, mint a Közép-dunantúli Regionális

Módszertani

Intézmény gesztorszewezete

szervezésében)
l

,,Lehetőségek és várhatő változások

a gyennekjóléti szolgálatok tevékenységében,

múködésében''
(V eszprémMe gyei Gyermekj ól étiMó dsz ertani Intézményszervezésében)
],,Mediáció

Íiata1korúakka1''kibővítettülés

(Ve szprémMe gyei Gyermekj óléti Mó dszertani Intézméty szervezésében)
l

,,Szabalyok és tapasúaLaÍoka külftjldi vonatkozásokat is l.artalmaző gyermekvédelmi
eljárásban''

(VeszprémMegyei Gyermekj óléti Módszertani Intézmétyszewezésében)
l

,,Szakmai Műhelysorozat'': - Bekerülési okok a szakellátásba, - Megkésett bekerülés, Hazagondo zás szakellátásból

(V eszprémMe gyei Gyermekj ó 1étiMó dszertani Intézményszervezésében)
o,, Iskolai erő szak okainak fe|tárása, a j elenlegi hely zetj av itása,,
(Régiós szakmai forum)
o',SzenvedélybetegségekésdroghasmáIata fiatalokkörében''
(VeszprémMegyei Gyermed óléti Módszertani Irtézményszewezésében)
)

,, Az eltéphetetlengycikér-Gyakorlati kapaszkodók- elveszőfélbenlévő családok segítőinek''

(Akkreditált könyvbemutató- konferencia)

Szabadidő szervezése,adományozás
A Veszprém Megyei onkormányzat áIta| kiírt itúSági páIyázaton, nyárí kirándulás szervezésére
sikeresen páIyazhxk. Az

elnyert páIyazati összegből, 3 napon, közel

90 hátrányos helyzetű

gyermeket tudtunk meghívni a badacsonytomaji strandra, ahol vidám játékkal' fiirdőzéssel töltöttiik
a napot. Az önfeledt szórakozás mellet' fontosnak tartottuk' hogy preventív tartalma is legyen a
kirándulásnak. Felkérésünlre,Maurer Tamásnéa tapolcai ÁNrsz

munkatiírsatartott preventív célú

játékkal egybekötött előadást a megfelelő száj- ésfogápolásról, ezt követően a nap folyamán Jiímbor
táplálkozás témakörébenfoglalkozást
Szilvia családgondoző ésdietetikus tartott az egészségtudátos
a gyerekeknek.
A kirándulások.megvalósításáltoz, trímogatásával hozzájárult Badacson1'tomaj Önkormiínyzata
(kedvezményesstrandbelépő),valamint a Tapolca és Kömyéke KistérségTöbbcélú Trírsulása (a
gyermekek szá|Lítása,étkezése).
Kékkúttelepülésről 2 gyermek fogadta el meghívásunkata kirándulásra.
2O1I. évben is, részt vettem a kistérséghagyomanyosan megrendezésrekerülő rendezvényeinek
lebonyolításában(Sport Nap, Karác sonyi rendezv ény,Tehetség-nap).
2011 évbenarászora|ő családoknak több alkalommal vittem ruhaadomanyt.

Osszegzés
nem találkoztarrt,
Kékkúttelepülésena gyermekek súlyosveszélyeztetettségével
A gyermeknevelésterénfőleg az je|eúi a problémát,hogy a szülők következetlen ráhagyó nevelési
módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik tanulmányi munkájara,
szabadideje eltöltéséreilletve aktuális problémáira. A problémás gyerekek sem tekintik a szülőt
partnernek abban, hogy alctuális gondjaikkalhozzájvk forduljanak.Ez a problémaktirmegjelenik a
gyermekek viselkedés-,ésmagatartásbeli problémáik okaként,megjelenik a gyermekek igazolatlan
i sko1ai hiány zásaib an.
A jelzőrendszer tagjai és a gyermekjóléti szolgálat közöii

jó a kapcsolat. A jeIzőrendszer tagjai

rendszeresenkonzultáltak egynással a családok helyzetéről, a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő
get nyújtani ezek megoldásában.
problémákról' közö sen próbáltunk segítsé
a lakosságon, i11.a helyi önkormányzatot keresáül,
Ennek köszönhetően az észle|ő-jeIzőrendszeten'
a gyermekekkel kapcsolatos problémák, veszé|yeztetőtényezők időben a Gyermekjóléti Szolgálat
megelőző tevékenység
tudomására jutnak, így hatékony' időben megkezdett, veszé|yertetettséget
indulhat, a gyermekek megfelelő testi' érteimi,étze|miéserkölcsi fejlődésénekbiáosítása érdekében.

Tapolc4 2012.februar28.
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