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Kékkúton

vÉcztrrlrmrcÁ.lÁnór,

Tisztelt Kópviselő TestiiletI

A g}'emekek védelÍlérőlés a gylímügyi igazgat.isról

sz-óló 1997 évi )ooo tv. 96.s-a

előíi4 hogy a helyi

önkormányz.Í a gyermekióléti és gyermekvédelrni feladatainak e]látásáró] évente átfogó éíéke]ést
készítscn. E funácskozás cólja, bogy aZ észlelő jelző lendszel munkájáól készítettírásos tájókoztató

útján értékclica jelzőreldszcr éves működését. valamint a szakembereken kelesztül' a
szaktertilctijkön

végzctt tcvékcnységútján hiteles képet acljon

a

telepillés gyennckvédc]mének

hel}zet&ől.
A lén$ tön'ény, valamint a gyemekek véde]]néIől ós a gyámügyi eljfuísróÍ sznlő 119

l

kolm. rendelel megállapitja azokat a szabályokat' n]elyck szerint az önkormányzatok

1997.

(Ix. 10' )

a gyennekek

védelméIől meghatározott ellátásokkal, intézkedésekkelscgítségct rryújtanak a gycruckck iogainak

vódelméhez'

a sziilői

kötelességek tcljcsítéséhez'a veszélyezteteíségüegelőZéséhez és

negszibtetéséhez' ahiányzó sziilői gondoskodás pótlísához.

A szolg'ilat' Kékkúton végzett munkija

A

gyernekjóléli szolgri]taíást, 2009' janu.ír 1.{ő1, a Tapolca és Környéke Kistérség'löbbcélÍt

Társulás fcnntaÍtásában múködő' Balaton-fe]vidéki szociális és Gyennekjólétí szolgri]al látja cl

KékkÚlt településen-

Az

]ntézmény,te\'ékenysége megkczdésckor plakátokon, szórólapokon

táiékoztatta a telepiilés lakosságát a gyemrekjóléti szolg taásról, a családgonclozó szenrélyéről'
elérhetiiségéről,i1letvc a fogadóórlik rendjérőI.

A

tclcpiilósc]l élők KővágóöIsön

vagy Mindszentká]liíÍr a fogadóórámon illetve

telel_onon

kereshettck fcl ploblómáik:kal'

A Íogttdóórák

}
>

heue

és ideje:

mindcn kedden: 11-l2 óráig Kővágóörsöü

KultúrházbaÍ

ninden szerdán: 11:30- l2:]0 óIág Mindszcutkállán az orvosi rcnde]ő me1lctti hclyiségben

I ntézméy ii h k tip o lcdi s zék h e Iy éft:

>

a

nínden pénteken:

8

10

ó íig'

fogadóórák célja, hogy a gyemekjóléti szolgáltatas' mindcnki sziímára közÍctleniil is elé lető
legyen a telepii]ésen. A fogadóóra idcje ala1t a hozzám forduló klieísek részéIcprob1émáik

A

megoldásában tanácsadast, valamint hivatalos ügyeik intéZésébcnsegítségetnyújtok'

2012' évben a fogadóórákon Kékkúttclepüiésről ncm kerese1t Íé1senki'

Á gycrmekjóléti szolgáltatásról

A gyermekióléti szolgáltatás olyan'

a gyennek éldekeit védó speciális személyes szolgáltatás' amely

fe]hasznáiásával szolgálja a gyermckek testi és le]ki

a szociális munka módszereinek és cszközcinek

cgészségét,a családban töfiénii nevelkedéséneke]ősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségéiok

gyemekek
mcgelőzését. a kialalr_ult veszélyeztetetlség nogsztintetését' illetve a családjából kiemclt
visszaielyezését'

A

gyermekjó]éti szolgálta1ás fc]adata többek köZött

szervezési, szolgáltatísi és gondozási léladal A

Gyemekjóléti szolgálal családgondozója' folyamatosan figyclemmel kíséria településen ó1ő
gyermekck sZociális helyzetét. veszé]yeztetettségét'kapcsolatot tar1 a gyemlekekkel és
meghallga1ja panaszaikat' segít azok onoslásában.

A

védelenbe vett gyermekról gondozási-

nevelési tervet készít,és az alapján <lolgozik' Scgít a ncvelési-oktatási intézménygyelmekvédeimi
fela.]atainak el]átásában. szolosan együttnÍiködik a7 intéznlétmyel'

Gondozási

trlctkor

ó

13 éves

l4 - 17 étes

Csáládok s7ámlr

te.r

ékcD} ség 201 2. é{ben

Alápellátásban
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encti ne!élt
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2012-ben, Kékkúton alapellátásbirn gondozott gyennek ncm volt'

A tc]cpülésen átr]'reneti nevelésben 1évő gyeÜnek
2012 óvben e]rcndelt védclcmbe vétel ncm volt.

nj]rcs'

jelzós nem érkezett' ilyen
Szociális válsághel1zetben lévő várandós anya problérnáival kapcsolatos
irán}ú csaiádgondozás nem töÍtéít'

G],crmek- és liatalkorú bűnelkiivetőkkel kapcsolatban, jelzés nem éfkezett' ilyen ilány]i
családgondoZás nem töft ént.

A lyermekjóléti szolgálat szakmai tcvékenységcinek száma 2012' évbcn
Mesneyezés
1' Inlbrmációnvúitás
2_ Tanácsadás
3. scsítő beszéIgetés
4. Hi'"t"l", üsy"kben való közrcmúködes
5. Családlátogatás
6' Köz!'etítés más szolgáltatásba
7. Részvétel nevelósbe vétcli tárgyaláson
a. Részvótel védelembc yételi tárgyaláson
9. Elhelyezési értekczleterr való rószvétel
10. szakmaközi meqbeszélós
ll. Esctkorfcrencia
Osszes"tt

szakmái tevékenvségszám.
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

2012- es évben egy család sem Észesilltcsaládgondozásban'

Az észlclő-jelzőrendszer szer'i'ezése' működtetóse
gyemekjóléti szolgáltatás a]apvető prevoncíós feladata aZ észlelő- ós .|elzőrcnr1szel n'rűködésének
^
akik bárhol'
biztosítása, mely lchetővó teszi nindazok1nk a szakembcreknek az e$üttmilködését'
brirmi1yen l'orjnában kapcsolatba

A7

1997. óvi

Xxxl.

törvóny

keúlnek a gyerneklel'

a gyemekek vétlelméről és a gyámiigyi igizgatásról rögzíti

jelzőIen(lszü tagjait. kötelczii eg'Yüítmúkődésüket. feladataikat

a

a

gyenDek családbirn töfiónő

neVelkedésének clijsegítése'a vcszélycz1etettség megelő7ése éI'lekébe1l'

Az észlelő-

-

és jelzőren.lszef

tagidi a kÓ1'etkezők:

egószségügyi szolgáltatást n)'rljtók, kiilönösen

a

védiinői szolgálat'

a

háziorvos'

a

házi

gyemekorvos
- személycs gontlosko(]ást nyúitó szo]gáltatók, kü]önösen
központ

a csa]ádsegítő szolgála1 és a családsegítő

köZok|atiísi intéznónyok' különösen

a

nevelési. ol1atási intéZnóny' nevelési tanácsadó

lendőr5ég
ügyésZség

bíróság
- a pful]-ogó felügyclőj szolgálat.
- az á]dozatsegítés és a kfuenyhítés Í'eladataítellátó szervczetck,

- a menekülteket befogacló állolllás, a menckü]tck átmcncti szállása.
- a társadalmi szervezctek, cgyhá7ak, a]apítványok.

A

Íéntiintéznények és szemé1yck kötelesek je1zéssel élni a gyenrrek Veszé]yeztetettsége esetén a

gyerrlckjóléti szoIgálatnál, i]letve indokolt esetben ki'telesek hatósági cljá.ást kezdeményezni és a

gyermck családban töíénő ne!elésének elósegítése' a Veszé1yeztetettsóg rlegelőzósc

ós

nlcgsziintetése érdekében köte1esek egymással ogyüttmúködni.

A

gyermekjóléti szolgálatok Íéladata a jelzőIendszer miiködtetése, az esetmegbeszéJésck és a

gyermckvédelni tirnácskozások megszervezése és 1ebonyo1ítása.

Kókkúl településen illetékes jelzőrerrdszeri tagok részére2012-ben, 6 alkalon'rmal kcrült sor
szakmaközi megbcszélés szeNezéséIe.az éves gyemrekvédelmi lirnácskozás is nlcgszcnczisl'c
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gbes'zélésekté nái a.

Csavargók, csellengő|{' is|{o|akerülők
Pcdagógrrs tapasztalatai a

fi

at.lkorúak drogfogJrasztásának szokásairól

,,Chicoca íája'' prevenci<'is program bemutatása és g-Yakorlati használhatósága
Eseti gondnokság _ az cscti gondnok felad'tai
Gyermekjogok a miüdennapokban
SerdüIőkori szcnYcdótybctcgségck

Az észlcló''

.jclzőrenclszer képezi a szolgállatás egyik alappillérét.mer't a7 alrban Iésztvevő

sza.licrnbcrck révén.a saját szakterületükl_jn fellelhetó, a családokkal ós gyc]'mekekkel kirpcsoiatos
pr'ob1ónák jclzése során kerül a szolgálat lá1óki]rébe a megoldandó t'c]adat. E je]zőrendszer egyuttal

tcam nunkát is 'je]cnt, mcrt a prob1órnák összctcttsóge
s7aktel|iletek eg}'ülttmiíködÓsc solál va1ósu]hat mcg.

miatt a megoldás is sokszor csak il

Kékkúltelepiilésen élő gyemeketrí(el és csaiádjaikl<al kapcsolatban' 2012. évben sem íIásos sem
szóbe1i jcJzés nem érkezett.

A családgondoró szakmai tor ábbképzése
Szakmai továbbképzésen' előadáson vcttem résá. Pi.

l

:

..szep hdá]" elner eZé.ü lo\ ábblop./c.

(Jó szó alapítvány)

l

Szakmai szeméIyiségfejlesztésa szupelvíz,ió eszközeivel

(Horváth és Dubecz Tanácsadó K11. szervezésében)

a

Tankötelezcttséggel kapcsolatos vátozások

(Devecser)

Szabadidő szenezése, adományozás
2012 őszén a Balaton- lélvidékiNemzeti Park jóvoltáb(il 30 hát.áíyos helyzelű gyemeket vihettiiok

a

Tapolcai-lavasbarl.mgb4 majd

színesített j átszóházat

tatottulk

a

megújult kistérségiépültben kéZműves fogla]kozásokkal

a gyerekeknek'

Gyulakeszi települósről rlcm jöttek el a meghívott gyelekek.

2012' évben is' részt vettem a kistérséghagyományosan meglendezésle kefiilő lendezvénycinek
lebonyolításában (pl' onl(olmiínyzatok napja, Kjstérségigyenneknap).

Összegzés

Kékkúttclcpü]ésen a gyermekek súlyos veszélyeztetcttségévelnem talakoztan'

A gyconekncvc]és terén fő]eg

az jelenti a problémát, hogy a szülők következetlen

rlíhagyó nevelési

módszcrckct alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyeiést gyemekeik tanulmányi mrmkájára'
szabadidcjc eltöltésé.c illetve aktuáIis problénáta'

A

problémás gyerekek sem tekintik a szü]őt

paftne1T1ek abbarr' hogy al'tuális gondjaikkal hozzájrrk forduljanak'

Ez a ploblémaköI megjelenik a

gyemekek viselkedés-, és magatafiásbeli prob]émáik okaként' megjelenik a gyeimckek igazola11an
iskolai hiányzásaiban'

A

jelzőrendszer tagiai és a gyermekjóléti szo]gá]at köZö1t

jó a kapcsolat. A jelzőrenclszcr tagjai

rendszerescn konzulli1ltak egymással a családok lrclyzetérői, a gyermekekkel kapcsolatban Í'elmel'iilő
problémákról, közöscn

Ennek kösziinhetően

próbáltunk segítségetnyújtanj ezck megoldásában'
az észlelő-jelzőrendszelen, a lakosságoÍ,

ill'

a helyi

önkomáíyzaton kelcsÍtil,

a gyenlckekkcl kapcso]atos prob1émák' veszélyeztető tényezők idóben a Gyennekjóléli szolgála1
tudomására jutnak, így ha1ékony, időben megkezdett' veszélyeáetettséget megelőző tcvékenység

indulhal' a gyemekek meglélelő testi, álc]mi, éIzelmi és erkö]csi Í'ejlődésénekbiaosítása órdekében'

Tapolca' 2013. |ebntár 07.
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Lint€iné starcsevics Nikolelta
csaláclgondozó

