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A gyermekjóléti szolgálat bemutatása 
 
Intézmény: 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 
 
Telephely 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. 
 
Igazgató: Tóth Julianna 
Szakmai igazgató: Nyúzó Marietta 
Szakmai vezető: Márki Tiborné 
Telephely-koordinátor: Szabó Lászlóné 
Családgondozó: Tóth Sándorné 
Szociális-asszisztens: Csák Imre 
 
Szakfeladaton dolgozók száma: 2 fő  
 
Gyermekvédelmi munkát meghatározó jogszabályok. 
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 
• A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet  
• A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 
• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. 
rendelet  
• A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. 
(XII. 17.) Korm. rendelet 

 
A 2012-es év  gyermekvédelmi munkája számokban 

(2012. december. 31-i állapot szerint) 
 Megnevezés Családok száma 

összesen 
Gyermekek száma 

összesen 

1 Alapellátás keretein belül gondozott 
gyermekek és családok 2012.évben  

50 81 

2, Védelemben vétel keretein belül gondozott 
családok és gyermekek 2012.évben 

11 19 

3, Átmeneti nevelésbe került gyermekek 
2012.évben 

0 0 

4, Átmeneti nevelésben lévő gyermekek és 
családok 

9 18 

 Összesen: 70 118 

 
2012. évben védelembe vett gyermekek és családok 
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Gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gondozási tevékenység: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 

 
Gondozások száma összesen 2012. évben 

 

 
680 

Sor 
szám 

Megnevezés Kapcsolatfelvétel 
száma 

1 Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 0 

2 Szülővel közösen 2 

3 Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 21 

4 Jelzőrendszer által kezdeményezett 26 

5 Hatóság által kezdeményezett 4 

Összesen: 53 

Sor. 
szám 

Nem és kor Alapellátásban 
történő 
gondozás 

Védelembe 
vett 

Átmeneti  
nevelt 

összesen 

1 Gyermekek száma 

2 fiú+ 
lány 

0-5 éves 8 4 0 12 

3 6-13 éves 43 8 10 61 

4 14-17 éves 30 7 8 45 

5 összesen 81 19 18 118 

 

Családok száma összesen: 70 

 
 

Gyermekek száma  összesen: 118 
 

 

Sor. szám Megnevezés Jelzések 
száma 

1 Egészségügyi szolgáltató 2 

2 Védőnői  2 

3 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 7 

4 Közoktatási intézmény 68 

5 Rendőrség 2 

6 Ügyészség. bíróság 0 

7 Társadalmi szervezet, egyház 0 

8 Pártfogó felügyelői szolgálat 4 

9 Állampolgár 6 

10 Önkormányzat jegyzője 24 
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Kezelt probléma típusa és ellátott gyermekek száma: (halmozott adat) 

Megnevezés Kezelt problémák száma 
(halmozott) 

Anyagi 108 

Gyermeknevelési 362 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési  6 

Magatartászavar 127 

Családi konfliktus 48 

Szülők vagy család életvitele 10 

Szülői elhanyagolás 18 

Családon belüli bántalmazás 0 

Fogyatékosság 0 

Szenvedélybetegségek 1 

Összesen 680 

 
 
 
A szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai: (halmozott adat) 

Sor szám Megnevezés Szakmai 
tevékenységek száma 

(halmozott) 

1 Információnyújtás 16 

2 Tanácsadás 16 

3 Segítő beszélgetés 310 

4 Hivatalos ügyek intézése 95 

5 Családlátogatás 153 

6 Közvetítés más szolgáltatásba 4 

7 Védelembe vételi tárgyalás és. 
 felülvizsgálati tárgyalás 

9 

8 Átmeneti nevelésbe vételi tárgyalás 8 

9 Elhelyezési értekezlet 0 

10 Konfliktuskezelés 3 

11 Szakmaközi megbeszélés 6 

12 Esetkonferencia 12 

13 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 0 

14 Adományozás 48 

15 Várandós anya gondozása 0 

16 Fejlesztőpedagógusi ellátás 0 

17 Pszichológiai tanácsadás 8 

 Összesen 688 

Összesen 113 
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Helyettes Szülői Hálózat  
   
 A 2012- es évben továbbra is működött a Helyettes Szülői Hálózat, (2 fő helyettes szülő van kiképezve) 
Az  elmúlt évben nem volt szükség a szolgáltatás igénybevételére. 
 
 Pszichológiai szolgáltatás 
 
  A pszichés zavarok súlyosbodó lefutást mutatnak a településünkön is, melyek családok életét tehetik 
tönkre és komoly szövődményekhez vezethetnek Dobóvári Béla klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológus (a Pándy Kálmán Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályának Klinikai 
szakpszichológusa) Békéscsabáról jár ki, pszichológus tanácsadással, pszichodiagnosztikával, 
pszichoterápiával, krízisintervencióval, szakmai konzultációkkal a hozzá fordulók számára. Munkáját a 
kialakult és elfogadott szakmai normáknak, a tudományág mindenkori fejlettségi színvonalával végzi. 
 Intézményünkben 2009. szeptember 10.-én indult el a pszichológiai szakszolgáltatás. 2010. februárjáig 
ez heti négy óra rendelési időt jelentett, 2010. márciusától a rendelések száma ritkult a szakember 
kéthetente öt óra rendelési idővel lett megbízva, 2012. márciusától a rendelési idő havi 7 óra lett.   
 A pszichológusnak eddig biztosított havi 7 óraszámban Füzesgyarmat lakosságának igényét a mentális 
gondozásra megközelítőleg sem tudta kielégíteni. Ezért 2013, márciusától duplájára emelkedhetett a 
pszichológus havi óraszáma, ( 7 órát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 7 órát a Füzesgyarmat Város Önkormányzata finanszírozza), amely azt jelenti, hogy az 
eddigieknél gyakrabban lesz rendelése, szolgáltatása a szakembernek, mely jelenleg kielégíti a 
lakosság igényét. 
 
A jelzőrendszer működésének munkájáról 
 
A gyermekjóléti szolgálat a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 15§ - ban foglaltak alapján megtartotta egy 
évet lezáró esetmegbeszélését 2013. március. 27-én a Füzesgyarmaton működő gyermekjóléti 
alapellátás valamennyi formáját áttekintve szakemberek, jelzőrendszeri tagok és meghívott vendégek 
részvételével. Szakmaközi jelzőrendszeri esetmegbeszélést a rendeletben előírt hat alkalommal 
megtartottuk. 
 
 
Témái az alábbiak voltak: 

 Gyermek- szülő- pedagógusok- segítő szakemberek- kapcsolata, civilszervezetek 
együttműködése a gyermekvédelem területén. 

 A kapcsolatrendszer erősítésének lehetőségei, problémák feltárása. 
 A szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályi változások ismertetése, tájékoztatása, 

különös tekintettel a jelzőrendszeri tagokat is érintő változásokra. 
 A védelembe vett gyermekek és családjuk egy éves időszakának értékelése. 

o Gyermekek régi és jelenlegi mentális, erkölcsi, egészségügyi, fizikális állapota, 
körülményei a környezetében és személyében bekövetkezett változások. 

o A család/gyermek milyen juttatásokban, támogatásokban részesül, fejlesztő, felzárkóztató 
foglalkozásokon vesz részt.  

o Milyen változások tapasztalhatóak a szülők viselkedésében, életkörülményeiben, 
együttműködésében  

 Mélyszegénységben élő és halmozottan hátrányos gyermekek/családok Füzesgyarmaton, 
lehetőségek a felzárkóztatásukra, körülményeik javulásában. 

 A 2012/13-as  évvel kapcsolatos változások, feladatok megbeszélése a gyermekvédelem 
területén. 

 Az óvodás és iskoláskorú gyermekek agresszív viselkedésének kiváltó okai társaik, 
pedagógusai, hozzátartozóik és környezetük irányába. 

 Az óvodai és iskoláskori agresszív viselkedés előjelei, prevenciós lehetőségek, kezelésükhöz a 
jó gyakorlatok bemutatása. 

 Az  intézmények, hivatalok 2013.  évtől bekövetkezett működési és egyéb változásairól 
tájékoztató (intézmény neve, fenntartó neve, címe, intézmény elérhetősége, intézményvezető  
neve, elérhetősége, működési feltételek, stb,) minden jelzőrendszeri tagtól. 
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Nyári nappali gyermekfelügyeletről (tábor) és játszóház megtartásáról 
 

1, Szociális nyári gyermekétkeztetés tábora, „ FÜLES TÁBOR” 2012. július.23  .- július. 27. között került 
megtartásra az intézmény területén belül 19 gyermek részvételével. Különböző változatos programokat 
kínáltunk a hozzánk érkező  gyermekeknek (csapatversenyek, ügyességi feladatok, teszt feladatok, 
barkácsolási programok, kreatív programok, sportfoglalkozások, kisállatkert megtekintése stb.) A 
gyermektáborban készült alkotásokból és fotókból kiállítás tekinthető meg az Intézmény folyosóján. 
2, Játszóházak: Karácsonyi játszóház a védelembe vett gyermekek részére, melynek keretén belül a 
játékok, versenyek mellett tízóraival és ajándékokkal is megleptük a gyermekeket. 
 
 
Adományok fogadása és szétosztása: 
 
2012. évben adománygyűjtést szerveztünk a családsegítő szolgálattal közösen augusztus 15-től 
szeptember 15-ig. A gyűjtés sikeres volt, a település lakosai sok értékes, még jól használható 
berendezési tárgyakat, lakástextíliákat, gyermek és felnőtt ruházatot, lábbeliket hoztak be 
intézményünkbe. A megadott időben 58 fő hozta be adományát. A látókörünkbe került családok között 
szükségleteik feltérképezése után kerültek szétosztásra. A folyamatos adományok fogadására és 
tárolására továbbra sem rendelkezünk megfelelő helyiséggel, ami egy azonnali segítségnyújtásnál 
problémát jelent. 
 
 
Esetkonferenciák: 
 
 Intézményünk a probléma súlyossága, mértéke szerint 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§-ban foglaltak 
szerint esetkonferenciákat tart a gyermek a szülők a gyermek és –ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnök 
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, védőnők, bölcsődei gyermekvédelmi felelős, óvodai 
gyermekvédelmi felelős, családsegítő szolgálat családgondozója részvételével, ahol sor kerül a 
gyermek/kek érdekében az információcserére, és a további feladatok meghatározására 
megbeszélésére. 2012. évben 12. alkalommal vált szükségessé esetkonferencia megtartása. 
 
 
 
 
2012. év értékelése: 
  
 A gyermekjóléti szolgálat családgondozója széleskörű feladatot lát el, (családgondozás, tanácsadás, 
információnyújtás, gyermekvédelmi feladatok ellátása, hivatalos ügyek intézése, segítő beszélgetések) 
  A megjelent gyermekek és családok problémáinak oka rendkívül egyén - család specifikus, kevéssé 
általánosítható.  Sok családnál tapasztalható, akik a látókörünkbe kerülnek a minimális létfenntartási  
problémák megléte, a problémák halmozódása. Mindezek pszichés tünetekkel is párosulnak mind 
gyermekek mind a szülőknél is (ingerültek, idegesek, magatartási, morális és egészségügyi problémák, 
szenvedélybetegségek alakulnak ki). A problémák kezelésében sokat segít, hogy intézményünkön belül 
működik a pszichológiai szolgáltatás az adósságkezelési tanácsadás és a családsegítő szolgálat. 
  Sajnos sok családnál a saját problémájának megoldásának segítésében nehézséget okoz, hogy az 
együttműködésre, együttgondolkodásra nem hajlandóak. Vannak olyan családjaink, akik saját 
problémáik megoldását másoktól várják el anélkül, hogy maguk valamit is tennének, ez pedig nagyban 
befolyásolja munkánk eredményességét. Egyre növekszik azoknak a gyermekeknek a száma akik a 
védelembe vétel elindítását kezdeményezni kell a gyámhivatal felé, mert az alapellátás keretein belül 
már nem megoldható az probléma kezelése. 
   A megnövekedett feladatok ellátása egyre komolyabb nehézségek elé állítja szakembereinket.   
Az elmúlt évben szakmai továbbképzéseken nem vetünk részt az intézmény nem tudta biztosítani az 
anyagi támogatás feltételeit. Ennek hiánya munkánk eredményességét befolyásolhatja. A környező és 
távolabbi települések szociális intézményeivel, intézetekkel a hivatalokkal egyre bővülő körben építjük és 
ápoljuk kapcsolatainkat, hogy ezzel is bővüljön azon ismereteink köre, mellyel a településen élő 
gyermekek és családok segítségére lehetünk.   
Továbbra is kitartóan és szakmai hozzáértéssel próbáljuk kezelni városunk lakóinak gyermekeinek 
ügyeit, fejleszteni, bővíteni a szolgáltatások körét a problémáik megelőzése, megoldása érdekében. 
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 A munkánk nem látványos, mégis a kudarcok mellett az apró sikerélmények adnak erőt a további 
feladatok elvégzéséhez. 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. május. 15. 


