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Tisztelt Képviselő – testület!
A település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített
gyermekvédelmi beszámoló Képviselő-testület által való megtárgyalása kötelező
önkormányzati feladat.
Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény
96.§ (6) bekezdése értelmében ezt a feladatot minden év május 31-éig kell
teljesíteni. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki javaslattal
élhet az önkormányzat felé. Ha javaslattal élt a gyámhivatal azt a helyi önkormányzat
érdemben megtárgyalja és állásfoglalásáról, intézkedéséről újra tájékoztatja a
megyei gyámhivatalt.
A 2010. évben a 2009. évről készített, megtárgyalt és az 54/2010. (05.26.) számú
határozatával
elfogadott
gyermekvédelmi
beszámolót
a
Szociális
és
Gyámhivatalának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló
átfogó értékelést tudomásul vette.
Jelen beszámolómat a 2010-es év vonatkozásában a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. 10.
melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembe vételével készítettem el.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi
követelményei:
1/. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira.
2/. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai,
önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre
vonatkozó statisztikai adatok.
3/. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából
kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai ),
- gyermekek napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti gondozásának
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok
4/. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
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-

ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat
eredménye.
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése és az ehhez kapcsolódó
gyámhatósági intézkedések.

5/. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a
városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire vonatkozó adatokat is.
6/. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének
alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7/. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8/. A bűnmegelőzési program főbb programjainak bemutatása (amennyiben a
településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a
bűnelkövetés okainak bemutatása.
9/. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
A beszámoló átfogó tartalmára tekintettel az egyes statisztikai adatok és
tapasztalatok teljes körűvé tételében aktívan részt vett és adatszolgáltatásban
közreműködött a gyermekjóléti szolgálat vezetője, a védőnő, az Általános Iskola
igazgatónője, az Óvoda vezetője, a BUCSA-ÉP Kft. működtetésében lévő konyha
élelmezés vezetője, és az önkormányzat igazgatási főelőadója.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira:
A lakosság számának alakulása:
Bucsa lakosainak száma 2010.01.01-jén: 2446 fő
2010 évben 13 gyermek született, és 40 fő halt meg, a ki és beköltözést figyelembe
véve a falu lakossága 2010.12.31-én: 2398 fő.
A születések száma csupán fele a halálozásnak, ami az elköltözések mellett szintén
befolyásolja a település lakosainak számának csökkenését.

2006. 12. 31.
2596

2007. 12. 31.
2549

583

586

LAKOS
2008. 12. 31.
2009.12.31.
2481
2446
Kiskorú lakosság
551
536
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2010.12.31.
2398
491

A lakosság számának változása az elmúlt években jelentősebb változást mutat,
sajnos nem a lakosság számának emelkedése miatt, hanem a csökkenése miatt és
ezzel együtt a kiskorú lakosság száma is ennek megfelelően változott.
A kiskorú lakosság alakulása az összes lakosság számához viszonyítva:
Év

0 -18 év

2006
2007
2008
2009
2010

583
586
551
536
491

Össz.
lakos
2596
2549
2481
2446
2398

%-os arány

Összlakosság száma 2010-ben: 2398 fő

22 %
22 %
23 %
22 %
22 %

20%

Kiskorú

80%

Nagykorú

A táblázatból látható, hogy a lakosság számának változása arányban van a
kiskorúak számának változásával. A település lakosainak 20-21 %-a kiskorú.
Korcsoportos bontás: tekintettel a 0-18 éves korosztályra 2010 évi népesség
nyilvántartás adatai alapján:
Gyermekkorú(0-14 év): fiú: 181
lány: 177

Fk

%
,09
27

Kiskorúak száma 2010-ben 491 fő

Fiatalkorú(15-18 év): fiú: 64
lány: 69
G

yk

1%
,9
72

Gyermekkorú
Fiatalkorú
A kiskorú lakosság összetételét tekintve közel egyharmad részét képezi a 14-18 éves
fiatalkorú réteg. Összességében mondhatjuk, hogy a kiskorú lakosság arányát
tekintve a gyermekkorúak többen vannak, mint a 14-18 éves korosztályt felölelő
fiatalkorúak. A demográfiai kimutatásban érzékelhető, hogy az utóbbi évtizedben
csökkent a gyermekek születésének száma, ezen belül pedig az utolsó három év
tekintetében mutatható ki drasztikus csökkenés a kiskorúak számában.
A községben összességében kb. 920 család él, melyből a gyermekes családok kb.
290, ami az összes családok számának az 1/3 része. A 491 gyermek tehát kb. 290
családban nevelődik.
A községben a nagycsaládosok száma az elmúlt évben jelentősen nem változott,
pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, de a nagycsaládosok száma: kb. 60, ahol
jelenleg 3 vagy több kiskorú, illetve olyan nagykorú is él, aki nappalin tanul. A
családok 21 %-a nagycsaládos.
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Veszélyeztetett kiskorúak 2010-ben
A munkanélküliség, a túlzottan alacsony bérek, a magas lakásfenntartási költségek,
a nehéz helyzetben lévő emberek életvezetési hibái következtében a gyermekek
ellátatlanokká, hátrányos helyzetűvé esetleg veszélyeztetetté válnak. A szociális háló
perifériájára szorulva és a régi nevelési beidegződések következtében gyakrabban
előfordul az elhanyagolás, veszélyeztetettség, bántalmazás. A testi, lelki
fejlődésükben korlátozott gyermekek megóvása a gyermekvédelem feladatkörébe
tartozik, amely állami és önkormányzati feladat. A védelmi rendszer célja, hogy
elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését, és csak végső esetben
kerüljön sor a családból való kiemelésre.
A WHO definíciója szerint: „A gyermek bántalmazása és elhanyagolása – rossz
bánásmód – magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a
szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy
egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének,
fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmet eredményezi
egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon
alapul.”
Elhanyagoltságot jelent, ha a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése,
védelme, felügyelete rendszeresen elmulasztásra kerül, amely azzal a veszéllyel
fenyeget, hogy súlyos ártalmat okozhat az egészség, oktatás, érzelmi fejlődés,
táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények közötti területeken. Ez veszélyt
jelent vagy jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és
szociális fejlődésére.
Nevelési elhanyagolást jelent az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, illetve
a speciális képzési, fejlesztési és egészségügyi szolgáltatások igénybevételének
elmulasztása.
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretet hiánya,
a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek
jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal
szemben.
Fizikai elhanyagolás, ha az alapvető szükségletek kielégítése hiányzik, ha a higiénés
feltételek hiányoznak, a gyermek védelmének és felügyeletének hiánya, akkor mikor
veszélynek van kitéve. Fizikai elhanyagoláshoz tartozik az orvosi ellátás késleltetése,
az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan
elmulasztása, késleltetése.
Gyermekbántalmazásról akkor beszélünk, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy
gyermeknek, vagy szemtanúja, illetve tud róla de nem akadályozza meg, nem jelenti.
A gyermekbántalmazás fajtái:
- fizikai bántalmazás
- érzelmi bántalmazás
- szexuális bántalmazás
A gyermekbántalmazás megvalósulhat családon belül vagy attól függetlenül is. A
családtagok egymás közötti erőszakos cselekedeteinek a gyermekek is szenvedő
alanyai ezért ez is gyermekbántalmazásnak minősül. Ilyen esetekben a gyermek
személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatja, ha tanúi szülők között zajló
erőszaknak legyen az fizikai vagy érzelmi bántalmazás.
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A kiskorú gyermekeket folyamatosan figyelemmel kíséri a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, a Védőnői szolgálat, valamint a gyámhatóság.
A település szociális helyzete, a magas munkanélküliség, az alacsony jövedelmi
szintek hozzájárulnak, hogy sok hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kiskorú van.
A gyermekek hátrányos helyzetét és veszélyeztetettségét a Gyermekjóléti, a Védőnői
szolgálat és önkormányzatunk egymást kiegészítve és egymással együttműködve
mérik fel és vezetik nyilvántartásukat.
Ez alapján a 2010. december 31-én hivatalunkban nyilvántartott veszélyeztetett
kiskorúak száma: 169 (181)* fő
Ebből:
Környezeti okból veszélyeztetett: 52
Magatartási okból veszélyeztetett: 10
Anyagi okból veszélyeztetett:
87
Egészségi okból veszélyeztetett: 20

(45)*
(12)*
(104)*
(20)*

Ebből:
A családban előforduló alkoholizmus miatt is veszélyeztetett: 16 (18)*
Lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett: 14 (14)*
Szenvedélybetegség miatt is veszélyeztetett: Bántalmazás(testi): Bántalmazás(szexuális): Bántalmazás(érzelmi): Testi(fizikai) elhanyagolás: 2
(4)*
Lelki(érzelmi) elhanyagolás: A családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 73 (76)*
A veszélyeztetett gyermekek számának alakulása az elmúlt évhez képest
összességében csökkenést mutat. Az egyes kategóriákban is látható kisebbnagyobb mozgás, ebből jelentősebb az anyagi okból történt veszélyeztetettségen
belüli változás, valamint a környezeti okból történő veszélyeztetettség, viszont
megjegyzendő, hogy a bántalmazások továbbra sem jellemzőek.

Egészségi
okból
12%

Környezeti
okból
30,77%

Veszélyeztetetté válás okai (2009-ben 181 fő)

Magatartási
okból
6%
Anyagi
okból
51,23

Környezeti okból
Magatartási okból
Anyagi okból
Egészségi okból

A veszélyeztetettség felmérése és nyomon követése folyamatos, szükség esetén
beavatkozást kezdeményezünk. Az anyagi jellegű veszélyeztetettség az elmúlt év
során nem volt kiemelkedően magas. Az anyagilag veszélyeztetettek körében
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gyakori a számlaelmaradás, közüzemi szolgáltatások megszűntetése, egyéb
kötelezettségek elmaradása, illetve a szociális ellátó rendszerben való megjelenés.
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszer jól működik. Ez fontos eleme
annak, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét észleljük, kezeljük.
*A 2009-es évről szóló gyermekvédelmi beszámoló adatai

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának
célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a
gyermekétkeztetési kedvezmények, a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli
támogatásnak,
illetve
a
külön
jogszabályban
meghatározott
egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére.
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
1) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át (2010-ben
39.900 Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az egyéb feltételeknek
2) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (2010-ben
37.050 Ft) az 1) pont alá nem tartozó esetekben
A törvény differenciáltan állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság jövedelmi feltételeit, elismerve és támogatva a gyermeket
egyedülállóként gondozó családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek az átlagostól eltérő élethelyzetét, ezáltal
tehát biztosítható, hogy a rászorult gyermekek természetbeni támogatása továbbra is
garantált legyen, és ne essenek ki a gyermekvédelem védőhálójából.
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága július 1-jén fennáll,
július hónapban, illetve november 1-jén fennáll, november hónapban pénzbeli
támogatást folyósít. A két időpont a 2011. évben oly módon változik, hogy követve az
iskolakezdéssel járó nehézségeket az eddigi júliusi kifizetés helyett augusztus
hónapban kerül sor az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetésére. A pénzbeli
támogatás esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 5.800 Ft.
A gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja a törvény azzal, hogy a Gyvt.
„egyszeri támogatás” elnevezésű ellátását, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez társuló, pénzbeli támogatást az évente egy alkalommal történő
kifizetés helyett évente kétszer (2011. évtől augusztus és november hónapban)
folyósítja.
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2010.12.31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
száma: 385 fő
2010. júliusban pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 392 fő gyermek
2010. novemberben pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 382 fő
gyermek
A megelőző évek számadatait tekintve a kedvezményre jogosult gyermekek száma
csökkent, ez valószínűleg a lakosság számának csökkenésével hozható
összefüggésbe, mivel a jogosultsági feltételek nem változtak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma
korcsoportos bontásban:
Gyermekek
száma
Ebből: tartósan beteg,
fogyatékos

0 – 6 év
81

7 – 14 év
167

15 – 18 év
84

19 – 25 év
53

Összesen
385

1

-

-

-

1

Az előző évhez képest (2009-ben: 0-6 éves: 114 fő, 7-14 éves:163 fő, 15-18 éves: 89
fő) a 0-6 éves korosztály száma csökkent ez a születések számának évről-évre
történő csökkenésével magyarázható. A 7-14 éves korosztály létszámadata csekély
növekedést mutat. A 19-25 éves korosztály száma növekedést mutat. Ez arra ad
következtetést, hogy egyre több nagykorú diák folytat közép vagy felsőfokú
tanulmányokat a tankötelezettségének megszűnése után.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma:
1
gyermekes
család

2 gyermekes
család

3
gyermekes
család

4 vagy 5
gyermekes
család

6 vagy több
gyermekes
család

Összesen

Családok
száma

106

69

26

13

1

215

Ebből:
egyedülálló
szülő

26

9

3

0

0

38

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok 49,3%-a 1
gyermekes, 32,09%-a 2 gyermekes, 12,09 % - a 3 gyermekes, 6,02 % - a 4 vagy 5
gyermekes, 0.5 % - a 6 gyermekes.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult családok összetétele
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Az előző évhez képest a kedvezményre jogosult családok összetétele nem változott,
száma stagnál. A következőekben feltüntetett számok tükrözik, hogy csökkent az
egyedülálló szülők aránya a korábbi évekhez képest. 2006-ban 70 család, 2007-ben
76 család, 2008-ban 69, 2009-ben 41, 2010-ben 38 család minősült egyedülállónak.
A kedvezményben részesülő családok 17,67%- a egyedülálló szülő által nevelt
családban él.
A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki
hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Egyedülálló
kérelmező esetén minden esetben csatolja az egyedülállóság tényére vonatkozó
nyilatkozatot.
A gyermekvédelmi támogatásban részesülők családjában az 1 főre jutó jövedelem
alacsony.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek 1 főre eső
családi jövedelme a jogosultság megállapításakor 96 gyermek esetén a
nyugdíjminimum felét (2010-ben 14.250 Ft/fő) nem éri el,
186 gyermek esetében a nyugdíjminimum fele, illetve annál több, de a
nyugdíjminimumot (14.250 Ft – 28.500 Ft/fő) nem éri el, és 103 gyermek esetében a
nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja (2010-ben nyugdíj minimum 28.500 Ft).
A családok 1 főre eső jövedelmének alakulásában az elmúlt évek során
megállapítható, hogy a középső jövedelmi szinten élő gyermekek száma csökkent,
míg az első és harmadik kategória lényeges változást nem mutat. Ezzel együtt a
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok igen nagy száma azt mutatja, hogy
a településen élő családok igen alacsony egy főre eső jövedelemből gazdálkodnak.

1 főre jutó
(28.500
Ft/fő felett)

1 főre jutó
(14.250
Ft/fő alatt)

1 főre jutó
(14.250 Ft28.500
Ft/fő)

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a településen nagyon sok olyan család él,
melyben a gyermekek a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
Sajnos ugyanezen családokra az is jellemző, hogy mindkét szülő, vagy egyik szülő
munkanélküli. A családok nagy többsége nagyon nehéz szociális körülmények között
él. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek átlagos száma: 389 fő.
A település kiskorú lakosságának (491 fő) 78,41 % - a részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
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A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának változása
2009. 12.31-én
kedv. jogosultak
száma: 398 fő

Ebből:
2010. évben új megállapítás: 385
Megszűntetés: 4

2010 évben támogatást kérő személyek száma: 386 fő

2010.12.31.-én kedv.
jogosultak száma: 385 fő

Elutasított személyek száma: 1 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűntetésére 4 gyermek esetén
került sor, melynek okai az állandó lakóhelyváltozás, illetve nappali tagozaton
tanulmányok befejezése. A GYEV kedvezményt kérelmezők közül 1 gyermek
esetében került sor elutasításra a törvényben meghatározott jövedelemhatár
túllépése miatt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nem jár rendszeres
pénzbeli támogatással így az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan nincs pénzügyi
kiadása.
A 2010. július 1-jén kedvezményre jogosultak száma 392 fő, részükre július
hónapban 2.273.600 Ft egyszeri pénzbeli támogatás lett folyósítva.
A 2010. november 1-jén kedvezményre jogosultak száma 382 fő, részükre november
hónapban 2.215.600 Ft egyszeri pénzbeli támogatás lett folyósítva.
2010 évben összesen 4.489.200 Ft lett kifizetve a jogosultak számára, melyet teljes
egészében az állam finanszírozza, így az önkormányzatot pénzbeli kiadás nem
terheli.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal szoros
összefüggésben 2007. január 1-től kötelező jegyzői feladat a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek nyilvántartása. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,
aki védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a
törvényes képviseletét ellátó szülőjének 8. osztálynál magasabb iskolai végzettsége
nincs.
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek létszámának alakulását a jegyző
az adott év május 31-ig és október 15-ig a Közoktatási Információs Rendszeren (KIR)
keresztül kell jelenteni. A HHH nyilvántartás azért is nagyon fontos, mert az iskola
rendszeresen részt vesz pályázatokon, ahol a HHH gyerekek létszámának viszonya
a többiekhez képest fontos momentuma egy-egy pályázatnak.
2010-ben két alkalommal volt jelentési kötelezettség a Közoktatási Információs
Rendszeren (KIR) keresztül.
2010. október 15-én történt jelentés alapján:
Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás(Bucsa): 30 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás(Kertészsziget): 7 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás(Bucsa): 88 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás(Kertészsziget): 9 fő
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a
gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy
nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzbeli ellátásban, vagy időskorúak járadékában
részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként –
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.
A gyermek tartására elsősorban a szülő köteles, nem pedig a gyám. Tehát tartásra
köteles szülő léte esetén a gyám nem köteles a gyermek tartására.
Településünkön két gyermek van, aki kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra
jogosult lett 2010 évben. Esetükben havonta került folyósításra 6.270 Ft, illetve
egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként július és november hónapban
8.400 Ft. 2010. évben ez összesen: 25.200 Ft.
Óvodáztatási támogatás:
2009. évben került bevezetésre új támogatási formaként az óvodáztatási támogatás,
amelynek feltételei a következőek.
1. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke
rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll
- a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai
beíratása
- az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
- az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
- az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
- az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három
hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak
együtt: első alkalom],
2. A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig
- a tárgyév június hónapjában,
- a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít.
3. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői
felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
4. A pénzbeli támogatás összege a 2010. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A 2009. évet
követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
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5. A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra
kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni
támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő
legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.
Fentiek alapján 2010-ben összesen 26 gyermek részesült óvodáztatási
támogatásban. December hónapban első alkalommal (20.000.-Ft 9 gyermek),
második alkalommal (10.000.-Ft - gyerek), illetve június és december hónapokban
további alkalommal (10.000.-Ft 17 gyerek) összesen: 490. 000-Ft összegben.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A gyermekvédelmi törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az
önkormányzatok helyi rendeletében meghatározott mértékű pénzbeli támogatás,
olyan gyermeket gondozó családok számára, akik időszakos létfenntartási gondokkal
küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek. Ez a támogatási
forma eseti jellegű anyagi támogatást jelent az egyes családoknak.
Önkormányzatunknál rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra nincs külön pénzügyi
keret elkülönítve, hanem az átmeneti segélykeretből biztosítja, ha a gyermeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
2010 évben 101 (2009-ban: 93, 2008-ban: 68) család részesült átmeneti segélyben
melyből 35 (2009-ben: 41, 2008-ban: 38) olyan család volt ahol kiskorú, illetve tanuló
gyermekeket nevelnek. Tehát az átmeneti segélyben részesülők 35%- a olyan család
ahol az átmenti segély, megállapítása a gyermekes családok létfenntartását
veszélyeztető helyzete miatt állapították meg.
Előző évek adatait tekintve látható, hogy az átmeneti segélyben részesített családok
száma csökkent, ugyanakkor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként
gyermekes családoknak nyújtott anyagi támogatás a korábbi évekhez hasonló
mértékű. A leggyakoribb problémaként a gyermekek betegsége esetén a magas
gyógyszerköltség, a gyermekek intézményi étkeztetésénél az étkezési térítési
díjelmaradások, valamint a családok magasabb közüzemi számláinak befizetési
nehézségei jelentkeztek.
Az Önkormányzat átmeneti segélyekre összesen 1.057.000 Ft-ot fizetett ki, melyből
442.000 Ft került kifizetésre rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. Az arányokat
tekintve is látható, hogy a gyermekes családok létfenntartási problémájának
kezelése, segítése fontos eleme a segélyezésnek, hisz a pénzbeli támogatások 42
%-át teszi ki a nekik nyújtott segítség.
Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatást az önkormányzat 2010-ben olyan formában nyújtott, hogy a korábbi évhez
hasonlóan ismét részt vett a kormány 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelettel
szabályozott szociális nyári gyermekétkeztetésében.
A kormányrendelet alapján a szociális nyári étkeztetésben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 12 év alatti gyermekek
vehettek részt. Az önkormányzatunk a feltételeket és az igénylőket figyelembe véve
83 gyermek (előző évben 86 gyermek 54 napig) étkeztetésére nyújtotta be az igényét,
melynek jóváhagyása után 1.658.340 Ft állami támogatás folyósítására került sor.
2010. június 16. napján leadott pótigény keretében további 6 gyermek részesült nyári
étkezésben 16 napig, összesen 35 320 Ft összegben. A nyári étkeztetést 2010.
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június 16-tól 54 munkanapon keresztül augusztus 31-ig biztosította a BUCSA-ÉP Kft.
konyhája. A szülők értesítés útján kaptak tájékoztatást, az ételt a meghatározott
időpontban vihették el a konyháról. Az állami támogatás fedezte a költségeket,
mellyel a BUCSA-ÉP Kft. megfelelően el is számolt.
A szociális nyári étkeztetést a rászorulók szívesen vették, a gyerekek folyamatosan
és zökkenőmentesen jutottak a meleg ételhez.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre
vonatkozó statisztikai adatok:
A gyermekvédelmi törvény 148.§-a szerint a gyermekek napközbeni ellátása
(gyermekétkeztetés)
intézményi
térítési
díjának
alapja
az
élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díj a napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítható meg.
A normatív kedvezmények a Gyvt.148.§ (5) bekezdése alapján:
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1.-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után
az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át kedvezményként kell biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
2010 évben is a BUCSA-ÉP Kft. által üzemeltetett konyha látta el a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
Varga Antalné a Kft. élelmezésvezetőjének beszámolója alapján a Gyvt. 148.§.-a
által előírt kedvezmények alapján a következők szerint alakultak a statisztikai adatok:
Óvodások:
Összes étkezők létszáma Bucsa:
Kertészsziget:
Ingyenesen étkezik Bucsa (Gyev-es)
Kertészsziget
50 % térítési díjat fizet Bucsa:
100 % térítési díjat fizet Bucsa:
Kertészsziget:
Iskola:
Összes étkezői létszám Bucsa: 150 fő
K. sziget: 18 fő
Ingyenesen étkezők:
Bucsa: alsós: 73 fő
felsős: 53 fő
K.sziget: 17 fő
13

69 fő
20 fő
62 fő
19 fő
1 fő
6 fő
1 fő

50 %-os kedvezményben részesül:
Bucsa:17 fő
Támogatásban nem részesül:
Bucsa: 7 fő
K.sziget: 1 fő
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek
gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai):

Ennek a pontnak a bemutatásáról Márki Tiborné a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetőjének beszámolója nyújt tájékoztatást a szolgálat 2009 évi
tevékenységéről.
I.
II.
III.
IV.

Intézmény bemutatása
Általános rész – szakfeladatokon zajló munkafolyamatok bemutatása
Általános rész – szakdolgozói munkakörök bemutatása
Szakmai rész – 2010 évben végzett munka bemutatása, értékelése
I.

Bucsa Község településen működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007.
június 1-től Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
telephelyeként lát el két szakfeladatot: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.
2011. május 03-tól Kertészsziget családsegítés, gyermekjólét szakfeladatainak
ellátásával bővült munkánk.
Székhely: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.
Intézményvezető: Tóth Julianna
Telephely: 5527 Bucsa, Kossuth u. 65. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai vezető/családgondozó: Márki Tiborné – végzettsége: szociálpedagógus
Családgondozó: Szilicsány Éva – végzettsége: szociális munkás
A szolgálat szakmai létszáma megfelel a törvényi előírásoknak.
A szolgálat a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
Bútorcsere, informatikai és egyéb berendezések cseréje történt, mely a hatékonyabb
munkavégzést teszi lehetővé, illetve a kliensek fogadása esztétikusabb környezetben
lehetséges. 2010-ben kerül sor az épület felújítására, valamint egy interjúszoba
kialakítására. Ezzel lehetőség nyílik csoportfoglalkozások, esetmegbeszélések,
esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések megtartására, továbbá gyerekeknek,
a rendszeres szociális segélyezetteknek csoportfoglalkozások megrendezésére.
Lehetőség lesz így a négyszemközti problémafeltáró, segítő beszélgetések
zavartalan lebonyolítására, valamint a pszichológusi tanácsadásnak is helyt ad majd,
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ezáltal a családgondozók munkáját nem szakítja félbe. Jelenleg a pszichológusi
tanácsadás időpontjában a családgondozók terepen tartózkodnak.

II.
A családsegítés által ellátott feladatok, munkafolyamatok leírása:
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.
A családok megsegítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-,
jelzőrendszer működik.
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen
élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és
személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, az
igénybe vehető szolgáltatásokról.
Az ellátott feladatok:
- Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátáshoz, szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése
- Családgondozás. A családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok
megoldásának elősegítése.
- Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése.
- Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek,
szenvedélybetegek részére tanácsadás nyújtása. Pszichiátriai betegek,
kábítószer problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászoruló
személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása. A családon belüli
kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő
mediációs programok nyújtása, illetve ezen szolgáltatásokhoz való hozzájutás
segítése.
- A nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások nyújtása.
- A családsegítés keretében végzett tevékenységek – a szolgáltatást igénybe
vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges
mértékig kiterjed az igénybevevő környezetére, családtagjaira. Kiskorú
személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha a kiskorú családjának ellátása
családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdeke – a gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően
biztosítható.
- Kérésre környezettanulmány készítése.
- Családsegítő szolgálat együttműködésre kijelölt szervként a rendszeres
szociális segélyezettel együttműködési megállapodást köt, elkészíti a klienssel
együtt a beilleszkedési tervet, a munkaerőpiacra való visszaintegrálásuk
érdekében.

15

Gyermekjóléti feladatok, munkafolyamatok:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében:
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
b) családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése,
tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz való hozzájutás megszervezése
d) hivatalos ügyek intézésének segítése
Veszélyeztetettség megelőzésének érdekében a feladatok a következők:
a) veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszerben
b) veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése
c) az a) pontban meghatározott, valamint az itt felsorolt személyekkel való
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat,
háziorvos
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat, ill. központ
- közoktatási intézmények: nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó
- rendőrség
- ügyészség
- bíróság
- menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
- társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Feladatok kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
a) a gyermekkel és a családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a
gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozása
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
c) az egészségügyi és szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás , valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése
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d) javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő
gondozási helyére valamint annak megváltoztatására
Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
a) a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, ill. a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához
b) utógondozó
szociális
munka
a
gyermek
családjába
történő
visszailleszkedéséhez
A fentieken túl a gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozik:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét
b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a
szükséges intézkedést
c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét
d) szervezi a helyettes szülői hálózatot, ill. működteti azt
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását
f) felkérésre környezettanulmányt készít
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátás bevezetését
h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésnek megfelelően vizsgálja és
feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit

A gyerekjóléti szolgáltatás hatósági munkához kapcsolódó feladatai:
Amennyiben az alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás nem
elegendő a gyermek veszélyeztetettsége megszüntetéséhez, a szolgálat
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésre tesz javaslatot.
Javaslatot tesz:
- a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú
elhelyezésére
- a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy
nevelésbe vételére
- a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat csak a
veszély tényét és jellegét nevezi meg, a többi adat feltárásának mellőzésével
tesz javaslatot hatósági intézkedésre
Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:
a) a védelembe vétel során a gyermekjóléti szolgálat kirendelt családgondozója a
jegyző határozata alapján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást
b) a családgondozó gondozási-nevelési tervet készít a szülő, a gyermek, és az
érintett személyek és – szükség esetén – szakemberek bevonásával
c) a családgondozó a védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatja a
jegyzőt a védelembe vétel körében végzett családgondozói tevékenységről, és
megindokolt javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy
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megszüntetésére, illetve a jegyző
intézkedésekre.

vagy a gyámhivatal által teendő

III.
Az intézmény munkakörei:
- szakmai vezető/családgondozó - gyermekjóléti szolgáltatásban
- családgondozó - családsegítésben
Szakdolgozói munkakörök:
Szakmai vezető/családgondozó feladatai:
- szervezi és irányítja az SzMSz-ben a gyermekjóléti szolgálatra,
családsegítésre, házi segítségnyújtásra, étkeztetésre, nappali ellátásra
vonatkozóan meghatározott feladatok szakszerű végrehajtását
- ellenőrzi a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés családgondozóinak,
valamint a házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás gondozóinak
tevékenységét
- képviseli a szakmai egységeket az állami szervek, társadalmi szervezetek,
intézmények és személyek előtt
- vezeti az estmegbeszéléseket, konferenciákat
- a szakmai hatékonyság követelményeit érvényesíti
- a munkatársak bevonásával meghatározza a szakmai egység előtt álló éves
feladatokat
- az intézményvezető felé beszámolási kötelezettségének eleget tesz
- vezetői értekezleteken részt vesz
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával elősegíti a gyermekek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a
veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzését. Támogatja a
szülőket gyermekük nevelésbe vételének megszüntetéséhez szükséges feltételek
megteremtésében, valamint a gyermekkel való kapcsolattartásban. Segíti a
gyermeket a családjába való visszailleszkedésében.
A családban történő nevelés elősegítése érdekében: tájékoztatja a gyermekeket
és a szüleiket azokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amik segítik a
gyermek családban történő nevelését. Segíti a családokat a gyermeki jogok
érvényesítésében.
Életvezetési és nevelési tanácsokkal látja el a családokat, szükség szerint
családtervezési, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadást közvetít, és segíti a családokat abban, hogy ezekhez
a szolgáltatásokhoz hozzájussanak.
Segíti a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát.
A családokban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak,
valamint a rossz szociális helyzet hátrányainak enyhítése érdekében a gyermekek
számára szabadidős programokat szervez, illetve kezdeményezi a településen
működő, gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek számára
ezen programok szervezését.
Segítséget nyújt a gyermekeknek, illetve szüleiknek hivatalos ügyeik hatékony
intézésében. Tájékoztatja őket az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről.
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A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: együttműködik az
észlelő és jelzőrendszer tagjaival, illetve összehangolja azok tevékenységét. Részt
vesz a havonta szervezett esetmegbeszélésen. Feltárja a gyermekek
veszélyeztetettségét előidéző okokat, és javaslatot tesz azok megszüntetésére.
A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében: személyes
segítő kapcsolat keretében támogatja a gyerekeket az őket veszélyeztető
körülmények elhárításában, és segíti a szülőket nevelési tevékenységük ellátásában,
a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.
Szükség esetén a családi konfliktusok megoldása érdekében javaslatot tesz
családterápiás módszer igénybevételére, illetve szervezi, segíti a terápiához való
hozzájutást. Szükség esetén kezdeményezi a megfelelő egészségügyi és szociális
ellátást, valamint a hatósági beavatkozást.
Szükség esetén javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő
gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: együttműködik a
szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózatot működtet, illetve a gyermekotthon
családgondozójával. Az együttműködés során támogatja a szülőket a nevelésbe
vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint a
gyermekkel való kapcsolattartásban.
Utógondozás keretében segíti a családjukba visszahelyezett gyermekek családba
történő visszailleszkedését, valamint tanulmányaik folytatását.
További tevékenységi köre:
- végzi az SzMSz-ben meghatározott szervezési, szolgáltatási, gondozási
feladatokat
- a gondozásba bevont családra irányuló folyamatos munkájával segíti a
családot funkciói ellátásában, segítséget nyújt a családban élő gyermekek
gondozásához, neveléséhez
- a gyermekeket, illetve szülőket tájékoztatja mindazokról a jogokról,
támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi-, lelki egészségének biztosításával, a családban történő nevelésének
elősegítésével
- közreműködik a gyermek részére szóló programok közvetítésében,
szervezésében
- közreműködik a családot, gyermeket érintő egyéb ügyek intézésben
- az észlelő és jelzőrendszer alapján, közreműködését igénybe véve – a
jelzéseket fogadja – a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez
a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz
- fogadja a hozzáforduló gyerek panaszát és segíti őt a problémája
megoldásában
- szervezi és bonyolítja az érintettek részvételével a havonkénti
esetmegbeszéléseket
- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában,
személyisége helyes irányú fejlődésében
- segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátást
- felkérésre környezettanulmányt készít
- szervezi a helyettes szülői hálózatot
- végzi a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését
- információt nyújt, ügyintézésben segít, tanácsadást tart
- a segítő munkához szükséges ismeretei, készségei fejlesztése, bővítése
érdekében szakmai továbbképzéseken vesz részt
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A szakmai vezető a térségi intézmény vezető családgondozói feladatait is ellátja,
melyek az alábbiak:
Vezetési, szervezési feladatok ellátása jogszabályok alapján
Családgondozók településenkénti ügyfélfogadásának koordinációja
Helyettesítések megszervezése
Kapcsolattartás szakmán belüli és kívüli partnerekkel
Szakmai ismeretekkel támogatni a településeken dolgozó munkatársak magas
színvonalú feladatellátást, támogatni és elősegíteni szakmai fejlődésüket
Intézmény vezető rendszeres tájékoztatása a szakmai munkáról, ellátásokról
Szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétel
A szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesítése
Az SzMSz-ben a családsegítés és gyermekjólét szolgáltatásokra vonatkozóan
meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásának szervezése, irányítása
A szakmai egységek képviselete a fenntartó, az intézményvezető, az állami-,
társadalmi szervezetek, intézmények és személyek előtt
A szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesítése
A telephely koordinátorok és munkatársak bevonásával meghatározni a
szakmai egységek előtt álló éves feladatokat
Munkautasítások, folyamatleírások készítése a hatékony és biztonságos
munkavégzéshez
Intézményi dokumentációs rendszer, ellátással kapcsolatos adminisztratív
tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése
Jogszabályok pontos ismerete, jogszabály változások nyomon követése,
munkatársak számára jelzés, előírások betartása, betartatása
Szakmai szabályzók kidolgozásában való részvétel
Együttműködés formáinak kidolgozása az intézményvezetővel, szakmai
vezetőkkel, munkatársakkal
Családgondozó feladatai a családsegítésben:
- családgondozást végez
- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az
egyén és család életében jelentkező probléma okait
- segítséget nyújt a családok, egyének szociális problémáinak, családi
konfliktusainak, mentális problémáinak megoldásában
- az egyének/családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az
egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében
szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt
- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási
ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról
- segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ügyek vitelében
- meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak
orvoslása érdekében
- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldását
- szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők
megfelelő tájékoztatása érdekében
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-

-

részt vesz esetmegbeszéléseken
szabadidős programokat szervez
hivatalos ügyek intézését segíti
nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, életvezetési, pszichológiai, jogi
tanácsadásban való részvétel segítése
intézményekkel, társadalmi csoportokkal, szervezetekkel, szolgáltatókkal
folyamatosan együttműködik a problémák megoldása érdekében, valamint a
szakmai munka színvonalának fejlesztése érdekében
végzi a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését

IV.
CSALÁDSEGÍTÉS működési adatai 2010. évben
A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint 2010. évben:
Nem,
életkor
Férfi
Nő
Összesen

6 éves 7-13
és
fiatalabb
-

14-17

18-34

35-49

50-61

2
2

8
22
30

9
37
46

19
29
48

62 évnél Összesen
idősebb
9
9
18

45
99
144

Az előző évhez viszonyítva a szolgáltatást igénybe vevők számában, nem és
korcsoport szerinti megoszlásában jelentősebb változás nem következett be.
Elsősorban nők, és az aktív, felnőtt lakosság az igénybevevő, de az is látható, hogy
a férfiak száma is emelkedik (2009-ben 35 fő volt), ami elsősorban annak
köszönhető, hogy a rendszeres szociális segélyen lévőknek együttműködési
kötelezettsége van a családsegítő szolgálattal.
A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint 2010. évben:
Gazdasági aktivitás
Aktív kereső
Álláskereső
Inaktív kereső:
Ebből: nyugdíjas
Eltartott
Ebből: gyermek, és fiatalkorú(0-17
éves)
Öszesen:

Fő
12
36
94
31
2
2
144

A Családsegítő Szolgálatnál megjelent kliensek körében nagyon alacsony az aktív
kereső, azonban sokkal magasabb arányszámot mutat az inaktívak száma. Az
inaktivitás oka: GYES, GYED, Gyermeknevési támogatás igénybevétele, valamint a
rendszeres szociális segélyezettek száma, akik az 55. életévüket betöltötték, és az
egyéb ellátásban részesülők száma.
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A célcsoport jellemzőket nagy mértékben meghatározza a térség, és ezen belül a
település hátrányos helyzete, melynek társadalmi, gazdasági, környezeti okai
vannak.
A település népességszáma folyamatosan csökken, részben a természetes fogyás,
részben pedig az elvándorlási folyamat felerősödésének eredményeképpen. A térség
egészére jellemző a folyamatos elöregedés, az alacsony iskolai végzettség, a
szakképzett munkaerő hiánya, a magas munkanélküliség. A foglalkoztatási viszonyok
kedvezőtlenek. Alacsony a térségben élők képzettségi szintje, ami kedvezőtlenül
befolyásolja helyzetüket a munkaerőpiacon. A közlekedési lehetőségeket nehezítik
az úthálózatok leromlott állapota, illetve az országos főutak hiánya. A térségben, és
azon belül a településen élők zöme megélhetési, szociális problémákkal küzd.
A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele szerint 2010. évben:
Családi összetétel
Házastársi(élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermekekkel
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül
Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel
Egyedül élő
Egyéb
Összesen

Fő
55
24
16
36
13
144

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevételénél a gyermeket
nevelő családok vannak magasabb számban. Többségük anyagi nehézségek miatt,
szolgáltatási díj hátralékokkal (víz, villany, gáz) keresik fel a Szolgálatot és kérnek
segítséget, de anyagi jellegű nehézségek szinte minden családi összetételben
előfordulnak.
A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint
2010. évben:
Iskolai végzettség
Tanköteles kornál fiatalabb
Általános iskola 8 osztálynál kevesebb
Általános iskola 8 osztálya
Általános iskola 10 osztálya
Befejezett szakmunkásképző iskola,
szakiskola
Befejezett szakközépiskola
Befejezett gimnázium
Felsőfokú iskola
Összes igénybe vevő

Fő
16
74
40
6
7
1
144

Az alacsonyabb iskolai végzettségű emberek gyakrabban fordulnak segítségért a
szolgálathoz. Alacsonyabb az érdekérvényesítő, problémamegoldó képességük,
kevés jártasságuk van hivatalos ügyek intézésében, és megnyugtató,
biztonságérzetet adó számukra a szolgálat dolgozóinak segítsége.
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A Szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái 2010. évben:
A probléma típusa
Életviteli
Családi- kapcsolati
Családon belüli bántalmazás
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézési nehézségekben segítségkérés
Információhiány
Egyéb
Összesen
Összesenből: Több probléma együttes előfordulása
Krízishelyzet

Esetek száma
3
7
17
142
41
5
41
7
5
268
7
1

Az elmúlt évben a Családsegítő Szolgálat éves forgalma, illetve kapcsolatfelvételek
száma: 518. Ebből a tárgyévben a Szolgálatnál megfordult új kliensek száma 66 fő,
78 fő régi kliens. A számadatok mutatják, hogy a megjelent kliensek rendszeresen, s
egy alkalomnál többször kérték és vették igénybe a Szolgálat által nyújtott
szolgáltatásokat. 2009-hez képest (éves forgalom: 416) jelentős forgalomnövekedés
mutatható ki, ami nem feltétlenül jelenti a kliensszám emelkedést. Inkább arra utal,
hogy többször, és többféle problémák miatt vették igénybe szolgáltatásainkat. A fenti
táblázat adatiból az alábbiakat emelném ki: anyagi, foglalkoztatással
kapcsolatos, ügyintézési nehézségekben segítségkérés:
Anyagi: Szembetűnő változás 2009-hez képest az anyagi problémák miatti
kapcsolatfelvételek száma. Míg 2009-ben ez a szám 83 volt, addig 2010-ben 142.
Elsősorban a számlafizetési nehézségek a vezető problémák. Sorozatos
nemfizetések, elmaradások, jelentős számlatartozások felhalmozása a tendencia.
Bár a szolgáltatók a „védendő fogyasztói státusz” biztosításával részletfizetési
lehetőséggel igyekszik segítséget nyújtani a tartozások rendezésére, ez nem ennyire
egyszerű, ugyanis a megállapodásban szereplő részletek mellett klienseinknek az
aktuális havi számlákat is fizetniük kell, és ez is nehézséget okoz. Ha csak egy
részlet nem érkezik be időben, a részletfizetési szerződés érvényét veszti, és a
szolgáltató egy összegben követeli a tartozást. Nehezíti a segítségnyújtást, hogy a
kliensek többsége csak akkor keresi fel a Szolgálatot, amikor megkapta a
kikapcsolási felszólítást, mert több tízezres, százezres nagyságrendű hátralékot
halmozott fel. Ilyen esetekben utolsó alternatívaként a „védendő fogyasztóként
nyilvántartásba vétel” valamint a részletfizetési kedvezmény megkérése marad. Az
anyagi problémák vonzataként létfenntartási nehézségek fordulnak elő, sokszor a
napi élelmiszerek biztosítása is gondot okoz.
Foglalkoztatással kapcsolatos: Törvényi előírás alapján 2009. április 15.-től a
Családsegítő Szolgálat lett a kijelölt együttműködő szerv –„Út a munkához című
program” keretén belül - a munkanélküliek esetében, pontosabban, akik rendszeres
szociális segélyben részesülnek. 2010-ben a RSZS száma 29 fő. Az érintett kliensek
az 55. életévüket betöltötték, és nem aktív tagjai a munkerőpiacnak. Számukra az
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elhelyezkedés jelentős problémát okoz, egyrészt az alacsony iskolai végzettség
miatt, másrészt pedig a munkahely hiánya. A rendelkezésükre megállapított összeg
minimális, amelyből létfenntartásuk nehezen megoldható, ill. problémás a
lakásfenntartási költségek biztosítása is. Az életkor is mérvadó, hiszen ezek a
kliensek hiába szeretnének dolgozni, nem nyernek felvételt sehol sem, majdnem
minden esetben elutasítást kapnak. A foglalkoztatással kapcsolatos esetek
száma 2010. évben: 41. A kliensek az adott évben többször keresték fel a
Szolgálatot, az együttműködés számukra kötelező. A Munkaügyi Központ által nem
vehetnek részt átképző tanfolyamon, s munkát sem tudnak kínálni részükre, amely
még inkább megnehezíti helyzetüket. A Szolgálat más ellátási forma igénylésében
tud segíteni azon kliensek esetében, akik a törvényei feltételek alapján rendelkeznek
megfelelő idejű szolgálati idővel, valamint az életkoruk is megfelelő. Sajnos a
törvényi változások következtében az előrehozott öregségi nyugdíj, az öregségi
nyugdíj feltételei miatt nagyon sok esetben újabb nehézségek merülnek fel, mert
vagy az életkoruk, vagy a szolgálati idejük nem elégséges egyéb ellátási forma
igénybe vételéhez.
Ügyintézési nehézségekben segítségkérés: A segítségnyújtás formája
nyomtatványok kitöltése, faxolás, telefonálás, hivatalos ügyek intézésében,
számlaproblémák rendezésében segítségnyújtás. A kliensek nem kellően motiváltak,
hogy saját ügyükben önállóan eljárjanak. Ennek oka visszavezethető arra, hogy
alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, érdekérvényesítő képességük,
kommunikációs kézségük alacsony.
A Szolgálat munkatársai természetesen minden esetben készen állnak a
segítségnyújtásra, azonban az önálló ügyintézésre nagy hangsúlyt kell fektetnünk.
Igyekszünk a klienseket arra ösztönözni, hogy önállóan hozzanak döntést, önállóan
fogalmazzák meg a problémáikat, és maguktól tegyek meg a problémák
megoldásához
vezető
lépéseket.
A
telefonos
segítségnyújtásnál
a
családgondozóval, munkatárssal a telefonálás előtt átbeszélésre kerül az adott
probléma, néhány fontos momentumra a figyelmüket felhívjuk – bemutatkozás,
miben szeretné kérni a segítséget – s ezt követően hagyjuk, hogy személyesen
beszéljen az ügyintézővel. A háttérben természetesen ott van a családgondozó, de
tudatosítani kell a kliensekkel, hogy mi nem intézhetjük helyettük az ügyüket, hanem
csak segítséget nyújthatunk. A segítségnyújtás e formájával egyrészt motiválva
vannak a kliensek, valamint megtanulják érdekeiket képviselni, ügyüket intézni. A
formanyomtatványokat nem töltjük ki minden esetben helyettük, hanem kitöltést
követően leellenőrizzük. Hivatalos levelek, megkeresések elkészítésénél a klienssel
közösen törekszünk a megfogalmazásra.
Krízishelyzet: Az elmúlt évhez képest csökkent a krízishelyzetek száma. 2009-ben 4
esetben, 2010-ben 1 esetben fordult elő: lakásbeázás, életveszélyessé válás,
költöztetés, lakhatás megoldása. Ilyen esetekben mérlegelési helyzetre nincs
lehetőség, mindig a legoptimálisabb megoldás a mérvadó, amely a kliens érdekét
szolgálja. Általánosságban a krízishelyzetek életviteli, anyagi, lelki-mentális, családi –
kapcsolati problémákból adódhatnak.
A Családsegítő Szolgálat tevékenységi körében tartozik a ruhaadományok gyűjtése,
és a rászorulókhoz való eljuttatása.
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A fentieken túl a Családsegítő Szolgálat tevékenységi köre továbbra is biztosítja a
pszichológusi szolgáltatást, amely az intézményben 2009. május óta működik.
A Békéscsabáról kijáró pszichológus 2 hetente napi 2 órában tart tanácsadást. A
szolgáltatás iránti igényt bizonyítja, hogy folyamatosan foglalt a tanácsadási
időpontja.
2010-ben is megtörtént a szolgálat ellenőrzése. A Családsegítő Szolgálatot az Állami
Foglalkoztatáspolitikai Hivatal, a Gyermekjóléti Szolgálatot pedig a Közigazgatási
Hivatal ellenőrizte. Mindkét esetben a vizsgálat eredménye pozitívan zárult, amely
megerősített bennünket abban, hogy a szakma szabályainak megfelelően végezzük
munkánkat.
2010. júliusában belső auditra került sor, melynek célja, a kliensek elégedettségi
kérdőívének feldolgozásra, kiértékelésre, valamint a dolgozók munkájának,
szakmaiságának, fejlődésének értékelése. Az eredményekből kiderült, hogy a
kliensek elégedettek a kapott szolgáltatásokkal, a munkatársak hozzáállásával. A
visszajelzésekből kiderül az is, hogy szívesen keresik fel Szolgálatunkat, s bátran
jönnek problémájukkal a segítségnyújtás érdekében.
Külső auditra is sor került, de az auditor csak bizonyos telephelyeket jelölt meg
ellenőrzésre az előző évben elvégzett vizsgálatok alapján, így szolgálatunkat az
elmúlt évben nem kereste fel. Számomra ez azt jelzi, hogy a minőségirányítási
rendszernek megfelelően végezzük szakmai tevékenységünket, és a professzionális
munkánkat legjobb tudásunk szerint végezzük.
Részt veszünk szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon, de a szűkös
anyagi-, és időkeretek miatt nem nevezhető rendszeresnek, pedig a szakmai
fejlődésünk szempontjából erre nagy szükség lenne.
Kapcsolatot tartunk társintézményekkel, jelzőrendszeri tagokkal, Gyámhivatallal,
Gyermekvédő Intézettel, hivatalos szervekkel, pártfogó felügyelői szolgálattal,
nevelőszülőkkel, civil szervezetekkel, rendőrséggel, stb.
A Családsegítő Szolgálat feladati közé tartozik:
Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási
ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról,
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,
Segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ügyek vitelében,
Meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak
orvoslása érdekében,
Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldását.
A családsegítés önkéntes alapon működik, senkit nem kötelezhetünk az igénybe
vételére. Amennyiben egy ügyfél legalább három alkalommal ugyanazon ügyben,
problémával megjelenik, felajánljuk a családgondozást, és együttműködési
megállapodást kötünk. A megállapodásban határidőkkel meghatározzuk a kliens és a
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családgondozó feladatait. Rendszeres családlátogatást végzünk az együttműködési
megállapodással gondozásba vett klienseink körében.
Együttműködési megállapodással gondozott családok száma 2010. december 31-én:
8. Tárgyévben lezárt gondozási esetek száma: 3.
Gyermekjóléti alapellátások működési adatai 2010-ben:
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2010-ben
Utógondozás
Nem és
Alapellátásba Védelemb Átmenet szakellátásba
kor
n történő
e vétel
i nevelt
n kikerült
gondozás
gyermeknél
0-2
1
2
éve
Fiú
s
3-5
1
2
éve
s
6-13
2
3
3
2
éve
s
145
9
3
17
éve
s
0-2
1
1
Lán éve
y
s
3-5
éve
s
6-13
éve
s
1417
éve
s
Összesen
Családok
száma

Összese
n
3

3

10

17

2

2

1

-

-

3

9

1

-

-

10

5

1

2

1

9

25

20

9

3

57

13

13

5

2

33

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az előző évhez képest (2009-ben a gondozott
gyermekek száma: 39; családok száma, melyben a gondozott gyermek élnek: 18)
képest emelkedett a veszélyeztetettség miatt gondozott gyermekek száma. A
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számadatokból az is kitűnik, hogy a veszélyeztetettség a kiskorú gyermekekről egyre
inkább a fiatalkorú korosztály felé tolódik el, és ez a családgondozói tevékenység
sikerességét is nehezítette. A fiatalok nehezen tolerálják a családgondozói
felügyeletet, ellenőrzést, irányítást, némely esetekben a korlátozásokat. Az
együttműködési készségük változó, de szoros felügyelettel irányíthatóak. Bevált
módszer, hogy havonta 2 alkalommal lejelentkeznek a családgondozójuknál, amikor
is beszámolnak tanulmányi munkájukról, tankötelezettségük betartásáról,
szabadidejük eltöltéséről. Ezeken a segítő beszélgetéseken a szülők nincsenek
jelen, ezzel megadva az esélyt a gyermekeknek arra, hogy a szülő jelenléte nélkül
nyíltabban, őszintébben mondhassák el problémáikat, akár az otthoni viszonyokkal
kapcsolatban. Nagyon fontos az őszinteségen alapuló kapcsolat kialakítása, hiszen a
fiatalkorú gyermek akkor nem fog valótlant állítani, és palástolni a problémákat, ha
érzi, hogy bízhat a családgondozójában.
A szülők nem mindig partnerek abban, hogy gyermekeiket az alapvető normák
betartása felé tereljük. Ezek a fiatalok a kamaszkor nehézségeit úgy élik meg, hogy a
szülő, a család, mint támogató, segítő háttér hiányosan, vagy egyáltalán nem áll
mögöttük, ezért egyre inkább a kortársak hatása alá kerülnek, és a baráti társaság,
az ismeretségi kör negatív hatásai érvényesülnek a személyiség fejlődésében.
Gyakori a deviálódó magatartás, amit a kortárscsoportban afféle érdemként élnek
meg. A sikerélményeket nem a tanulásban, nem a családi környezetben érik el és
élik meg, hanem a baráti társaságban vívják ki maguknak
figyelemfelkeltő
cselekedetekkel. A viselkedés-, magatartásbeli problémákkal többnyire együtt jár a
gyenge iskolai teljesítmény, illetve a konfrontálódás osztálytársakkal, tanárokkal. A
jobb eredmények elérésében nem kellően motiváltak. A szülők nevelési módszerei
nem elég hatékonyak, kevésbé következetesek. Nem követelnek, és nem is
motiválják a gyermekeiket, hajlamosak a gyermek gondjainak elbagatellizálására.
A szülők életvitele, alacsony iskolázottsága, és alacsony jövedelmi viszonya a
problémás gyerekeknek egyfajta minta is, ezért nem törekszenek a jobb eredmények
elérésére, nincsenek távlati céljaik, jövőbeni terveik. Érezhető változás következett
be a gyermekkor és a fiatal felnőttkor közti átmenetben. A gyerekek kezdik
elveszíteni a képességüket arra, hogy minél tovább megmaradjanak gyereknek a
család féltő-óvó támogatása mellett. Gyermekkorból azonnal a felnőttkorba akarnak
átlépni, de ehhez mentálisan még nem érettek.
2010-ben is jelentős probléma a tankötelesség mulasztása. Közoktatási
intézményből 44 alkalommal érkezett jelzés. A jelzések többsége a tankötelezettség
mulasztás. Az elmúlt évi 19 jelzéshez képest ez jelentős megugrás. Általánosan
jellemzi a mulasztásokat, hogy nem érnek be időben az első órákra, illetve eljönnek
korábban az utolsó órákról. Igazolásokat nem mutatják be időben, de sajnos arra is
volt példa, hogy elindultak otthonról, viszont az iskolába nem mentek be, az adott
városban csavarogtak. Az oktatási intézményekből érkező jelzések nagy szórást
mutatnak. Némely intézmények már 2 óra mulasztás esetén is jeleznek, némelyek
pedig már megkésve keresik meg a gyermekjóléti szolgálatot, amikor a mulasztások
száma jóval meghaladja a 10 órát. A tankötelezettség mulasztás általános iskolákra
nem jellemző, középiskolai tanulóknál jellemző tendencia. Itt is problémának tartom a
szülői felelősségérzetet. Az érintett gyermekek szülei nem tulajdonítanak olyan nagy
jelentőséget a hiányzásoknak, ám a lefolytatott szabálysértési eljárások, és a kirótt
pénzbírságok, a gyermekjóléti alapellátás-védelembe vétel a szülőket is „motiválják”
arra, hogy gyermekeikkel betartassák a tankötelezettséget. Még „elrettentőbb” az 50
óra igazolatlan hiányzás elérése esetén az iskoláztatási támogatás felfüggesztése,
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eseti gondnok kirendelése. A felfüggesztést követően az eseti gondnok kezéhez
kerül folyósításra az iskoláztatási támogatás, mely a szülővel egyeztetve úgy
használja fel azt, hogy az elősegítse a gyermek tankötelezettségének biztosítását.
Elmúlt évben 1 alkalommal került sor a felfüggesztésre. Az eljárás hátránya, hogy a
procedúra hosszadalmas.
2010-ben 15 gyermek gondozása zárult le. Ennek oka 1 gyermek esetében
elköltözés, 14 kiskorú ill. fiatalkorú gyermek esetében pedig eredményes gondozás,
melynek következtében veszélyeztetettségük megszűnt.
1 fk. gyermek pártfogó felügyelete is lezárult 2010-ben.
Az átmeneti nevelésben lévő gyermekekről szeretnék tájékoztatást nyújtani. 2010ben 1 fiatalkorú gyermek családjából történő kiemelésére került sor. Oka a
gyermek viselkedés- magatartás problémái, melyekkel saját magát veszélyeztette.
Az elmúlt évekre visszatekintve az átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma még
mindig emelkedő tendenciát mutat. Míg 1997-2005 között 4 gyermek (2 család)
átmeneti nevelésére került sor, addig 2006-2009 között ez már 8 (5 család)
gyermeket érintett. Jelenleg – 2011. 05. 17-i állás szerint – 9 fő gyermek él távol
családjától, családjaik száma: 5. Ebből a 9 fő gyermekből 1 gyermek kiemelésére
nem a szolgálat javaslatára került sor. A szülők Bucsára költöztek, így illetékesség
miatt a gyermek Hajdú-Bihar megyéből átkerült Békés megyei nevelőszülőkhöz. A
saját családjukba történő hazagondozásuk esélye igen kicsi, mert a szülők kevés
hajlandóságot mutatnak a változásra, és nem teremtenek olyan körülményeket,
melyek alkalmasak lennének arra, hogy gyermekeiket maguk neveljék.
2010-ben 3 gyermek átmeneti nevelése került megszüntetésre. Ebből 1 fő
nagykorúvá vált, utógondozói ellátást kérte. 2 kiskorú gyermek pedig
hazagondozásra került a családjába. Időközben a szülő elköltözött Szolnokra, így
nem a helyi gyermekjóléti szolgálat került utógondozásra kirendelve.
A jelzőrendszer által küldött jelzések száma (2010 év):
Egészségügyi szolgáltató
Ebből: védőnő
Személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális szolgálat
Közoktatási intézmény
Rendőrség
Pártfogói felügyelői szolgálat
állampolgár
Önkormányzat (jegyző)
Összesen

2
1
44
6
2
3
5
63

A fenti számadatokból kitűnik, hogy még mindig a közoktatási intézmények a
legfontosabb jelzőrendszeri tagok. Ennek oka, hogy a családokban felmerülő
problémák előbb-utóbb a gyermekeken vezetődnek le, és az iskolában magatartási-,
viselkedésbeli problémákban, viselkedés megváltozásában jelentkeznek, illetve a
magas számú tankötelesség mulasztás is emeli ezt az adatot.
A jelzőrendszer feladata azért fontos, mert a gondokkal küzdő szülők, családok
igyekeznek a külvilág felé azt a látszatot mutatni, hogy minden rendben, és nincs
szükségük külső segítségre. A problémákat még akkor is igyekeznek hárítani, amikor
nyilvánvalóan igazolódik a családban élő kiskorúak veszélyeztetettsége. Ezért
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nagyon fontos a jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé, melyekre a szolgálat
családgondozója minden esetben felkeresi a családot, és tájékozódik az aktuális
helyzetről, és ha úgy ítéli meg alapellátást, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás
körébe tartozó gyámhatósági intézkedést (védelembe vétel) kezdeményez.
A szolgálatnak a jelzőrendszerrel való együttműködése jónak mondható.
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott
gyermek száma szerint (2010 év):
Kezelt
Ellátott
Megnevezés
problémák
gyermekek
száma
száma
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
29
2
Gyermeknevelési
24
19
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési
nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
2
1
Családi konfliktus (szülő-szülő, szülő-gyermek
18
8
közti)
Szülők vagy család életvitele
13
16
Szülői elhanyagolás
26
11
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális,
6
lelki)
Fogyatékosság, retardáció
2
Szenvedélybetegségek
25
Összesen
145
57
Az anyagi nehézségeket elsősorban az alacsony jövedelmi viszonyok generálják,
melyhez társulnak beosztási nehézségek is. Gyakori jelenség a számlaelmaradás,
mely mindig a szolgáltatásból való kikapcsolás veszélyét hordozza magában. A
családsegítő szolgáltatással közösen igyekszünk a számlaproblémák megoldásában
segítséget nyújtani. Az életvezetési problémákat tanácsadásokkal segítjük, melynek
célja a gazdálkodóbb, odafigyelő pénzbeosztás.
Gyermeknevelés terén a szülők többnyire következetlen, ráhagyó nevelési
módszereket alkalmaznak. A másik véglet, az indokolatlanul szigorú nevelés nem
jellemző. Nem fordítanak kellő odafigyelést a gyermekek tanulmányi munkájára,
tanulási kötelezettségük betartására, szabadidejük eltöltésére, a barátaikra. Az
otthoni viszonyok gyakran kiegyensúlyozatlanok, család működési zavara áll fenn,
ami erősíti az adott családban élő gyermekek viselkedés-, magatartásbeli problémáit.
Az ilyen esetek hatékony kezelése nehéz, mivel szakemberi háttér nem áll a
szolgálat rendelkezésére. Gyermekpszichológus rendszeres tanácsadása nagyon
hiányzik, mert nem egy esetben indokolt lenne a gyermek pszichológiai kezelése is.
Helyben lévő szakember hiányában körülményes ugyan, de megoldható a
gyermekek vizsgálata Nevelési Tanácsadóba, gyermekpszichiátriára (ha szükséges)
történő küldéssel. A szülőknek lehetőségük van pszichológusi tanácsadást igénybe
venni, amit ki is használnak.
2010-ben a családi konfliktus a szülő-szülő közötti konfliktushelyzeteket, meg nem
oldott problémák kiéleződését jelentette. Rendszerint más problémakör – elsősorban
anyagi nehézségek, egyik szülő életvitele, érzelmi eltávolodás – megjelenése volt a
kiváltó oka a szülők közti ellenségeskedésnek.
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Az életviteli problémák tekintetében még mindig vezető helyen szerepel az alkohol.
Az
alkoholfogyasztás
egyértelműen
kapcsolatromboló
hatású,
melynek
következtében a szülők közötti konfliktusok felerősödnek, és az anyagi helyzetre is
negatív hatással van, illetve jelentős gyermekelhanyagoló tényező is lehet.
Az elmúlt évben a szülői elhanyagolás is magas számban fordult elő, amikor is a
szülő nem tesz eleget azon kötelességének, hogy gyermeke egészséges testi-, lelki
fejlődéséhez és anyagi jólétéhez szükséges feltételeket biztosítsa. Nem viszi időben
orvoshoz a gyermeket, vagy betegség esetén el sem viszi, hanem maga kezeli
otthon, nem váltja ki a gyógyszert, időjárásnak nem megfelelő öltözékben járatja a
gyermeket, nem ügyel a testi higiéniára.
Családon belüli bántalmazás az elmúlt évben 15 gyermeket érintően fordult elő.
Ebből 7 gyermek esetében fizikai elhanyagolás, 8 gyermek esetében lelki
elhanyagolás fordult elő

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai (2010 év):
Megnevezés
Szakmai
Ellátott
tevékenységek gyermekek
száma
száma
Információnyújtás
4
5
Tanácsadás
54
36
Segítő beszélgetés
101
79
Hivatalos ügyekben való közreműködés
64
53
Családlátogatás
131
139
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel
5
8
Felülvizsgálati tárgyaláson való Átmeneti
5
10
részvételek
nevelésbe vétel
Védelembe
10
13
vétel
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való
1
1
részvétel
Esetkonferencia
2
3
Esetmegbeszélés
12
Adományozás

6

12

Közvetítés más szolgáltatásba

18

2

413

361

Összesen:

Nyilvántartásunk szerint 2010-ben veszélyeztetett gyermekek száma: 160 fő (2009ben:181 fő), ebből:
Anyagilag veszélyeztetett gyermekek száma: 85 fő (2009-ben: 104 fő)
Környezetileg veszélyeztetett gyerekek száma: 49 fő (2009-ben: 45 fő)
Magatartási okból veszélyeztetett gyermekek száma: 6 fő (2009-ben: 12 fő)
Egészségügyileg veszélyeztetett gyermeke száma: 20 fő (2009-ben: 20 fő)
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2011. március 29-én került sor az éves jelzőrendszeri tanácskozásra. A
gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermekjóléti szolgáltató minden év március
31-ig tanácskozást szervez, amelyen értékeli az előző évi gyermekvédelmi munkát, a
jelzőrendszer működését, illetve áttekinti a település gyermekvédelmi feladatait, a
leggyakrabban előforduló problémaköröket.
Minden évben 6 alkalommal sor kerül szakmaközi megbeszélésre, melyen a
jelzőrendszeri tagokkal a települést érintő, a gyermekekkel kapcsolatos, események,
problémák, észrevételek kerülnek megbeszélésre, illetve a szakemberek közötti
információcserék történnek.
A jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgálat együttműködésének egyik nagyon
fontos formája az esetmegbeszélés. Ezeken a megbeszéléseken egy adott család
gondozási folyamata kerül megtárgyalásra, és az a jelzőrendszeri tag kerül
meghívásra, aki a gyerek életterébe nem tartozik ugyan, de a problémája
megoldásában segítséget tud nyújtani.
2011. május 03-tól átkerült a bucsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatai
közé
Kertészsziget
település
családsegítés
és
gyermekjólét
szakfeladatainak ellátása. Gyermekjóléti szempontból ez jelenleg 1 család, és 4
kiskorú gyermek gondozását jelenti. Családsegítés szakfeladaton 5 gondozási esetet
jelent.
Ügyeleti rend (Kertészsziget):
Családsegítés:
Páros hét – KEDD: 8 – 10 óráig
Családgondozó: Szilicsány Éva
Gyerekjólét:
Páratlan hét – KEDD: 8 – 10 óráig
Családgondozó: Márki Tiborné

Elvárások a munkánkkal szemben:
Az együttműködésen alapuló, kistérségi szemléletű célmeghatározás és
szolgáltatásfejlesztés.
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelkező hatályos törvényekben és
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek és elvárásoknak
való megfelelés.
A szükségletekre épülő innovatív szolgáltatási formák összehangolt, hatékony,
magasabb szintű működtetése.
A szociális szolgáltatási kapacitások összehangolása.
„Elaprózódás” megszűnése, az egyéni esetkezelések mellett a csoportos
esetkezelések kihangsúlyozása
Szakmai képességek kiaknázása
A minőségi munkafolyamatok működtetése
Szakmai együttműködés az intézményegységek között
A biztosított szolgáltatások szakmai szabályzók szerint történő működtetése
Törvények, rendeletek betartása, az aktuális törvényi változások folyamatos
figyelemmel kísérése
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Az intézmény minőségpolitikai céljainak biztosítása
Szervezeti egységek szakmai együttműködése
Távlati tervek:
Célcsoportok hatékonyabb elérése végett: a szolgáltatások kihasználtságának a
növelése a cél. Ehhez elsődleges feladat a célcsoportok (szociális problémákkal
küzdők, veszélyeztetett gyerekek) minél alaposabb feltérképezése, megszólítása.
Feladatok: a célcsoportok tájékoztatásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek
kiszélesítése. A tájékoztatás módszereinek, eszközeinek hatékonyabbá tétele.
Az épületfelújítási munkák befejeztével intenzív csoportfoglalkozások beindítása
gyermekeknek, felnőtteknek.
Szabadidős programok szervezése, pl. nyári tábor.
Prevenciós programok szervezése az általános iskolával együttműködve.
Készítette: Márki Tiborné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető a gyermekek életkorának
megfelelően – különösen bölcsödében, hetes bölcsödében, családi napköziben, házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény hatálya alá tartozó
óvodában, iskolai napköziben.
Településünkön a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Napközi Otthonos Óvodája.
Az óvodai beszámolót, valamint statisztikai adatokat Knyizsák Erika óvodavezető
szolgáltatta.
„A 2010 - 2011 – es nevelési évre beiratkozott gyermeklétszám: 75 fő
Az óvodában 3 csoport működik az alábbi felosztás szerint:
Kiscsoport : 26 fő
Középső csoport: 23 fő (egy gyermek 3 főnek számít)
Nagycsoport: 26 fő
A délutáni pihenést egy csoportban tudjuk biztosítani. A délutánt is az óvodában
töltő, ott alvó gyermekek száma: 17 fő
Az óvodába 26 gyermeket írattak be. A jelentkező gyermekekből 26 fő nyert felvételt.
Településünkön bölcsődei ellátás nincs.
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A gyermekekkel 3 csoportban 5 óvónő és 3 dajka foglalkozik. Az önkormányzat 1 fő
közhasznú munkást biztosít a gondozási feladatok ellátásához, és április 1.-től 1 fő 6
órában a konyhai feladatokat látja el.
Az óvoda minden hétköznap reggel 6,30 órától, délután 16,30 óráig látja el a
gyerekeket.
A gyerekekről az óvodába lépéstől – távozásig egyéni fejlesztési tervet, fejlődési
lapot vezetnek. Ennek ismeretében a szülőket minden évben tájékoztatják a gyermek
aktuális fejlettségéről.
Azokat a gyermekeket, akiknél valamely területen lemaradást tapasztalnak Nevelési
Tanácsadóba, illetve Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsághoz küldik, ahol segítséget kapnak a további fejlesztendő feladatokhoz.
Jelenleg 1 gyermeknek van szakértői véleménye, fejlesztését a gyógytestnevelő
végzi, 1 gyermeknek pszichológiai véleménye, és 1 gyermeknek szakértői
véleményét várjuk a Nevelési Tanácsadótól.
A gyermekek fejlesztését az óvónőkön kívül segíti 1 logopédus és 1
gyógypedagógus.
A gyermekek az óvodai életüket meghatározott napi és heti rend alapján élik. A
délelőtti tevékenységek mellé fakultáció keretében néptáncra járhatnak a gyerekek.”
A gyermekek napközbeni ellátását biztosítja még a településen működő II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény melynek
igénybevételéről, tapasztalatairól Koczka Istvánné Igazgatónő beszámolója nyújt
részletes információt.
A 2010/2011-es tanévben oktatásban résztvevő tanulók száma a 2010. október 1-jei
statisztikai adatok alapján
Bucsa
Évfolyamok:
Évfolyamok
létszáma:
SNI-s
E
tanulók (2
főnek
B
számítanak)
BMTB
stanulók (2
főnek
Ő
számítanok)
HH-s
L
tanulók
Ebből HHH
tanulók
Napközis
tanulók
Ebből HH-s
Ebből HHH-s

1.
23

2.
37

3.
23

4.
22

5.
26

6.
21

7.
25

8.
30

Összesen
207

1

2

2

0

3

2

4

4

18

9%

5

4

1

4

5

3

5

5

32

15%

21

32

20

18

20

16

22

20

169

82%

10

18

7

9

10

11

13

10

88

43%

3

12

5

5

5

1

7

4

42

20%

3
2

8
5

4
3

3
0

4
2

1
1

7
4

4
1

34
18

81%
43%

Kertészsziget
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Összlétszámhoz
viszonyított
arány

Összevont
osztályok
Összevont
osztálylétszámok
SNI-s
E
tanulók
B
B
BMT-s
Ő
tanulók
L
HH-s
tanulók
Ebből HHHs tanulók
Napközis
tanulók
Ebből HH-s
Ebből HHHs

1-2.o.

3-4. o

Összesen

10

10

20

Összlétszámhoz
viszonyított arány

2

3

5

25%

1

2

3

15%

10

9

19

95%

5

4

9

45%

10

10

20

100%

10
5

9
4

19
9

95%
45%

Rövidítések:
SNI: sajátos nevelési igényű
BMT: beilleszkedési, magatartási és tanulási zavar, nehézség
HH: hátrányos helyzetű
HHH: halmozottan hátrányos helyzetű
1. Az SNI-s tanulók fejlesztését a békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglaltak alapján
látjuk el. A 18 tanulónak 4 csoportban heti 2 rehabilitációs órát biztosítunk
gyógypedagógusok által. A rehabilitációs fejlesztésen kívül tantárgyi
felzárkóztatás is segíti a hiányosságok pótlását magyarból és matematikából.
A 5 SNI-s tanuló ellátása a kertészszigeti tagintézményben helyben megoldott.
2. A BMT-s tanulók a dévaványai Nevelési Tanácsadó gondozásában állnak. A
tanulási nehézséggel küzdő 32 tanuló fejlesztését helyben, heti 2 órában
gyógypedagógusok, a tantárgyi felzárkóztatást magyarból és matematikából a
szakot tanító pedagógusok végzik. A beilleszkedési és magatartászavaros
tanulók létszáma 11 fő. Heti 4 órában pszichopedagógus végzi a fejlesztést.
Az egyéni fejlesztést segítő rehabilitációs és fejlesztő órák száma nőtt.
3. A 2006-2007-es tanévtől foglalkozunk a HHH-s tanulók integrált
nevelésével. 2010/2011-es nevelési évben a HHH tanulók aránya Bucsán
43%, Kertészszigeten 45%. Az integrált pedagógiai rendszer működtetését
kiegészítő támogatás segíti, mely támogatásra minden évben pályázni lehet.
2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig összesen 10 960 217 Ft segíti
ezt a feladatellátást. Az érintett tanulók nevelését - oktatását egyéni fejlesztési
terv szerint végezzük. Fejlődésüket, előrehaladásukat a szülővel
háromhavonta értékeljük. A támogatásnak köszönhető pluszórák nagy
segítséget jelentenek a hiányosságok pótlásában, a tehetséggondozásban.
Az integrált neveléshez kapcsolódik az Útravaló ösztöndíjprogram. Ebben 30
fő 7-8. osztályos tanuló vesz részt mentor tanáraikkal együtt.
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4. A tanév elején napközibe 42 tanuló jelentkezését tudtuk elfogadni: 25 alsós
és 17 felsős tanulóét. Az ellátást kérők 81 %-a hátrányos helyzetű, ebből 43 %
halmozottan hátrányos helyzetű. Napközi és tanulószoba iránt sokkal nagyobb
az igény, mint ahány tanulót egy csoportba fel tudunk venni.
A kertészszigeti tagintézményben minden tanuló részesül napközi ellátásban.
5. Az iskolában működő szakkörök, a szakkörök létszáma:
Szakkör
megnevezése
Angol (nyelvvizsgára
felkészítő)
Énekkar
Magyar felvételi
előkészítő
Matematika felvételi
előkészítő
Alsós tömegsport
Labdarúgás 3
csoport
Iskolaújság

Létszáma (fő)

Ebből HH-s tanuló

Ebből HHH-s tanuló

11

7

2

19
14

16
8

8
2

7

4

1

28
53

24
43

10
22

9

7

4

A tanulólétszám csökkenése maga után vonja a felhasználható időkeret
csökkenését, ezzel párhuzamosan a választható szakkörök száma évről-évre
kevesebb. Kertészszigeten az alsósoknak az időkeret hiánya miatt nem indítanak
szakköröket.
6. A korrepetálás időkerete tovább csökkent, jelenleg 9 osztályra 8,5 óra jut a
tavalyi 10 óra helyett. Ezen a helyzeten segít a HHH tanulók integrált neveléséhez
rendelt többlet időkeret támogatása. Az egyéni felzárkóztatók (korrepetálások)
időkeretét a tavalyi heti 8 óra helyett csupán heti 4 órával, a továbbtanulók
felkészítését a tavalyi heti 4 óra helyett heti 1 órával tudtuk növelni. A tanulók
felzárkóztatását ez az időkeret nagymértékben segíti.
7. A szociális hátrányok csökkentése és a felzárkóztatás mellett másik nagyon fontos
feladatunk a tehetséggondozás. A tanulóknak egy tanéven belül több alkalommal
biztosítunk lehetőséget, hogy helyi, területi, megyei, országos tanulmányi és
sportversenyeken vehessenek részt. Az elért eredmények bizonyítják, hogy tanulóink
felkészültek ezekre a versenyekre.
8. A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai közül intézményünkben a logopédiát
és a gyógy-testnevelést vehetik igénybe a gyerekek. Logopédiai fejlesztésen 31
tanuló vesz részt, heti 11 órát biztosítunk a fejlesztésükhöz. A logopédiai ellátást
igénylők száma évről-évre növekszik, egyre nagyobb időkeretre van szükség a
fejlesztéshez.
Gyógytestnevelésre 32 tanuló jár. Két csoportban heti 3 órában kapnak fejlesztést.
9.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait szívesen veszik igénybe a tanulók.
Kölcsönzések száma átlagosan 195 eset/félév. Megfelelő géppark hiányában
internet hozzáféréssel a könyvtárban továbbra sem rendelkezünk.
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.
10.
Alapfokú művészetoktatást
intézményben.
A működő tanszakok tanulólétszáma:
Furulya tanszak: 14 fő
Furulya előképző: 10 fő
Néptánc tanszak: 60 fő
Festészet tanszak: 16 fő
Színjáték tanszak 15 fő
____________________
Összesen:
115 fő

önállóan

harmadik

éve

folytatunk

az

A művészeti nevelés-oktatás iránt mind a szülők, mind a tanulók részéről nagy az
igény. A tanulólétszám 56%-a iratkozott be erre a képzési formára. 97 tanuló
hátrányos helyzetű, ebből 49 fő halmozottan hátrányos helyzetű, tandíj
mentességben részesülnek.
11. A kötelező és választható tanórai foglalkozásokon felül különböző szabadidős
programok kerülnek megszervezésre:
Évente 3 alkalommal színházlátogatás
Művészeti bemutatók
Kulturális bemutató
Nyári tábor (Káptalanfüred)
Iskolai ünnepségek: Mikulás, karácsony, farsang, Anyák napja, Rákóczi napok
Klubdélutánok
Nemzeti műsorok
Kirándulások: osztálykirándulások, iskolai kirándulás
Úszásoktatás
Kulturális életünket színesítette a TÁMOP 3.2.11 „Nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása” című projekt, amelyet a Bibuczi Nonprofit Kft-vel együttműködve
valósítottuk meg a tanév folyamán.
A fentieket összegezve: A tanulók összetételénél fogva nagy hangsúlyt fektetünk
a szociális hátrányok csökkentésére (HH-s, HHH-s tanulók), a tanulási zavarral
küzdő tanulók fejlesztésére (SNI-s, BMT-s tanulók, beszédzavar-logopédia),
mozgásszervi betegségek javítására (gyógy-testnevelés, sport foglalkozások,
úszásoktatás), művészeti nevelésre (művészeti tanszakok) a szabadidő hasznos
eltöltésére (szakkörök, szabadidős programok, versenyek). Célunk a sokoldalú
személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, hogy megfelelően
felkészítsük tanulóinkat a továbbtanulásra.
A
feladatellátás
színvonalának
növeléséhez,
színesítéséhez,
az
eszközfejlesztéshez igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni. 2010ben 11 beadott pályázatból mind a 11 nyert. Összesen 13 522 374 Ft támogatást
kaptunk.
Készítette: Koczka Istvánné igazgatónő
Átmeneti gondozás:
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Az 1997. évi XXXI. Tv. 94.§ (2) bekezdése a települési önkormányzatok feladataként
írja elő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekek
átmeneti gondozását.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb
szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés
és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell
gondoskodni.
A gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes
képviselő kérelmére – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a
szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más
akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.
A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermekek otthontalanná vált szülője
is elhelyezhető.
A települési önkormányzatnak az átmeneti gondozás, mint alapfeladat biztosítására
kétféle lehetőség kínálkozik:
- települési önkormányzat által helyettes szülői hálózat létrehozása, vagy önálló
helyettes szülő alkalmazása
- ellátási szerződés kötése olyan települési önkormányzattal ahol az átmeneti
gondozás már biztosított, tehát működik családok átmeneti otthona, vagy helyettes
szülői hálózat
Önkormányzatunknak jelenleg a Gyermekláncfű Alapítvánnyal van szerződése,
amely szerint Dévaványán működik a családok átmeneti otthona.
A családok átmeneti otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen
helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem
lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.
Az átmeneti gondozás igénybevétele nem jellemző a településünkön, hisz évek óta
egy család sem vette igénybe, illetve nem került olyan helyzetbe, ahol ezt a módot
kellett volna választani a biztonságos elhelyezésre. Ennek oka lehet az is, hogy nagy
távolságban van csak lehetőség arra, hogy családok átmeneti otthonát igénybe
vegyék, helyettes szülő pedig a településen és sajnos a környéken sem nagyon van.
Az átmeneti gondozás, mint gondozási forma falusi szinten nem elterjedt, egyrészt
mert az emberek nem ismerik, másrészt problémáikat igyekeznek ha másnem a
tágabb családon belül megoldani, harmadrészt nincs a hálózat teljesen lefedetten
kialakulva.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás egymással összefüggő fogalmak,
közöttük a gyermekvédelmi gondoskodás a gyermekvédelmi rendszer része.
Gyámügy alatt a gyámhatóság feladat és hatáskörébe utalt ügyeket érti a jogszabály.
Ennek következtében nemcsak a gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos
feladatokat látja el, hanem feladata a cselekvőképtelen és a korlátozottan
cselekvőképes kiskorúak, valamint a gondnokoltak személyi és vagyoni érdekeinek a
megóvása is. A szakmaiság biztosítása és megerősítése, valamint az állami
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felelősségvállalás miatt a gyámhatósági feladatok megoszlanak a települési
önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal között.
A gyámügyi feladatokat két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba azok a
hatósági ügyek tartoznak, amelyek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
megszűntetését segítik elő. Ez a tevékenység mindenképpen feltételezi a család
alapos ismeretét. Ezek, a településen maradó hatósági feladatok elsősorban a
prevenciót és az azonnali beavatkozás lehetőségét biztosítják. Másik csoportba azok
a hatósági ügyek tartoznak, amelyekben a gyermekek, és más személyek sorsát
befolyásoló döntéseket kell hozni, ezért szerencsésebb ezeknek az ügyeknek a
hatáskörét a gyámhivatalokhoz tenni.
A gyámügyi, gyermekvédelmi feladatot ellátók alaptörvénye a Gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény, mely az ENSZ
Gyermekjogi Egyezményének hazai feltételeihez igazodó alaptörvénye. A törvény
szabályozza a gyermekekre és családokra irányuló szociális védelmet, ellátásokat,
alapvetően a gyermek jól létének biztosítását.
A törvény célja, hogy megállapítsa és rögzítse a gyermekek jogait, a gyermekek
védelmének rendszerét, az egyes ellátási formákat, azok fő szabályait és a gyámügyi
igazgatás szervezetét. A törvény alapelve a gyermekeket nevelő családok többirányú
támogatása, melynek értelmében a gyermeket a családból kiemelni csak akkor lehet,
ha a támogatások ellenére a veszélyeztető körülmények a családon belül nem
szűntethetők meg. A hatósági intézkedéseket minden esetben meg kell, hogy előzze
valamennyi a gyermekre kiterjedő, az alapellátás keretében működő ellátás
felajánlása a családnak, melynek igénybevétele önkéntes. A törvény a családi típusú
nevelésre irányuló rendszer kialakítását, a megelőző és a családba való
visszahelyező megoldásokat ösztönzi, helyezi előtérbe. Fontos eleme a törvénynek,
hogy tartalmazza a gyermeki jogokat, a szülői jogokkal és kötelességekkel
párhuzamosan.
Védelembe vétel:
Védelembe vétel elrendelésére akkor van szükség, ha a gyermek
veszélyeztetettségét a szülő az alapellátások igénybevétele és az együttműködés
ellenére sem tudja, vagy nem akarja megszűntetni, illetve alapellátástól további
eredmény nem várható. A védelembe vétellel egyidejűleg kirendelt családgondozóval
a szülő és a gyermek köteles együttműködni. A családgondozó feladata a gyermek
gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, valamint a szülői
nevelés támogatása.
A védelembe vételt elrendelő intézkedés tartalmazhat
kötelezéseket, figyelmeztetéseket a gyermek és a szülő vonatkozásában is. A
gyermek számára leginkább magatartási szabályok kerülnek megállapításra, melyet
a gyermeknek az együttműködés során be kell tartania. A szülők kötelezése lehet
különböző segítő szervezetek felkeresése, egészségügyi ellátás igénybevételére
való kötelezés, a gyermek számára nevelési tanácsadó felkeresésének biztosítása,
illetve kötelezésként elrendelhető, hogy a gyermek érdekében vegyék igénybe az
oktatási intézmények napközi otthonos ellátását. A szülők figyelmeztetése a
helytelen életvezetésük miatt kialakult helyzetük megváltoztatására szólítja fel.
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A védelembe vétellel a gyámhatóság tartós ellenőrzése alá vonja a gyermek
gondozását és egy tartós családgondozással párosuló hatósági felelősségvállalás
veszi kezdetét a gyermek sorsának alakulása érdekében.
A védelembe vétel hatékonysága szorosan összefügg a gyermekjóléti szolgálat
működésével. Optimális esetben a védelembe vételi eljárás a gyermekjóléti szolgálat
javaslatára indul, hisz feltételezhető, hogy a gyermek illetve a szülők problémáját a
szolgálat már korábban tapasztalta és alapellátás keretében családgondozásban
részesítette. A védelembe vétel tehát leggyakrabban a gyermekjóléti szolgált
javaslatára indul, a javaslatban nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének
okáról, a szülők együttműködési készségéről, javaslatot tesz a kirendelhető
családgondozó személyére és a szükséges hatósági intézkedésekre.
Megküldi a gyámhatóság részére a javaslatát, illetve az alapellátás során felvett
adatlapokat,
a
korábbi
gondozás
során
szerzett
tapasztalatokat,
környezettanulmányt.
A jegyző a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembe vételével védelembe
veheti továbbá:
a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett
fiatalkorút,
a nyomozóhatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 14. életévét
be nem töltött gyermeket,
a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
2009.12.31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma: 14
A tárgyév során megszűnt védelembe vett kiskorúak száma: 13
A tárgyév során védelembe vett kiskorúak száma:8
A védelembe vett kiskorúakból 5 gyermek esetében a szülőnek felróható, 3 gyermek
esetében pedig a gyermeknek felróható magatartási okból lettek védelembe véve. A
védelembe vett 8 gyermekből 7 a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján, 1 pedig
más szerv (iskola) jelzése alapján került védelembe véve.
A családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek 7, ebből 2 családot
a gyermekjóléti szolgálat gondozott a védelembe vétel előtt.
A 2010 évben nyilvántartásba került gyermekek védelembe vételének okai:
-3 gyermek esetében: a gyermek viselkedés és magatartásbeli problémái, deviáns
megnyilvánulások előtérbe kerülése, normaszegő kortárscsoporthoz csapódás
személyiség negatív irányú fejlődése, elkallódás, bűnözői magatartás kialakulásának
veszélye, rendszeres tankötelesség mulasztás
5 gyermek estében: a gyermekek elhanyagolása, nem megfelelő lakókörnyezet
(rendetlenség, kifogásolható tisztaság), a szülők életvitelének problémái,
együttműködési készség, felelősség érzet alacsony szintje
Védelembe vétellel elrendelt intézkedések:
A 15 kiskorút érintő védelembe vételénél, mivel jelen volt a szülőknek felróható
magatartási, viselkedési, életviteli, illetve helytelen nevelési módszer, ezért az
elrendelt intézkedések tartalmazták a szülők felszólítását magatartásuk
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megváltoztatására és együttműködési kötelezettség megállapítását a kirendelt
családgondozóval. Kötelezte a szülőket, hogy folyamatosan vegyék igénybe a
gyermekek napközbeni ellátását, melyet az iskola és az óvoda biztosított.
3 gyermek esetében a fiatalkorú részére magatartási szabályok kerültek
megállapításra úgy, mint:
- tanulási kötelezettségének maradéktalanul tegyen eleget, az iskolából
igazolatlanul ne hiányozzon,
- a családgondozóval megbeszéli és tervet készít az iskolai elfoglaltság
utáni programjairól
- tanítást, illetve a kollégiumot követően köteles hazamenni, és a szülőtől
engedélyt kérni szabadidős programjához, melyet a családgondozóval is
egyeztet
- köteles az ellenőrző könyvét bemutatni a családgondozónak is
- szabadidejében ha kapcsolatot akar tartani barátjával köteles a szüleitől
engedélyt kérni, távolmaradásáról a családgondozót értesíteni
- magatartásán változtasson, kapcsolataiban felelősségteljesen viselkedjen
- szabadidejéről rendszeresen számoljon be szülőjének és
családgondozójának
- szülője és családgondozója utasításait tartsa be
- a fiatalkorú este 19 óra után szülői felügyelet nélkül ne tartózkodjon az
utcán, illetve szórakozóhelyen
Védelembe vétel megszűntetése:
-1 gyermek esetében a gyermekvédelmi intézkedés más formájának elrendelése
miatt – átmeneti nevelésbe vétel – a védelembe vétel megszűntetésre került.
-1 gyermek esetében nagykorúvá válása miatt került sor a védelembe vétel
megszüntetésére.
-1 gyermek esetében illetékesség hiánya végett került sor a védelembe vétel
megszüntetésére és az ügy illetékes hatósághoz történő áttételére.
Védelembe vételek felülvizsgálatainak eredményei:
-7 gyermek esetében a védelembe vétel 2010 évi felülvizsgálatára irányuló
eljárásban a családgondozó a helyzetértékelésében tájékoztatta a gyámhatóságot,
hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt, a nevelés- gondozási tervben
meghatározottak maradéktalanul megvalósultak így a védelembe vétel
megszüntetését javasolta.
-6 fiatalkorú esetében a védelembe vétel további fenntartása lett elrendelve, mert a
gyermekek veszélyeztetettsége nem szűnt meg. Az egyéni gondozási-nevelési
tervben foglalt feladatok nem valósultak meg minden vonatkozásban, illetve a
védelembe vétel alatt is rendszeres problémák merültek fel. A családgondozás során
a kapcsolattartás rendszeres volt, de az együttműködés több alaklommal
látszólagosnak bizonyult. A fiatalkorú a tankötelességének nem tett maradéktalanul
eleget, igazolatlanul is többször hiányozott. A szülők ráhagyó neveléssel nevelik
gyermeküket, a gyermekre hajlamosak voltak rá hagyni, ha annak nem volt kedve
iskolába menni, elfogadták a betegségre való hivatkozást és időnként még azt sem
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követelték meg, hogy orvoshoz menjen, holott a szülő által igazolható napokat már
régen kimerítették. A gyermeknevelésben a szülők nem kellően következetesek. A
szülők figyelmeztetve lettek helytelen életvezetésük, magatartásuk következményeire
és annak megváltoztatására. A szülők tegyenek eleget a gyermek tankötelességének
betartására irányuló kötelezettségüknek. A szülők biztosítsák a gyermek számára a
megfelelő nyugodt hátteret az otthoni tanuláshoz és pihenéshez. A szülők nyújtsanak
segítséget a gyermek, tanulmányi munkájának az elvégzéséhez. A szülők
rendszeres ellenőrzéssel segítsék elő, hogy a gyermek tankötelességének eleget
tegyen, valamint kérjék számon azt. A szülők kerüljék azt, hogy gyermekük esetleges
hazugságait
fedezzék,
probléma
esetén
forduljanak
segítségért
a
családgondozóhoz. A szülők következetes neveléssel érjék el, hogy a gyermek az
otthoni és az iskolai tanulási kötelezettségeinek eleget tegyen, szükség esetén
segítsék tanulását. A fiatalkorú részére magatartási szabályok lettek megállapítva.
Ideiglenes hatályú elhelyezés:
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését családi környezete, vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt
azonnali elhelyezése szükséges a jegyző, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az
ügyészség, a bíróság, a büntetés végrehajtási intézet parancsnoksága ( beutaló
szerv ) a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél,
más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, gyermekotthonban helyezi el, és erről
haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül
a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek
teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.
2010-ben 1 gyermeket érintő ideiglenes hatályú elhelyezés történt.
-

1 kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésének oka a védelembe vétel
eredménytelensége, a gyermek magatartásának negatív irányú változása,
önmagára veszélyessé válása.

Családba fogadás
A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül
gyakorló szülő kérelmére – a külön élő másik szülő meghallgatásával – a
gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte
vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett
család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba
fogadás a gyermek érdekében áll.
2010-ben településünkön családba fogadás nem történt.
Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése
A családi pótlék – a családtámogatási ellátások egyik legfontosabb elemeként- a
tanköteles korú gyermek esetében annak iskoláztatási költségeihez nyújtott állami
hozzájárulás. Az ellátás célja és funkciója hangsúlyozottan a tanuláshoz kapcsolódó
kiadások részbeni átvállalása. Fontos, hogy a családok érezhető támogatást
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kapjanak a gyermekek felneveléséhez, iskoláztatásához. Ugyanakkor az is
össztársadalmi érdek, hogy az iskoláskorú gyermekek maradéktalanul eleget
tegyenek tankötelezettségüknek.
Fenti indokok alapján a jogalkotó megváltoztatta a családi pótlék rendszerét. Ehhez
kapcsolódóan 2010. augusztus 30. napjával módosult a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
A fenti jogszabályváltozások következményeként, ha a tanköteles korú gyermek a
közoktatási intézmény, kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul
mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatósának jelzése alapján, a gyermek lakó-,
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
gyámhatóságként eljárva :
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás
után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban
meghatározott jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik tanórai foglalkozás utánamennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn- elrendeli a gyermek
védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztését.
2010. december 31.-ig nem került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére
egy gyermek esetében sem, 10 óra utáni végzés meghozatalára 4 gyermek
esetében került sor.
A szabályok nagyon újak a szülők és a gyermekek számára is, és még a mai napig
sincsenek néhányan tisztában azzal, hogy milyen komoly következményei vannak
ezeknek az igazolatlan hiányzásoknak a gyermekre és a családra nézve is. Sajnos
azt a megállapítást kell tenni, hogy a szülők nem helyeznek túlságosan nagy
hangsúlyt ezeknek a hiányzásoknak a megelőzésére, és nem is igazán törődnek
vele, mindaddig, amíg a szabálysértési eljárás keretében nem tapasztalják ennek
anyagi következményeit. Ezért is fontos tudatosítani a szülőkben is, és a
gyermekekben is, hogy amennyiben az lehetséges ne mulasszanak igazolatlanul a
tanórákról.
5./ A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó
értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó
adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira
vonatkozó adatokat is.
Ennek a pontnak az elemzését a mellékletként csatolt a Füzesgyarmati Városi
Gyámhivatal által készített beszámoló tartalmazza.
6/. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező
hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
2010évben a felügyeleti szervek részéről ellenőrzés nem történt.

42

7./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések ).
Az előző évekhez hasonlóan fontos jövőre vonatkozó cél lehet megszólítani a 10-1418 év közötti korosztályt, és számukra szabadidős programok szervezésével
értelmes időtöltést biztosítani.
A szabadidő hasznos eltöltését célozza a községben működő községi könyvtár, mely
azt a célt is szolgálja, hogy a gyerekek és fiatalok, valamint bármely érdeklődő
korosztály kulturális és szórakozási igényeit kiszolgálja.
Nagyon fontos lenne szabadidős sport programokat szervezni, abból a célból, hogy a
település fiataljai értelmes és hasznos délutáni elfoglaltságot találjanak maguk
számára, ahelyett, hogy az utcán csavarognak, rongálnak. A településen 2010 év
végén felélénkült sportélet segítséget nyújt ehhez a célhoz.
További jövőbeni cél lehet a gyerekek prevenciós felvilágosítását (drog, alkohol,
dohányzás, AIDS, stb.) célzó programok szervezése. Szabadidős elfoglaltságok,
sport, játék és szórakozási lehetőségek bővítése, szervezése, kulturális programok
megrendezése.
8./ A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
A 2010-es év vonatkozásában településünkön a gyermek és fiatalkorú elkövetők
köréből nem került sor védelembe vételre. A fiatalok hatékony szabadidős
elfoglaltságára azonban még mindig csekély programok állnak rendelkezésre. Sok
fiatalt látni cél nélkül kószálni az esti órákban is, mert nincs olyan szórakozási,
szabadidős tevékenység, amely idejüket leköthetné. A céltalanság hosszú távon
magában rejti a bűnelkövetés lehetőségét.
A kábítószer jelenlétéről nincs tudomásunk, de természetesen ez nem zárja ki
teljesen a lehetőségét. Dohányzó fiatalokat viszont szép számmal látni az utcákon.
Figyelemfelkeltő, hogy már egész fiatal, alig 14 év körüli gyermekeket is látni
cigarettával a kezükben, sok esetben a szülők jelenlétében is. További problémát
jelent a fiatalkorúak alkoholfogyasztása, rendszeresen előfordul, hogy egy-egy fiatalt
alkohollal a kezében, vagy egyértelműen illuminált állapotban lehet látni. Továbbá új,
és a fiatalok által igencsak közkedvelt veszélyforrásként említhetjük meg a különböző
nyugtató hatású gyógyszerek szedését, amelyre szintén tudtak példát prezentálni. A
2010. év során egyetlen ideiglenes hatályú elhelyezés egyik indoka is a fenti
magatartás volt. Mindenképpen szükséges a fiatalok sokrétű felvilágosítása, ennek
kivitelezése prevenciós programok, előadások szervezésében valósulhatna meg.
9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil
szervezetek ( alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció
stb. )
A településen több civil szervezet működik. A Balogh László Alapítvány anyagi
segítség nyújtásában járul hozzá a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek
segítéséhez, a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális alapítvány pedig az
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Általános Iskolában tanuló gyermekek kulturális és szabadidő programjait támogatja,
illetve a Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány melynek célja
támogatást nyújtani az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős
tevékenységének fejlesztéséhez.
A Karate-csoport, mint a karcagi székhelyű egyesület csoportja a gyermekek
hasznos szabadidejének eltöltéséhez járul hozzá. Programot biztosít a gyerekek
számára továbbá, a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület, akik kézműves
szakköröket, egyéb programokat szerveznek kicsiknek és nagyoknak (Családi nap,
Kézműves tábor) egyaránt.
A település sportéletének aktív szervezőjévé nőtte ki magát az utóbbi időben a
Bucsa Sport Egyesület, amely számos programot szervezett már az idei évben is, és
a nyár tekintetében is, színes rendezvényekkel, programokkal áll a sportolni vágyók
előtt.
Tisztelt Képviselő – testület!
A fentiek szerint tájékoztatom Önöket a település gyermekvédelmi feladatait ellátó
munkájáról. Kérem a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.
Bucsa, 2011. május 16.

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes
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