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Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2014. évi ellátásáról
"A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló többszörösen módosított 1997.
évi XXXI. Törvény 96.§. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést készít, amelyet a
Képviselőtestület megtárgyal.”
A beszámolási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakat terjesztem elő:
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10.számú melléklete határozza meg azon tartalmi
követelményeket, melyek figyelembevételével kell az átfogó értékelést elkészíteni.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.november hó 1-napjával
hatályba lépett törvény célja az volt, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat,
amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó személyek
és szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, a
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
Az 1997. XXXI. Törvény tehát a családok felelőssége mellett pontosan meghatározott ellátási
kötelezettséget írt elő az állam és az önkormányzat tekintetében, a személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások megszervezését a helyi önkormányzatok feladataként határozva meg.
A feladatok megvalósítását pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó alap és
szakellátások, valamint a jegyző, illetve a gyámhivatal hatósági intézkedései biztosítják,
megteremtve ezzel az ellátások és az intézkedések összhangját.
1.) Pénzbeli ellátások:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
a gyermektartásdíj megelőlegezése,
az otthonteremtési támogatás
2.) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a gyermekjóléti szolgáltatás,
a gyermekek napközbeni ellátása,
a gyermekek átmeneti gondozása.
3.) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakellátás:
az otthont nyújtó ellátás

1

-

az utógondozói ellátás
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,

4.) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a védelembe vétel,
a családba fogadás.
az ideiglenes hatályú elhelyezés,
a nevelésbe vétel
a nevelési felügyelet elrendelése
az utógondozás elrendelése
az utógondozói ellátás elrendelése
Az ellátó rendszer működtetése szempontjából kiemelkedő szerepet játszik az Önkormányzat.
Alapellátásként olyan feladatok váltak az Önkormányzat számára kötelezővé, amelyeknek
célja a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése
és megszüntetése. A gyermekek problémáit elsősorban az Önkormányzat által nyújtott
ellátásokkal kell megoldani.
Demográfiai mutatók:
Pécsely község 577.fő lélekszámából 94 fő volt a 0 – 18 éves korosztályba tartozó, ebből 6 év
alatti 28 gyermek, 7 – 14 éves korig 44 gyermek és 15 – 18 korig 22 gyermek. 2014-ban 4
gyermek született. Az elmúlt esztendőben 75 gyermek vett részt szervezett oktatásban.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Pécsely Község Önkormányzata 11/2013. (XII.27.) számú rendeletével szabályozta a
gyermekvédelmi támogatásokat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint
a végrehajtása tárgyában kiadott gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.(IX.10) Korm. rendelet módosulása miatt, 2007. január hó 1napjától jegyzői hatáskörbe került többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása, illetve megszüntetése. Jegyzői hatáskörben 13 törvényes képviselő kérelmének
helyt adva 22 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 1
évi időtartamra. Elutasított és megszüntetett kérelem nem volt. Önkormányzati segélyben 5 fő
részesült.
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás:
Pécsely Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatásokat önálló gyermekjóléti
szolgálat működtetésével, illetve a képesítési előírásoknak megfelelő szakember
foglalkoztatásával megoldani nem tudta, így
1998. március 1. napjával társulási
megállapodást kötött a Balatonfüred Város Önkormányzatával a Családsegítő Központ által
biztosított gyermekjóléti szolgálat biztosítására, melyet a Képviselőtestület évente
meghosszabbított. Ez a szolgáltatás 2006. január 1-től kistérségi feladatellátás keretében
történik.
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezését irányítását összehangolását tehát a balatonfüredi
Szociális Alapszolgáltatási Központon belül létrehozott Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körében a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a
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családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését, valamint egyéb szolgáltatási,
gondozási és szervezési feladatokat lát el. 2010. augusztusától Kellerné Papp Ágnes a
családgondozó. A családgondozó felsőfokú szociális szakképesítéssel rendelkezik, melyet a
15/1998. (IV.30.) NM. rendelet ír elő a családgondozói feladat ellátására.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét elősegítendő az alábbi szakszolgáltatások vehetők
igénybe:
- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás,
- Nevelési tanácsadás
- Életvezetési tanácsadás
- Információnyújtás
- Hivatalos ügyintézésben való közreműködés,
- Konfliktuskezelés
- Közvetítés más szakmai szolgáltatásba
- Szabadidős programok szervezése
A családgondozó feladata, hogy a gyermekeket, illetve a szülőket tájékoztassa azokról a
jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek a gyermek testi - lelki, szellemi, valamint
erkölcsi fejlődésének biztosításával, illetve családban történő nevelkedésének elősegítésével
összefüggésben állnak.
Fenti kötelezettségeknek megfelelően, a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének céljáról –
és tartalmáról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, a községben elhelyezett
hirdetmények útján értesült a lakosság. A családgondozó minden alkalommal értesítést küld a
kliensfogadás időpontjáról a helyi önkormányzathoz.
Az észlelő és jelzőrendszer működtetése által a gyermekeket általában veszélyeztető okok
feltárása, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerése vált
lehetővé. A családgondozás a szociális munka eszköztárának alkalmazásával, folyamatos
kapcsolattartással, a szolgáltatások közvetítésével, szakmai team munka keretében valósul
meg. 2014 évben is heti rendszerességgel csütörtökönként „Szivárvány” Gyermek Klub”
elnevezéssel gyermek klubot működtetnek, ahol elsősorban kisiskolás korú gyermekek
számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy az alkotás, a játék, és a mozgás segítségével
vezessék le a bennük lévő feszültséget, és értékes módon, örömteli tevékenységekkel töltsék
el szabadidejüket. A Szivárvány Klub résztvevői számára, az aktuális ünnepekhez, és az
azokhoz kötődő hagyományokhoz igazodva az év folyamán számos rendezvényt szerveztek.
A klubfoglalkozások 38 alkalommal átlagosan 21 gyermek részvételével zajlottak.
Pécsely község területén 2014 évben 6 családból 11 gyermek részesült gyermekjóléti
ellátásban. Ebből 4 esetben védelembe vétel, 7 esetben pedig alapellátás keretén belül történt
a családgondozás. Tárgyévben 2 új gondozási eset keletkezett. (1 esetben jelzőrendszer által,
1 esetben pedig szülő által kezdeményezett kapcsolatfelvétel történt.)
Átmeneti nevelésben lévő gyermek vérszerinti családjának gondozása sem volt.
A családgondozás a szociális munka eszköztárának alkalmazásával, folyamatos
kapcsolattartással, a szolgáltatások közvetítésével, szakmai team munka keretében valósul
meg.
A teljes ellátási területről a családgondozási tevékenység során feltárt és kezelt problémák az
ellátott gyermek száma szerint: 178 fő . Pszichológiai tanácsadás 25 gyermek esetében, 163
alkalommal vált szükségessé. Pécselyről 3 gyermek, összesen 35 alkalommal vette igénybe
ezt a szolgáltatást.
Jogi ügyekben (15 gyermek volt az érintett), összesen 14 alkalommal éltek a szülők az
ingyenes tanácsadás lehetőségével.
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A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt fő problémák az ellátási területünkhöz
tartozó 12 településen, az ellátott gyermekek száma szerint
Magatartászavar, teljesítményzavar 32 fő, Családi konfliktus 54 fő, Anyagi (megélhetési,
lakhatással összefüggő) 33 fő, Szülők vagy a család életvitele 19 fő, Gyermeknevelési 19 fő,
Szülői elhanyagolás 3 fő, Fogyatékosság, retardáció 10 fő, Szenvedélybetegségek 6 fő,
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 2 fő összesen : 178 fő.
A családgondozási tevékenység során feltárt és kezelt fő problémák Pécsely községben, az
ellátott gyermekek száma szerint: Szülők vagy a család életvitele: 3 fő, Családi konfliktus:
2 fő,
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő): 2 fő,
Magatartászavar,
teljesítményzavar: 1 fő, Szülői elhanyagolás: 1 fő, Fogyatékosság, retardáció: 1 fő,
Szenvedélybetegségek: 1 fő. Összesen: 11 fő.
A felsorolt veszélyeztető tényezők közötti, jól látható ok-okozati összefüggés
következményeként, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont családok túlnyomó
részénél, ezen problémák halmozott formában jelentkeznek, amely jelentősen megnehezíti az
esetkezelést.
Az érintett szülők és gyermekek is vállalták a családgondozóval való együttműködést, az
adott probléma/problémák megoldása érdekében. Az együttműködés - a családdal közösen
meghatározott pozitív változás elérése érdekében zajlik, amely folyamatos kapcsolattartás útján valósult meg.
A gyermekjóléti Szolgálat felé az észlelő- jelző rendszer tagjai részéről (oktatási, nevelési
intézmények ifjúságvédelmi felelősei, védőnői szolgálat, házi, illetve gyermekorvos) az
említett eseteken kívül veszélyeztetett helyzetű gyermekről nem érkezett tájékoztatás.
A családgondozó heti rendszerességgel találkozott az alapellátásban gondozott családokkal
(családtagokkal), amelynek során:
- gyermeknevelési problémák, családi konfliktushelyzetek valamint szenvedélybeteg
családtag által előidézett problémák feloldására - illetve kezelésére irányuló szakmai
tevékenység folytatása vált indokolttá.
A Gyermekjóléti Szolgálat a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 14. §-ában megfogalmazott
kötelezettségének megfelelően, folyamatos kapcsolatban áll az észlelő - jelzőrendszer
tagjaival (házi gyermekorvos, védőnő, óvodai - iskolai ifjúságvédelmi felelősök, gyámügyi
ügyintéző, nevelési tanácsadó szakemberei), legalább havi rendszerességgel esetmegbeszélést
tartott, amelyekről mindenesetben írásos dokumentum - feljegyzés - készült.
Gyermekkorú bűnelkövető 2014.év folyamán nem volt. Szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya és a családjából kiemelt gyermek sem volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti nevelésben lévő gyermek családjába történő
visszahelyezhetőségének elősegítése érdekében,
a Gyámhivatal által elfogadott egyéni
elhelyezési terv alapján folytatja családgondozási tevékenységét. A családgondozó fenti cél
elérése érdekében együttműködik a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
munkatársaival is.
A családgondozás elsődleges célja, az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges
feltételek megteremtésének, valamint a gyermekkel való kapcsolattartás megvalósulásának
elősegítése.
A részletesen kifejtett tények, adatok alapján megállapítható, hogy a
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az észlelő-jelzőrendszer hatékony működtetéséhez
szükséges alapvető feltételek Pécsely községben is biztosítottak.
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