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Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény
Székhely címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Gyermekjóléti Központ/szolgálat feladatait ellátó szakmai szervezeti egységek


Család-és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága
Címe: 3530 Miskolc, Arany J. u. 37.

Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:


Család- és Gyermekjóléti Központ
3525 Miskolc, Mátyás király u.15.



Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ
3530 Miskolc Szemere u. 5.



Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ
3533 Miskolc, Jedlik Á. u. 3/a.



Avasi Területi Szolgáltatási Központ
3529 Miskolc, Szentgyörgy út 42-44.



Perecesi Szolgáltatási Központ
3518 Miskolc, Bollóalja u. 115.



Berzék
3575 Berzék, Petőfi Sándor út 44.



Bükkszentkereszt
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.



Harsány
3555 Harsány, Hunyadi u. 2.



Köröm
3577 Köröm, Rákóczi F. u. 11.



Mályi
3434 Mályi, Botond u. 5.



Nyékládháza
3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 47.



Ónod
3551 Ónod, Rákóczi u. 51.
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Répáshuta
3559 Répáshuta, Kossuth L. u. 2.



Sajóbábony
3792 Sajóbábony, Arany J. u. 5.



Sajóecseg
3793 Sajóecseg, Thököly út 5.



Sajóhidvég
3576 Sajóhidvég, Rákóczi út 37.



Sajókeresztúr
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40.



Sajósenye
3712 Sajósenye, Petőfi u. 14.
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1. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás működését
meghatározó és kapcsolódó jogszabályok
1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról
2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők
képzéséről és vizsgakövetelményeiről
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatáról
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
9/1999. (Xi.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20án kelt Egyezmény kihirdetéséről
127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
415/215. (XII.23) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe
veői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.

Szakmai munkát meghatározó protokollok, módszertani útmutatók, szakmai
ajánlások:
- Szakmai ajánlás – „a Család - és gyermekjóléti szolgáltatás által
működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének
szabályairól” (EMMI 2017)
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- Módszertani útmutató – „ a Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer
működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és
megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek módszertan”
(EMMI 2017)
- Protokoll – „ a Család - és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett
észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól” (EMMI 2017)
- Protokoll – „ a Gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és
gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól” (EMMI 2017)
- Protokoll – „ a Család - és gyermekjóléti szolgáltatás keretében
biztosított szociális segítőmunka folyamatairól” (EMMI 2017)
- Módszertani útmutató kötelezően vezetendő dokumentációk
- Módszertani útmutató az alapszolgáltatások szakmai programja
elkészítéséhez
- Módszertani útmutató család-és gyermekjóléti szolgáltatás

2. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: MESZEGYI) által
működtetett Család- és Gyermekjóléti Központ intézményi
környezetének bemutatása
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(továbbiakban: Szt.), és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) a szociális biztonság megteremtése,
megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme szerint meghatározza az állam
és az önkormányzatok által biztosított egyes szociális, gyermekvédelmi ellátások
formáit, szervezetét, a működésük alapvető szabályait, ellátásra való jogosultság
feltételeit és érvényesítésük garanciáit.
Mindkét törvény kimondja, hogy a szociális, család- és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint
kisebb közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek
és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének IX-262/3443/2012.sz. határozata
értelmében az önkormányzat fenntartásában működő intézmények a Miskolci
Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Megyei Módszertani Központba olvadtak be, és a jogutód intézmény neve 2013. január
1-től Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény –
Módszertani Központ elnevezésre változott.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-144/4981/2013.sz. határozatának 4.
pontja alapján a Közgyűlés hozzájárult a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ fenntartói feladatainak a
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás részére történő átadásához.
2013. július 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ fenntartója a Miskolc Környéki Önkormányzati
Társulás. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 11/2013.
(XI.27.) sz. Társulási Tanácsi határozatával – figyelemmel a 2012. évi CXCII. törvény
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rendelkezéseire – döntött az intézmény feladatellátásnak módosításairól, továbbá
jóváhagyta Sajóörös Község önkormányzatának csatlakozását, illetőleg Sajópetri
Község Önkormányzatának kilépését, ezzel együtt az ellátott feladatok területi
módosítását. A Társulási Tanács jóváhagyta a GYÁO-CSÁO feladatellátásának
területi módosítását (a feladatellátás 2014. 01.01-től kiterjed a Társulás településeire.)
2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
A struktúraátalakítás elsődleges célja volt, hogy átláthatóbb, tervezhetőbb és
hatékonyabban működtethető szolgáltató rendszer jöjjön létre. A szervezeti felépítés
biztosította a szakszerűbb és magasabb színvonalú szakmai munka keretfeltételeit és
megalapozta az egységes minőségirányítási rendszer bevezetését.
Az integrált intézményben – szakmai és finanszírozási szempontok mentén –
feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (igazgatóságok) kerültek
létrehozásra, melyek között egyértelműen elkülönülnek az alap és szakellátási
feladatok, illetve a különböző célcsoportokat érintő – ezáltal eltérő szakmai
kompetenciákat igénylő – feladatok.
A 2016-os év országosan struktúraváltást hozott a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás átalakítása és a gyermekjóléti alapellátások megerősítése által.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény érintette az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit.
Ennek értelmében a MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátások
Igazgatósága szakmai struktúrája is átalakításra került 2016. január 1-jével új önálló
szakmai egység jött létre Család- és Gyermekjóléti Központ néven az igazgatóságon
belül.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IV-38/314.195/2016 sz.
határozata értelmében a védőnői és iskola egészségügyi ellátást önálló intézmény
(MEFI) keretében biztosítja, így a szakterületi igazgatóságok száma 2016.05.01-től
csökkent az intézményben.
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 18/2017. (VIII. 31.)
sz. határozata értelmében döntött a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás
megszűntetéséről.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 179/2017. (X. 19.) sz.
határozata értelmében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény fenntartója 2018. január 1-től Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata közgyűlésének 118/2018 (XI.15.) számú
határozata alapján Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár
Otthont, mint költségvetési szervet 2018.12.31. napjával az államháztartásról szóló
2011. CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja
beolvadás – jogutódlással megszüntette. A megszüntetésre kerülő Őszi Napsugár
Otthon jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
és Gyermekjóléti Intézmény.
Az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Miskolc város közigazgatási
területén élők számára, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
egyes települések önkormányzatai között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján
Berzék, Bükkszentkereszt, Harsány, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Ónod, Répáshuta,
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Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókeresztúr és Sajósenye települések lakosai
számára biztosítja.
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási körzete Miskolc város és a Miskolci Járás
további 38 települése.
Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága
Család- és Gyermekjóléti Központ és szolgálat feladatait ellátó szervezeti
egységei
 Család- és Gyermekjóléti Központ
o Óvodai és Iskolai Szociális Segítők Munkacsoport
 Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ
 Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ
 Avasi Területi Szolgáltatási Központ
 Perecesi Szolgáltatási Központ
 Települési Feladatellátási Munkacsoport-CSGYJSZ
(Berzék, Bükkszentkereszt, Harsány, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Ónod,
Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókeresztúr,
Sajósenye)

2.1. Az ellátandó terület és célcsoport bemutatása Miskolci
járás demográfiai, statisztikai jellemzői, főbb társadalmi,
szociális és gyermekvédelmi mutatók
A természeti erőforrásokban gazdag Északi-középhegység területén belül
elhelyezkedő Miskolci járás éghajlati viszonyai, földrajzi és természeti adottságai
alapján az ország egyik legváltozatosabb része. Itt egyaránt megtalálhatóak az
érintetlen természeti tájak és a nehézipar (egykori) központjai. Az elmúlt évtizedekben
a borsodi iparvidék – és így kiemelten Miskolc – a gazdaságpolitika kiemelt
támogatását élvezte, azonban ebből az előnyből mára hátrány lett, ma az Északmagyarországi régió és benne a Miskolci járás az ország egyik válsággal küszködő
területe.
A Miskolci járás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, székhelye Miskolc
város.
Ellátási terület
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe Magyarország legnépesebb
járása 255 042 fő lakosságszámával. A járás területén 55 377 fő a 0-18 éves
korosztály száma a 2015 év végi adatok szerint.
A Miskolci Járásban 1 megyei jogú város, 6 város, 1 nagyközség és 31 község
található. A járás lakosságának közel 2/3-a Miskolc városban él.
Járás székhelye: Miskolc
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Járás illetékességi területe: Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos,
Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti,
Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod,
Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég,
Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri,
Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó
A Miskolci Járásra jellemző főbb statisztikai mutatók:
Járáshoz tartozó települések száma:
Terület, km2:
Népsűrűség, fő/km2:
Lakónépesség 2015 év végén, fő:
Nyilvántartott álláskeresők aránya a
munkavállalási korú népességből, %:
Egy adófizetőre jutó személyi
jövedelemadó alapot képező
jövedelem, ezer Ft:
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők száma ezer lakosra:
Rendszeres szociális segélyben
részesítettek átlagos száma ezer
lakosra:
Óvodával rendelkező települések
aránya, %:
Általános iskolával rendelkező
települések aránya, %:
Középiskolával rendelkező települések
aránya, %:
Regisztrált vállalkozások száma ezer
lakosra:

39
972.8
257 fő
255 042
11.6
1843

293.5
5

94.9
79.5
23.1
121

14 év alattiak aránya, %:
14.7
15-64 évesek aránya, %:
68.7
65 év felettiek aránya, %:
16.6
Óvodával rendelkező települések aránya, %:
94.9
Általános iskolával rendelkező települések
79.5
aránya, %:
Középiskolával rendelkező települések aránya,
23.1
%:
A járásban az élve születések száma 1000 lakosra vetítve 9 fő átlagosan, a
halálozások száma pedig 13 fő, szintén 1000 főre vetítve. A járásban tehát a
természetes fogyás jelensége figyelhető meg, ami éves viszonylatban 1000 lakosra
vetítve -4 főt jelent.
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A miskolci járásban a népesség korösszetétele többé - kevésbé megfelel az országos
átlagnak, azonban mind a 0-14 éves lakosság, mind pedig a 60 év felettiek aránya
kissé meghaladja az országos átlagot. A nemek aránya csupán kis mértékben tér el
az országos átlagértékektől, a lakosság 52.5 %-a nő, 47.5 %-a férfi.
A Miskolci járásban a lakosság kb. fél százaléka részesül települési támogatásban.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 73.246 fő, továbbá a
nyilvántartott álláskeresők népességből számított aránya – az országos átlagot
meghaladóan – 11.3 %-ot mutat. Kiemelkedően magas a járásban a tartós
munkanélküliek száma, a 180 napon túl munka nélkül élők aránya 56.3 %-os értéket
jelöl a munkanélküliek körében. Jellemző még továbbá, hogy a munkanélküliek közt
legnagyobb arányban a 8 osztályt végzettek, valamint a szakmunkásképzőt vagy
szakiskolát végzettek találhatóak.
A migrációt tekintve országos, valamint megyei viszonylatban is kiemelkedő a
járásban az elvándorlási arány.
Arányaiban nem jelentősen, de szám szerint növekszik a szülő pszichiátriai
betegségéből származó veszélyeztetettség a járásban.
Az ellátási területen a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak aránya magasan
felülreprezentált az országos átlaghoz képest. A gyermekek jelentős része anyagi és
környezeti okból, lakáskörülmények miatt veszélyeztetett, magas az elhanyagolások,
az iskolai hiányzások, iskolaelhagyások száma és a szenvedélybetegség jelenléte is
egyre erőteljesebb.
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Gyermekvédelmi helyzetkép
A Miskolci Járásban nem egyenlően oszlik el a veszélyeztetett kiskorúak száma. A
település elhelyezkedéséből fakadóan, összetételétől függően, és a település várostól
való távolsága szerint is változik a veszélyeztetett gyermekek száma. A
veszélyeztetettség száma egyenes arányban magasabb azokon a településeken, ahol
magasan reprezentált a mélyszegénységben élők száma, az alacsony iskolai
végzettségűek, szakképzetlenek és munkanélküliek aránya.
A súlyos veszélyeztetettség, mely hatósági intézkedést von maga után, több okból
következik be. Jelenleg a gyermekvédelmi hatósági intézkedés vezető oka az 50 órát
meghaladó igazolatlan hiányzás, mely esetben 16 év alatti kiskorút érintően nincs
mérlegelési lehetőség a védelembe vétel tekintetében. Ezeknél az eseteknél nincs idő
a megfelelő beavatkozásra a család- és gyermekjóléti szolgálatok részéről, mert az
első jelzés általában már az 50 órát meghaladó hiányzásokról érkezik.
Más esetekben a súlyos veszélyeztetettség elhanyagolásból, nevelési hibákból és a
család együttműködési készségének hiányából fakad. Egyre magasabb azon esetek
száma, ahol a család az állandó lakóhely hiányában költözködő életmódot folytat és
életkörülményeik egyre romló tendenciát mutatnak. Az állandóság és a megfelelő
lakókörülmények, az oktatási, nevelési intézmények hiánya a családban élő
gyermekeket válságos helyzetbe sodorja, ami az ideiglenes hatályú elhelyezések
vezető okaként szerepelt statisztikánkban.
A veszélyeztetettség a gyermekek másik jelentős részénél anyagi és környezeti okból,
lakhatási problémák miatt jelenik meg. De magas az elhanyagolások száma és a
szerhasználat jelentős méreteket ölt. Több esetben fordul elő a bántalmazás miatti
veszélyeztetettség, amely súlyosságánál fogva nagyobb figyelmet kap.

A 2020-ban megjelenő COVID19 világjárvány következménye a családok
elszeparálódásából eredő elmagányosodás, mentális problémák megjelenése, amely
a felnőttek, idősebb generáció körében, és a fiatalabb korosztálynál is megfigyelhető.
Ebben az időszakban emelkedett a családon belüli bántalmazások száma is.
Hatósági intézkedések a Miskolci járásban
 Védelembe vétel
Miskolc megyei jogú városban a legmagasabb a veszélyeztetett kiskorúak száma a
járásban, de az itt élő kiskorúak számát figyelembe véve egyértelműen látszik, hogy
az átlagnak megfelelő arányban jelenik meg a veszélyeztetettség a járás többi
településéhez viszonyítva. Elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűek által lakott,
szegregált területeken jellemző a védelembe vett és nevelésbe vett kiskorúak magas
száma, emellett a város lakótelepi övezeteiben is megjelennek a hatósági
intézkedéssel érintett 0-18 évesek. A város egyéb területei is érintettek a
gyermekvédelmi hatósági intézkedéssel, de arányaiban jóval alacsonyabb számban.
A Miskolci járásban átlagosan 2% körül mozog a védelembe vételek aránya a
településeken az ott élő 0-18 éves lakosság számának viszonylatában.
A járás tekintetében egyértelműen a legveszélyeztetettebb a kiskorú lakosság Köröm
településen, ahol 11.3% a védelembe vettek aránya a kiskorú lakosság számához
képest. Arányaiban szintén nagyon magas a védelembe vételek száma Sóstófalva
településen (10%). Az átlagtól magasabb a súlyosan veszélyeztetettek aránya
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Sajóhidvég (5.7%), Alsózsolca (5.5%), Sajóbábony (4.7%), Sajósenye, (4.7%) és
Onga (4.45%), településeken.
A tapasztalatok szerint ezeken a településeken vannak olyan településrészek, ahol
egyértelmű a mélyszegénység. Az ott lakók környezete súlyosan veszélyezteti
gyermekeik testi épségét, ingerszegény életmódjuk a kiskorúak lelki fejlődését
akadályozza. A védelembe vételre több okból kerül sor ezeknél a családoknál. A
kiskorúak számára nem érték a tanulás, mivel családjuk a mindennapi létfenntartást is
nehezen tudja megoldani, így az igazolatlan iskolai hiányzások száma a 10 év feletti
gyermekek esetében rendszeresen megjelenik ezeknél a családoknál. A védelembe
vételek okaként a szegregátumokban az óvodai - iskolai hiányzások mellett az
elhanyagolás, a nem megfelelő higiéniai körülmények, a gyermekek nem megfelelő
ellátása, táplálása, téli időszakban a tüzelő hiánya, illetve a szerhasználat jelenik meg
elsősorban.
Az iskolai hiányzások egyenes következménye a család – sokszor egyetlen –
bevételének, a családi pótléknak a szüneteltetése, a család anyagi ellehetetlenülése,
nélkülözése. A védelembe vétel a 16 év alatti gyermekeknél az 50 órát meghaladó
igazolatlan hiányzások esetében kötelező.
A csecsemőhalandóság aránya - ezer élve szülöttre jutó 1 éven aluli elhunyt
csecsemők száma – járásunkban kissé meghaladja a hazai átlagot, ugyanakkor a
csecsemőhalandósági mutató idősoros alakulásában javulás figyelhető meg az utóbbi
években.
A nevelési, oktatási helyzet vonatkozásában a Miskolci járásban megállapítható,
hogy az utóbbi időben a bölcsőde és az általános iskola alsó tagozatán emelkedést
mutat a hátrányos helyzetű - ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű - gyermekek
száma.
A társadalmi devianciák közé tartozó bűnelkövetés alakulása komoly problémát okoz
a járásban A bűncselekmények nagy részét (80-85%-át) az anyagi haszonszerzés
motiválja, de a kisebb súlyú jogsértések is jellemzők.

A Miskolci járásban élő, ellátott személyek és családok helyzetének
jellemzői
A járásunkban élő, a célcsoportunkba tartozó családok döntő többsége bevételeinek
szinte egészét a gyermekek nevelésére, illetve a legelemibb szükségletek fedezésére
fordítja. Súlyos problémát jelent a hátrányos helyzetű családoknak a lakás fenntartása,
valamint a tüzelő beszerzése. Esetenként az óvodába vagy iskolába járás is
nehézségeket okoz a szegény gyerekeknek.
Újra megjelent az alultápláltság, gyakran csak az óvodában vagy iskolában jutnak
meleg ételhez a gyermekek.
A mélyszegénységben élők körében előfordul, hogy nem várt családi esemény (lakodalom,
temetés stb) vagy egy drágább műszaki cikk megvétele miatt uzsorakölcsönhöz

folyamodnak. A szegény gyerekes családoknak már negyede vett fel ilyen kölcsönt.
A járásban egyre több olyan település van, ahol semmiféle munkalehetőség nincs. A
szegények többsége ugyanazokban a lemaradó térségekben él, gettósodó
környezetben lakik.
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A tartós munkanélküliség mentálisan tönkreteszi a periferizáltak nagy többségét.
Néhány év után nehéz, szinte lehetetlen visszavezetni őket a munkához; a
foglalkoztatottság jelenlegi szintje mellett ez törvényszerű. Erőteljesen megjelennek az
alkoholproblémák a térségben, nőtt az öngyilkosságok száma az utóbbi években.
A szegény gyerekek között a nagycsaládban élők aránya 45 százalék. Továbbá a
gyermekes családok 41%-a, nagycsaládosok 60%-a, az egyszülős csonka családok
45%-a szegény.
A jövedelmek egyenlőtlen elosztása azt is jelenti, hogy a gyermekes családokban élők
32 százaléka a legkisebb jövedelmű ötödben él, és csak 12 százalékuk jut el a
legmagasabb jövedelmi ötödig. Ha csak a gyermekeket nézzük, az arányok még
szélsőségesebbek: a gyerekek 60 százaléka él a két alsó ötödben, a
legszegényebbek között. A szegénység tehát első renden jól érzékelhető
jövedelemhiány, amely a 2, de főként a 3 és több gyerekesek családjaiban válik
súlyossá.
Ehhez adódik az elszegényedő „alsó középosztály”, amelynek tagjai minden erővel
igyekeznek elkerülni a szegénységet, de a pénzbeli jövedelem szűkössége miatt egyre
több napi gonddal küzdenek, tartozásaik keletkeznek a közüzemi díjak és a
bankrészletek fizetésénél is.
Jellemző a járásra, hogy átlagosan egy családból két gyermek került valamilyen
formában kapcsolatba a gyermekvédelmi alap- és szakellátással, valamint a
gyámhatósággal. Egyre fiatalabb korban és egyre nagyobb számban kerülnek
deviáns szubkultúrába a fiatalok. A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése társadalmi és
pszichológiai okokra vezethető vissza. A fiatalok bűnözésének hátterében
személyiségük fejlődési irányát meghatározó okok állnak, melyek leggyakrabban a
szülők munkanélkülisége, alkoholizmusa, bűnöző életmódja, eltartási problémák, a
helytelen és következetlen nevelés, valamint az érintett rossz baráti környezete, illetve
alacsony műveltségi színvonala. A gyermekkorú jogsértők túlnyomó hányada továbbra
is a vagyon elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó lopások, kisebb körük a
közbiztonságra veszélyt jelentő személy elleni bűncselekmények elkövetésében vett
részt. Ezek a gyerekek az általuk elkövetett cselekmények súlyával sokszor nincsenek
tisztában, azokat gondolkodás nélkül, ösztönszerűen követik el.
Továbbá jellemző, hogy sok esetben erőteljes a családi kapcsolatok sérülése, a
család diszfunkcionális működése. Elmondható, hogy az ellátott célcsoport jelentős
részének családi élete dezorganizált, nem teljes családban nevelkednek ezeknek a
gyerekeknek a többsége. Ha mégis teljes a családmodell, akkor jellemzően nem
megfelelő nevelési módszereket alkalmaznak a szülők, sokszor nincsenek is
megfelelő eszközeik a gyerekek neveléshez, nem állítanak megfelelő modellt, sok
esetben sérült, torz normarendszert adnak át gyermekeiknek (ahogy annak idején
nekik is a szüleik), ezzel újratermelve a problémát.
A fiatalkorúak esetében a kortárs kapcsolatok minősége döntően befolyásolja a
társadalmi beilleszkedést. A másodlagos szocializációs közeg az utóbbi évek
értékvesztett, rohanó társadalmában egyre nagyobb teret nyer, főleg az alacsony
szociokulturális közegben, szegregált, telepszerű lakókörnyezetben, ahol a család
nem tud megfelelő mintát állítani a fiatalkorúak elé, az oktatási rendszer pedig nincs
felkészülve a hátrányos helyzetűek integrációjának elősegítésére. A fiatalok a negatív
mintát követve válnak felnőtté. Az alapvetően rossz érvényesülési technikájuk
következtében felnőttkorban a rossz baráti környezet második helyen áll a kriminogén
tényezők vizsgálatánál.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a
családok és gyermekek helyzetének javítását, melyet a MESZEGYI, Család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátó Család- és Gyermekjóléti
Központjának működtetésével biztosít.

3. A Család- és Gyermekjóléti Központ/Családgyermekjóléti szolgáltatás célja, feladatai

és

A 2016. január 1-jével hatályba lépett Szt. és Gyvt. módosítás, valamint a szakmai
tartalmak – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (továbbiakban: NM Rendelet) történő –
újraszabályozása megteremtette annak keretfeltételeit, hogy a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai
tartalommal működjön.
Az integrált szervezeti struktúra és a szakmai tartalmak összehangolására való
törekvés utat nyit a rendszerszemléletű gondolkodásnak és biztosítja a
rendszerszemléletű szolgáltatás feltételeit.
Célunk, hogy egymásra épülő szolgáltatási struktúránk hosszú távon biztosítsa
a hozzánk forduló személyek hatékony szakmai segítését, illetve - a
jelzőrendszer által továbbított - a szolgáltatást igénybe vevő veszélyeztetett
gyermekek és családok helyzetére minél rövidebb időn belül megoldás
szülessen a szociális munka eszközeinek alkalmazása által.

3.1. Működést meghatározó alapelvek
Szubszidiaritás elve: Az intézmény szolgáltatásait a helyi igényekre reagálva, az
ügyfelek életteréhez lehető legközelebb nyújtja. A szolgáltatás nyújtásakor figyelembe
veszi az egyes területeken élők szükségleteit, igényeit.
Nyitottság elve: az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel vagy
a területen működő intézmények/szervezetek javasolhatják a kapcsolatfelvételt. Az
intézmény szolgáltatását bárki igénybe veheti.
Önkéntesség elve: az intézmény az ellátottakkal, az önkéntesség elvével alakít ki
kapcsolatot. Működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés és a szolgáltatás
igénybevételének alapja az ellátottakkal közösen meghatározott célok elérése,
megvalósítása. A munkatársak az ellátottak érdekeit képviselve tevékenykednek, az
érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával és együttműködésével
intézkednek, kivéve, ha súlyos veszélyeztetettség, elháríthatatlan akadály, vagy
sürgős szükség áll fenn.
Egységes szakmaiság elve: az intézmény a hozzá önként forduló, jelzőrendszeren
keresztül vagy hatósági megkeresés útján kapcsolatba kerülő ellátottakkal lehetőség
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szerint a probléma és az azt fogadó segítő szakmai kongruenciája alapján foglalkozik.
A családgondozás, tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai
alapelvekkel történik, a különböző típusú ügyekre érvényes visszajelzési és
adminisztrációs kötelezettségek figyelembevételével.
A személyiségi jogok védelmének elve: a munka során a munkatársak tudomására
jutott – az ellátottak személyiségi jogait érintő – adatok és tények nyilvántartására és
kezelésére vonatkozóan, kötelező az adatok védelméről szóló törvényben és a
Szociális Munka Etikai Kódexében megállapított alapelvek betartása. Minden ember
méltóságának, értékeinek, jogainak, céljainak, szándékainak tiszteletben tartása.
Amennyiben a társadalmi felelősség vagy egyéb kötelezettségek ezt a felelősséget
módosítják, a kliens tájékoztatása szükséges.
Esélyegyenlőség és egyenlőség elve: az intézmény munkatársai minden ellátott
ügyével nemre, korra, családi állapotra, vallási felekezetre, szexuális irányultságra,
nemzeti-etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül kötelesek foglalkozni, illetve a
hatáskörükbe nem tartozó, vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást
megadni, a problémamegoldás szerinti megfelelő intézménybe irányítani.
A kliens kiszolgáltatott helyzetével történő visszaélés tilos.
Szakmai feladatok
Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő
gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, vagy integrált intézmény
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként működik (Gyvt.
40/A. § (1)).
A járásszékhely település, a fővárosban a kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A
járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás
lakosságára terjed ki (Gyvt. 94. § (4)).
Fenti jogszabályi helyek értelmében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény szervezeti keretei között működő






Család- és Gyermekjóléti Központ – a miskolci járás településeinek
vonatkozásában ellátja a Gyvt. 40. és a 40/A. §, valamint az Szt. 64/A. §
szerinti feladatokat. (Részletes szakmai szabályokat a NM Rendelet 10. §,
illetve 19. §-33. § tartalmazza.)
A Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységeként 2018.
szeptember 1-től megkezdte működését a járás minden településén működő
valamennyi oktatási-nevelési intézményeiben szolgáltatást nyújtó Óvodai és
Iskolai Szociális Segítők Munkacsoport – ellátja a Gyvt. 40/A§ (2) ag) pont
szerinti feladatot, (Részletes szakmai szabályokat a NM Rendelet 25-26§
tartalmazza)
a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait – Gyvt. 39. §, 40. §,
valamint az Szt. 64. § szerint ellátó szervezeti egységek (Területi
Szolgáltatási Központok, illetve Települési Feladatellátási Munkacsoport),
szakmai tevékenységüket Miskolc, valamint az egyes teleülési
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önkormányzatokkal kötött Feladatellátási Szerződésben meghatározott
települések vonatkozásában végzik.

3.2. Szolgáltatás célja
Integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tartalommal a szociális
segítő munka eszközeivel és módszereivel segítse a szociális, mentálhigiénés
problémák, krízishelyzet, ill. más veszélyeztető körülmények miatt segítségre
szoruló igénybe vevőket (egyének, családok, közösségek, kiemelten
gyermekek) a veszélyeztető körülmények megelőzésében, a veszélyeztető
körülmények elhárításában, krízishelyzet megszüntetésében, az életvezetési
képesség megőrzésében, életminőségük javításában.
A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermek testi és lelki egészségének,
családban
történő
nevelkedésének
elősegítését,
a
gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzését,
a
kialakult
veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését tartja
szem előtt.

3.3. Szolgáltatás feladata
3.3.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata – települési szintű
feladatellátás
Tájékoztatási feladatai körében
 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt
 tájékoztatja a hozzáfordulókat – jogaikról, támogatási és ellátási formákról
 (kiemelt célcsoport – gyermekek, gyermekes családok, válsághelyzetben
lévő várandós anya, örökbefogadó szülő)
Szociális segítő munka keretében
 segítséget nyújt a családban jelentkező működési zavarok elhárításában,
ellensúlyozásában
 természetes támaszok, erőforrások felkutatása
 adekvát szakmai szolgáltatások bevonása
 koordinálja az esetkezelésben résztvevők (szakemberek, szolgáltatók)
együttműködését
 szükség szerint esetmegbeszélést/esetkonferenciát szervez
 szükség szerint, de legalább hat havonta értékeli az esetkezelés
eredményességét
Az együttműködési megállapodás alapján végzett szociális segítő munka során éves
átlagban legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és
dokumentálni családonként.

Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
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figyelemmel kíséri az érintett személyt, családot veszélyeztető
körülményeket, a szolgáltatások, ellátások iránti szükségleteit
együttműködik a területen található szolgáltatókkal – az ellátások
közvetítése érdekében
tájékoztatja a szülőt az ellátási területén lévő gyermekek esélynövelő
szolgáltatásainak tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, valamint
személyes közreműködéssel segíti e szolgáltatások igénybevételét és
ezáltal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését.
segítséget nyújt az ellátások, szolgáltatások igénylésében

Prevenciós tevékenység körében
 veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet – települési szinten
 szabadidős és közösségi programokat szervez (kézműves foglalkozás,
készségfejlesztő csoport, szabadidős tematikus csoport, hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása)
 valamint kezdeményezi ilyen programok megszervezését (köznevelési
intézmények, kulturális intézmények, egyházi és civil szervezetek)
 a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 segítséget nyújt az igénybe vevők ügyeinek intézésében
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről
 gyámhivatal, valamint a család és gyermekjóléti központ felkérésére
környezettanulmányt készít (gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő
adatlapjain)
 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 47/A.
alapján) tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről,
körülményeiről, családba való beilleszkedéséről
Egyéb – kiemelt – feladatok
 esetmegbeszélést kezdeményez – ha család és gyermekjóléti központ
szakmai támogatását igényli, vagy a központ feladatkörébe tartozó
szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel
 a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a – család és
gyermekjóléti központ értesítése mellett – közvetlenül tesz javaslatot
hatósági intézkedésre
 tereptanári feladatok ellátása szakképzésben részt vevő tanulók, egyetemi
hallagatók számára
 szakmai továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel
Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése
 figyelemmel kíséri a településen élők életkörülményeit, szükségleteit
 felhívja a jelzésre köteles szerveket jelzési kötelezettségük - írásban történő teljesítésére
 tájékoztatást nyújt a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről
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fogadja a beérkezett jelzéseket, megteszi a szükséges, ill. jogszabályban
foglalt intézkedéseket
beérkezett jelzésekről és a megtett intézkedésekről heti rendszerességgel
jelentést készít a család és gyermekjóléti központnak
a
jelzőrendszeri
tagok
koordinálása
érdekében
esetmegbeszélést/szakmaközi megbeszélést szervez, melyről feljegyzést
készít – évente 6 alkalommal
esetkonferenciát szervez
éves szakmai tanácskozást tart minden év február 28-ig
éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít minden év március 31-ig
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal
jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni a feladat ellátására

3.3.2. Család- és Gyermekjóléti Központ – járási szintű feladatok ellátása
(speciális szolgáltatási csomag, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó
hatósági feladatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység, járási szintű
jelzőrendszeri tevékenység, szociális diagnózis készítés, fogyatékosságügyi
tanácsadás, módszertani támogatás)
A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok szakmai
támogatása érdekében
 havi rendszerességgel esetmegbeszélését tart
 szükség szerint konzultációt biztosít
 tájékoztatást ad a központ, ill. más szervezetek által nyújtott ellátásokról
A család- és gyermekjóléti központ szociális diagnózist készít
o a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha olyan
szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás - ide nem értve a
gyermekek napközbeni ellátását - igénybevétele válik szükségessé,
amelyben az ellátott vagy a család nem részesül, vagy azt a szolgálat
más okból szükségesnek tartja,
o a család- és gyermekjóléti szolgálatnál gondozásban nem álló ellátott
esetén akkor, ha az esete nem tartozik a Gyvt. 40/A. § (2)
bekezdés a) vagy b) pontja alá (speciális szolgáltatások köre, illetve a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez
kapcsolódó tevékenység),
és a szociális diagnózis elkészítéséhez valamennyi érintett hozzájárul.
o A szociális diagnózis elkészítését a 64. § (2) bekezdése szerinti
jelzőrendszer tagjai is kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti
központnál.
o A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata
alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális
szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén
a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és
intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt
nyilvántartásba venni.
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Speciális szolgáltatások biztosítása körében
 kapcsolattartási ügyelet
 utcai (lakótelepi) szociális munka
 kórházi szociális munka
 készenléti szolgálat
 óvodai és iskolai segítő tevékenység
 pszichológiai és jogi tanácsadás biztosítása
 családterápia, családkonzultáció biztosítása
Fogyatékosságügyi tanácsadás
A Gyvt. 40/A. § (7) bekezdése alapján kijelölt család- és gyermekjóléti központ
fogyatékosságügyi tanácsadást biztosít. A fogyatékosságügyi tanácsadás
keretében a gyermekjóléti központ elősegíti a fogyatékossággal élő emberek és
családtagjaik információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes
hozzáférését, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását.



Javaslattétel hatósági intézkedésre
javaslatát a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapján ismerteti
ha javaslattételre a szolgálat kezdeményezése alapján kerül sor –
védelembe vétel esetén – a javaslatot mérlegelés nélkül azonban szükség
szerint kiegészítve továbbítja a gyámhivatal felé (3 munkanapon belül)
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása időtartama
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együttműködik a család és gyermekjóléti szolgálattal és az eseti gyámmal,
mely
kiterjed egymás rendszeres és kölcsönös tájékoztatására
figyelemmel kíséri a határozatban foglalt rendelkezések megvalósulását
szükség esetén felülvizsgálatot kezdeményez
felülvizsgálat során:
- tájékoztatást ad az eredményességről, további szükségességről
- indokolt esetben új pénzfelhasználási tervet készít
- részt vesz a gyámhivatali tárgyaláson

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt
álló gyermek védelme érdekében
 a szolgáltatásokat a gyámhivatal, határozata alapján kell biztosítani
 az eset jellegétől függően együttműködik a különböző szervekkel,
hatóságokkal, szolgáltatókkal
 tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó
körülményekről
 elkészíti az egyéni gondozási nevelési tervet, melynek elkészítésébe
bevonja az eset szempontjából illetékes szerveket
 szervezi és nyomon követi az egyéni gondozási tervben foglaltak
megvalósulását
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közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében,
utógondozásában
felülvizsgálat során tájékoztatja a gyámhivatalt, javaslatot tesz fenntartásra,
megszüntetésre, más intézkedés megtételére

Családból kiemelt gyermek visszahelyezése, családba fogadásának
elősegítése érdekében
 a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján kell teljesíteni
 esetmenedzser együttműködik – a gyermekvédelmi gyámmal
 esetmenedzser támogatja a szülőket, a családba fogadó személyt – a
nevelésbe
vétel
megszüntetéséhez
–
szükséges
feltételek
megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban
 a nevelésbe vételt követően és annak minden felülvizsgálata előtt – az
esetmenedzser – a gyermekek gondozási helyén felkeresi és tájékozódik a
beilleszkedésről
 esetmenedzser folyamatosan kapcsolatot tart a gondozási helyen, a
szakszolgálattal, gyermekvédelmi gyámmal
 esetmenedzser javaslatot tesz a gyámhivatal felé a kapcsolattartás
formájának, módjának megváltoztatására, ha ez indokolt
 felülvizsgálat során tájékoztatást ad a körülményekről
 visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján
látja el
Egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése, végrehajtása
 az egyéni gondozási nevelési terv elkészítése és az abban foglaltak nyomon
követése, teljesítésének elősegítése az esetmenedzser feladata
 az egyéni gondozási-nevelési terv elemeit az NM Rendelet 32.§. (1)
bekezdése tartalmazza
Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer járási szintű koordinációja
 koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját
 szakmai támogatást nyújt a települési jelzőrendszerek működéséhez
 összegyűjti a települések jelzőrendszeri intézkedési tervét
 segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család és gyermekjóléti
szolgálatok közötti konfliktusok kezelésében
 a család és gyermekjóléti szolgálat megkeresése alapján szükség szerint
intézkedik
 megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszer működésével kapcsolatban
 részt vesz a települési jelzőrendszeri tanácskozásán, ill. szükség szerint a
szakmaközi megbeszélésen, esetkonferencián
 Igénybe veszi a megyei kormányhivatal szakmai támogatását, évente
egyszer részt vesz az általa szervezett értekezleteken, szakmai
megbeszéléseken, kérésre adatot szolgáltat számára.
 Segítséget nyújt a családsegítő munkatárs számára - különösen
alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel, ha az egyedül látja
el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést
kapott.
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folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal
a feladat ellátására járási jelzőrendszeri tanácsadót kell kijelölni

4. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása (a
feladatellátás megszervezésének és biztosításának módja,
létrejövő
kapacitások,
nyújtott
szolgáltatáselemek,
intézményen belüli és kívüli együttműködés módja)
4.1. A Család- és Gyermekjóléti Központ/szolgálat feladatellátásának
megszervezése – szervezeti keret
A MESZEGYI, mint integrált intézmény keretei között (önálló szakmai és szervezeti
egységként) működő Család- és Gyermekjóléti Központ, járásközpont feladatokat
ellátó szolgáltató. Ennek értelmében:
 Család- és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában ellátja Miskolc város,
valamint feladat-ellátási szerződések szerinti települések lakosságát
(települések felsorolása 1. sz. melléklet)
 Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak vonatkozásában ellátja a
miskolci járás településeinek (39 település) lakosságát (települések
felsorolása 2. sz. melléklet)

4.2. Család- és gyermekjóléti szolgálat szervezeti keretei, feladatellátás
biztosításának módja
a.)





Miskolc közigazgatási területén 4 szolgáltatási helyen, Területi
Szolgáltatási Központok működtetésével történik a szolgáltatás biztosítása,
az alábbiak szerint:
- Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ (3530 Miskolc Szemere u. 5.)
- Avasi Területi Szolgáltatási Központ (Mc, Szentgyörgy út 42-44.)
- Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ (Mc, Jedlik Á. u. 3/a.)
- Perecesi Szolgáltatási Központ (Mc, Bollóalja u. 115.)
A Területi Szolgáltatási Központok ellátási körzetei a város földrajzi és
szociális sajátosságainak figyelembe vételével kerültek kialakításra. A
szolgáltatási helyek az ellátási területen élők számára jól megközelíthetőek
– tömegközlekedési eszközzel (is) elérhetőek.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító Területi Szolgáltatási
Központok szolgáltatási központ vezető irányításával működnek. A területi
szolgáltatási központ vezető szervezi, irányítja, koordinálja a Területi
Szolgáltatási Központ illetékességi területén az alapszolgáltatási csomag
biztosítását, elkészíti a szervezeti egység éves munkatervét, a
családsegítők heti/havi munkaidő beosztását, tervezi és összehangolja az
igénybe vevők számára nyújtott szolgáltatásokat (egyéni, csoportos és
közösségi programokat), továbbá biztosítja a szakmaközi együttműködés
kereteit.
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A Területi Szolgáltatási Központokban pultos rendszerben, szociális
asszisztens kolléga fogadja és irányítja az illetékes vagy ügyeletes
családsegítőhöz az igénybe vevőket.
A Területi Szolgáltatási Központokban a családsegítő kollégák nyújtják – az
alapszolgáltatási csomagba tartozó – szociális segítő munkát. Az integrált
szervezeti keret, a szakmai tartalmak összehangolása utat nyitott a
rendszerszemléletű
szolgáltatásszervezésnek.
Ezzel
az
alapszolgáltatásban nyújtott szociális segítő munka hangsúlya áthelyeződik
az intenzív családmegtartó szolgáltatások és jelenlét típusú programok
biztosítására.
A Területi Szolgáltatási Központok a helyi igényekre, szükségletekre
reagálva alakítják ki szolgáltatási profiljukat (alapszolgáltatásban nyújtott
tanácsadások, prevenciós programok, csoportos szociális munka,
közösségi kezdeményezések, stb.).
A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer helyi szintű koordinálása és
a jogszabályban meghatározott feladatok ellátása érdekében minden területi
szolgáltatási központban jelzőrendszeri felelős került kijelölésre. A
jelzőrendszeri felelős kapcsolatot tart és együttműködik a jelzőrendszeri
tanácsadóval.
A családsegítő kollégák – a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó
hatósági beavatkozást igénylő esetekben, valamint a speciális
szolgáltatások biztosítása során – szorosan együttműködnek a területileg
illetékes esetmenedzserrel.

b.)







A Feladatellátási Szerződések szerinti településeken a család és
gyermekjóléti
szolgáltatás
feladatait
Települési
Feladatellátási
Munkacsoport biztosítja.
Az önálló polgármesteri hivatallal, valamint a közös hivatallal rendelkező
településeken 1-1 fő családsegítő szakember látja el az alapszolgáltatás
feladatait. (Egy körzetet leszámítva, ahol a magas esetszám indokolja 2 fő
családsegítő alkalmazását.)
A Települési Feladatellátási Munkacsoportot szervezeti egységvezető
irányítja, aki koordinálja és összehangolja a feladatellátást végző
családsegítők munkáját.
A feladatellátást végző családsegítők, a jogszabályban meghatározott
esetekben
szorosan
együttműködnek
a
területileg
illetékes
esetmenedzserrel.
Az ellátott településeken a jelzőrendszeri felelősi feladatokat a családsegítő
látja el, aki ilyen minőségben együttműködik a jelzőrendszeri tanácsadóval.

4.3. Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretei, feladatellátás
biztosításának módja


A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak biztosítása önálló
szervezeti keretben az alapszolgáltatástól elkülönülten működik. A Családés Gyermekjóléti Központ helye: Miskolc, Mátyás király u. 15.
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A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető irányításával működik,
aki irányítja, összehangolja a Központ munkáját, elkészíti az éves
munkatervet, elkészíti a heti/havi munkarendet, kapcsolatot tart az illetékes
hatóságokkal, szolgáltatókkal, biztosítja a feladatellátás szakmai, szervezeti
kereteit, feltételeit.
A Család- és Gyermekjóléti Központ – a Miskolci Járás vonatkozásában –
ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
beavatkozáshoz kapcsolódó szakmai feladatokat, valamint biztosítja a
jogszabályban meghatározott speciális szolgáltatásokat a járás lakossága
számára.
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági beavatkozásokhoz
kapcsolódó szakmai feladatokat az esetmenedzserek látják el. A járást –
földrajzi, közlekedési sajátosságok figyelembevételével, valamint az
esetszám alapján – körzetekre osztottuk. Az esetmenedzserek a
területfelosztás alapján körzetekben látják el feladataikat, ellátási
területükön szoros, együttműködő kapcsolatot építenek ki a családsegítő
kollégákkal, szolgáltató intézményekkel, az eset kapcsán illetékes
hatóságokkal, a gondozási-nevelési tervben foglaltak szerint szervezik,
koordinálják a segítő folyamatot és ellenőrzik a gondozási-nevelési tervben
foglaltak teljesülését.
Az
esetmenedzserek
ellátási
területükön
–
a
helyi
szolgáltatóval/intézménnyel egyeztetve – meghatározott időkeretben
fogadóidőt biztosítanak, biztosítva ezzel, hogy az igénybe vevők számára
helyben is elérhetőek legyenek.
A család és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait, a szolgáltatások
biztosítását koordinátor hangolja össze. A speciális szolgáltatások
koordinátora elkészíti a speciális szolgáltatások éves munkatervét, a
tanácsadók heti/havi munkarendjét, kapcsolatot tart és együttműködik a
járás területén működő család és gyermekjóléti szolgálatokkal, biztosítja az
egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférést a járás lakossága számára.
A jogszabályban meghatározott speciális szolgáltatásokat (ide nem értve az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet végzőket) tanácsadó
munkakörben foglalkoztatott szakemberek nyújtják. A tanácsadók – kivéve
pszichológiai és jogi tanácsadó – az intézménnyel munkaviszonyban álló
főállású munkavállalók. A pszichológiai és jogi tanácsadást végző
szakemberek – meghatározott időkeretben – megbízási szerződés
keretében végzik munkájukat (a speciális szolgáltatások biztosításának
módját a 3. sz. melléklet tartalmazza).
Az NM Rendelet 10. § (1) bekezdés szerinti feladatok – veszélyeztetettséget
észlelő és jelzőrendszeri munka – ellátása, illetve járási szintű koordinálása
érdekében jelzőrendszeri tanácsadó került kijelölésre.
Miskolc, illetve a miskolci járás területén 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó
kijelölésére került sor, aki a jelzőrendszeri munkát koordinálja.
A Család- és Gyermekjóléti Központ a járás területén működő család- és
gyermekjóléti szolgálat szakemberei számára havi rendszerességgel
esetmegbeszélő csoportot tart (a családsegítők szakmai létszáma alapján 2
esetmegbeszélő csoport került kialakításra), továbbá szükség és igény
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szerint szakmai konzultációt biztosít (mely lehet egyéni és team formában
megtartott).

4.4. A szakmai munka biztosításának egyéb feltételei










A MESZEGYI, mint járásközponti feladatokat ellátó intézmény Család- és
Gyermekjóléti Központja a miskolci járás területén működő család- és
gyermekjóléti szolgálatokkal együttműködési megállapodás keretében
rögzíti - a jogszabály által nem szabályozott, de a közös és eredményes
munkához elengedhetetlen – együttműködési pontokat és keretfeltételeket.
A MESZEGYI - a miskolci járás területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálatokkal egyeztetve - eljárásrendet készít a speciális szolgáltatások
biztosításának módjára, a lakosság közeli ellátások lehető leghatékonyabb
biztosítása érdekében.
A MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Központ és a miskolci járás család
és gyermekjóléti szolgálatai kéthavonta, ill. szükség szerint vezetői
megbeszélést tartanak a szakmai együttműködés erősítése, a felmerülő
problémák megbeszélése érdekében.
MESZEGYI a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi szakmai munkatársa számára
szupervíziót biztosít havi 1x2 órában (a család- és gyermekjóléti
szolgáltatásban dolgozók számára 3, központban dolgozók számára 2, az
óvodai-iskolai szociális segítők számára 2 szupervíziós csoport működik).
A MESZEGYI a járási és területi feladatok ellátásához intézményi
gépjárművet biztosít a kapacitás erejéig, valamint a munkavégzéshez
kapcsolódó utazási költséget (pl. saját gépjármű használatot) téríti

4.5. Nyújtott szolgáltatáselemek
4.5.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat – alapszolgáltatási csomag
 szociális és egyéb információnyújtás, tájékoztatás
 tanácsadás
(szociális,
életvezetési,
mentálhigiénés,
munka/foglalkoztatási, háztartásgazdálkodási tanácsadás, stb.)
 ügyintézés, ügyintézésében való segítségnyújtás, az ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
 szociális segítő munka – együttműködési megállapodás, cselekvési terv
alapján
 egyéni és csoportos készségfejlesztés (az ellátási területen jelentkező
szükségletek alapján)
 szabadidős és közösségi programok szervezése (az ellátási területen
jelentkező szükségletek alapján)
 büntetés-végrehajtási intézményben végzett szociális segítő munka
 veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megszervezése,
működtetése
 adományok gyűjtése, szétosztása
 szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, lebonyolítása
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az ellátási területen működő szolgáltatókkal, intézményekkel való
együttműködés kialakítása, fejlesztése

4.5.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós tevékenysége
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat területi szolgáltatási központjai az ellátottak
számára nyitva álló helyiségek ellátotti körének igényeihez, szükségleteihez igazodva
tervezik meg és állítják össze prevenciós tevékenységüket az alábbiak szerint:
Avasi Területi Szolgáltatási Központ – Közösségi programok a prevenció
jegyében
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatköréhez tartozó preventív munkát
közösségi programok szervezésével valósítja meg az Avasi TSZK-ban. Ennek nem
csupán az a célja, hogy a közösségszervezés terén történjen előrelépés, hanem az is,
hogy a helyi lakosokkal olyan viszonyrendszer alakuljon ki, amely révén a
krízishelyzetek egy jóval korábbi fázisban jutnak a szolgálat tudomására. Ez lehetővé
teszi a veszélyeztetettség megelőzését a gyorsabb és eredményesebb kezelését a
kialakult válsághelyzeteknek.
A csoportfoglalkozások legfőbb célja olyan kompetenciák mélyítése, illetve kialakítása,
melyek segítik az egyéneket az életük során felmerülő nehézségek kezelésében,
illetve általánosságban véve a mindennapi élet során az önfenntartást, a társas
kapcsolatok fenntartását, az egészségmegőrzést, a munkával, a szabadidőivel
kapcsolatos tevékenységeket.
A közösségi programok megvalósításának kiváló terepe az Avasi Közösségi Tér. A
Közösségi Tér szolgáltatásait és a benne megvalósuló programokat igénybe veheti a
helyi lakosság egésze. Emellett természetesen térítésmentesen igénybe veheti a
Közösségi Tér szolgáltatásait Miskolc város bármelyik lakója, civil szervezete is. A
Közösségi Tér a városrészen kívül eső más kulturális intézményekkel szoros
együttműködést alakít ki. Az együttműködések lehetőséget biztosíthatnak közös
rendezvények szervezésére, ami hosszútávon hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi
teret idővel Miskolc más városrészén élő közösségek is igénybe vegyék. Ennek
megvalósulása döntően megváltoztatja a tágabb környezet megítélését az Avasi
városrészről.
A Közösségi Tér feladata, hogy a helyi integrációnak háttere legyen, a helyi lakosság
közösségi életének új terévé váljon. A felkínált programok lehetőséget nyújtanak a






a közösségfejlesztéshez,
az információnyújtáshoz,
a kulturális, művelődési, hagyományőrző, prevenciós, szociális programok
működtetéséhez.
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, szakkörök
működési feltételeinek gondozásához,
a városrész környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárásához, megismertetéséhez, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatásához,
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a városrészben élők kapcsolatrendszerének, érdek-érvényesítésének
segítéséhez,
a bűnmegelőzés támogatásához,
a hátrányos helyzetűek közösség életébe történő bevonásához és munkaerőpiaci integrációjuk elősegítéséhez különféle programok és képzések
feltételeinek biztosítása által.

2014. májusában nyílt az Avasi Közösségi Tér, mely elsősorban önszerveződő
közösségeknek nyújt lehetőséget programjaik megvalósításához.
Az elmúlt években számos rendezvénynek, akciónak és közösségi programnak adott
helyet a Tér, melyet önkéntesek, és civil szervezetek bevonásával került
megvalósításra.
Továbbra is nagy az érdeklődés a közösségi alapú szolgáltatások iránt.
Szóbeli felmérések alapján (kliensekkel végzett interjúk szerint) a célcsoportj az
alábbi problémákkal küzdők köréből áll:
 Munkanélküliek
 Kamaszok – igazolatlan iskolai hiányzás miatt a rendszerbe kerülő lányok és
fiúk külön csoportja
 Tanulási problémákkal küzdő általános iskolások
 5-10 éves gyerekek, akiknek családjaikban kapcsolati zavar tapasztalható
 Adóssággal küzdő háztartások
 Magányos idősek a lakótelepen
 Kisgyermekes édesanyák
 Szenvedélybetegek
Ezekre a problémacsoportokra szerveződnek a Közösségi Térben csoportjai,
rendezvényei, közösségi programjai.
Belvárosi TSZK prevenciós tevékenységei
A Belvárosi TSZK ellátási területéhez közel 64.000-es lakosságszámú terület tartozik,
2021-ben 1496 fővel volt együttműködése a szolgálatnak, ami 789 családot jelent. A
kiskorú gyermekek száma 657 fő volt.
A gyermekek közül legmagasabb számban 6-13 illetve 14-17 éves korosztályból
kerülnek ki, amiből arra lehet következtetni, hogy a serdülőkor időszakában egyre több
gyermeknél jelentkezik valami probléma. Fontos a megelőzés érdekében, minél előbb
elkezdeni a prevenciós programokat, hogy a serdülőkorban ne jelentkezzenek a
problémák.
A baba mama klub már a korai életszakaszban elősegíti a szocializációra a gyermeket,
az óvodákban pedig további hasznos prevenciós programokat igyekszik szervezni
(kreatív játszóházak, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok) a szolgálat.
A nyári táborok az iskolás korosztályt célozzák a szabadidő hasznos eltöltése céljából,
hasonló céllal működik társasjáték klub.
Felnőtt, aktív és inaktív korosztály számára is szerveződnek programok a
közösségépítés céljából, illetve önsegítő céllal (pl. háztartásgazdálkodási csoport,
filmklub, kézműves klub)
Perecesi TSZK prevenciós programjai
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Prevenciós tevékenységeiket többféle céllal is szükségesnek tartja működtetni a
szolgálat. Elsőként közvetlen segítséget kíván adni a különféle problémával küzdő
gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint tartalmas szabadidős
tevékenységekbe bevonni a gyermekeket, családokat. Emellett fontos elősegíteni a
szocializációjukat,
konfliktusmegoldó
képességük
fejlődését,
társadalmi
beilleszkedésüket, ami a családgondozói munka sikerességéhez is hozzájárul a
család működésének jobb megismerésével.
A programok célja:
a gyermekek szabadidejének értelmes, életkornak megfelelő kitöltése
„csellengés” megszüntetése
az elsődleges emberi kapcsolatok hiányának pótlása
az értékválság kialakulásának megelőzése
A programok nagy ünnepekhez kapcsolódóan szerveződnek (pl. Húsvéti, Adventi
készülődés, Mikulás), illetve a szünidőben a szabadidő hasznos eltöltéséhez
kapcsolódóan (nyári táborok, Fuss a nyárba – szünidőköszöntő futóverseny).
A hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal küszködő gyermek leszakadását csak
fokozza, ha az iskolában sorozatos kudarcok érik, ezek leküzdéséhez,
feldolgozásához nem, vagy csak igen csekély mértékben kap segítséget. A
klienskörbe tartozó sikertelen teljesítményt nyújtó tanulók felkészítése, napi
rendszerességgel - a készségtárgyakon kívül - minden tárgyból megvalósul a
szolgálatnál. Fontos, hogy a klienskörbe tartozó gyerekek eredményeket, sikereket
tudjanak elérni.





Diósgyőr-Vasgyári TSZK prevenciós programjai
Preventív csoportos- és közösségi szociális munka keretében a családgondozó részt
vesz közösségi kezdeményezések tervezésében és kivitelezésében - meghívott
szakemberek,
szakértők
segítségével
-,
illetve
szükségletorientáltan
csoportfoglalkozást szervez és vezet. Egyéni esetkezelés során alkalmazza a szociális
munka módszereit és eszközrendszerét a célkitűzések elérése érdekében.
Prevenció célja:
 önszerveződés támogatása (civil szervezetekkel való együttműködés
szegregátumi területen, a jelenlévő szervezetek munkájának koordinációs
tevékenysége)
 deviáns viselkedésminták terjesztésének megelőzése (civil szervezetekkel való
együttműködés szegregátumi területen, tematikus csoport működésének
elősegítése)
 a megfelelő családmodell - gyermeknevelés kialakítás, (védőnő, gyermekorvos
és családsegítős tematikus csoportja)
 a környezettudatos, racionális háztartásvezetési kultúra létrehozása,
elterjesztése, (civil szervezetek meghívása, tematikus csoportfoglalkozás,
uzsorakölcsön veszélyeire való figyelemfelhívás)
 szünidőhöz, ünnepkörhöz kötött szabadidős és közösségi programok
(kézműves foglalkozás, készségfejlesztő csoport, szabadidős tematikus
csoport)
 tehetséggondozás,
hátrányos
helyzetű
gyermekek
felzárkóztatása
(korrepetálás, civil szervezetekkel való együttműködés, fejlesztés)
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Prevenció formái:
 egyéni (családsegítős szakmai munkája során törekszik a célkitűzések
elérésében)
 csoportos (családsegítős törekszik team munkában a megfelelő szakemberek
bevonására, a kellő motiváció elérésével)
Az ellátási területen élő célcsoportok szükségleteihez igazodva kisgyermekes anyákat
(pl. varróklub, háztartási ismeretek átadása), tinédzserkorban lévő lányokat családi
életre való felkészítésben, kamaszokat pályaorientációval, munkanélkülieket a
munkavilágába történő visszajuttatás támájában célozzák meg a programok.

4.5.3. Család- és Gyermekjóléti Központ
a.) Hatósági beavatkozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységelemek
 javaslattétel hatósági intézkedésre (NM Rendelet 28. §-a szerint)
 hatósági
intézkedéssel
kapcsolatos
szakmai,
adminisztrációs,
szolgáltatásszervezés és biztosítás, koordinációs együttműködési és
kapcsolattartási feladatok, valamint a gondozási folyamat értékelési
feladatai a hatósági intézkedés jellegétől függően)
 utógondozás
megszervezése
és
biztosítása,
nevelésbe
vétel
megszüntetését követően
 együttműködés, kapcsolattartás a járás területén működő család- és
gyermekjóléti szolgáltatókkal, más szolgáltatókkal/intézményekkel
 együttműködés, kapcsolattartás illetékes hatóságokkal, illetve szakellátást
biztosító intézményekkel/szakemberekkel
 részvétel a szolgálat által kezdeményezett – hatósági beavatkozásra
történő javaslattétel előtt – esetmegbeszélésen, esetkonferencián
b.) Speciális szolgáltatások
 kapcsolattartási ügyelet – kapcsolattartás elősegítése gyermekvédelmi
közvetítői eljárás/mediáció biztosítása
 utcai és lakótelepi szociális munka
 kórházi szociális munka
 készenléti szolgálat
 óvodai és iskolai szociális segítés
 jogi tanácsadás
 pszichológiai tanácsadás
 családterápia, családkonzultáció, családi döntéshozó konferencia
 fogyatékosságügyi tanácsadás
A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás törvényi háttere, célja, feladata:
A MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Központja, Kapcsolattartási ügyeletet biztosít
az illetékességi területén élő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára, a Gyvt. 40/A §-a, és az NM Rendelet
alapján, az alábbi eljárásrend szerint.
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A kapcsolattartási ügyelet a kapcsolattartásra megfelelő feltételekkel rendelkező
család- és gyermekjóléti szolgálatoknál biztosítható. A kapcsolattartási ügyeleti
munkatársak az intézmény vezetősége által elfogadott „kapcsolattartási ügyeleti
protokoll és a házirend” értelmében biztosítják a szolgáltatást. A kapcsolattartási
ügyelet biztosítását, működtetését a kapcsolattartási ügyeleti koordinátor hangolja
össze.
A szolgáltatás igénybevételének alapja bírósági végzés vagy gyámhivatali határozat,
amelyben a kapcsolattartás helyszíneként a család- és gyermekjóléti központ
helyisége került megjelölésre.
A szolgáltatás igénybevételére pénteken 12-18 óráig és szombaton 8-18 óráig van
lehetőség.
A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatást intézményünk három Területi Szolgáltatási
Központban, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ helyiségében biztosítja,
mind a miskolci, mind a miskolci járás településein élő lakosok számára, az egyes
területi szolgáltatási központok kapacitásának függvényében. (A kapcsolattartási
ügyeletet egy adott helyszínen egy adott időben mindig két szakember biztosítja.)
Minden egyes kapcsolattartási ügyeleti eset leszabályozását megelőzően, az
intézmény helyi kapacitása, és a folyó esetek száma miatt, a kapcsolattartás
biztosításának pontos helyszínét és időpontját illetően előzetes egyeztetés történik a
hatóság illetékes ügyintézője és az intézményünkben kijelölt kapcsolattartási ügyeleti
koordinátor között.
A kapcsolattartási ügyeleti esetekben született határozatokat és végzéseket minden
esetben a hatóság a Család- és Gyermekjóléti Központba továbbítja.
A Kapcsolattartási ügyelet célja: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő
vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges hely biztosítása mellett
 konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy
 az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére
gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a
felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás
létrehozása és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy
 önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolattartási
ügyeleti szolgáltatás nyújtása az NM Rendelet alapján.
A szolgáltatás a kapcsolattartásra kötelezett, illetve a gyermekkel való
kapcsolattartásra jogosult felek számára lehetőséget biztosít arra, hogy a
kapcsolattartási napokon biztonságos, a felektől független, kulturált körülmények
között egy megadott intézményben találkozzanak. Célunk, hogy a szülők
konfliktusmentesen, a kiskorú(ak) számára is barátságos, nyugodt környezetben
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tudják lebonyolítani a kapcsolattartást, csökkentve ezzel is a gyermek(ek) lelki
sérüléseit.
Készenléti szolgálat
A készenléti szolgáltatás törvényi háttere, célja, feladata:
A készenléti szolgálat célja, a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény nyitvatartási
idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) folyamatosan biztosítsa gyermekjóléti
szakember elérhetőségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyerek ne
maradjon segítség és ellátás nélkül.
A készenléti szolgálat tehát a limitált időkeretben működő gyermekjóléti szolgáltatás
elérhetőségének meghosszabbítását jelenti. Megteremti annak feltételeit, hogy a
gyermekjóléti szolgálat nyitvatartási idején túl, szükség esetén, a gyermek/család
biztonsága érdekében szakszerű segítségnyújtás, adekvát szolgáltatások
mozgósíthatóak legyenek.
A készenléti szolgáltatás alap kritériuma, hogy a készenléti szolgálatot biztosító
szakember az adott településen (ellátási területen), egy meghirdetett telefonszámon
(pl. intézményi mobiltelefon) folyamatosan elérhető legyen.
A készenléti szolgáltatást 4 fő szakember heti váltásban készenléti rendszerben
biztosítja. A készenléti szolgálat díjazása az Mt. szabályainak megfelelően történik.
A szolgáltatás ügyeleti rendje:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

16.00
16.00
17.30
16.00
12.00

kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

A készenléti szolgáltatás munka módszerei, formái:
 kríziskezelés: krízisbe került kliensek esetében azonnali intézkedés, a
jelzőrendszeri tagok bevonásával,
 segítő
beszélgetés:
a
kliens
mentális
állapotához
igazodó
problémamegoldás segítése,
 tanácsadás: információnyújtás, életvezetési tanácsok, alternatívák
felvázolása, a kliens aktuális élethelyzetének megfelelően,
 tájékoztatás, felvilágosítás, információk nyújtása,
 tovább irányítás: kompetencia és illetékesség hiányában.
 A kolléga a megtett intézkedést követő első munkanapon megteszi a
jelzését a területileg illetékes családsegítő irányába a jelzőlap
megküldésével.
Kórházi szociális munka
Együttműködésünk a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház Gyermekegészségügyi
Központjával 2004.-ben kezdődött.
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2019 júliusában az együttműködési megállapodás megújítására, módosítására került
sor. Az új megállapodás célja egy összehangolt együttműködés létrehozása, a
jogszabályban rögzített kötelezettségek hatékony és maradéktalan teljesítése, a
feladatok eredményes ellátása, a közös munka eredményeként a gyermek vagy a
szülő, felnőtt egészségi problémái mögött meghúzódó elhanyagolás, bántalmazás
következtében fennálló veszélyeztetettség időben történő felderítése, a gyermekek
szakszerű ellátásban részesítésének biztosítása a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás útján.
A B.- A.- Z. Megyei Központi Kórház a kórházi szociális munka feladata ellátására 9
szociális szakembert foglalkoztat, így a MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Központ
által biztosított kórházi szociális munkás jelenléte nem indokolt a kórház osztályain. Az
együttműködés során a kórházi szociális munka ellátását a kórházban dolgozó
szociális szakemberekkel történő együttműködés segítésére koordinátori
tevékenységgel biztosítja az intézmény.
Utcai szociális munka
A MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Központja utcai szociális munkát biztosít a
Gyvt. 40/A §-a, és az NM Rendelet alapján, az alábbi eljárásrend szerint.
Az utcai/lakótelepi szociális munka feladata:
a.
a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az
utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
b.
a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett,
ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő
visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, és
c.
a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő
programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek
lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb
helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség
szerint bevonva a gyermek családját is.
Ifjúságvédelmi őrjárat
Két fő utcai szociális munkás közös őrjáraton vesz részt havonta egy héten keresztül
a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Miskolc Városi
Rendőrkapitánysággal, és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel.
Felderítő terepmunka
Heti 10 órában, két fős őrjáratokban, 2 fő utcai szociális munkás közreműködő
szervezetek nélkül végez felderítő munkát Miskolc egész területén. A felderítések
területi célpontjaira, mind a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei, mind
a család- és a gyermekjólét szolgálat családsegítői javaslatokat tesznek.
Prevenciós tevékenység
Az utcán csellengő gyermekeknél a szabadidejük tervezetlen és céltalan eltöltése
deviáns életmód kialakulásához vezethet, ennek elkerülése érdekében az utcai
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szociális munkások a területi szolgáltatási központok és az óvodai és iskolai szociális
segítők bevonásával prevenciós tevékenységet végeznek.
 Az intézményben beindított, működő programok népszerűsítése, hirdetése,
összekötve tanácsadással, információnyújtással,
 A területi szolgáltatási központok szabadidős programjába való
bekapcsolódás,
 Az utcáról bevont csellengő gyermekeknek alacsonyküszöbű szolgáltatás
biztosítása,
 Az utcán végzett felderítő munka által nyilvántartásba vett gyermekek
számára csoportfoglalkozás biztosítása egy-egy problémakörhöz
(dohányzás, alkoholfogyasztás, iskolakerülés, bullying) kapcsolódóan,
 Az iskolában „problémásnak” ítélt gyermekek számára klubfoglalkozás
keretében történő segítségnyújtás hátrányaik (tanulási, magatartásbeli,
stb.) leküzdéséhez,
 Pályaorientációs csoportfoglalkozás biztosítása általános iskola 7.
osztályos tanulói számára kihelyezve az érintett oktatási intézménybe.
 A területi szolgáltatási központok által szervezett „nyári napközi”-ben való
aktív részvétel az utcán végzett felderítő munka által nyilvántartásba vett
gyermekek bevonásával,
 Erzsébet-tábor szervezésében és lebonyolításában való részvétel.
Családterápia
Olyan segítségnyújtási forma, amely során a család, valamennyi családtag
bevonásával, szakemberek segítségével, saját erőforrásait mozgósítva megtalálhatja
a megoldást a problémáira.
A családterápia a családot egységként, rendszerként kezelő segítő beavatkozás,
amely a családtagok kölcsönhatásának, kommunikációjának átstrukturálása,
hatékonnyá tétele révén próbál változást létrehozni.
Bármely családtagot az egész családdal való foglalkozás segítségével kezeli,
támogatja, ezáltal a problémás, egyensúlyi állapotából kibillent családi rendszer is
rendeződik.
A családterápia alkalmazása az alábbi esetekben ajánlott:
 Gyermeknevelési problémákkal
 Párkapcsolati krízisekkel
 Többgenerációs családban kialakult együttélési nehézségekkel
 Családi traumák nehéz feldolgozása esetén
 Család/ családtagok által válságosnak ítélt élethelyzetekben
 Válással kapcsolatos krízisekben
 Iskolai magatartás és beilleszkedési zavarok során
 Serdülőkori krízisek idején
 Fiatal felnőttek leválási problémái eseteiben
 Szenvedélybetegségek
 Szülői alkalmassági dilemmák
 Veszteségek, gyászmunka
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Kontraindikált, nem hatékony a családterápia sok esetben, amikor a
családtagok:
 súlyos, elhúzódó krízishelyzetben élnek,
 szélsőségesen kaotikus körülmények között élnek,
 súlyos veszélyeztető körülményeket teremtenek,
 mélyszegénységben élnek, a terápia aránytalanul nagy, teljesíthetetlen,
teher lenne számukra,
 aluliskolázottságuk miatt teljesíthetetlen, nagy teher lehetne számukra a
terápiában való részvétel
 minimálisan sem motiválhatóak.
Eljárásrend:
 A küldő esetmenedzser, családsegítő munkatárs a szolgáltatás előírása, az
eset jelzőlap kitöltése előtt konzultál a családterápia szükségességéről a
családterapeutával.
 Időpontokat előre egyeztetik majd írásban is jelzi a kolléga az esetet.
 Amennyiben szükséges és lehetséges az estmenedzser az első ülésre
elkíséri a családot és elmondja, mit vár a családterápiás szolgáltatás
eredményeképpen.
 A családterapeuta írásban visszajelez a szolgáltatás megvalósulásáról,
vagy elmaradásáról, annak okairól, valamint az elért változásokról.
Fogyatékosságügyi tanácsadás
Az Szt. (1993. III. tv.) 64§ (9). bekezdése alapján 2022. 01. 01.-től 2 fő
fogyatékosságügyi tanácsadó látja el B-A-Z megyében. Az ágazati miniszter
intézményünket jelölte ki erre a feladatellátásra. Tanácsadóink a megye területén
működő 16 járás család- és gyermekjóléti központjával együttműködve szervezi meg
a szolgáltatást a központok telephelyén.
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a
köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak.
Intézményünkben az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység szolgáltatás a
Miskolci járás területét látja el. A 15/1998. NM rendelet 25-26. §-a alapján az összes
település minden köznevelési intézményére vonatkozóan biztosítjuk a szolgáltatást
2018. szeptember 1-től.
Az ellátási terület jellemzői:
Az ellátási terület 39 településből áll, az ország egyik legnagyobb járása. A
jellegzetességei közé tartozik a sokféleség, az aprófalvas települések, melyek rossz
tömegközlekedési feltételekkel rendelkeznek, a járásban több kisváros is található,
ugyanakkor Miskolc, mint járásközpont minden nagyvárosi jellegzetességet is
magában hordoz.
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41.810 gyermek található az ellátási területen a köznevelési intézményekben. Ebből
az iskoláskorúak száma 35.897 fő, az óvodás korú gyermekek pedig 5913 fő. Az
iskoláskorú gyermekek közül a HH és HHH tanulók százalékos aránya az
összlétszámhoz viszonyítva 19%. Az óvodáskorúaknál ez az arány 26%.
A feladatellátás során 103 iskola és további tagintézményei tartoznak hozzánk,
valamint 56 óvoda és azok további tagintézményei. Ebbe beletartoznak az általános
iskolák, középiskolák, szakgimnáziumok, kollégiumok, szakközépiskolák, szakképző
iskolák egyaránt. A fenntartók között is jellemző a sokszínűség, van állami,
önkormányzati, egyházi, alapítványi és magánkézben lévő intézmény is. A legkisebb
létszámú iskola hivatalos gyermek létszáma 8 fő az ellátási területünkön, a legnagyobb
létszámú iskola tanulóinak száma pedig 1220 fő. A legkisebb létszámú óvoda gyermek
létszáma 10 fő, a legnagyobb létszámú óvoda 250 fő.
Az előzetes igényfelmérések alapján, melyet az intézményekkel való kapcsolatfelvétel
során készítettünk el megállapítható, hogy nagy szükség van erre a szolgáltatásra. A
gyerekek nagy százaléka sokproblémás családból érkezik, sokan közülük rossz
szociális háttérrel rendelkeznek. Lakóhelyüket tekintve is nagy a szórás, hiszen sokan
szegregált területről járnak iskolába, óvodába, ugyanakkor jelen vannak a nagyvárosi
lakótelepi, lakókörnyezetből származó hátrányok is. A gyerekek sokféle családból
érkeznek, nagy számban van jelen az egyszülős család, mozaik család. Mindehhez
hozzá adódhatnak még a kortárs közösségek negatív hatásai is.
Az alábbi problémákat jelezték legjellemzőbbnek az ellátási területünk intézményei a
kapcsolatfelvétel, igényfelmérés során:
o A gyermekekkel kapcsolatos problémák közül a rossz a szociális háttér,
magatartási problémák, a függőség, a bántalmazás, valamint a mentális és
pszichés problémák (falcolás, öngyilkossági kísérlet, kirekesztettség), és a
tanulási zavarok jelentek meg.
o A szülőkkel kapcsolatos problémák között megjelenik az életviteli, anyagi,
megélhetési, nevelési, elhanyagolással és válással kapcsolatos probléma,
valamint a függőség.
o A pedagógus munkakörrel kapcsolatos problémák között megjelenik a
leterheltség, a kiégés veszélye és a nehéz kapcsolattartás a szülőkkel.
 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység szakmai tartalma:
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális
munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek
keretében segíti
- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való
beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges kompetenciái fejlesztésében,
- a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
- a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
- a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben,
valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő
konfliktus feloldásában,
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prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének
kiszűrését és
- a jelzőrendszer működését.
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az
intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott
módszertan alapján folyik.
-

 Megvalósítás módja:
A szakmai munka a körzetek felállításával az intézmények felosztásával indult el.
Felvettük a kapcsolatot valamennyi fenntartóval, abból a célból, hogy
tájékoztassuk őket és a támogatásukat kérjük az iskolákkal történő
kapcsolatfelvételhez és szükségletfelméréshez. A szükségletfelmérések
megbeszélése után készítettük el az együttműködési megállapodásokat. A
szükségletfelmérések elkészítésére kellő időt szántunk, több alkalommal
megjelentünk az iskolákban, alaposan átbeszéltük az igényeket a jellemző
problémákat és a szolgáltatás beindítását.
A köznevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás
háromoldalú, a köznevelési intézmény fenntartója, maga a köznevelési
intézmény, és intézményünk a három szereplője. Mindegyik együttműködési
megállapodást kiegészíti a konkrét szolgáltatási terv, benne a szolgáltatást
biztosító kolléga nevével, elérhetőségével és az ügyeleti idő gyakoriságával.
 A nyújtott szolgáltatásaink:
Diákok részére:
Egyéni tanácsadás.
Információnyújtás.
Pályaorientációs tanácsadás.
Iskolai és óvodai konfliktusok megoldásában való segítség.
Önismereti, kommunikációs, társas-kapcsolati és prevenciós csoportok
szervezése.
Pedagógusokkal, illetve szülőkkel felmerülő konfliktus esetén tanácsadás,
közvetítés
Szülők részére:
Egyéni tanácsadás életvezetési és gyermeknevelési kérdésekben.
Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (Jogi tanácsadás, szociális
ellátórendszerrel kapcsolatos tanácsadás stb.)
Pályaorientációs tanácsadás
Pedagógusok részére:
Az iskola, és óvoda területén előforduló konfliktusok kezelésében való
segítségnyújtás.
Konzultációs lehetőség.
Gyermekek megfigyelése a csoportokban, illetve az osztályokban.
Szülői értekezleteken való részvétel.
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Kirándulásokon, játszóházakban, családi napokon való részvétel, és annak
szervezésében való segítségnyújtás.
Emellett:
TEAM munka megszervezése, az illetékes szakemberek bevonása.
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokban való segítségnyújtás (koordinálás,
fejlesztés, delegálás a megfelelő szakember, illetve szolgáltató felé).
A jelzőrendszeri feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek koordinálása.
Szülői szervezetekkel való együttműködés.
A szolgáltatást 41 fő óvodai és iskolai szociális segítő munkakört betöltő
munkatárs biztosítja a járásban.
Az óvodai és iskolai szociális segítés prevenciós munkája:
A szociális munkában alkalmazott csoportmunka eszközeinek alkalmazásával az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység céljai érvényesülnek a helyi
szükségletekre, igényekre reagálva. Az elsődleges célja a prevenció, mely során az
óvodás és iskolás korú gyermekek, tanulók sikeres előmenetelének támogatása,
egészségfejlesztése, veszélyeztetettségének megelőzése valósul meg.
Csoportmunka fajtái:
-

Szociometriai vizsgálat osztály-, kollégiumi közösségben: diagnosztikus céllal
célszerű alkalmazni csoportmunka tervezését megelőzően a szükséglet
felmerülésekor, de egy csoportban kialakult probléma meghatározására is
alkalmas (beilleszkedés, kirekesztés).

-

Óvodai csoport megfigyelése, tanulók megfigyelése csoporthelyzetben: szintén
diagnosztikus céllal alkalmazható a pedagógus kérésére. Nagyon fontos a
megfigyelési szempontok előzetes kialakítása és annak követése, az adott
közösségben.

-

Prevenciós, edukációs csoportmunka: célja lehet,
o a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése;
o a hátrányos helyzetű, valamint tanulmányaiban lemaradó tanuló
felzárkóztatása: informatív, önismereti, szociális készségfejlesztő;
o a testi és lelki egészség fejlesztése;
o a viselkedési függőségek, az szenvedélybetegségekhez vezető szerek
fogyasztásának megelőzése;
o a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
o reális énkép fejlesztését megcélzó önismereti jellegű csoport
o prevenciós és edukációs jelleggel a szociális kompetenciák (az érzelmi
intelligenciát fejlesztő vagy indulatkezelési csoport)
o kortárs segítést megszervezését megcélzó csoportmunka

-

Pályaorientációt támogató csoportmunka: célja,
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o a tanulók jövőképének formálása;
o rövid- és hosszútávú életcélok kialakítása;
o a pedagógiai szakszolgálatokkal egyeztetett módon, az általuk végzett,
pályatanácsadási
tevékenység
megtámogatása,
a
tanulók
képességeinek és készségeinek megismerésén keresztül.
-

Készségfejlesztő klubfoglalkozások szervezése, lebonyolítása:
Manuális készségek fejlesztésére kézműves csoportok nyújthatnak
lehetőséget, a tanórákon túli időben megszervezett klubfoglalkozások által.
Társasjáték klub, mely az együttműködés fejlesztésére, a szabályok
betartására is hatással lehet.

-

Szülőcsoport: a szülők csoportmunkába történő bevonására több lehetőség is
nyílik:
o szülők egyéni, személyes megkeresése, meghívása
o előadások szervezése (akár online formában is)
o a szülők számára megfelelő időpont kiválasztása, gyakoriság
meghatározása
Ezek a szülőcsoportok lehetnek információt nyújtó, ismeretátadó, prevenciós,
edukációs csoportok és lehetnek akár önsegítő csoportok is, melyek az azonos
problémával küzdő gyermekek szülei számára nyújthatnak segítséget.

-

Egyéb: Pl. A gyermekvédelmi ismeretek bővítése érdekében lehetőség nyílhat a
pedagógusok számára gyermekvédelmi projektnap szervezésére ennek
lebonyolításához célszerű lehet a „world café” módszer alkalmazása.

Bizonyos intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek,
fiataloknak nehéz előre megtervezett tematikus csoportot szervezni.
Itt a csoport keretek megtartása, tisztázása, a szociális készségek és az érzelmek
kifejezése, az önkifejezés serkentése a cél.
Itt a csoportmunka egy un. előkészítő, felkészítő szakasszal indul, amely során a
cél megtanítani a gyerekeket az egymásra figyelésre és befelé figyelésre, ez a
szakasz folyamatos újratervezési készséget, rugalmasságot igényel. A valódi
csoportmunka csak ezt követően indulhat el.
A csoportban végzett tevékenységek folyamata:
-

információgyűjtés, témakör kiválasztása,
tematika összeállítása,
személyi és tárgyi feltételek megteremtése,
csoporttagok kiválasztása,
csoportfoglalkozások megtartása,
utánkövetés, értékelés.

Információgyűjtés, témakör kiválasztása
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A csoport elindítását a probléma alapos elemzése előzi meg, amely felméréssel
(pl.óvodai csoport megfigyelése, tanulók megfigyelése csoporthelyzetben,
szociometriai vizsgálat), tervezéssel kezdődik, beleértve a gyermekek tanuló és
szüleik, az óvodai és iskolai szociális segítő és az intézmény igényeit és lehetőségeit.
A csoporttevékenység tervezett témakörét részben az dönti el, hogy milyen
problémákkal élnek a leendő csoport tagjai, s ehhez a program keretében milyen
szakirodalmi megfontolásokat szem előtt tartó elméleti és módszertani eszközök
illeszthetők. (Sztenderdek használata, jó, illetve ígéretes gyakorlatok adaptációja.)
Fontos felmérni azt is, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő a saját felkészültsége
és a feltételek ismeretében milyen típusú csoport vezetéséért tud felelősséget vállalni,
és mikor fog más szakembert bevonni a csoportvezetésbe (kettős vezetés
alkalmazásával, vagy teljesen átadva a csoportvezetést), a csoport szervezési
feladatainak megtartása mellett. A csoportot vezető óvodai és iskolai szociális segítő
számára fontos feladat, hogy egyensúlyban tartsa és összehangolja az egyén, - a
csoport, - a környezet jellemzőit, és a szükséges változást támogató módszereket,
eljárásokat.
Tematika összeállítása
A csoport céljaihoz illeszkedő módszerek és eszközök kiválasztása, szükség esetén
új, egyedi eszközelemek kidolgozása (ezek pénzügyi, tárgyi, személyi igényeinek
átgondolása).
A részletes tematika összeállítását megelőző előkészítő lépések:
- a rövid és hosszútávú, célok meghatározása
- csoportkeretek kidolgozása:
o csoportülések számának tisztázása (egy vagy több tanórát felölelő,
egyszeri vagy többszöri alkalom),
o több alkalmat igénylő csoportfoglalkozás esetén a találkozások
gyakoriságának meghatározása,
o célszerű a csoportszabályok előzetes meghatározása, melyet a csoport
véglegesít a csoportfoglalkozás során,
o csoportmunka folyamat értékelő monitorozásának meghatározása.
Személyi és tárgyi feltételek megteremtése
A tematika kidolgozásával egy időben szükséges meghatározni a csoportvezető/k
személyét, összeállítani a szükséges eszközigényt, a költségvetés tervezését. Adott
csoportfoglalkozáshoz tartozó elemek, strukturált gyakorlatokhoz szükséges eszközök
(képek, illusztrációk, feladatlapok, edukációs- információs anyagok, játéktárgyak stb.)
meghatározása. Adminisztráció költségeinek (pl. értékelőlapok, hozzájáruló
nyilatkozatok,
feljegyzésbeszámoló,
sablonok)
figyelembevételével
a
megvalósíthatóság megtervezése. Célszerű előre jelezni a köznevelési intézmény
felé, hogy adott csoportfoglalkozásnak mekkora a teremigénye, mekkora zajjal jár
(más tanórák védelme érdekében), a foglalkozás közbeni szüneteket meghatározni,
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hiszen nem minden esetben lehetséges a tényleges tanórák közötti szünetkehez
alkalmazkodni. Ezeken túl szükség lehet a csoportvezetők továbbképzésére is.
Csoporttagok kiválasztása
Teljes osztályközösséget érintő csoportfoglalkozás esetén ez a lépés nem szükséges.
Ebben az esetben meg kell határozni a szülők pontos tájékoztatásának a módját
(pedagógus vagy segítő által történik) és az annak megfelelő dokumentációs munka
elvégzését.
Ha nem egész osztályközösséget érintő csoportmunka igénye merül fel, a
célcsoportok jelzése, igénye alapján, a csoporttagok kiválasztása történhet:
o
o
o
o

a köznevelési intézmény által egyeztetett szükségletfelmérés alapján,
a pedagógusok jelzése alapján (pl. indulatkezelési csoport)
a szülők igénye (pl. szociális kompetenciát fejlesztő csoport)
a diákok kezdeményezése alapján is (pl. kollégiumi színtéren).

A csoport indításakor döntést kell hozni, arról is, hogy mekkora létszámú csoporttal
végezhető el hatékonyan a célul tűzött feladat: a csoport legyen elég kicsi ahhoz, hogy
lehetőség nyíljon a cél megvalósítására és elég nagy, hogy a tagok a csoporttársaktól
kellő tapasztalatot szerezhessenek (min. 5 fő, max.15 fő közötti létszámmal érdemes
csoportot indítani).
Amennyiben erre nincs lehetőség érdemes csoportbontásban dolgozni, és / vagy
kiscsoportos feladatokkal dolgozni, feltétlenül kettős vezetés mellett.
Csoportfoglalkozások megtartása
Az előzetesen kidolgozott tematika alapján, de amennyiben bármilyen okból a
változtatás szükségessé válik, azt módosítani lehet és kell is – természetesen a
csoport tervezett céljának figyelembevételével. Fontos, hogy a csoportvezető legyen
felkészülve az esetleges változásokra, hogy a helyszínen adaptív módon tudjon
reagálni a kialakult helyzethez. Ennek elkerülése érdekében célszerű a csoportmunka
napján egyeztetni a köznevelési intézménnyel, kapcsolattartó pedagógussal.
Utánkövetés, értékelés
Az értékelés (annak vizsgálata, hogy a csoportcélok mennyiben és hogyan valósultak
meg) és az utánkövetés azért fontos, mert a tapasztalatok segítségével mind a
csoportvezető, mind pedig a tevékenységnek hátteret biztosító team eredményesebbé
teheti a jövőbeli csoportok működését. Igény- és leletőség- esetén megfontolandó
újabb csoport szervezése a felmerült új problémák, kérdések feldolgozására, illetve új
résztvevőkkel a korábbi program megismétlése.
Óvoda színterén:
- a gyermek megfigyelése csoporthelyzetben óvodapedagógus kérésére
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-

csoportban végzett prevenciós és / vagy fejlesztő tevékenység szervezése (pl.
mesecsoport, érzékenyítő játékok, szituációs játékok)
szülőcsoportok szervezése, vezetése
szükség esetén az óvodapedagógusok segítése, tudásuk bővítése,
érzékenyítés nevelőtestületi szinten.

Iskola színterén:
- tanulók megfigyelése csoporthelyzetben a pedagógus, az osztályfőnök kérésére
- csoport- és klubfoglalkozás megtartása tanulók számára (társas kapcsolataik
építésének, továbbfejlődésének elősegítése),
- az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek,
problémák kezelésének, megoldásának támogatása (pl. agresszió, kirekesztés,
bullying)
- szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható egyéb szolgáltatások:
o lehetőség, illetve igény szerint közreműködés pályaorientációs
csoportfoglalkozásban
o kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása
o szociometriai vizsgálat osztályközösségben
o szülőcsoportok szervezése, vezetése.
- szükség esetén a pedagógusok segítése, tudásuk bővítése érzékenyítés
nevelőtestületi szinten.
Kollégium színterén:
- kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása
- a kollégiumi közösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének,
megoldásának támogatása (pl.: agresszió, kirekesztés)
- csoport – klubfoglalkozás megtartása tanulók számára (társas kapcsolataik
építésének, továbbfejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése
– pl. érzékenyítő foglalkozások megtartása tematikus tartalommal, társasjáték
klub,)
- igény esetén szociometriai vizsgálat a kollégiumi közösségben
- szükség esetén a kollégiumi nevelők segítése, tudásuk bővítése, érzékenyítés
nevelőtestületi szinten.

Pszichológiai és jogi tanácsadás
A pszichológiai és jogi tanácsadást – vásárolt szolgáltatásként – biztosítja az
intézmény Miskolcon a Területi Szolgáltatási Központokban, a járás településeinek
lakossága számára a járási szolgáltatók székhelyén meghatározott időkeretben. (ld. 3.
sz. melléklet)
Az igénybevétel – előjegyzés alapján – alapszolgáltatás esetén a családsegítők,
Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási körében lévő esetekben az
esetmenedzserek közvetítésével.
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Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer járási szintű feladatai









települési jelzőrendszerek koordinációja, szakmai támogatása
segítséget nyújt a jelzőrendszeri munka szakmaközi szintjének
megszervezéséhez (szakmaközi megbeszélés, szakmai tanácskozás)
helyi/települési éves intézkedési tervek összegyűjtése, összegzése – járási
intézkedési terv készítése
a települések heti jelzőrendszeri jelentéseinek összegyűjtése, havi
statisztika, negyedévente elemzés készítése, az elemzés alapján
szükséges intézkedések kezdeményezése
a jelzőrendszeri munka során felmerülő konfliktusok kezelése, a
konfliktuskezelés segítése
részvétel a jelzőrendszeri szakmaközi megbeszéléseken, éves szakmai
tanácskozásokon,
szükség
szerint
egyéni
eseteket
érintő
esetmegbeszélésen, esetkonferencián
a megyei kormányhivatal szakmai támogatásának igénybevétele, évente
egyszeri részvétel az általa szervezett értekezleteken, szakmai
megbeszélésen, kérésre adatszolgáltatás
Segítségnyújtás a családsegítő munkatárs számára - különösen
alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel, ha az egyedül látja
el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést
kapott.

A járás területén működő család és gyermekjóléti szolgálatok szakmai
támogatása érdekében nyújtott szolgáltatások
 esetmegbeszélés biztosítása – havi egy alkalommal – a családsegítő
kollégák számára
 szükség szerint szakmai konzultáció biztosítása
 tapasztalatcsere fórum szervezése (problémák megvitatása, „jó
gyakorlatok” átadása)
 vezető egyeztető megbeszélés kéthavonta (szervezeti és együttműködési
kérdések megvitatása)

Együttműködés
Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezeti
egységek, a miskolci járásban működő szolgáltató intézmények, valamint a
család- és gyermekjóléti központ között
 A kétszintűvé vált család és gyermekjóléti szolgáltató rendszer a
szolgálatok és a központ partneri együttműködésére épül.
 A jogszabályban meghatározott feladatmegosztás során az igénybe vevő/a
veszélyeztetett gyermek elsődleges érdekét kell szem előtt tartani és a
szolgáltatások szervezése és biztosítása során úgy kell eljárni, hogy az a
lehető leghatékonyabban szolgálja a veszélyeztető körülmények
elhárítását, az igénybe vevő/a veszélyeztetett gyermek életkörülményeinek,
életminőségének javítását.
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Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére,
feladatmegosztás alapján egyeztetett és összehangolt szakmai
tevékenység végzésére.
Az NM Rendelet szabályozása alapján kiemelt együttműködési pontok:
Együttműködés szakmai támogatás keretében: melynek során a család
és gyermekjóléti központ havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a
szolgálatok számára, továbbá szükség szerint konzultációt biztosít. A
MESZEGYI rendszeresen szervezett tapasztalatcsere fórumokkal is
segíteni kívánja az együttműködést.
Együttműködés a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszeri
munka során: a jelzőrendszeri tanácsadó szakmai segítséget nyújt a
jelzőrendszer megszervezésében, a szakmaközi megbeszélések éves
jelzőrendszeri tanácskozás szervezésében, illetve részt vesz ezeken, a heti
jelzőrendszeri jelentések elemzéséből leszűrhető következtetésekkel (és az
erre építhető intézkedések tervezésével) segíti a településeken a
jelzőrendszeri munka hatékonyabbá tételét. Továbbá szakmai segítséget
nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család és gyermekjóléti szolgálat között
felmerülő konfliktusok kezelésében.
Együttműködés speciális szolgáltatások során: a család- és
gyermekjóléti központ a szolgálatokkal egyeztetve – a terület földrajzi és
közlekedési sajátosságait figyelembe véve – tervezi és biztosítja a speciális
szolgáltatásokat, valamint e szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A speciális
szolgáltatásokról, a biztosítás és hozzáférés módjáról tájékoztatót készít,
mely alapján a szolgálatok tájékoztatják az ellátási területükön élő
lakosságot (ill. konkrét igénybe vevőket). A szolgálatok egyes
szolgáltatások biztosításához – pszichológiai és jogi tanácsadás – helyszínt
biztosítanak.
Együttműködés és feladatmegosztás konkrét hatósági beavatkozást
igénylő – eset kapcsán: a család- és gyermekjóléti szolgálat – hatósági
intézkedés kezdeményezése előtt (kivéve IH) esetmegbeszélést
kezdeményez, melyen részt vesz a család és gyermekjóléti központ
illetékes szakembere (területileg illetékes esetmenedzser). Az
esetmegbeszélésen áttekintik az adott eset valamennyi körülményeit,
egyeztetik az álláspontokat, mérlegelik a lehetséges további lépéseket
(lehetőség szerint konszenzussal tesznek javaslatot a további lépésekre).
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés
véglegessé válását követően a család- és gyermekjóléti központ kijelölt
esetmenedzsere az eset kapcsán érintett valamennyi szakmai szereplő (így
kiemelten a települési családsegítő) és az érintett igénybevevő (gyermek,
szülő vagy törvényes képviselő) bevonásával elkészíti a gondozásinevelési tervet. Megszervezi és összehangolja az eset kapcsán
releváns/indokolt segítő/támogató szolgáltatásokat: melyek lehetnek a
lakóhelyen nyújtott – a családsegítő által nyújtott – általános segítő
szolgáltatások, segítő jelenlét az igénybe vevő életében, a központ által
nyújtott speciális szolgáltatás, ill. más intézmény/szolgáltató által nyújtott
ellátás. Az esetmenedzser biztosítja, illetve segíti a szolgáltatásokhoz való
hozzáférést, nyomon követi annak igénybevételét vagy elmulasztását,
figyelemmel kíséri annak eredményességét (de magát az egyes
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szolgáltatásokat nem az esetmenedzser nyújtja közvetlenül – az esetek
jelentős részében).
Ebben az együttműködési és szolgáltatás szervezési keretben – a hatósági
intézkedést követően is – behívható a települési szolgáltató/családsegítő,
mint a családot/gyermeket legjobban ismerő szakember, akinek
tapasztalata, helyismerete, tudása – az eset vitele kapcsán – továbbra sem
nélkülözhető. A család/gyermek életében – ha szükséges és indokolt – a
segítő jelenlét és az általános segítő szolgáltatás továbbra is biztosított és
helyben – lakókörnyezetében - közvetlenül elérhető. Ebben az
együttműködési/szolgáltatási keretben elválik egymástól nem csak
szervezeti szinten, hanem a szakember személyében és a segítő/támogató
és ellenőrző/kontroll szerep.
Együttműködés más intézményekkel és szolgáltatókkal
a.) Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek –
Területi Szolgáltatási Központok – a szakmai tevékenység során kapcsolatot
tart és együttműködik:
 a család és gyermekjóléti központ feladatait ellátó szervezeti egységgel
 a jelzőrendszer tagjaival (Szt. 64. § (2) és Gyvt. 17. § (1)):
o az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
o a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
o a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények,
o a rendőrség,
o az ügyészség,
o a bíróság,
o a pártfogó felügyelői szolgálat,
o az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
o a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti
szállása,
o az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
o a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság,
o a javítóintézet,
o a gyermekjogi képviselő,
o a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal,
o az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány
rendeletében kijelölt szerv,
o a települési önkormányzat jegyzője,
o a büntetés-végrehajtási intézet,
o a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.





az ellátási területen működő – az igénybe vevő (k)
szolgáltatást/ellátást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel
civil és egyházi szervezetekkel
az igénybe vevő problémájában érintett hatóságokkal
ellátott és gyermekjogi képviselővel

számára
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Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére,
közös szakmai tevékenység végzésére, szakmai rendezvények
szervezésére. A jelzőrendszer tagjai esetében a jogszabályban foglalt
feladatok és kötelezettségek teljesítésére.
b.) A család- és gyermekjóléti központ szakmai tevékenysége során
kapcsolatot tart és együttműködik
 a járás területén működő család és gyermekjóléti szolgálatokkal
 a jogszabályban meghatározott és az adott eset kapcsán illetékes
hatóságokkal, szolgáltatókkal – különösen – gyámhatóság, ügyészség,
rendőrség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat
 gyermekvédelmi szakellátás intézményével, ill. a gyermekvédelmi
gyámokkal
 gyermekjogi képviselővel
 az ellátási területen működő szolgáltatókkal, intézményekkel, civil és
egyházi szervezetekkel
 minden olyan szervezettel, amellyel a szakmai munka végzése során
kapcsolatba kerül
 Az együttműködés kiterjed: a jogszabályban rögzített feladatok ellátására,
a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére, közös szakmai tevékenység
végzésére, közös szakmai rendezvények szervezésére.

5. Létrejövő kapacitások
A család- és gyermekjóléti központ és szolgálat szakmai és létszám feltételeit az NM
Rendelet 1. és 2. sz. melléklete határozza meg.
2.1. Szakképesítési előírásoknak való megfelelés
Az NM Rendelet 2. sz. melléklete által meghatározott munkakörökben foglalkoztatottak
rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges/előírt szakmai képesítéssel,
szakirányú végzettséggel.

6. A szolgáltatások igénybevételének módja, szolgáltatás
biztosításának rendszeressége
6.1. Igénybevétel
Önként mindazok körében, akik Intézményünkhöz fordulnak segítségért annak
érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön.
Jelzőrendszeri tagok jelzését követően.
Civil és magánszemélyek jelzése alapján.
Hatósági kötelezést követően.
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az
észlelő-és jelzőrendszer bármely tagja.

46

Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban. A
jelzőrendszer tagjai a szóban megtett jelzésüket kötelesek írásban megerősíteni.
Krízishelyzet esetén telefonos vagy személyes jelzés alapján is intézkedünk, de
utólagosan itt is kötelező az írásbeli jelzés megtétele.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság/bíróság által
határozatban/végzésben kötelezettek köre.
Igénybevétel feltételei: A törvény által előírt kötelező feladatok, szolgáltatások
igénybevétele térítésmentes.
Szolgáltatások térítés mellett: kirándulások, táboroztatások, kulturális szolgáltatások
igénybevétele.
A szolgáltatások igénybevételének lehetősége: intézmény telephelyein, valamint a
kliens otthonában.

6.2. A nyújtott szolgáltatások rendszeressége
6.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
 A nyújtott szolgáltatások hétfőtől – péntekig az SzMSz-ben meghatározott
munkaidő keretben érhetők el.
 A szolgálatok általános nyitvatartási rendje a miskolci Területi Szolgáltatási
Központokban:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12.00 –16.00
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 17.30
8.00 – 16.00
8.00 – 12.00

A települési feladatellátás ügyfélfogadási rendje a család- és gyermekjóléti
szolgálatban
1) Bükkszentkereszt – Répáshuta családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Bükkszentkereszt Répáshuta
Hétfő
8.00-16.00
Kedd
Szerda
7.30-14.30
Csütörtök
12.00-16.00
Péntek
2) Harsány családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Hétfő
8.00 – 16.00
Kedd
Szerda
8.00 – 12.00
Csütörtök
8.00-10.00
Péntek
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3) Sajóhídvég-Berzék-Köröm családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Sajóhídvég
Berzék
Köröm
Hétfő
9.00-12.00
8.00-12.00
Kedd
9.00-12.00
9.00-12.00
Szerda
10.0012.00-15.00
Csütörtök
12.00-14.00
Péntek
4) Mályi családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Hétfő
13.00 – 15.00
Kedd
9.00 – 11.00
Szerda
13.00-15.00
Csütörtök
9.00 – 11.00
Péntek
5) Ónod családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Hétfő
8.00 – 16.00
Kedd
Szerda
8-12.00
Csütörtök
Péntek
6) Nyékládháza családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Hétfő
8.00 – 12.00
Kedd
Szerda
10.00 – 16.00
Csütörtök
8.00 – 12.00
Péntek
7) Sajóbábony családgondozói körzet
Család- és gyermekjóléti
Hétfő
Kedd
Szerda
8.00 – 12.00
Csütörtök
8.00 – 15.00
Péntek
8) Sajóecseg – Sajókeresztúr-Sajósenye
körzet
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Sajóecseg Sajókeresztúr Sajósenye
Hétfő
8.00-13.00
Kedd
8.00-12.00

családgondozói
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Szerda
Csütörtök 8.00-12.00
Péntek




8.00-13.00

A szolgáltatásban dolgozó családsegítők munkaidejük 50%-át terepen
(családlátogatás, igénybevevő ügyében
történő kapcsolattartás,
ügyintézés, stb.) töltik. Meghatározott időkeretben – állandó időpontban –
ügyeletet, illetve fogadó időt biztosítanak.
A szolgáltatásban szervezett egyéni és csoportos készségfejlesztő,
szabadidős, illetve közösségi programokat, időpontjukat, elérhetőségüket
havonta – Havi Program Naptár keretében az intézmény honlapján –
www.meszegyi.hu – közzé teszi.

6.2.2. Család- és Gyermekjóléti Központ
 A nyújtott szolgáltatás hétfőtől – péntekig az SZMSZ-ben meghatározott
munkaidő időkeretben érhető el.
 A speciális szolgáltatások biztosításának rendjét a Szakmai Program 3. sz.
melléklete tartalmazza.
 Az Óvodai és Iskolai Szociális Segítő tevékenység az ellátásba vont
oktatási-nevelési intézmények szükségleteihez igazodva valósul meg,
valamennyi intézménnyel megkötött együttműködési megállapodás szerint.

7. A szakmai szolgáltatások dokumentációja
7.1. Általános és esetvezetéshez kapcsolódó dokumentáció
Jogszabályban rögzített formátumú vagy tartalmú kötelező dokumentáció
-

-

Igénybevevői nyilvántartás (Szt. 20. § és Gyvt. 139. §)
Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR) (15/1998.
(IV.30.) N.M.r. 2.a § szerint a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján)
KENYSZI – Központi Elektronikus Nyilvántartás (415/2015. (XII. 23.) Korm. r.)
Együttműködési megállapodás (NM Rendelet 8.§ (2) bekezdés szerinti
tartalommal)
Esetnapló (a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében az esetnaplót a
miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában)
Jogszabályban nem rögzített formátumú és tartalmú, de kötelező
dokumentáció
 KSH-OSAP kérdőív
 Iktatási rendszer
 Esetmegbeszélések, esetkonferenciák feljegyzései, jegyzőkönyvei
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Esetvezetés értékelése
Tájékoztatás egyszeri találkozás alkalmával a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevételéről
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység során készített
együttműködési megállapodás (miniszteri ajánlásban)
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység során vezetett forgalmi napló
(miniszteri ajánlásban)

Nem kötelező, de javasolt adminisztráció
 Forgalmi napló/regiszter (elektronikus felületen)
 Esetvezetés, szociális segítő munka folyamatáról
 Család- és Gyermekjóléti központban esetdosszié
 Nyilatkozat a szolgáltatás igénybe vételéről
 Formanyomtatványok a szakmai munka segítése érdekében: megkeresés,
értesítés, tájékoztatás, stb.
Esetnapló tartalma (4. számú melléklet –esetnapló)
 Együttműködési megállapodás (5. számú melléklet)
 Belső tartalom (6. számú melléklet)
o Szükségletfelmérés, probléma definíció, cselekvési terv
 Bejövő – kimenő iratok iktatott másolata
 Esetvezetés, feljegyzés
Alapszolgáltatásban nyújtott csoportos, közösségi szociális munka,
szabadidős és prevenciós programok szolgáltatások dokumentációja –
(nincs kötelezően előírt dokumentáció)
 Forgalmi napló
 Szolgáltatási terv
 Feljegyzések
 Folyamat értékelés
 Beszámoló
A Központ által nyújtott speciális szolgáltatások dokumentációja – (nincs
kötelezően előírt dokumentáció)
 kapcsolattartási ügyelet: intézményi keret megállapodás, kapcsolattartási
ügyeleti napló, feljegyzések, tájékoztatás
 készenléti szolgálat: készenléti napló, feljegyzés, jelző és visszajelző lap
 kórházi szociális munka: munkanapló, feljegyzések, jelző és visszajelző lap
 utcai (lakótelepi) szociális munka: munkanapló, feljegyzések, jelzőlap,
visszajelző lap
 családterápia, családkonzultáció: előjegyzési füzet, feljegyzések, jelzőlap,
visszajelző lap (illetve esetnaplóban rögzített esetvezetés)
 pszichológiai és jogi tanácsadás: előjegyzési füzet, feljegyzések (illetve
esetnaplóban rögzített esetvezetés)
 óvodai, iskolai szociális munka: forgalmi napló, feljegyzések, (illetve
esetnaplóban rögzített feljegyzések)
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A speciális szolgáltatásokról havonta forgalomösszesítő és statisztika készül.

7.2. Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetésének
dokumentációja
A jelzőrendszeri munka egyéni szintjéhez kapcsolódó dokumentáció
 jelzőlap (illetve szóban érkezett jelzés rögzítése írásban)
 visszajelző lap
 kapcsolat felvételi értesítés/értesítés a sikertelen látogatásról és újbóli
látogatásról
 tájékoztatási nyilatkozat
 esetnapló, illetve eset jellegétől függően Gysz. adatlapok
 esetmegbeszélés, esetkonferencia feljegyzése, jegyzőkönyve
 jelzések és megtett intézkedések nyilvántartása

7.3. A jelzőrendszeri munka szakmaközi szintjéhez kapcsolódó
dokumentáció








jelzőrendszeri tagok számára készített tájékoztató anyagok
szakmaközi megbeszélések, éves tanácskozás meghívója
szakmaközi megbeszélések, éves tanácskozás jegyzőkönyve/feljegyzése
jelzőrendszeri tagok éves beszámolója
jelzésekről és megtett intézkedésekről készített és megküldött heti
jelentés(ek) összesítése, értékelése, elemzése
éves jelzőrendszeri intézkedési terv
jelzőrendszeri felelős/tanácsadó beszámolója (negyedéves, éves)

8. A családtájékoztatás

és

gyermekjóléti

szolgáltatásról

szóló

a) A szolgáltatás közzétételének helyi módja
 internetes elérhetőség, intézményi honlap – www.meszegyi.hu
 helyi médiákban való megjelenés
 szórólap, tájékoztató programfüzet
 társintézményekkel – jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás
 szakmai rendezvények, konferenciák
b) Konkrét tájékoztatási kötelezettség
 a
szolgáltatást
igénybe
vevőt,
illetve
érdeklődőt
a
családsegítő/esetmenedzser/tanácsadó
tájékoztatja
a
probléma
kezeléséhez
igénybe
vehető
szolgáltatásokról,
ellátásokról,
támogatásokról, az igénybe vétel módjáról, feltételeiről,
 a családsegítő teljes körű tájékoztatást nyújt az intézmény által biztosított
szolgáltatásokról, ellátási formákról (együttműködési megállapodás
keretében rögzítésre kerül),
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a MESZEGYI igazgatója – az Szt. 94/E. § (3) bekezdésben foglaltaknak
eleget téve az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
adatokról tájékoztatót készít. A tájékoztatót valamennyi telephelyen jól
látható módon ki kell függeszteni,
valamennyi telephelyen ki kell függeszteni az intézmény tanúsítványát,
házirendjét, ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás
nyitvatartási rendjét, elérhetőségének módját, formáit (cím, telefon, e-mail),
a panaszkezelés rendjét az intézmény SZMSZ-e, valamint az NM Rendelet
8. § (2) bekezdés szerinti Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

8.1. Az ellátottak és személyes gondoskodást végző személyek jogai
a) Ellátottak jogai
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel az intézmény által biztosított szolgáltatások teljes körű igénybevételére,
valamint speciális helyzete, állapota alapján – az intézmény által biztosítható egyéni
ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltatás az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen
az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
tiszteletben tartására, különös figyelemmel:
- az élethez, emberi méltósághoz
- testi épséghez
- testi-lelki egészséghez való jogra.
A szolgáltatás igénybevételét mindenki számára elérhetővé kell tenni. Az intézmény
adottságait figyelembe véve törekedni kell az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására.
A szociális szakember az igénybe vevő érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti
mások jogos érdekeit.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A titoktartás védelme minden szóbeli,
írásbeli, hang és képanyag rögzített és azokból kikövetkeztethető információra,
esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik.
A szociális szakember, illetve az őt foglalkoztató intézmény köteles biztosítani, hogy
az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival
kapcsolatos információról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy
ne szerezhessen tudomást.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi
CXII. tv. szabályait figyelembe véve személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – végrehajtási rendelet, helyi önkormányzati rendelet elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését.
Panasz esetén jogorvoslat kérhető szóban és írásban az intézmény igazgatójától, a
fenntartótól, az ellátott jogi, valamint a gyermekjogi képviselőtől (elérhetősége
kifüggesztésre került)
Az intézményvezetőhöz benyújtott panaszt az érintettek bevonásával ki kell vizsgálni,
és arról a panaszt tevőt 15 napon belül írásban értesíteni kell. Ha az intézményvezető
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határidőben nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért egyet az intézkedéssel, a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége, hogy munkájával a gyermeki
jogok maradéktalan érvényesülését szolgálja. A gyermeki jogokat a Gyermek jogairól
szóló NEW Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1991.
évi LXIV. tv. szellemében a Gyvt. tartalmazza.
A gyermeki jogok védelmi minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki
a gyermek nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő
gyermek Gyvt-ben meghatározott jogainak védelmét, segíti a gyermekek jogainak
megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és
teljesítésében.
Az intézmény munkatársai – a gyermekjogi képviselővel – együttműködnek, munkáját
segítik.
Az ellátottak jogait a továbbiakban az Szt. 94/E §-a határozza meg.
Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai: az Szt. 94/F.- J./§-a tartalmazza.

8.2. Személyes gondoskodást végző személyek jogai
Az intézményben dolgozók számára biztosítani kell, hogy:
 a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják
 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat
 munkájukat elismerjék
 munkájukat megfelelő munkakörülmények között végezhessék.
Az intézményben a szakmai munkakörben foglalkoztatottak közfeladatot ellátó
személynek minősülnek (Szt. 94/L.§. (2) bekezdés).

9. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók
folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása – módja,
formái
Az intézményben működő szakmai/koordinációs fórumok
a) Szakmai stábülés a család- és gyermekjóléti feladatokat ellátó szakemberek
részvételével
 az intézményben család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai stáb
működik
 az adott szakfeladatot érintő szakmai/szervezeti kérdések megvitatására,
szakmai információcsere szervezeti kereteinek biztosítása érdekében –
éves munkaterv alapján – összehívott szakmai fórumok
 a szakmai stábokat az illetékes szakmai vezető hívja össze és vezeti
 a szakmai stábülésekről emlékeztető készül
b) Vezetői értekezlet
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az intézmény, illetve a szakmai, szervezeti egységek szakmai munkájának
aktuális, illetve hosszú távú megbeszélésére, a koordinációs, irányítási
feladatok ellátására, az információáramlás biztosítása érdekében – kétheti
rendszerességgel összehívott fórum
a vezetői értekezletet az igazgató/intézményvezető hívja össze és vezeti
a vezetői értekezleten részt vesz az igazgató/intézményvezető, szakmai-,
szervezeti egységek vezetői/intézményvezetők, gazdaságvezető, (témától
függően),
a vezetői értekezletről emlékeztető készül

c) Munkacsoportok – szakmai, szervezeti egységek – csoportmegbeszélései:
 a szakmai, szervezeti egység vezetője (intézményvezető) hívja össze és
vezeti heti rendszerességgel
 a csoportmegbeszélés feladata:
- a csoportot érintő aktuális problémák megbeszélése
- a csoport tagjainak tájékoztatása a vezetői értekezleten született
döntésekről, javaslatokról, határidős feladatokról,
- problémás esetek áttekintése
- lezárásra kerülő esetek áttekintése, gondozási folyamat értékelése
- folyamatosan működő, illetve szervezés alatt lévő szolgáltatások,
csoportok kapcsán felmerülő problémák megbeszélése,
- a vezetői értekezlet felé továbbítandó kérdések, felvetések, javaslatok
összegyűjtése.
 A csoportmegbeszélésről feljegyzés készül
d) Szupervízió
 az intézmény havi egy alkalommal – 5 (3+2) csoportban 1,5 óra
időtartamban – szupervíziót biztosít a munkatársak számára szakmai
személyiségfejlesztés, karbantartás érdekében
 a szupervíziót az intézmény által megbízott külső szakember vezeti
 a szupervízión minden szakalkalmazott számára a részvétel kötelező.
e) Egyéb munkacsoportok
 egy-egy meghatározott szakmai feladat ellátására, szakmai protokollok
kidolgozására meghatározott ideig működő teamek
 társadalmi problémák, illetve a kollégákat érdeklő kérdések megvitatására
létrejövő – önkéntes részvétellel működő csoportok (pl. „Észbontogató”)
Belső képzések – szakmai továbbképzések
 Az intézmény stratégiai csoportja a dolgozók körében végzett felmérés, ill.
a szakmai igények alapján belsőképzéseket, szakmai tapasztalatcsere
fórumokat szervez
 Az intézmény támogatja a munkatársak szakmai továbbképzéseken,
képzéseken, konferenciákon való részvételét
 Az intézmény – maga is – szervez továbbképzéseket, konferenciákat,
szakmai fórumokat
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Működési nyilvántartás, Továbbképzési kötelezettség, Vezetőképzés
 SzMSz-ben foglaltak alapján.
Miskolc,,2022.…………………………

-------------------------------------igazgató/intézményvezető
Záradék
A Szakmai Program Miskolc
jóváhagyásával lép életbe.

Megyei

Jogú

Város

Polgármesterének

Jóváhagyta:
Miskolc, 2022…………………………………………

……………………………………………….
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
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A szakmai program melléklete
1. sz. melléklet

Család- és gyermekjóléti szolgálatellátási területe
Berzék, Bükkszentkereszt, Harsány, Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Ónod,
Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókeresztúr, Sajósenye
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2. sz. melléklet
Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe
Miskolc járás települései
Járás székhelye: Miskolc
Járás illetékességi területe:
Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca,
Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm,
Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta,
Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád,
Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva,
Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó
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3. sz. melléklet
Speciális szolgáltatások biztosításának rendje
MESZEGYI

SZOLGÁLTATÁS

1. pszichológiai
tanácsadás
(45/60 perc/óra)

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK
HELYE

SZOLGÁLTATÁS
IDŐPONTJA,
RENDSZERESSÉGE

Miskolc –Belvárosi Területi Szolgáltatási
Központ

heti 4 óra

3530 Miskolc, Szemere u. 5.
Miskolc – Avasi Területi Szolgáltatási
Központ

heti 3 óra

3529 Miskolc, Szentgyörgy út 42-44.
Miskolc – Diósgyőr-Vasgyári Területi
Szolgáltatási Központ

heti 4 óra

3533 Miskolc, Jedlik Ányos u. 3/a.
Települési Feladatellátási Munkacsoport –
Család és Gyermekjóléti Szolgálat Berzék,
Bükkszentkereszt, Harsány, Köröm, Mályi,
Nyékládháza, Ónod, Répáshuta, Sajóbábony,
Sajóecseg, Sajóhídvég, Sajókeresztúr,
Sajósenye településeken – előzetes
egyeztetés szerint

havonta 12 óra

Miskolci Járás – Bőcs

havonta 4 óra

3574 Bőcs, Hősök tere 1.
(Bőcs, Hernádnémeti, Hernádkak,
Újcsanálos)
Miskolci Járás – Felsőzsolca

havonta 4 óra

3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.
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(Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajólád,
Sajópetri, Onga, Arnót, Gesztely,
Sóstófalva)
Miskolci Járás – Emőd

havonta 2 óra

Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Miskolci Járás – Sajószentpéter

havonta 2 óra

(Kondó, Parasznya, Radostyán,
Sajókápolna, Varbó, Sajólászlófalva)
2. jogi tanácsadás
(60 perc/óra)

Miskolc –Belvárosi Területi Szolgáltatási
Központ

heti 4 óra

3530, Miskolc, Szemere u. 5..
Miskolc – Avasi Területi Szolgáltatási
Központ

heti 2 óra

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.
Miskolc – Diósgyőr-Vasgyári Területi
Szolgáltatási Központ

heti 2 óra

3533 Miskolc, Jedlik Ányos u. 3/a.

Miskolci Járás – Belvárosi Területi
Szolgáltatási Központ

heti 1 óra

Miskolc, Szemere u. 5.(Bükkszentkereszt,
Répáshuta, Szirmabesenyő,
Bükkaranyos, Kisgyőr, Harsány, Kistokaj,
Sajóbábony, Sajókeresztúr, Sajóecseg,
Sajóvámos, Sajósenye, Sajópálfala)
Miskolci Járás – Sajószentpéter

havonta 2 óra

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 40.
(Kondó, Parasznya, Radostyán,
Sajókápolna, Varbó, Sajólászlófalva)
Miskolci Járás – Nyékládháza

havonta 2 óra

59

3433 Nyékládháza, Kossuth u. 62.
(Nyékládháza, Emőd, Mályi, Ónod)
Miskolci Járás – Bőcs

havonta 2 óra

3574 Bőcs, Hősök tere 1.
(Bőcs, Berzék, Köröm, Sajóhídvég,
Hernádnémeti, Újcsanálos)
Miskolci Járás – Felsőzsolca

havonta 1 óra

3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.
(Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajólád,
Sajópetri, Onga, Arnót, Gesztely,
Sóstófalva)
Miskolci Járás – Gesztely

havonta 1 óra

3715 Gesztely, Petőfi u. 44.
(Gesztely, Sóstófalva, Hernádkak)
Miskolci Járás – Onga

havonta 1 óra

3562 Onga, József Attila u. 5.
Miskolci Járás – Alsózsolca

havonta 2 óra

3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 104.
3. családterápia,
családkonzultáció,
családi döntéshozó
konferencia

Miskolc – Stratégiai csoport

4. kapcsolattartási
ügyelet

Miskolcon 4 helyszínen (székhely,
telephely, szolgáltatás céljára nyitva álló
helyiség) az intézményben

3530 Miskolc, Arany János u. 37.

folyamatosan heti
munkaidőben, előzetes
egyeztetés alapján

péntek 12.00-18.00
szombat 8.00-18.00
előzetes egyeztetést
követően

5. kórházi szociális
munka

Miskolc, Miskolci Járás – MESZEGYI,
Család- és Gyermekjóléti Központ

heti 40 óra
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3530 Miskolc, Mátyás király u.15.

megosztva intézményben,
és a területen működő
kórházakban

6. készenléti
szolgáltatás

Miskolc, Miskolci Járás – MESZEGYI

heti 128 óra

7. utcai-, és lakótelepi
szociális munka

Miskolc, Miskolci Járás – Család- és
Gyermekjóléti Központ

a nyitvatartási időt
követően
heti 40 óra

3525 Miskolc, Mátyás király u.15.

61

ESETNAPLÓ

5. sz. melléklet

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Nyilvántartásba vétel kelte:____________év___________hó__________nap
ANYL szám:___________
Esetszám:

Ss
z.:

Az ellátást igénybe
vevő
Gyermekei
Hozzátartozók

Anyja neve

Születési hely,
idő

TAJ

Rokoni
kapcsolat/
Családi
állapot, csak 1.
nél

Legmagasa
bb iskolai
végzettség

Munkahely/
oktatási
intézmény/

Megjegyz
és

Gazdasági
aktivitás

neve/ születési
neve
1.

____________
__/

2.

62

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Lakóhelye:

Tartózkodási helye, ott tartózkodás minősége:

Változás:

Elérhetőség: (telefonszám, e-mail cím)_______________________
Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme: Magyar___________

Családsegítő neve:

Családsegítő neve:
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_________________-tól
_________________-ig

_________________-tól
_________________-ig

Családsegítő neve:

Családsegítő neve:

_________________-tól
_________________-ig

_________________-tól
_________________-ig

Együttműködési megállapodás megkötésének időpontja:____________év___________hó__________nap
Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja:____________év___________hó__________nap

Dátum

A családgondozó
által nyújtott
szolgáltatás (telefon
v. családlátogatás v.
intézményben történt Aláírás
találkozás
alkalmával)

Következő találkozás
megállapodásának
rögzített időpontja
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Intézményi kapcsolatok:

Kapcsolattartó személy:

Telefonszám:
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5. sz. melléklet
Együttműködési megállapodás
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére

Mely

létrejött

egyrészről

a

Miskolci

Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban:
MESZEGYI) 3530 Miskolc, Arany J. u. 37.
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó

Szolgáltatási

Központ

(mint

szolgáltató)Szolgáltatási Központ neve:
Szolgáltatási Központ címe:
Szolgáltatást nyújtó családsegítő neve:
Szolgáltatást

nyújtó

családsegítő Tel:

Email:

elérhetősége:
másrészről a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevő
Neve:

Születési név:

Lakhelye:

Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

Tel:

Email:

között, illetve
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője
Neve:
Lakhelye:

Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

Tel:

Email:

között.
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Együttműködési megállapodás tárgya
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó, az 1993. évi III. törvény (Sztv.) 64.§ában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39.§ - 40. § -ában meghatározott és a jelzett,
ill. feltárt problémák kezeléséhez/megoldásához szükséges szolgáltatások igénybevétele, a
probléma(k) megoldásában való – cselekvési terv szerinti – együttműködés.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tartalma
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tartalmát az 1993. évi III. törvény (Sztv.) 64.§.,
az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 39.§ - 40.§-a, valamint a 15/1998. (IV.30.) N.M. rendelet 618.§-a tartalmazza (melyről a tájékoztatást jelen Együttműködési Megállapodás melléklete
tartalmaz.)

Nyilvántartás vezetése
A család és gyermekjóléti szolgálat igénybevevői nyilvántartás vezetésére kötelezett
szolgáltató. Az igénybe vevői nyilvántartás vezetésének szabályait és adattartalmát az 1993.
évi III. törvény (Sztv.) 18.§. – 24.§-a, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 137.§ - 142.§a határozza meg.
A szolgáltató szakmai dokumentáció vezetésére kötelezett, melynek tartalmát a 15/1998.
(IV.30.) N.M.r. 2.a § szerint a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján működtetett
Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR) határozza meg.
A szolgáltató az igénybe vevői nyilvántartás adattartalmát, valamint a szakmai dokumentációt,
az Sztv. és Gyvt. adatkezelésre vonatkozó előírásai szerint kezeli, szigorúan betartva a
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat.
Panaszjog gyakorlása
A család és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő/törvényes képviselője panasszal élhet, a
szolgáltató intézmény/családsegítő részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével, azok
elmulasztásával kapcsolatban, így különösen:
-

tájékoztatás elmulasztása,
szolgáltatás körülményeit érintő kifogások,
az intézmény vezetője, munkatársak részéről szakmai, titoktartási kötelezettség
megszegése,
az igénybe vevő személyiségi jogainak sérelme esetén.

A panaszt az intézmény (MESZEGYI) igazgatójánál szóban vagy írásban lehet meg tenni (a
szóban tett panaszról feljegyzés készül).
A panaszt az intézmény (MESZEGYI) igazgatója vizsgálja ki. Az igazgató a panasz
megtételétől számított 15 munkanapon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a
panasz kivizsgálásának eredményéről, a megtett intézkedésekről.
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Amennyiben a panaszt tevő nem ért egyet a kivizsgálás eredményével és az intézkedéssel, a
kézhezvételtől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Az intézményben ellátott jogi és gyermekjogi képviselő működik, elérhetősége a szolgáltatási
központban megtalálható.
A szolgáltatást igénybe vevő nyilatkozata
Alulírott, mint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő/törvényes
képviselője nyilatkozom arról, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás elemeiről,
tartalmáról, feltételeiről, valamint az igénybevételhez kapcsolódó – jogszabály által előírt –
nyilvántartásokról, valamint szakmai dokumentációvezetési kötelezettségről tájékoztatást
kaptam.
Tudomásul veszem, hogy az intézményi nyilvántartáshoz köteles vagyok adatokat szolgáltatni,
valamint az adataimban bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe
veszem és együttműködök a jelzett, ill. feltárt probléma kezelésében.

Dátum: ………………………………………..
Felülvizsgálat dátuma: ……………………………..

………………………………………
Intézményvezető/Szolgáltatási
központvezető

……………………………………
igénybe vevő/törvényes képviselő

……………………………………………………………………………
családsegítő

……………………………………………………………………………
szolgáltató
(Szt. 122/A.§. alá tartozó esetekben)
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Együttműködési megállapodás melléklete

Tájékoztatás a család és gyermekjóléti szolgáltatás tartalmáról, a szolgáltatás tartalmi
elemeiről

1. Tájékoztatási feladatai körében
 szociális és egyéb információkat gyűjt az igénybe vevők tájékoztatása érdekében,
 tájékoztatja az igénybe vevőt jogairól – élethelyzetétől függően – igénybe vehető
támogatási formákról, ellátásokról (a támogatás, ellátás igénybe vételének módjáról,
feltételeiről).
2. Szociális segítő munka keretében
 segítséget nyújt a családban jelentkező működési zavarok elhárításában,
ellensúlyozásában,
 természetes támaszok, erőforrások, valamint szakmai szolgáltatások bevonásával
segíti a problémák kezelését, újabb problémák kialakulásának megelőzését,
 koordinálja
az
esetkezelésben
résztvevők
(szakemberek,
szolgáltatók)
együttműködését,
 szükség szerint esetmegbeszélést/esetkonferenciát szervez,
 szükség szerint, de legalább hathavonta – az igénybe vevő bevonásával – értékeli az
esetkezelés folyamatát,
 egyéni készségfejlesztést nyújt,
 csoportos készségfejlesztést szervez,
 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosít.
3. Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
 figyelemmel kíséri az igénybe vevőt – személy, család, gyermek veszélyeztető
körülményeket, szolgáltatások, ellátások, támogatások iránti szükségleteit,
 együttműködik a területen található szolgáltatókkal – az igénybe vevő számára
szükséges – ellátások közvetítése érdekében,
 segítséget nyújt a támogatások, ellátások, szolgáltatások igénylésében,
 hozzáférést biztosít – a család és gyermekjóléti központnál igénybe vehető
szolgáltatásokhoz, úgymint:
- kapcsolattartási ügyelet
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás
- családterápia, családkonzultáció
- mediáció
4. Prevenciós tevékenység körében
 veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területén,
 szabadidős és közösségi programokat szervez,
 adatbázist működtet a településen elérhető szabadidős és közösségi programokról,
más szociális és gyermekjóléti ellátásokról, szolgáltatásokról.
5. Hivatalos ügyek intézése körében
 segítséget nyújt az igénybevevő hivatalos ügyeinek intézésében,
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről,
 gyámhivatal, valamint a család és gyermekjóléti központ felkérésére – a jogszabályban
rögzített esetekben – környezettanulmányt készít.
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6. sz. melléklet
ESETNAPLÓ
Belső tartalom
1. A probléma definíciója5:
1.1. Elsődleges (hozott) probléma típusa6:
1.1.1. Életvitel
1.1.2. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
1.1.3. Lelki-mentális
1.1.4. Gyermeknevelési
1.1.5. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
1.1.6. Magatartászavar, teljesítményzavar
1.1.7. Anyagi
1.1.8. Foglalkoztatással kapcsolatos
1.1.9. Egészségkárosodás következménye
1.1.10. Ügyintézéshez segítségkérés
1.1.11. Információkérés
1.1.12. Egyéb:
1.2. Közösen meghatározott probléma7:
2. Cselekvési terv8:
................................................
családsegítő aláírása

............................................
az ellátást igénybe vevő aláírása

3. Intézkedések9:
4. Helyzetértékelés az intézkedések felülvizsgálata és a cselekvési terv módosítása
érdekében10
Ellenőrző személy neve:
Ellenőrzés időpontja11:
............................................
ellenőrző személy aláírása

_______________
1 Az

ellátást igénybe vevő állandó bejelentett lakása.
Meg kell jelölni, hogy az ellátást igénybe vevő házastársi, élettársi kapcsolatban él vagy egyedülálló.
3 Meg kell jelölni az ellátást igénybe vevő munkahelyét, illetve inaktív kereső vagy nyugdíjas státuszát.
4 Ha a gyermek, gyermekek veszélyeztetettsége a szociális segítés során felmerül, a 235/1997. (XII.
17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet - A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer „T”Törzslapja is töltendő gyermekenként.
5 Itt kerül rögzítésre a kapcsolatfelvétel módja, hogyan, milyen módon és milyen információkkal jutott
a családsegítő tudomására az eset (önkéntes megkereséssel, irányítottan: kötelező jelleggel,
delegálással jelzés útján).
6 A statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell regisztrálni. A megfelelő
aláhúzandó, ami a jelzésben meghatározásra került vagy abból összegezhető, illetve amit az igénybe
vevő az első találkozáskor megfogalmazott.
7 A szükségletfelmérés és a problémafeltárás következtében, az igénybe vevő által hozott, illetve a
valós és nem látszó, de megoldást kívánó probléma kerül megfogalmazásra, mely lehet, hogy eltér a
hozott probléma típusától. A cselekvési terv erre a problémára készül el.
8 Az együttműködési megállapodásban felsorolt összes családtagra vonatkozóan megjelennek
információk. A cselekvési tervet félévente felül kell vizsgálni, és indokolt esetben módosítani kell.
2
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9 Az esetvezetés során megtett lépések, történések kronologikus vezetése, a találkozások dátumával
ellátva.
10 Helyzetértékelést két esetben kell végezni:
1. amikor a cselekvési tervben meghatározott időpontok lejártak, vagy
2. az esetkezelés során újabb szociális szolgáltatások vagy gyermekjóléti alapellátások – ide nem
értve a gyermekek napközbeni ellátásait – bevonása válik szükségessé a probléma
eredményes megoldásához.
Ez tehát azt jelenti, hogy nem minden helyzetértékelésnél kell elkészíteni a szociális diagnózist, hanem
csak abban az esetben, amikor újabb szociális szolgáltatások vagy gyermekjóléti alapellátások válnak
szükségessé.
Amennyiben tehát a szociális diagnózis elkészítése válik szükségesség a családsegítő munkatárs a
család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét bevonja az esetkezelés folyamatába azzal, hogy
kezdeményezi a szociális diagnózis elkészítését. Az elkészült szociális diagnózisban feltárt
szükségletek, szükséges szolgáltatások megállapításai figyelembevételével szükséges a Cselekvési
tervet módosítani.
11 Az Esetnapló dokumentációját 3 havonta szükséges ellenőrizni.
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