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Karancsság Községi Önkarmáuyzat
Képviselő-testületének 2014. július 22 én
megtartott ülésének jegyzőkönwe.

Jegyzőkönyv
Készült: Katanesság község Önketmányzat Képviselő—testületének 20141, július 22-i
üléséről.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgámtester
Dr.Brumár Mihály alpolgármester

Juhász László képviselő
Kászi Richárd képviselö
Tőssér Deseő képviselő
Vidéki Attila képviselő
Meghívottként: Köröskényl Péter jegyző
Csonka Melinda RNÓ elnök
Tóth Szőllős Mária óvesdavezetö

Tőtl'l Tihamér Karancsság község pslgátmestere köszönti e Képviselő-testületet és a
meghívettakat.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen, történt, képviselő-testületi ülés

ltatáxuzstképes, mivel a képviselőkből 1 fő kivételével mindenki megjelent. A jegyzőkönyv
hltelesítőnek Dr. Brumár Mihály és Tőssér Dezső képviselőket javasolja kijelölni Tóth
Tihamér pülgármester, majd előterj eszű az ülés napirendjét
Az ülés napirendjére és a jegyzőkötlyv hítelesítőltre tett javaslatukat s. képviselö—testű tagjai
egyhangúlag elfegadjálc.
Az ülés napirendje:
l.! Karancssági Kereketdő óvoda vezetői állás-ra kiírt pályázat elbírálása
E.! Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
3; lEgyebek

l.! Karanessáai Kerekeglö évada vezetői állásra kiüt nál);ázat elbírálása
Előtetjesstő; jegyző

A jegyző tájékeztatjs s. képviselö-testületet? hagy az óvedavezetői állás ajegszabályoknak
megfelelően a Közigazgatási és lgas'ságügyi Hivatal honlapján és az Dktetási és Kulturális,
Közlönyben meghirdetésre került. Az álláshely betöltésére egy pályázat
érkezett, , az a, jelenleg megbízett vezető Tóth Szőllős Mária pályázata, aki nem kérte zárt ülés
tartását,
A pály-ásó nem felel meg a pályázati követelményeknek, mivel nem rendelkezik e nemzeti
kömevelési törvényben meghatátesett pedagógus—ssakvíZSga keretében sserzett
írttémtényvezetői szakképsettséggel, A gályáxó jelenleg felytetja a tanulmányait! egy évet
befejezett ;: képzésből. Jogszabály alapján a Képviselő-testületnek eredménytelennek, kell
nyilvánítania a p—ályásatet. Egyszeri allammal lehetősége van két évre szóló
intémlényvezetöi megbízás adható elyen személynek; ; aki az intézményvezetői megbízás
többi feltételének megfelel, és megbízásával egyidejűleg vállalja as itttéményvezetől
szakképzettség megszerzését .A feladat ellátásra a fentiek llgyelembsvételével Tóth Szöllős
Máriátjavasoljal

Képviselő-testület az elöteljeaatéssel egyetértve 6 egybehangzó igen szavazattal, az: alábbi
határezatet hema:
Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014.N11.22.l határozata

Karanesaág Község Önkormányzatának Képviselő-tesmlete
a nemzeti kömevelésröl szóló 201l.evi CXCIÖI'VÉHY a
tevábbiakban: th.) 83.§ (2) bekezdé-3 f) pentjában meghatáreaett

jegköreben eljárva a Karancseági Kerekerdö Óvoda vezetöi feladatainak
ellátására kiírt pályázatai; eredményteleanek nyilvánítja
Egyidejűleg a Karancssági Kerekerdő Ovoda vezetöi feladatainak
Tóth Szöllős Máriát 2014. augusztus llnapjátÖIZOlá. július 31. aapjáíg
az th98,§ (18) bekezdése alapján megbizza.
Az óvedavezető illetményét a közalkalmazettak jogállásról széle
1992.évi XXXI'Il. törvény § valamint a Korm. rendelet rendelekezései

alagján kell megállapítani.
Határidő: felyamatos
Felelős: Pelgármester és jegyző
2] G ermekvádelmi tevéken se, átfe ó értékelése
Élőtezjesető: jegyző
/Előte1jesztés a jegyzőkönyv melle": csatelvaf
A jegyző tájékeztatja a Képviselő—testületet, hogy a gyemekek védekneröl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi RX]; törvény 96. § (6) bekezdése ertehnében evente átfegö
értékelést kell készítem a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyemekvédehni feladatai
ellátásáról — (a 149/1299? (mm.) Keret rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően) —
melyet a képviselő—testület megtárgyal.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettsége'nek megelőzése és megszüntetéae, valamint a szülői gendeakoclásből
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biatesítására irányuló tevékenység,
A gyermek védelmét penzbeli; temészetbeai és személyes gendeekedást nyújtó
gyemaekjólétí alapellátások, illetve gyemekjóléti szakellátások, hatósági intézkedések
biztosítják. A beezámolóval egyddejűleg elkészült a helyi családsegítő és gyemekjóléti
szelgálat munkatársai által készített beszánolók le,
A heszámelók ismertetését követően a Képviselői—testület egyhangú 6 igen szavazás mellett
az alábbi határozatai heeaa:

Karaaceság Község Öakermányzat Képviselő—testületének
15/2014.NIL22./ határüzata
Karanesság Község Képviselő _testülete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatáeról szóló
1997. évi MI. törvény 965§ (6) bekezdése éftehneben a helyi

önkormányzatai gyermekjóléti és gyemekvedelmi feladatai
készített énekeket megtárgyalta és elfegadta.
A Képvieelö utestület egyidejűleg felkéri a jegyeőtx. hegy
ezt a Nógrád Megyei Kenaányhivatal Szociális és Gyámhivatal
részére küldje meg,
Határidő: felyamatos
Felelős: jegyző

3.1' Egyebek
A polgármester tájéküztatja a testületet, hagy augusztus 16-án kerüljön megrwdezésm a
falunapi rendezvény . Ennek megszervezéséhez két ötleteket; javaslataim a testület tagjaitói
és nemzetiségi önkmnáxzyzat elnökétől.

Ezt követően a pelgánnester az ülést bezárja,
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Karancsság Község Önkafmányzata
20 l 3 , éVí gyermekjÓléti és gyünnekvédchni feladatainak
átfogó értékelése
(a gyámhatóságükróí. valamint ;; germakvédelmí és gyámügyi eljárásról szóló
149f1997, (ZX ] a) Karm. rendelet 10. 5.2 mellékléte alapján)
1. A település demagráfiai mufatóz', különös mkinmitél a áll—IS éves áramsgtály Hdűláíf'ü:
Karacsság kÖZSÉg állandó lakosainak száma 2012. december 31—én: 1229 fő.
Ebböl a gyermekek száma, 0-1 8 éves kúrig 327 fő,
0— Séves 62 fő ,
4—

8 éves

75 fő,

9— 1-4 évcg 161156;
15—— 18 éves 293 fő.

2. Az Önkürmányzat által nyujtattpéngbeli, termésgefbeni Ellátás—ük biztosítása:
2.1. A, axncíálisan hátrányüs helygetben lévő családok támagatásám a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot? akkor lehet megállapítani, ha a gyermekei
gúndozó családban 32 egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (130 %—át (EGIS. évben az öregségi nyugdíj
legkisebb 635233 285003th annak BG "x%—a 37.050.aFt') feltéve, ha az egy főre jutó vagyun

értéke különmkülön számítva nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
húszsznmsát (570 eFt—ot ) együtt számítva, pedig az öregségi nyugdíj legkigebb össxcgének
hetvenszeregét (13595 eFt—ot)

Ha a gyermeket egyedülálló szülö neveli, vagy a gyermek tartósan beteg,, vagy fegyatékosg
vagy nagykürú akkor az egy fűre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
lagkisebb összegének 140 %—át (39.900.-Ft). A vagygma vonatknzó Szabályükat ag
elözöekben lámáknak megiélelően vizsgálni kell.
A jegyző az elmúlt évben 318 gyermek réslfiém állapítütt meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. A jügosultság megállapítására a kérelmek benyfgtását követően került sar. A
jügosullság egy éves időtartamra állapítható meg, azért évente új kérelmeket kell
elötexáegxtenie a megfelülö mellékletekkel együtt,
A rmászeres gyarmakyédelmi kedveményre való jogasultság megállapításának célja, hegy a

gyermek szsciálís helyzate alapján jog-(331111?
- a bölcsődés, az óvndás, az általáncs ískala 1—8 évfolyamán nappali oktatásban résztvevő
gyermek az intézményi térítési díj 109 %dára (ingyenes-. étkeZé—s)
— az elűzőekhez nem tarta—zó rendszeres gyermakvédelmi kedvezményben részesülő gyermek;;
tanuló után az intézményi, térítési díj 50 %-ára,
- augusztus és gave-mber hónapban külön pénabeli támegatásra, (2013—ben 5,BDO.—Ft/alkalem
valt)
,_ egyéb! külön jogszabálycxkban meghatározott kedvezményekre,
Renákívüli gyermekvédelmi támcgatás:

A településen ilyen jellegű támügatás nem kerüli megállapításra.

2.2. Egyéb támngatások

2012. évben kifizetett óvnááztatási támngatás összege: 1.280,000 Ft, június és december
hónapban került kifizetésre ll) illetve 20 ezer Ft összegben.

2.3. A gif—.??MÉIféÉICÉEÉS mngoldcísának mónfia Karancxság tglgpülés'eft:
Az óvodás és általánns iskolás gyermekek részére bizinaítjult a napi háromszori étkeÉéSt
(egyszeri meleg étkezéssel) az óvnda Saját knnyhájáról.
A Gyvt 148. §-a szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvndás
gynnnnkek és nappali rendszerű általánns iskolai tanulók után a szülőnek nem kell térítési
díjat finetni. Kedvezményes étkezésre a magasabb összegű családi pótlékban részesülő
gyermekek, valamint a hátnni— vagy több gyermekes családok gyemnkei részesülnak.
Mentés étkezést 65 fő vesz igénybe ,143 fő gyermek kedvezményes étkeztntésben részesül, 3
fő gyarmak fizet térítési díj at,
At: óvndai és ált.isknlai étkeztetés—iben a, normatív kedvezményeken túl ingyenesen bixtnsltntt
minden gyermek számára. A térítési díj tízntését az; önknrmányzat átvállalta annn snülölttől,

akik fizetésre kötelenattek , ez az önszng 39.600 Ft—nt tett ki.
2013. évben nyári gyermekétkeztetés keretében 163 fő gyermek részesült, 3.800 e Ft
összegben.
A támngatásokraá kedvezményekre való jngnsultág minden esetben a törvényi előlrásnltnak

megfelelően? a becsatelt jövedelem—, és vagyonnyilatknmt alapján került megállapításra
Jellemző adata. hogy a rendszeres gyermekvédelmi támngntásban részesülő gyennnkek
családja: nagycsaládns, gyermeküket egyeáül newlö, gynsaen lévö, munkanélküli vagy

alkalmi munkából élők problémájával küzdő szülők,
3. A; önkfirmánygat által bíztnsz'mít szemüveg gandoskodász in'zijzá ellátások bemutatása:
Bll. Gyermekjóléti alapellátások
A Gyvt 38; §—a értelmében az alapellátásnak hanggá kell járulnia a gyermnlt testis értelmi,

érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nnvdésének elősegítésében, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult vegzélyeztetettság megszüntetéséhez,

valamint .a gyermek családból való kiemelésének megelőzéséhez.
Az alapellátás intézményei közül településünkön a gyemekj óléti sznlgáltatás lóvoda és isknla
áll a szülők és a gyemiekclt rnndelkenésérn.
3.2, Gyemekjőléti sznlgáltatás
A gyünnekjóléti én ügaládsagítö feladntnk ellátása a Salgótaiján én Térsége: Önkonnányzatl
Társulásnn kerenztül látja el az Önkomiiányzat. ltt lehetőség nyílik a gynmekjóléti feladattal;
szaksznni ellátására.

Települásünkön leginkább kihasznált gyermekjóléti szolgáltatási fauna és. kapcsolat a
családgnndnnás, az infomániónyújtás, tanácsadás, valamint infnrmáció— nyújtás, ellátásuk
igénylésénél (családi pótlék, gyes, gyed, anyasági támogatás? babakötvény, gyennekvédelnn
kedvezmény stb.) közreműködés, a gynmiekeltktzl kapcsnlatos problémák kezelésében
segítségkérés ( isknlai hiányzásnkz magatartási prnblémák.,stb.) A feladat ellátásában 3 fő
Papp Krisztina, Kovács Bentadatt és Játnsi—Plavecz Andrea hetente két napnn —
kém—eműködik. A családgnndozóval való kapcsolattartás felyamatos, az egytittműktidén jó.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről külön beszámoló káanült melyet a

csaláágnndozó készített el és az értékelés mellékletét Régeni,

3,3,A gyemekek napközbeni ellátásakent mmal; a gyanus—bek a napközbeni felügyeletem
gondozását, nevelését: foglalkoztatását és étkenését kell megsneweeni, akinek szülei?

gonclnzói munkavégzés, betegség illetve egyeb ok miatt a napközbeni ellátást nem képesek

bíztnsítanil A napközbeni ellátást különösen elyen gyermek részére kell megszervezni! akinel—';
fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, illett/e akit egyedülálló vagy
időskerú nevel vagy eltel három vagy több gyemeket nevelnek. A helyi nepköziotthonos

óvodában biztosítntt a napközbeni ellátás. Az óvodában az elmúlt nevelesi évben

gyermek

részére bíztnsítottunk ellátást;

lefagy-3517 gyámhatósági intézkedések
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 321 főt
Hátrányes helyzetűek száma: 23 fő, halinoznttan liátrányns helynetűek száma 298.

S .A Gyámhivatal székhelye sseí'z'nfz' önkarmányzaf által késsített ázfagó értékelés tar-Zalmassa
(; jegysői gyámhatósági intézkefíésekre Vönmköíó adniakan kívül a ván—sss gyámhimml

hatósági íntégksdéseírefeladataim vancztknz'á adatakat is.
A gyámhivatal hatósági intézkedést településünkön nem lett
6. 14 uklügyeleti sservek által gyámhatósági germekvédelmi területen végzet! ssakmai
ellenőrzések faggnsetniaminak megállapításaímk bemetntásn;
203. évben gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatnl; ellátása tekintetében szakmai
ellenömés sem a Gyámhivatal sem a működést engedélyező hatóság részéről nem velt.
7. Jövőre venatkasójavaslatai: eélak meghaíárosása :: (§?va előírásai alapján:
Összességében elmondhatta hogy es; ügyfelek körében igény van a Családsegítő Szolgálat
által nynitott segítségre.

A munkatársaldenl együtt a lehetőségekhez képest; minden segítséget megadni, részükre.
SA bűnmegelőzési programjö'bb pamjjnz'nnk bemutatása:
Karancsság Község Önknnnánynate rendelkezik bűnmegelőzési lmneepeióvel. Az ismertté

vált bűnelkövetők, szabálysértők között a üstslkerú elkövetők snárna az. elmúlt évekhez.
képest csökkent. Kösös erőfeszítések történnek a gy,/ennek és fiatalkorúak, tevábbá az ifjú
felnőtt keresztály elkövetövé válásának megelőzéséért — ne említett korosztályok célirányos
preventív nevelésével —, a dmghasználat és kábitószer—bünözés megelőzéséért, kezeléséért —
fnknentt hatósági tevékenység mellett —, a családon belüli erőszak megelőzéséért, a megtörtént
esetek megfelelő kezeléséért — esetleg a karai, prüblémafeltárás lehetőségével.

9 A teiepz'llési Önknnnánysat és a civil szervezetek kőzötfz' együííműködés keretében milyen
feladatain sznlgálmtások elhinni.-iban vesznek reset civil sea-vegefele;
Településünkőn gyemtekjóléti feladntnkksl füglslkozó civil szervezet nem működik.
A gyemel—gióleti sxnlgálat alapvető prevencins feladata, és e településünkön müködö minden
intézmény feladata is! hogy a gyermekek veszélyeztetettse'gének időben történő felismerése
érdekében hatékony észlelö— es jelzőrendszert működtessen, A jelzőrendszer tagjai mindazok
a szakemberek, akik bárhol, bánnilyen fennában kapcsolatba kerülnek a gyemekekkel. A
jelzörendsser tagjaival a rendszeres kapeselattartás megvalósul, az együttműködés alapja a jól
Településünkön a gyermekvédelmi ellátások a Gyvt. elölr ainak meglElelően biztositottak.
Karancsság, 20 l 3 02721

Besgáímaló
a Családsegítő— és Gygrmekjóléti Szolgálat

2013. évben végzett munkájáról
Karancsság községben

Készítette: Járüsí—Plavecz Andma

Papp Kxísztina

Tisztelt Képviselő-testülef !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról SÉÓIÚ 1991 évi XXXI, Tv.
(Gyvt) 969 §.
(6) bekezdése szerint a helyi Önkormányzat a gyemekjóléti és gyemekvédelm
i feladatai
ellátásáról minden év május Slwig átfogó értékelést készit, amit a
Képviselő—testület
megtárgyal.

A törvényben fúglaltaknak megfelelően a Gyemmlglöléti és Czaaládsegltő
Szalgálat 2013! évi
munkáj
áról Karancsság községben az alábbiak saerim számolunk bel

A gyermekióléii és családsegítő feladamk ellátása a Salgótarján és Térség
e Önkürmányxatí
Társulás által fenntartott Egészségügyi
Szociális Központ irányítása alatt történik. A
település gyennekjólétis családgondozűgja Papp Krisztina családsegitös
családgündgzója
.lámsinPlavecz Andrea.

A gyennckjóléli szalgálat ilgyfélfogadása az?. önkürmányzal épületében
történik, hetente két
alkalommal, keddi és csütörtöki napokon. Az óráim-mányzat részérö
l számitógép ÉS Internet

hazzáférés áll rendelkezésünkre, melyek megkönnyítik a napi munkát.
A szalgálat elhelyezése megfelelő., lehetőséget bthfíJSíl nsaládck fogadására—
négyszemközti
bíxalmas beszélgetések és kapcsolattartás—ok lebmyolitására,

I.

Gyermekjóléti Szolgálat

L Szakmai felgdatainak rövig bemigatása, tiirvénvi háttere:
A gyemielgióléti alapsllátás célját és faladatát a gyermekek védelm
éről és a gyámügyi
ígazgatágról szólni többszörösen, módüsitmt l997. évi XXXl,
törvény? valamint a
végrehajtására kiadott, a ggemélyes gondgskodási nyújtó gyerme
kjóléti, gyemxekvéclelmi
intézmények valamint személyek szabná feladatairól és működésük
feltételeiről szóló
15/1993! (ll/230.) NM randelet hatámzza meg.
Tevékenységünk Ólyan gyemakekxe és családakra terjad ki! akik,
a külső és belső erőforrásaik
fogytán; önerejükből nem tudják megaldani a pmblémát.
ügyfeleink többségét a hátrányos helyzetű gyeriiiellelg. családok
tegzik ki, A csaláágmidúzás
során faltárjuk a családban jelentkezö müködési zal-(arakat probl
émákat konfliktusokat, és
azokat a külsö tényezőket, amelyek elöldéxik a gyermek veszélyeztetet
tségét.

AG ermek'óléti Szal álat andüzásitevéken sé 632013— as évben
A gyemielgíóláti szmlgálat szalgáltatásai ingymesek, működ
ése nem hatósági? hanem
szolgáltató jellegű a segitségnyíiitásan alapszik. A segítségnyúj
tás föbb formái: infomáaió

közvetitégl tanácsadás,
tanácsadás.

sagítő

beszélgetés.

ügyintézés.

mentális

gondazás.

életviteli

KapCS—úlátöt tartok a gcnclomtt családml—zkzil, aga intézmény
munkatársaivaL más segitő
szakmák képviselőivel, az intéxmény szakmai munkáját
segítő szakemberekkel,
társinlézményekkel.

Napi munkám Sürán fúrgalmi naplót vezetek? szakmai munká
mat gandüzáisi lapul-ion
dckunientálcam, és feljegyzéseket készítek, a családlámgatásaimr
ólg tapasztalataimóL KSH
részére minden évben statisztikát készítek.

Az alapellátás a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gsmcla
zási lhi'iiiü, a védelembe vétel
hatósági liilézkiaclésa mely a veszélyezteleltgég megszüntetésére
irányul.
A családgendozó az eset összes körülményainek feltárása
után. mérlegeli? hogy a kialakult
veszélyeztemttség megszüntethető-e az önként igénybe vehet
ő alapallátásokkal, vagy egyéb

hatósági kezdeményezésre (pl. védelembe vétel), esetleg a gyermekvédelmi gcmdüskedás
(szakellátás) körébe lemezén intézkedésre ven—e szükseg.
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A esaládak problémái halmaz—tetten Eördulnal: elő, A keeelendő problémák nagy
részben a
szülök helytelen életvitele-ből adódnak, Gyaltclri a felelőtlen, gyermeket veszélyeztető
szülői
magatartás. A felelőtlenségbtll adódó anyagi preblemák nagyon jellemzőek majd ebből
szinte
egyenes út vertet a gyermek érzelmil ettel-ml elhanyagolásához, e lakókör
nyezet
elhenyegülásáhea higiene'í hiányában tt szülök kenllílztuses kapceelatáhez.

A gyermekek veszélyeztetettségenek okai
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_

96

Gyemeknevelési

,

58

Gyemekintéeme'nybe való beillesákedes

ll

Magataztászavar

Családi kentllkttte
Fügyatéküsság, retardáció
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Több család küzd létteamtertást veszélyeztető anyagi preblemával ami elmélyülni
látseik,
illetve tettéseá válik, eeáltal befelyásolja a gyermekek életminőséget A szülők
helytelen
életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a híteltartezásek felyamates növeked
ése! a
törlesztő részletekkel való elmaradás miatt egyre több család kerül nehez; myagí helyzetb
e.
A gyemleknevelés'sel kapcsolatos preble'mák leginkább a kamaszkorban jelentke
ztnek.
Jellemző a csavargásl szülő és gyermek közötti kentllktua alkohol, cigaretta. A
szülők a
megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell eegítséget nyújtani seámukm,
továbbá a
helytelen gyemeknevelesi módeaerek elkerülése érdekében ezükséges a
esaládgendozó
beavatközáse.

A szülők közötti kenfliktusek általában eselátlon belül maradnak, A gyermek viselke
désével
jelzi a emblémát, ami inkább lelki bántalmazás ée érzelmi elhanyagelás.
Egyre komelyabb
probléma, hogy e kiskerú gyemek bántalmazza társait.

A család segítése-l gondozása tervezett tevékenység, Csak ezeknél a családeknál
eredményes a
családgündeeásl ehet a szülő maga is üzemeltek telt—ja hogy a gyermekével
kepeselatos
veszélyeztetés megseűnjönl illetve képes arra energiát fitt—felnem hogy
megfeleljen annak a

társadalmi normának, amely szerint a gyennek értett! neveléssel, gendüzását
elsö sarban a
családnak kell biztesítanla. Többségében azenban jellemgö a gyemeltjóletí
szelgáltatásral
hogy aki bekerül a rendszerbe, az benn is marad akár haeexú evekre.
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Közvetltés más szolgáltatóhez (pl. pszichúlógus! jogásza addíktelógla)
Tárgyalásrm (védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel? felülvizsgálatok) való
reszvetel
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A családlátogatásuk jelentősége a kliensek életkörülményeinek megiSmerése'ben rejlik,

emellett élethelyzetük jobb megértését is segíti, A család saját köreyezetében elhangzett
infomáeióle beeeélgete'sek esélyt adnak arra? hegy több deleg kerüljön felszínre? a hivatali

helyiségben eajló beszélgetéshez képest. Talán könnyebb érzelmeket? preblémákat,
gendolatekat megfegalmazní a mindennapi élet közegében.

Családiából kiemelt gyengek szájának adnam
A gyermekjóléti, szelgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visezahelyezese

érdekében a családgendozáe biztüsítása —— az: ütthen't nyújtó ellátást, illetve a területi
gyemekve'delmi seakszolgáltatárt végző intezmémayel együttműködve —— a család
gyemeknevelésí körülményeinek megteremtéséhez, jevításáhoe, a szülő és a gyemek közötti

kapcsolat helyreállításáhezl Karanesság településről jelenleg 1 gyermek van, szakellátásban,
visszagmrdezágára egyelőre nincs lehetőség a gyermek magatartáspmblémája miatt? Zárt
intézeti elhelyezése várható,

A jelzőregdszer működése
A gyemekjóléti szelgálat feladatai közé lall'lúlei az észlelő es jelzőrendszer müködtetése,
amely lehetővé teszi a gyermekeket általában vesee'lyeztető ekek feltárását, valamint az egyes.
gyemek veszélyeztetettségenek időben történő lláismerésár
Az észlelő-x es jelzőrendszer képezi a szalgáltatás egyik alappillére; mert ez abban résztvevő
szakemberek révén,, a saját srakterületükön fellelhető! a esaládekkal ée gyermekekkel
kapcselatüs pmble'mák jelzése sm'án kerül a szolgálat látókörébe a megúldandó feladat. Ez az
együttműködés team munkát ie jelent. mert e emblémák összetettsége miatt a megeldás is
seksmr csak a szakterületek együmnüköcláee SÖE'ÉH valósul meg'

A. ielzörendszer általwküldgg ielzesek 545313
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Egészségügyi szelgáltatók (védőnő? háziorvos és kórház)
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Személyes gendeskodáet nyújtó szociális szolgálat
Közoktatási és köznevelési intézmények
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Negyven fentos szerepe van a pmblema megülrlásban a jeleörendszeri tagok időben nyújtott
lnfürmáeióinak és a. megeldásban való aktív közreműködésüknek. A munkám során nagy
segítségemre volt az önkonnányzeg es az intézmények vezetői, delgüzói,

A védőnötől több esetben kiskorú Vál—aflfl'íááy wn'ecíális válsághelyzetben levö várandós anya?
gyermek egészségügyi vizsgálatának alak.—amalgám; illetve védőnővel való együttműködés
megtagadása ügyében érkezett jelzés. Billi"; évben is több esetben történt közös
esaládlátegatás a védőnővel? ezt a felmerülő preblemák ileszetettsége indokolta.
Iskelától és évadától egyaránt az igeeelallee lrláeyeásek rni—arr srckták keresni a gyermekjóléti
szelgálatm. Karenesságen az iskelakerülés egyre inkább jellemzi a fiatalokat? sajnos már a

helyi általanes iskolában is megjelent ea a problema, 2013 évben a településen 3 tanköteles
gyermek hiányzásai haladták meg az 50 igazolatlan aaa így a gyermek védelembe vételére a
az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére került sor.
A jelzőrendszer tagjaival, leginkább az iskolákkal, óvoáával, védőnővel, rendőrséggel szoros
kapcsolatban áll a szolgálat kölcsönös tájékoztatás és együttműködés jellemzi munkánkat.
Szociális válságba! estben lévő váranáós anvák onáozása
A gyermekjóléti szolgálat feladata a válsághelyzetben levő várandós anya támogatása,
segítése, tanácsokkal való ellátása.

A gyermekióletl szolgálat családgorttlozója folyamatos kapcsolatban áll a védőnői
saolgálattak probléma esetén értesítik egymást. Aa elmúlt évben 1 fő válsághelyzetben lévö
várandós anya volt a településünkön, problémáját a védőnő segitsegevel eredményesen
kezeltük,

IL

Családsegítő Szolgálat

]. Szakmai feladatai a családseaítő szol álat munká'a

A családsegítő szolgálat szakmai feladatainak meghatározása a eaoelális igazgatásról
és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III, törvényben van rögzítve.
A szociális szakember alapvető feladata az elemi ismeretekkel rendelkező
ügyfelek

eligazodásanak segítése ebben a bonyolult Világbam egyszerü, közérthető tájékoztatással.
Célunk, hogy a kliens ne futamocljon meg a számára túl neheznek tünö mindennapos
problémák elök hanem ismerje és tudja a segítségünket kerni gondjai megoldásában.
A szociális szakma ezt segíti, elő a maga eszközeivel, hanem intezmenyekbea irányítjuk őket,
A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelö nyomtatványokkal, és azok kitöltésében
tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani, Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenti
ellátások valtoaásait is, az infotmáoiónyújtás naprakészsége miatt.
Nagyon fontos? hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a
gyeimekveclelmi, szociális! családtámogatási es társadalombiatosítási ellátások formáiról, az:
ellátásokhoz való hozzájutás módjáról,
Az aktív korúak rendszeres saooiális segélyezésehes kapcsolódó programban 2013; évben l8
lő vett reszt.
lÉlmcm(lhatóe hogy jelentkezési kötelesettsegüknek eleget tesznek, emiatt ritka esetben kellett
az ügyfeleket felszólítani. A beilleszkedési tervben feladatként szerepel a rendszeres
kapcsolattartás, valamint az együttműködési megállapodásban foglaltak betartása, hiszen ez
alapján dolgozunk együtt.

2! A

rablémák me oszlása

2013—es év folyamán elsősorban az anyagi jellegű nehÉZsegge—l küzdő családokkal? egyénekkel
kerültünk kapcsolatba, Az anyagi nehézséggel összefüggésben álltak a foglalkoztatási
problémák, valamint az emberek egészségi állapotúak romlása? mely által bevételük
csekkre-na kiadásaik pedig megemelkedtek. Nagy számban jelent meg az információhiány es
az ügyintéaesben valo elakadas, mely megnehezítette egy-egy család élethelyzetének pozitiv
változását. Aa előbb analített problémákon felül meglelem még a családiwkapesolatk lelkismentálisá életviteli, gyermeknevelési nehéeseég is.

A kliensek gazdasági aktivitását tekintve leggyakrabban álláskeresö és inaktív személyekkel
kerültünk kapcsolatba, Egyre többször keresi fel a saolgálatot aktív státuszban levő ügyfél
Az
eltartottak száma stagnál. Iskolai végzettséget tekintve leginkabb a szakképzettség jellemzö
,
de nagy számban alacsony iskolai végzettségűek is megjelentek; Családi összetétel alapján
elsődlegesen gyettnekes családokkal? valamint egyéb kategóriába (pl: szülö felnött

gyezmekkel) samlható családekkal kerültünk kapcsalstbs? de jelentős még az egyedül élők,
valamint az egyedülálló szülök száma.
A szolgálat éves forgalma kapcsalstfslvételek száma sserint 210.
2013, évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 24 fő van; új ügyfélként, padig 23
főt Vettünk nyilvántartásba,—
A gamez-ást igénylő esstel—z száma a tavalyi évben 5 fő szült,, a többi egyszeri esetkezslést
igényelt.
A fürgalml napló alapján visszakövethstö, hagy az ügyfelek milyen problémával keresték
fel

a Családsegítő Szalgálatet.
Az esetek nagy részében ügyintézésben kémek segítséget az ügyfelek? a különböző
nyümtawányok töltése nagy gaudet Okox nekik.
Megkeresik a szclgálatol közgyógyellátás, lakásfenntartási— és fagyatékssságí támogatás
igénylése ügyében. Éllátjuk az ügyfeleket a szükségss ínfm'mációkkaL segít a Családsegílő
Ssülgálat a leszázalélmlás és nyugdíjassá; elíndításá'bmg Felülvizsgálatával kapcsslatban is,
Az alacscny jövedelmű idösek részére lehetőség van méltányossági nyugdíjemelést
kezdeményezni, ezzzel kapcsolatban is segítséget kapnak az ügyfelek.
A többféle betegségben szenvedő? magas gyógyszsrköltséggsl küzdő ügyfelek részére
egyszeri segély kérelmet nyújtottunk be az Egészség'bizmsításí P'énzstárhoz.

3. Jövőre vanatkczó célok; meghatározása eredmén 'essének nehézsé ek
Napjaink egyik, által; szccíálís pmblémáját a családokba begyürüzö társada
lma gazdasági

váltoszáscsk ekösta rosszul működő családdinamíka jelenti
A családslc egyre kevésbé tudnak megbirkózni a"gyermekusvelés felelősségével,
a szülői
kötelezettségek teljesítésével.
Ennsk egyik ska lehel s családükbml megjelenö negatív társaáalnú változások
(pl.:
mmkanélküliség) ugyanakker legalább ekknrs prcbléma lehet a szülök felkészületlsnsé
gs s
gyemekvállalásra, gyermeknevelésre;
A család a gyermek elsödleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg
a
későbbi vlsslkedéstl intézményi beilleszkedést és a társas kapcsalamk későbbi alakulását.
Ezért igsn fantos, hagy a családükbsn felmerülő gysmwknevelésí pmblémákl intarper
sznnális
kapcsolati avarokat a lehetö legkörábban íklismsúük és kezeljük.
Összességében elmondható; hogy az ügyfslsk körében igény van a Családsegítő Smlgála
t
által nyújtatt segítségre,

Igyekszünk a lehetőségekhez képest minden segítséget megadni részükre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületen hagy a bsszs'malót Illegtárgyalní
és elfegadnl
szívssksdjenelil és egyben megköszönjük az önkomlányzst részéről a munkav
égzéshez
szükséges segítségnyújtást.
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