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Beszámoló a Bátaszék Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. 
évben végzett szakmai tevékenységéről Sárpilis településére vonatkozóan. 
 
 
Működési feltételek 
 
2005. május 01-től a Gondozási Központ keretein belül történik a családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátása. 
A Gondozási Központ szociális, gyermekjóléti egészségügyi feladatokat lát el.  
 
Működési köre 
 

a.) a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás esetében 
Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb 
községek közigazgatási területe, 

b.) az étkeztetés esetében Bátaszék város közigazgatási területe, míg  
c.) a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és 

Pörböly községek közigazgatási területe. 
d.) központi háziorvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, 

Báta, Mórágy, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területe 
 
Irányító szerve 
 

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa, mely jogi 
személy. 

Központ által ellátandó alapfeladatok 
 

háziorvosi ügyeleti ellátás    
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
ifjúság-egészségügyi gondozás 
idősek nappali ellátása  
gyermekjóléti szolgáltatás 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
családsegítés 

 
 
 
 
 



Személyi feltételek és változások 
 
2011.09.01-től Zoltánné Szabó Viktória, bátaszéki családgondozó végzi a 
településen, a családsegítői és a gyermekjóléti szolgáltatást.  
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családgondozót, a Közös Önkormányzati 
Hivatalban heti egy alkalommal kereshetik fel, (szerdán: 12.00-16.30 óráig) valamint 
a hét többi napján a Gondozási Központban Bátaszéken, a Budai u. 21. sz. alatt, 
illetve a telefonon. 
A családgondozó helyettesítését az intézményvezetővel történt előzetes 
megbeszélést követően a gesztor település másik családgondozója látja el. 
 
Tárgyi Feltételek 
 
A településre történő kijárás a családgondozó saját gépjárművével történik. Az 
útiköltséget intézményünk megtéríti a dolgozónak.  
Az Önkormányzati Hivatalban a családgondozó az ügyfeleket a házasságkötő 
teremben tudja fogadni, ahol számítógép, telefon, fax, fénymásoló, internet 
hozzáférést biztosítanak számára. 
 
Gyermekjóléti Szolgáltatás 
 
 
Az 149/1997 (IX. 10) Kormányrendelet 10. számú mellékletében foglaltak szerint az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 
az alábbiakban foglaltak alapján készült: 
 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének 
tapasztalata 

- (alapellátásban részesülők száma, gyermekek 
veszélyeztetettségének okai, várandós anyák gondozása, családjából 
kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való 
együttműködés tapasztalatai) felépítését követi. 

 
A Gyermekjóléti Szolgáltatás – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi 
és nevelési – oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  
Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő 
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik 
a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.  
 
Ellátottak köre 

 
A település közigazgatási területén élő gyermekek (O – 18 év) és családjuk. 

 
A szolgáltatás igénybevétele mindenki számára ingyenes. 
  
Az ellátás igénybevételének módja 
 
- Önkéntesség 
Intézményünk szolgáltató jellegű. A szolgáltatás egy részének igénybevétele 
önkéntes.  



Szolgálatunkat problémájával felkeresheti a gyermek, a szülő vagy egyéb családtag, 
illetve bármely állampolgár jelezheti az érzékelt problémát.  
 
- Jelzőrendszer által küldött 
Szolgálatunk kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, ha a jelzőrendszer valamely tagja 
jelez, hogy a család segítségre szorul, illetve a gyermek egészséges fejlődése 
veszélyben van.  
Itt a probléma nagyságától függően önkéntes vagy együttműködésre kötelezett 
helyzet alakulhat ki. 
 
- Együttműködésre kötelezettség 
Ebben az esetben a hatóság együttműködésre kötelezi a gyermeket és a családját, 
mert a gyermek egészséges fejlődése alapellátás keretein belül nem megoldható. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja 
 
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének célja, a gyermek családban történő 
felnevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése.  
 
A családgondozás tervezett módon határidő megállapításával történik. A 
családgondozó a gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülő személyi 
adatait, továbbá környezettanulmányt készít.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata 
 
I. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése érdekében : 
 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a 
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy 
ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 
tanácsokkal való ellátása, 

 a szabadidős programok szervezése, 
 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 
II. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami 
szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző 
rendszerben, 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat 
készítése, 

 a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való 
együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása 

 
 
 



 
Gondozási tevékenység Sárpilis településén: 

 
 

A település demográfiai mutatói 
 

Sárpilis település lakosság száma 
2014.01.01.-én 

705 fő 

A 0-18 éves lakosság száma 
2014.01.01. 

176 fő 
 
 
2013-ban Sárpilis településén a családgondozó összesen 21 gyermekkel, és 9 
családdal állt kapcsolatban, ebből 12 gyermeket alapellátás keretén belül 
gondozott.  
Az alapellátás keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka 
elsősorban: a szülő magatartásának, életvitelének, környezeti okoknak, valamint a 
gyermek magatartásának, törvényszegésének tudható be. A családgondozónak az 
alapellátás során kísérletet kell tennie arra, hogy megnyerje a gyermek, illetve a 
szülője együttműködését, kivéve, ha elháríthatatlan akadály vagy sürgős szükség áll 
fenn.  
Az alapellátás a veszélyeztetettség megelőzésére irányuló gondozási forma, a 
védelembe vétel hatósági intézkedés, mely a veszélyeztetettség megszüntetésére 
irányul.  
Az alapellátás megszűnésének oka lehet a családgondozás eredményessége, a 18. 
életév betöltése, valamint más településre történő elköltözés. A megszűnés nem 
minden esetben tekinthető véglegesnek, vannak családok, akik rövid időn belül 
visszakerülnek az ellátása, mivel pozitív változásokat nehezen tudják hosszabb 
távon fenntartani, így ismét a szolgálat látókörébe kerülhetnek. 
Abban az esetben, ha az alapellátás során a gyermek vagy a család nem tanúsít 
együttműködő magatartást, a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelmi 
gondoskodás körébe tartozó intézkedések közül javaslatot tehet az illetékes 
Gyámhivatalnak a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú 
elhelyezésére.  
 
Védelembe vétel alatt, a 2013-as évben 2 gyermek állt. A védelembe vétel okai, a 
szülő nem megfelelő életvitele, a gyermekek elhanyagolása (testi elhanyagolás, 
gondozási hiányosságok). A lakás és környékének rossz állaga, higiénés állapota. A 
szülő és gyermek közötti kapcsolati problémák. A szülő helytelen pénz beosztása. 
Védelembe vétel esetén a Gyermekjóléti Szolgálat lehetőség szerint, az általa 
összehívott esetkonferenciát követően, javaslatot tesz a gyermek védelembe 
vételére, ha előzetesen megkísérelte a gyermek veszélyeztetettségét alapellátás 
keretében megszüntetni, de az a gyermek és vagy a szülő együttműködése 
hiányában nem vezetett eredményre.  
A védelembe vétel során a családgondozó gondozási-nevelési tervet készít a 
gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait kitöltve, a Gyvt. 68.§ (4) 
bekezdésében meghatározott határidőre a szülő, a gyermek, az érintett személyek 
és- szükség –esetén- szakember bevonásával. 
A gondozási – nevelési terv tartalmazza a veszélyeztető körülmények megjelölését. 
A védelembe vételhez szükséges változásokat, ennek elérése érdekében a 
családgondozó, más szakemberek, szülő és a gyermek feladatait határidők 
megállapításával. A védelembe vétel során a családgondozó feladata: gondozási-
nevelési tervben foglalt feladatok teljesítésének segítése, az érintett családtagok 



együttműködésének megnyerése a gondozás során, hogy sor kerülhessen a 
védelembe vétel megszüntetésére. A Gyámhivatal tájékoztatása-felülvizsgálat 
keretében- a védelembe vétel keretében történő gondozás tapasztalatairól. 
Amennyiben a gondozási-nevelési terv megvalósítása a szülő és a gyermek nem 
megfelelő együttműködése miatt nem lehetséges, a családgondozó írásban jelzi ezt 
a tényt az illetékes Gyámhivatalnak, illetve felhívja a gyermek és a szülő figyelmét 
arra, hogy a védelembe vétel eredménytelensége miatt, a gyermekvédelmi 
gondoskodás más formájára kerülhet sor. (ideiglenes hatályú elhelyezésre) 
 
A szolgálatnak feladata az utógondozás biztosítása is. Az utógondozás, amelyre az 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel megszűnése után kerül sor-, elősegíti a 
gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését.  
Utógondozás, szakellátásból kikerült gyermek a 2013-as évben nem volt. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezésre a 2013-as évben nem került sor. 
 
Átmeneti nevelt gyermekek száma a 2013-as évben 5 fő volt. Az átmeneti nevelt 
gyermekek tekintetében 3 fő nevelőszülőnél volt elhelyezve. Azok a gyerekek, akik 
nevelőszülőknél vannak elhelyezve, az ő tekintetükben vérszerinti családgondozásról 
nem tudunk beszámolni, mivel nem Sárpilis településén élnek. A nevelőszülőkkel 
csak a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság nevelőszülői tanácsadóján és 
gyámi tanácsadóján keresztül tartom a kapcsolatot. Egy gyermek esetében a 
vérszerinti családgondozás a szülő együttműködésének hiánya miatt, nem tudott 
megvalósulni. 
Tartós nevelt gyermek 2 fő volt, akik szintén nevelőszülőnél vannak elhelyezve. A 
tartós nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szülei nem ismertek, ezért az ő 
esetükben sem beszélhetünk vérszerinti családgondozásról.  
 
Szociális váltsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 1 fő volt Sárpilisen. A 
fiatalkorú alapellátás keretén belül került gondozásba. 
 A szociális váltsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 
tanácsokkal való ellátása, valamint az igénybe vehető ellátásokról való 
nyomtatványok kitöltésének segítése, tartozott a gondozási feladataim közé. 
Elsődleges cél volt, az anya folyamatos támogatása. Szabadosné Kátai Mária területi 
védőnővel szoros együttműködésben, figyelemmel követtük a fiatalkorú édesanya 
helyzetét. Gyermeke születése után, gyermeknevelési és gondozási tanácsokkal 
láttuk el. 
 
Pártfogó felügyelet: a tavalyi évben Sárpilis településen 6 fiatal volt érintett. Három 
alkalommal készített a pártfogó környezettanulmányt, egy alkalommal pártfogó 
felügyelői véleményt. Két fő áll pártfogó felügyelet alatt, az ő tekintetükben 
gondozásra nem került sor, mert mindketten betöltötték a 18 életévüket.  
A pártfogó felügyelővel rendszeres a kapcsolattartásom, minden hónap első keddjén 
a bátaszéki Gondozási Központban tart ügyfélfogadást, ahol a problémás eseteket 
átbeszéljük és közösen keresünk megoldást a fiatalkorúak problémájára.  
Szükség esetén a pártfogó felügyelővel közösen családlátogatás keretén belül 
keressük fel a fiatalkorúakat és családjukat. 
 
A szolgáltatás dokumentációs kötelezettségeinek teljesítése nagyon sok időt vesz 
igénybe. 2012-es évtől kezdődően a TAJ alapú lejelentési kötelezettségnek is eleget 
teszünk, minden alapellátási feladatunkra vonatkozóan 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi gondozási tevékenysége 
Sárpilis településen 
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A gondozási esetek korosztályonkénti megoszlása vegyes, mindegyik korosztályból 
kerültek ki gyermekek, és mindkét nem esetében.  
Munkám legjelentősebb részét a veszélyeztetettség megelőzésére és 
megszüntetésére irányuló, személyes segítő kapcsolat keretében végzett 
családgondozás alkotja. 
 
A veszélyeztetettség megszüntetésének eszköze a speciális gyermekvédelmi 
hatósági intézkedésrendszeren keresztül a védelembe vétel. A családgondozó 
támogatja a gyermeket a veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége 
kedvező irányban történő fejlesztésében, segíti a szülőt a gyermek gondozásában, 
ellátásának megszervezésében, a család működési zavarainak megszüntetésben. A 
családgondozó a szülővel és a gyermekkel folytatott segítő kapcsolata során 
elkészíti a gondozási-nevelési tervet, amelynek tartalmát elfogadva végcél, hogy a 
szülő alkalmassá váljon és legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető körülmények 
elhárítására, a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására. A 
teljesülés eredményeként a védelembe vétel megszüntetésére kerül sor. A 
védelembe vétel, kötelezésen alapuló intézkedés, tehát nagyon nehéz eredményt 
elérni és megszüntetni a védelembe vételt és akár az esetet lezárni, vagy 
alapellátásban való tovább gondozást megvalósítani. Ennek fő oka a szülők 
együttműködésének a hiánya 
 
 



A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint a 
2013-as évben Sárpilis településen 

 
 
Megnevezés Kezelt problémák 

száma (halmozott adat) 
Ellátott gyermekek 
a fő probléma 
szerint 

1. Anyagi (megélhetési, 
lakhatás)  

34 4 

2. Gyermeknevelési 19 2 
3. Beilleszkedési nehézség   
4. Magatartászavar, 

teljesítményzavar 
13 3 

5. Családi konfliktus 9 4 
6. Szülők vagy a család 

életvitele 
22 2 

7. Szülői elhanyagolás 10 2 
8. Családon belüli 

bántalmazás (fizikai, 
szexuális, lelki) 

  

1 2 

9. Fogyatékosság, 
retardáció 

  

10. Szenvedélybetegségek  
1 

 
2 

Összesen: 109 21 
 
 
A család problémái, amelyeket valamilyen módon kezelni kell, az esetek 
többségében nem önmagukban jelennek meg, hanem halmozottan fordulnak elő. A 
kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak (szülői 
felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, 
felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülő megbízhatatlansága, gyermek 
értelmi, érzelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya). A 
gyermeknevelési problémák hátterében nevelési problémák, hiányosságok állnak, 
részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája. Gyermeket 
veszélyeztető probléma a szülők elhanyagoló magatartása, illetve a családtagok, a 
szülők konfliktusos kapcsolata.  
További problémaként jelenik meg a családok súlyos anyagi, megélhetési gondjai. A 
család rossz szociális helyzete (munkanélküliség, lakhatási problémák).  
A gondozásban álló családok nagy száma, alul iskolázott vagy a szülők csak 8. 
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ebből fakadóan minden család 
gyermeknevelési és életviteli tanácsadásra szorul. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2013. évben 

Sárpilis településen 
 
 
Megnevezés Szakmai tevékenység 

száma 
(halmozott adat) 

Ellátott gyermekek 
száma 

1.  Információnyújtás 48 14 
2.  Segítő beszélgetés 75 15 
3.  Tanácsadás 69 12 
4.  Hivatalos ügyekben való 
közreműködés 

12 3 

5.  Családlátogatás 50 21 
6.  Közvetítés más 
szolgáltatásba 

13 3 

7.  Első Védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel 

1 2 

8.Védelembe vétel   
9.  Felülvizsgálati 
tárgyaláson való részvétel 
átmeneti és tartós 
nevelésbe vétel 

 0 

10. Elhelyezési értekezleten, 
ill. tárgyaláson való 
részvétel 

1 2 

11.  Konfliktus kezelés   
12. Szakmaközi 
megbeszélés 

6 0 

13. Szociális 
válsághelyzetben lévő 
várandós anya gondozása 
 

1 1 

14. Adományozás   
15. Esetkonferencia   
  Összesen  

276 
 

 
73 

 
 

A szülőknek és a gyerekeknek az esetek nagy részében felvilágosításra, 
tájékoztatásra, hivatalos ügyintézésben történő segítségnyújtásra (kérelmek 
megfogalmazása, hivatalos szervekhez való eljuttatása), illetve gyermeknevelési, 
életvezetési és életmódbeli tanácsra és segítő beszélgetésekre volt szükségük.  
Az információ, ügyintézés, segítő beszélgetés nagy száma és egyéb tapasztalati 
tényezők alapján is elmondható, hogy ügyfeleink iskolai végzettsége, mikro-
társadalomban elfoglalt helye (izolációs hatások), a makro-társadalom  
összefüggéseinek ismerethiánya miatt nagy fokú segítségre szorulnak, s hosszú 
gondozási folyamatnak kell eltelnie ahhoz, hogy szükségleteihez hozzájusson, még 
akkor is, ha neki felróható okból (pl. hanyagság) kerül problémás helyzetbe. 
 



A tanácsadásnál a gyermekjóléti szolgálathoz forduló személy részére szakmai 
ismereteket igénylő egyszeri segítségnyújtás történt.  
 
A családgondozó egyik feladata közé tartozik a családlátogatás. A Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa a családokat saját otthonukban felkeresve segíti, a felmerülő 
problémák megoldásában. A családlátogatás során a szülőket gyermeknevelési, 
életmód és életvezetési tanácsokkal látja el. Nagyon fontos, hogy a családgondozó 
segítse a családot abban, hogy a gyermekek saját családjukban nőjenek fel.  
A család épsége, és az otthon érzelmi biztonsága adhat jó alapot arra, hogy a 
felnövekvő gyermekekből egészséges felnőtt váljon.  
 
A családgondozó munkája során alkalmazott módszerek:  

- Problémafeltáró beszélgetés, 
- Segítő beszélgetés 
- Célzott beszélgetés 
- Tanácsadás ( életvezetési, mentális, jogi, pszichológiai) 

 
Szolgáltatások köre:  

- Gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, 
- Tanácsadás, segítő beszélgetések, 
- Hivatalos ügyek intézésnek segítése, 
- Pszichológiai tanácsadás, 
- Szabadidős programszervezés (játszóházak) 
- Szükséges szolgáltatáshoz (anyagi, természetbeni) jutás elősegítése 

 
A jelzőrendszer működtetése a településen: 

 
Az észlelő és jelzőrendszer a Gyermekjóléti Szolgálat legfontosabb alappillére, 
feltáró, informatív és segítő szociális kapcsolatrendszer, amelyet a Gyermekjóléti 
Szolgálat működtet. Az észlelő és jelzőrendszer a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését gátló, vagy akadályozó magatartás, mulasztás vagy körülmény 
miatt kialakult állapot (veszélyeztetettség) megelőzése érdekében végzi munkáját.  
Az észlelő – jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert abban 
résztvevő szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal 
és a gyermekekkel kapcsolatos problémák jelzése során kerül a szolgálat 
látókörébe a megoldandó feladat. E jelzőrendszer egyúttal team munkát is 
jelent, mert problémák összetettsége miatt megoldás is sokszor csak a 
szakterületek együttműködése során valósul meg.  
 
A jelzőrendszer tagjai 

 a település védőnője, 
 a gyermekorvos, 
 az óvoda gyermekvédelmi felelőse,  
 az iskola gyermekvédelmi felelőse, 
 a családsegítő szolgálat családgondozója,  
 

Az együttműködés kiterjed: 
 a kölcsönös tájékoztatásra; 
 egymás tevékenységének gyakorlati megismerésére, támogatására; 
 kölcsönös konzultációra és tapasztalatcserére; 



 a legmegfelelőbb ellátás biztosítása érdekében feladatok egymástól való 
kölcsönös átvállalására. 

 
 

A 2013-as évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 
 

 
Megnevezés 

 
Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató 2 
Ebből védőnői jelzés 2 
Személy gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

0 

Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 0 
Átmeneti gondozást biztosítók 0 
Közoktatási intézmény 16 
Rendőrség 4 
Ügyészség, bíróság 0 
Pártfogó felügyelet 1 
Társadalmi szervezet, egyház, 
alapítvány 

0 

Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait 
ellátó szervezet 

0 

Állampolgár 0 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 2 
Munkaügyi hatóság 0 
Összesen 25 
 
 
Nagyon fontos szerepe van a probléma megoldásban a jelzőrendszeri tagok időbeni 
információinak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek  
A társintézményekkel a gyermekjóléti szolgálat egyenrangú félként, kölcsönös 
alapon dolgozik együtt, azaz a szolgálat a család egészét érintő általános szociális 
szolgáltató funkciót, míg a társintézmények az egyes családtagokat érintő speciális 
szolgáltató funkciót töltenek be. A gyermekjóléti szolgálat az esetgazda szerepét tölti 
be. 
A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége során a családi problémák megelőzésére, a 
hatósági út elkerülésére törekszik. Az együttműködés során az érintett intézmények 
és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai közlik egymással azokat az adatokat, 
panaszokat, vizsgálati eredményeket, amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a 
közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek. 
 
2013-es évben a küldött jelzések száma összesen 25 db volt.  
A legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből érkezett, igazolatlan hiányzások miatt. 
Az igazolatlan mulasztások tekintetében elmondható, hogy a leginkább érintett 
korosztály a 15 -18 éves fiatalkorúak.  
A gyermekjóléti szolgálatnak minden év március 31- ig gyermekvédelmi 
tanácskozást kell tartania, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit 
figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését és áttekintik a 
gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, szükség szerint javaslatot tesznek 
működésük javítására. A 2012-es év értékelésére Sárpilis településén 2013 március 
20-án került sor.  



 
További feladataink 

 
Pályázat figyelés 
 
A családgondozó folyamatosan tájékozódik az aktuális pályázatokról.  
 
Szakmai továbbképzésen való részvétel 
 
A családgondozó a tavalyi évben Esélyteremtői kapcsolati tréning című kreditpontos 
képzésén vett részt.  
 
Külső szakmai kapcsolataink 
 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata  
Szekszárdi Gyermekjóléti Központ 
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Szakszolgálati Szakmai Egysége 
Mobil Jogsegély Program 
Jogpont Plusz Mini 
 
Rendszeres a kapcsolattartás a fiatalkorúak hivatásos pártfogójával, akivel havonta 
egyszer megbeszélést tartunk a pártfogoltak ügyében. Árki Inez pártfogó felügyelő 
havonta felkeresik intézményünket és a családgondozóval közösen, látogatják meg a 
településen élő pártfogói intézkedés alatt álló fiatalokat.  
 
Intézményünket kéthetente Dr. Elblinger Bálint a Jogsegély Szolgálat munkatársa 
keresi fel. A Jogpont Plusz hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt a 
társadalombiztosítás, munkajog, társasági és cégjog, közigazgatási jog, családjog és 
pénzügyi és adótanácsadás területein (kizárólag magánszemélyeknek). 
A jogi információszolgáltatás és tanácsadás célcsoportjába tartoznak, különösen a 
munkavállalók, álláskeresők, fiatalok és 50 év felettiek. 
 
Civil szervezetekkel való együttműködés 
 
A civil szervezetek közül több éve állunk kapcsolatban, a Kék Madár Alapítvánnyal, 
akiktől rendszeres tájékoztatást kapunk programjaikról, képzéseikről, 
együttműködésükkel segítették a munkánkat. A Családban Élni Jó Alapítvány a 
nevelőszülőknek és vérszerinti családoknak szervez családi programokat, ahol a 
családgondozó rendszeresen részt vesz és segíti az Alapítvány munkáját. Az 
Alapítvány több ízben ruha adománnyal és játék felajánlással támogatták a 
Gyermekjóléti Szolgálatot. A bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság, a bátaszéki Baranta 
Egyesület és a Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportja, a 
nyári játszóházak és a sikeresen megvalósított tábor programjainak 
lebonyolításában nyújtottak segítséget. 

 
- Kék Madár Alapítvány 
- Családban Élni Jó Alapítvány  
- Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság 
- Bátaszéki Baranta Egyesület 
- Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoport 

 



Összegzés 
 
A szakmai feladatellátásom, főleg egyéni esetkezelés. Munkám legjelentősebb 
részét a veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére irányuló, személyes 
segítő kapcsolat keretében végzett családgondozás alkotja. A közösségi szociális 
munka keretében, a közösségi szükséglet makro környezethez való viszonya főként 
a társadalmi szükségletek prioritásának tisztázásával, akár a primér, kiemelten 
gyermekvédelmi prevenció segítségével való szolgáltatás összekapcsolásával 
valósul meg, amelynél alapvető értékünk az együttműködés. 
 
 
Bátaszék, 2014. március 01. 
 
 

          Tisztelettel:  
 
 

Zoltánné Szabó Viktória                                             Borosné Simon Zsuzsanna 
családgondozó                                                               intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 


