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JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm5nyzata Kepviselo-testiilet6nek 2015. november 27 . napjhn
aMffiraszolosi Kozos OnkormrinyzatiHivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6nek 6piilet6ben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott rendkiviili iil6s6rol.
Jelen vannak:

Cs6r6Istv6n
Lord Eszter
BalSs Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt

polg6rmester
alpolgSrmester

CservolgyiZolthnBarnabSs

k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

TanScskozSsi j o ggal r6sA vesz: Nagyvrlradi Istv6nnd a jegy zo megbf zottj a

Cs6r6 Istv6n polg6rmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llap.itotta, hogy a k6pviselSk koziil
az Onkorm6nyzat hat|lyos SZMSZ-e
-ina"nti jelen van, u t"rtill"t hatilrozatklpes. Ismertette, ahogy
k6pviselo-testi.ilet iil6s6t rcjvid riton is
szerint halaszt6st nem trir6 esetben a polgSrmester
nem keriilt sor a
osszehivhatja. Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe vehet6. Ez6rt
jelenlegi UlEsre meghiv6 kikiild6s6re, hanem telefonon lefi dsszehivva a testiilet.
Napirend

Javaslat M6traszol6s Kozs6gi Onkorm6nyzat Csal6d

6s

Gyermekj6l6ti Szolg6lat szakmai

programj 6nak elfogad6s6ra
Eloterieszto: Cs6rd IstvSn polg6rmester

( 1' sz6mf mell6klet ) a
Cs6r6 Istv5n polg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot
me gh iv6val e gytitt m in denki me gkapta, 6ttanulm6ny ozhatta'
hogy a csal6dsegit6s
Eml6keztetoi.il elmondta, hogy iai"kor6bbi testi.ileti iil6sen is napirenden volt,
6s a gyermekj6ldti ,"ory{ltutas 2016. januir l. napjSt6l kiz6r6lag egy szolgirltat6 keret6ben
az id?pontig sztiksdges az fij szabblyok szerinti feladatell6t6si kotelezettseggel
mrikodtetheto, eddig

bir6 onkorm6nyzatoknak letrehozniuk iz irj int6zm6nyeket, vagy sziiks6ges zz |talakit6sokat
a csalSdsegit6s illetve a
elv6geznitik. Ennek erdek6ben 2015. okt6b"r:t-;g feli.il kellett vizsgSlniuk
6s az e feladatok
kereteit
gyerirekj6l6ti szolg5ltat6si feladatok ell6t6s6nak m6dj6t, szewezeti
arr6l, hogy
dontottek
biztositfsfra kotott ell6t6si szerzoddst. Az elozo k6pviselo-testtileti iil6sen ez6rt

6s Gyermekj6l6ti
2015. december 31. napj6val kilepnek a berceli ,, B"lro-Ct"rh6t" Csal{dsegit6
T6rsul6sb6l.
feladatainak egyhilzi
A jogszabitly 2016.janu5r l. napj6t6l nem engedi a gyermekj6ldti kozpont
TovSbbra is
biztosit6s6t.
tortdno
fitj6n
fenntart6val 6s nem allami fenntart6val kotott ell6tSsi szeiz6d6s
tort6no
ritjSn
tSrsul6s
vagy
lehets6ges m6s telepi.il6si 6nkorm inyzattal kotott ell6t6si szerzodls,
vonatkozSs6ban
szolg6lat
A
feladatell5t6s mind i szolgftlat, mind a krizpont feladatai vonatkozSsSban.
lehet a kozos hivatalok
nem
hogy
arra,
lenni
kell
figyelemmel
Jset6ben
tSrsul6sos feladatell6tSs
egys6gdt megbontani.

kell- a- feladatell6tSs rij
telepiil6si onkorm6nyzatoknak 2015. november 30. napjSig donteniiik
kell a szolgdrltat6i
kdrelmeznii.ik
idopontig
rendelkez6seknek ."gr"l"to biztositdsa m6dj616l, 6s ezen
benyrijtja, az
hat6ridoben
k6relmet
nyilv6ntartdsba bejeglzett adatok m6dositSsat. Ha a fenntart6 a
joger6sen
be lenne
befejez6seig"rigy kell tekinteni, mintha a k6relmezett adatm6dosft6s

A

"iara,
jegy ezv e a szol g6ltat6i nyilv6ntartSsba.

szolg6lattal, ezert a

Mivel M6traszolos fti6"gl $nkorm6nyzat rendelkezik Csal5d-6s Gyermekj6l6ti
a M6traszolosi
hat telepiil6s polgSrmestere megegyezett abban, hogy az ot telepiil6s csatlakozi.k
hogy
egdsziteni,
kell
ki
programj6t
szakmai
Csaldd- ds Gyermekj6l6ti szolgSlatiot.EzertMifiravol6t
Kutas6
6s
Gar6b
Felsotold
a szolgiitatbri to.r"i 2016. jaiuir I -tol kieg6sziil Bokor, Cserh6tszentiv6n,
te

lepiil6 sek kozi gazgaths i teriil etdvel.

A kdpviselo-testiiletnek az elokeszitett szakmai programot hatfirozattal kell elfogadnia.
K6rte a jelenl6vok dszrev6teleit, hozzitszolilsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

k6pviselok egyetdrtettek a polgdrmester eloterjeszt6sdvel, javasolt6k fogadj6k el - az l. szhmit
mell6klet szerint - Mritraszolos Kcizsdgi Onkormilnyzat Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat szakmai
programjiit.

A

A kdpviselo-testi.ilet egyhangrilag - 5 igen szavazallal - az ali.bbihatirozatothoda:
Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormf nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
15.(X1.27 .l szhmfi hatfr ozata
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M{trasz6l6s Kiizs6g Onkorminyzata Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat
Szakmai programjinak elfogadisri16l
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm ilnyzata K6pviselo-testtilete napirendre tizte es
megtdrgyaltaMhtrasz6los Kozsdg Onkorm6nyzat Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat
Szakmai Programjrit.

A

kdpviselo-testiilet fgy dont6tt, hogy Csalid- 6s Gyermekj6ldti Szolg6lat Szakmai
programjrit elfogadja 2016. januitr I -jei hat6llyal.

A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza M6traszolos Kozs6g Onkormiinyzat
polg6rmesterdt, hogy a miikrjd6si engeddly ir6nti k6relmet nyrijtsa be a N6gr6d
Megyei Korm6nyh iv atalhoz.
Hat6rid6:201 5. november 3 0.
Felelos: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Tobb napirend nem volt, egy6b kdrdds, dszrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megk6s
z6nte a
r6szv6telt. s az iildst bezArta.
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JBLENLETI IV

Cserhftszentivin Kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2015. november 27. napjin megtartott testiileti iil6s6re

polg6rmester
alpolg6rmester

k6pviselo
kdpviselo
kdpviselo

$l$g$.Til11 . lJt'ctr.'-'
A lakoss6g r6sz6rol meglielent:

M6trasz6l6s Kiizs6gi Onkormdnyzat
Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat szakmai programja

Alapelliit6s formdia:

csaliidsegit6s 6s gyermekj6l6ti szolgdltatds

Elliitiisilnak m6dia:

6niill6

Az elldtds sz6khelve:

3068 Miitrasz616s, Kossuth t6r 15.

SzolRdltatdsi korzet:

Miitrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentiv6 n,
Fels6told, Gardb 6s Kutas6 kozsdg

csalddgondoz6 foglalkoztatils;lval

kozigazgatdsi teriilete

Az elldt6s ie6nvbev6tel6nek helve:

3068 M6tras26l6s, Tfizolt6 utca 3.
3066

Fenntart6szervmegnevez6se,sz6khelve:

Cse

rh6tsze ntivd n, Kossuth 0t 1.

MdtraszSl6sKozs6g0nkorm6nyzata
3068 Miitrasz616s. Kossuth t6r 15.

Foglalkoztatott csalSdeondoz6k

szdma:

Lf6 lt6itll6st, napi 8 6riis)

Foslalkoztatottcsalddsondoz6v6qzetts6ee:

EszterhdzyK6rolyF6iskola
Szoci6lpedag6gi BA

A szolsiiltatiisi kdrzetben 616 kiskorriak

l6tsziima:

301 f6

1. A szolg6ltatds c6lja, feladata, alapelve

A mai tdrsadalmi /gazdasAgi kornyezetben alapvet6 fontossdggal bir a csal6d, amelynek eg6szs6ges
mUkod6se elengedhetetlen felt6tele a v6ltoz6 vildgunk kihivdsaira val6 felk6sziil6sre, illetve a
kiilijnbcjzS 6letkori helyzetekben ad6d6 probl6mdk rugalmas megolddsdra. A szocidlis tcirv6ny 6s a
gyermekv6delmi tijrv6ny alapvet6en keretet ad annak a lehet6s6gnek, hogy a kiildnboz6
6lethe lyzete kbe n felmeriil5 probl6milkra a csaldd k6pes legyen megold6st taldlni a szocidlis es
gyermekv6delmi szolgdltatdst nyijt6 int6zm6nyek tdmogatdsdval.
Az alapelldtds feladata, hogy a csaldd mikrokdrnyezet6ben olyan preventiv, esetenk6nt korrekcios
tdmogatdst nyfjtson, amely t6mogatja a csalddot abban, hogy betiiltse tdrsadalmi szerepet. Az
int6zm6nyi struktira lehet6sdget

nyljt arra, hogy a rendelkez6sre dll6

szakmai eszkdzdk 6s forrdsok

hat6konyabb felhaszndldsdvalolyan szem16letet alakitsunk ki, amely els6sorban a csalddon beltil meg
l6v6 er6ss6gekre tdmaszkodva er6sitik azokat a k6szs6geket, amelyek k6pess6 teszik a csalddokat a
sajiit 6letukben felmerii16 prob16milk kezel6s6re. Olyan szolgdltatdsi rendszert ny(jtsunk, amelyek
egyes elemei a csaliid feln6tt 6s gyermek tagjai szdmdra is megfele16 tiimogat6st

nyijtson.

Az alapelldtdsnak - a szocidlis munka eszkijzeinek 6s m6dszereinek felhaszndlds;ival - a jogszab6lyban

el6irt gyermekj6l6ti elldtdsok teljesit6s6vel, kaizvetit6s6vel 6s szervez6s6vel hozz6 kell jdrulnia:
a) a gyermekek testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erkolcsi fejl6d6s6nek, j6l6t6nek, a csalSdban tdrt6n6

nevelked6s6nek el6segit6s6hez,
b) a vesz6lyeztetetts6g megel6z6s6hez,
c) a kialakult vesz6lyeztetetts6g megszii ntet6s6 hez, vala mint

d) a gyermek csaliidjiib6l tort6n6 kiemel6s6nek mege16z6s6hez.
1, 1. Az

int6zm6ny/szolgiltatis l6trehozSs6nak c6lia:

Az elliitilsra jogosultak probl6miiinak komplex kezel6se, a csalddok kiegyensrilyozottabb 6letvitel€nek

tdmogatdsa, a konfliktusos helyzetek felolddsa, a gyermekek testi, lelki eg6szs6g6nek, csalSdban
tdrt6n6 nevel6s6nek el6segit6se. Az int6zm6nyi struktlra lehet6v6 teszi, hogy a c6lok el6r6se
6rdek6ben, komplex m6don a csal;ld minden tagj6ra kiterjed6en t6mogat6st nyijtsunk.
A szociillis igazgatdsr6l 6s szociiilis elldt6sokr6l sz6l6 1993. 6vi lll tiirv6ny, a gyermekek v6delm6rSl 6s
a gyiimi.igyi igazgatiisr6l szol6 7997.6vi XXXI. tiirv6ny, valamint e torv6nyek v6grehajtdsdra kiadott
jogszabdlyok hatirozziik meg azokat a szakmai feladatokat, szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleket, amelyek

figyelembev6tel6vel kell m(kijdnie az int6zm6nynek. Munk;lnknak ir6nymutatiist ad a szociSlis
munka etikai k6dexe is.
1. 2. Az int6zm6ny feladatai:

A

szoci6lis igazgatiis16l 6s szocidlis elldt6sok16l sz6l6 1993. 6vi

lll

torv6ny 64.5-6ban foglalt

csalildsegit6s feladatainak elliitiisa, figyelembe v6ve a szem6lyes gondoskoddst nyijt6 int6zm6nyek
szakmai feladatair6l 6s mfikijd6siik felt6telei16l szolo]'/2OOO (1. 7.) sZCSM. rendelet 29-30. s-iit,
valamint az I-3. 6s 7 . szdmri mel16kleteit.

A gyermekek v6delm6161 6s a gydmiigyi igazgatiisr6l sz6l6 t997.6vi XXXI. t6rv6ny 38-40.5-iiban
foglalt gyermekj6l6ti szolgiiltatiisfeladatainak elliitiisa, figyelembe v6ve e tOrv6ny v6grehajtds6ra
kiadott szem6lyes gondoskoddst nyijt6 gyermekj6l6ti, Syermekv6delmi int6zm6nyek, valamint

szem6lyek feladatair6l 6s mfikodesiik felt6teleir6l sz6l6 L5/L998 (lV. 30.) NM. rendelet 5-26. 5-ait 6s

30.5 -iit, valamint e rendelet 1-2 sz6mi mell6kletei
1.3 A feladatok ell6t6sdhoz

sz

ks6ges alapelvek

A nyitottsdg elve

A szolgdltatdsok ig6nybe v6tele felt6telhez nem kothet6. Egy6nek, csoportok,

kdzossdgek vagy

kozvetleniil keresik fel, vagy a teriileten m(kcjd6 mils int6zm6nyek javasolhatj6k a kapcsolatfelv6telt,

illetve a szolgiilat ajiinlja fel segits6g6t a kliensnek. Kiz616lag olyan szolgdltatdsok nyLijthat6k,
amelyekre a kliens a szolgdlat iiltal feltdrt lehet6s6gek kiiz0l ig6nyt tart. Az int6zm6ny jogosult
elzdrk6zni a tovilbbi segits6gnyrijtiis el6l, ha a kliens egyilttmfikiid6sre nem hajland6.
Az onk6ntess6g elve

A szolgdlat klienseivel - kiv6ve az egyi]ttm fikaiddsi kotelezetts6get - az iink6ntess6g alapjiin alakit ki
egyiittmUkod6st. Mfiktid6se nem hat6sdgi, hanem szolgdltat6 jelleg(. A klienssel tdrt6n6
egyi.lttm(kdd6s alapja a kdzosen megfogalmazott c6lok megval6sitdsa. A szolgiilat munkatdrsai
mindenkor kliensei 6rdekeit k6pviselve tev6kenykednek. Silyos vesz6lyeztet6s eset6t kiv6ve, csak az
6rintett szem6ly, illetve tOrv6nyes k6pvisel6je hozz;ijdruliisiivaljogosult int6zkedni.
A szem6lyis6gi jogok v6delm6nek elve

A Szolgdlat munkatdrsainak tev6kenys6ge sordn tudomdsdra jutott, a kliensek szem6lyis6gi jogait
6rint6 adatok 6s t6nyek nyilvdntartdsdra, kezel6s6re k6telez6ek az adatok v6delm616l sz6l6
tairv6nyben 6s a Szocidlis Munka Etikai K6dex6ben foglaltak. A Szolgdlatot felkeres6 6llampolgdrok
n6vtelens696t - kivdnsdg szerint - a Szolgdlat munkat6rsai megtartani kaitelesek.
Az egyen 16s6g elve

Szolgdlat minden 0gyfel6vel nemre, fajra, felekezetre, csalddi dllapotra, korra tekintet n6lkiil
k<jteles 6rdemben foglalkozni, illetve a hatiiskii16be nem tartoz6, vagy azt meghalad6 Ugyekben
sziiks6ges felvililgositiist adni. Munkdnkat nemre, korra, t6rsadalmi 6s etnikai hovatartoz6sra, vallSsi

A

6s vildgn6zeti meggy6z5d6sre, nemi irdnyultsdgra, fogyat6kossiigra 6s eg6szs6giigyl dllapotra tekintet
n6lkiil, valamint b;irmely egy6b hdtrdnyos megkiil0nbtiztet6s kiz6rdsdval v6gezziik. Szakmai

tev6kenys6giink sordn a titoktartdst 6s az informdci6k fele16s kezel6s6t biztositjuk
2.1, A Szakmai Program c6lia

A Szakmai Program c6lja, hogy rogzitse a szociSlis 6s gyermekj6l6ti szolgiiltatdsok c6ljait, feladatilt,
ig6nybev6tel6nek felt6teleit, mfikrid6s6re vonatkoz6 szervezeti k6rd6seket. Mdtrasz6l6s Ktizs6g
Csalddsegit6 6s Gyermekj6l6ti SzolgSlatszakmai programja az int6zm6ny iiltal nyijtott szocidlis
a la pszo lgd ltat6sra (csa lii d segit6s), 6s gyermekj6l6ti alapelliltiisokra (gyermekj6l6ti szolgiiltatds)
vonatkoz6 informdci6kat integrdltan tartalmazza.
2.2. Az int6zm6nyre vonatkoz6 adatok
Az

intdzminy neve: M6trasz6l6s Kozs6g Csaldd- 6s Gyermekj6l6ti

Szekhelye:3068 M6trasz5l6s, Kossuth t€r 15.

Szo196lat

Teriileti iroddk, elldtottak szdmdra nyitvd 6l16 helyisigek:
3068 Mdtrasz6l6s, Kossuth t6r 15.
3066 Cserhdtszentiv6n, Kossuth rit 1.

Miikiiddsi teriilete:
Mdtrasz6l6s Ktizs6g 0nkormdnyzatdnak kozigazgatisi teriilete
Bokor K6zs6g 0nkorm6nyzat6 nak kozigazgat6si ter0lete
Cserhdtszentiv6n Kozs6g Onkorm;lnyzatdnak ktizigazgatiisi teriilete
Fels6told Kozs6g Onkorm;inyzatdnak kOzigazgatdsi teriilete

Gariib Kozs69 Onkormdnyzatdnak kozigazgat6si teriilete
Kutas6 Kiizs6g 0nkormd nyzat6na k kiizigazgatiisi teriilete

3. Az ellStottak kaire, az ellatSsi

teriilet bemutat6sa

Mind a hat telepiil6sen megfigyelhet6 a lakossilgszdm lassri cs6kken6se az elmrilt 6vekben, a
gyermekek szdma a t6rs6gben csiikken6st mutat. Jellemz6en mutathat6 a csaliidmodell
megviiltoziisa, a hSzassdgkdt6sek szdmdnak csokken6se, az 6lettdrsi kapcsolatban 6l6k sziimdnak
emelked6se a telepOl6seken. A nemenk6nti 6s korcsoportonk6nti bontiis alapjiin magas az 50-60 6v
kijziitti f6rfiak haldlozdsi arlnya, az 50-60 6v koztitti n5kn6l az <izvegyek szdma. A gazdasdgi aktivitds
szerint magas az aktiv kor0ak kdziil a munkan6lkiiliek szdma.

A kisebbs6get egy telep0l6sen a romdk k6pviselik. Roma Nemzetis6gi Onkormdnyzat Mdtrasz6l6s
kozs6gben mfikddik, a tdbbi telepiil6sen nyilvdntartott kisebbs69i <inkormdnyzat nincs.
3. 1. Az

elliitisi teriilet kiemelt orobl6m6i

o szlil6kalacsonyiskoldzottsdga,
o n6 az dltaldnos iskoldt nem befejez6 gyermekek szdma,
o orszdgos, megyei iitlagniil magasabb munkan6lkiilis6g,
. a telepail6si onkorm6nyzat forrdshidnya,
o a lakossdg alacsony j6vedelme miatt, az onkormdnyzati

tiimogatds jelent6s m6rt6k(

ig6nybev6tele,

3.2. Az elliitottak kiire

A

csalddsegit6s Miitrasz6l6s, Bokor, Cse rhdtsze ntivd n, Fels6told, Garilb 6s Kutas6 telepUl6sek
kdzigazgat6si teriilet6n 6l5k sz6mdra t6rit6smentesen ig6nybe vehet6 szolgiiltatds, a szocidlis vagy
mentillhigi6n6s probl6milk, illetve egy6b krizlshelyzet miatt segits6gre szorul6 szem6lyek, csalddok

sz'm'ra az ilyen helyzethez vezetS okok megel6z6se, a krizishelyzet megsziintetdse, valamint az
6letvezet6si k6pess6g meg6rz6se c6ljilb6l nyrijtott szolgiiltatiis. (1993. 6vi lll. tOrv6ny a szocidlis
igazgat6s16l 6s a szociiilis ell6t6sok16l)

Gyermekj6l6ti szolgiiltatiis Mdtrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentivdn, Fels6told, Gariib 6s Kutas6
telepiil6sek kOzigazgatdsi teriilet6n 616 0-18 6ves gyermekek 6s fiatalok, valamint sziileik szdmdra
ny(jtott t6rit6smentes szolgdltatas. A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyiimiigyi igazgatdsr6l sz6l6 !997.
6vi XXXI. Tiirv6ny 38.5. (2) bekezd6s6ben meghatdrozottak szerint a gyermekj6l6ti alapell6tiis

jogosult a
keret6ben nyijtott szem6lyes gondoskodiist ligy kell biztositani, hogy lehet6s6g szerint a
az
int6zm6nyi
lak6hely6n, tart6zkod6si hely6n az elliitiist ig6nybe tudja venni. Ennek 6rtelm6ben
tiirsulds telepiil6sein 616 valamennyi gyermekre ki kell, hogy terjedjen. A Gyermekj6l6ti Szolg5lat
Mdtrasz6l6s kdzs6g, Bokor kozs6g, Cserhdtszentivdn kozs6g, Fels6told kozs6g, Gar6b kozsdg 6s
Kutas6 ktizs6g k6zigazgatdsi tertilet6n bejelentett lak6hellyel, vagy tart6zkoddsi hellyel rendelke26
magyar d llampolg6rs6gri, valamint leteleped6si vagy bev5ndorl;isi enged6llyel rendelkez6, tov6bbii
a magyar hat6siigok iiltal menekiiltk6nt elismert gyermekre, fiatal felndttre 6s szuleire terjed ki.
(Gyvt. a. 9. (1) bek. a). pont)

4, Csalddsegit6 Szolg6lat
4. 1. Szakmai alapelvek 6s szabdlyok
Feladatainkat a szocidlis igazgatdsr6l 6s szocidlis elldtiisokr6l sz616 1993.6vi lll. tOrv6ny, valamint a
szem6lyes szolgdltatilst nyijt6 int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s m(kod6siik felt6teleir6l sz6l6
I/2OOO 11.7.) SZCSM. rendelet, a 63/2006 (l . 27.) Korm. Rendelet, a rendszeres szociiilis seS6lyben
r6szes0l6, aktiv korri nem foglalkoztatott szem6lyek eset6ben el6irhat6 e8yiittm(iktid6si
kdtefezettsdg szabSlyoz6sil16l sz6l6 7OO1/f99a. (NM. 4.) NM. lrdnyelve szabja meg. Csal6dsegit6i
szolg6ltatdsainkat igy szervezziik, hogy az elldtdsi ter0leten 616 egy6nek 6s csalddok szilmdra

el6rhet6 legyen.
Kiemelt c6lcsoportok:

.
.
.
o
.
o
4.

Neh6z 6lethelvzetben l6v6 csaliidok
56riilt funkci6jti csaliidok
Tart6s munkan6lk0liek, aktiv kor( nem fogla lkoztatotta k, fiatalmunkan6lkiliek
Tiibb probl6m6val kiizd6 csal6dok
Lakhatiisi 6s ad6ssdgterhekkel k0zd6 csalddok

lfjrls;lgikoroszt6ly

2, Szakmai kapcsolatok

Int6zm6nytjnk a k6vetke26 szervezetekkel, int6zm6nyekkel tart kapcsolatot:

o
o
.
.

Kiizos 0nkormdnyzati Hivatal illet6kes csoportjaival

csalSdsegitoszolgdlatok,szolgdltatdsok
id6seket elldt6 int6zm6nyek
eg6szs6g0gyi szolgdltat6st ny0jt6k (hSziorvosok, szakorvoso( k6rhdzi szociiilis munkdsok,

fekv6beteg int6zm6nyek, N69rdd Megyei Kormdnyhivatal N6peg6szs6giigyi Szakigazgatiisi
Szerv stb.)

.
o
o
.

nevel6si-oktatdsiint6zm6nyek
rend6rs6g, tigy6szs6g, bir6siig, pdrtfog6 felUgye16 szolgdlat
koztizemiszolgdltat6k
civil szervezetekkel, alapitvdnyokkal, egyes0letekkel, egyhdzakkal

4.3. A csal6dsegit6 szolgiiltatis c6lia
A csalddsegft6s a szocidlis vagy ment6lhigi6n6s probl6m6k, illetve egy6b krizishelyzet miatt segits6gre
szoru16 szem6lyek, csaliidok sz6mAra az ilyen helyzethez vezet6 okok megel6z6se, a krizishelyzet

megsziintet6se, valamint az dletvezet6si k6pess6g meg6rz6se c6ljiib6l
ig6nybe vehet6 szocidlis szolgdltat6s.

nyijtott

t6rit6smentesen

5.

A csalSdsegit6 szo196ltatis feladatai

A

csaliidsegit6 Szolgdlat feladata

a

csaliidok segit6se 6rdek6ben vesz6lyeztetetts6ger

es

krizishelyzetet 6szlel6 jelz6rendszer m(kridtet. A csalddok segit6se 6rdek6ben vesz6lyeztetettseget
6s krizishelyzetet 6szle16 jelz6rendszer m(kcjdik. A jegyz6, a jilriisi hivatal, toviibb;l a szocidlis,
egeszsegugyi szolg6ltat6, int6zm6ny, valamint a gyermekj6l6ti szolg:ilat, a piirtfog6i feliigyel6i 6s a

jogi segits6gnyijt6i szolgiilat jelzi, az egyes0letek, az alapitvdnyok, a vall:lsi k6zdss6gek 6s a
magdnszem6lyek jelezhetik a csa16dsegit6st nyrijt6 szolgdltat6nak, int6zm6nynek, ha segits6gre
szoru16 csaldd16l, szem6lyr6l szereznek tudomdst.

A kapott jelz6s alapjiin a csalidsegit6 szolgdlat
felt6rk6pezi az elliitdsi teriileten 616 szocidlis 6s mentiilhigi6n6s probl6miikkal kilzd6 csaliidok,
szem6lyek kor6t,6s szem6lyesen felkeresve tiij6koztatja 6ket a csalddsegit6s c6lj;i16l, tartalmii16l. A
kapott jelz6s alapjdn a csalddsegit6 szolg6lat csalitdgondoz6ja felt6rk6pezi az elliitiisi terUleten 616

szocidlis

6s mentiilhigi6n6s probl6miikkal

ki.izdS csaliidok, szem6lyek ko16t,

6s

szem6lyesen

felkeresve tdj6koztatja 6ket a csalddsegit6s c6ljii16l, tartalmii16l.
A csaliidsegit6 szolgiilat a jelz6rendszer m(kodtet6se 6rdek6ben:

o
o
o
.
r
.

a jelz6sre koteles szervezeteket felhivja a
vesz6lyeztetetts69 jelz6s6re, krizishelyzet 6szlel6se eset6n az a116l va16 tilj6koztatdsra,
Tiij6koztatja a jelz6rendszerben r6szt vev6 tovdbbi szervezeteket 6s az elldtdsi teriilet6n 616
szem6lyeket a vesz6lyeztetetts6g jelz6s6nek lehet6s6g616l,
Fogadja a be6rkezett jelz6se ket, 6s felkeresi az drintett szem6lyt, illetve csalddot a
csalddsegit6s szolgiiltatisai16l val6 t6j6koztatiis 6rdek6ben,
A vesz6lyeztetetts6g, illetve a krizishelyzet megszUntet6se 6rdek6ben megteszi a szi.iks6ges
int6zked6seket,
Az int6zked6sek t6ny6r5l tiij6koztatja a jelz6st tev6t,

Ajelz6rendszer mfkcidtet6se 6rdek6ben

Folyamatosan figyelemmel kis6ri az 6rintett szem6lyt, illetve csalSdot vesz6lyeztet6
korUlm6nyeket 6s a vesz6lyeztetett szem6ly, illetve csaliid szoci6lis elliitiisok 6s szocidlis

szolgiiltatiisok

i16

nti sziiks6gleteit.

A csalddsegit6s keret6ben biztositani kell:

.
.

a szocidlis, 6letvezet6si 6s mentiilhigi6n6s tandcsaddst,

e

szocidlis szo lgd ltatdsokhoz val6 hozziijutiis megszervez6s6t,
A csalddgond ozAst, igy a csalddban jelentkez6 mfikriddsi zavarok, illetve konfliktusok

.

.

az anyagi neh6zs6gekkel kiizd6k szdmiira a p6nzbeli, term6szetbeni ell6tiisokhoz,

tart6s munkan6lktillek, a fiatal munka n6lki]liek, az ad6ssdgterhekkel 6s lakhatdsi
probl6milkkal kiizd5k, a fogyat6koss6ggal 616k, a k16nlkus betegek, a szenved6lybetegek, a
pszichidtriai betegek, a kdbit6szer-probl6miival kUzd6k, illetve egy6b szocidlisan rdszorult
szem6lyek 6s csalildtagjaik 16sz6re tandcsadds ny[jtiisilt,
A mened6kjogi trirv6nyben meghatdrozott integrdci6s szerz6d6sbe foglalt tdrsadalmi
A

A csaliidsegit5 szolgdlat egy6b feladatai kd16ben

.
.

a

megolddsiinak el6segit6s6t,

beilleszked6s el6segit6s6t.

o

tovdbbi

szocidlis 6s egy6b informdci6s adatokat gy(jt az ellStdst ig6nybevev6k megfelel6
t5j6koztat6sa 6rdek6ben,
segfts6get ny(jt az egy6nek, a csaliidok ka pcso latk6szs6g6ne k javitdsdhoz,
segiti a specidlis tdmogat6, onsegft6 csoportok szervez6s6t, m(kodtet6s6t,

A csalddgondoz6i munka megel6z6st 6s segit6 beavatkozdst egya16nt tartalmaz:

.
.
.
.
o
.

a probldmiik megismer6s6re diagn6zist 6llit fel
a csalddokkalkiiziisen dolgoz ki probl6mamegold6 strat6gidkat

egyilttmik6dik a terUlet6n l6v6 nevel6si, oktatdsi, e96szs6gUgyi, szociiilis 6s t;lrsadalmi
szervezetekkel, int6zm6nyekkel

.

kapcsolatot 6pit ki a tdrsint6zm6nyekkel, segit6 szolgdlatokkal
az int6zm6nyek kozott ka pcsolatteremt6 szerepet vdllal
javaslatot tesz a gondozott csa16doknak a prob16ma megoldds6t segit6 int6zm6nyek
ig6nybev6tel6re
elj6r a csaliidok 6rdek6ben, tdmogatja 6ket jogaik 6rv6nyesit6s6ben
javaslatot tesz anyagi 6s dologi segits6gnyfjtiis formdira
javaslatot tesz a gondozdsi folyamat dtmeneti sz0neteltet6s6re, vagy megsziintet6s6re
a felt6rt 6s megismert szociSlis 6s mentiilhigi6n6s probl6mdk megolddsdra [j tipus0
h u m6 nszolg;l ltat;i so kat kezdem6nyez az adott ktirnyezetben
k6zdss6gek, csoportok segit6se 6rdek6ben szolgdltat6sok, akci6k szervez6se
megismeri 6s alkalmazza a szocidlis munkdban kialakult eljdriisokat, i.igyint6z6si m6dokat,
jogszabiilyi e15irdsokat (mindazokat az informdci6kat, amelyek segitik, illetve akadillyozzilk
munk6ja sordn)
megismeri a szocidlis-szocidlpolitikai munkdban helyileg tev6kenyked6k k6r6t 6s m(kod6si

o
o

teriileteiket
szakmai felk6sziilts6ge 6rdek6ben r6szt vesz tovdbbk6pz6seken
rendszeresen tanulmdnyozza a szakirodalmat, szakmai foly6iratokat, gondot fordit

.
.
.
.
o
.

on k6pz6sre

o
.
o
o
o
o

megismeri, 6s folyamatosan figyelemmel kis6ri a munkdjdval kapcsolatos rendelkez6seket,
jogszabSlyokat, piily;izati lehetSs6geket
ismeri 6s haszniilja munkiijiiban a szdmit6g6pes nyilv6ntartdst

az dltala haszndlt eszkiiziik6rt (audiovizuiilis, sziimit6g6p, i1696p, milso1696p, fax, stb.)
felel6ss6get v5llal
elldtja azokat a feladatokat, amelyekkel vezet6 megbizza
elv6gzi mindazokat a teend6ket, amelyeket kiildn jogszabiily vagy a vezet6 a munkakor6be
utal
r6szt vesz (6s szervezi) a vesz6lyeztetetts6get 6s krizishelyzetet 6szlel6 6s je126 rendszer
esetmegbesz6l6sein, az int6zm6ny team iil6sein, munkahelyi 6rtekezleteken, szakmai
tovd bbk6oz6seken.

Alta

ld

nos adminisztrdci6s tev6kenys6gek:

o a kliensekr6l 6s a gondozdsi
.
o
.
o
.
.

tev6kenys6grSl nyilv6ntartdsokat vezet (forgalmi napl6,
esetnapl6, megiillapodiisok, statisztikai jelent6sek stb.)
feljegyz6st k6szit a terepmunkd16l
valamennyi csalddgondozdsr6l dosszidt nyit
frilsban rogziti megfigyel6seit, lStogatiisiinak tapasztalatait, csaliiddal ktizosen kidolgozott
probl6mamegoldiis m6djdt, kapcsol6d6 szem6lyek, int6zm6nyek v6lem6ny6t
rendszerezi a csalddra vonatkoz6 informdci6kat
szdmit6g6pes adatrdgzit6sben r6szt vesz
Kiizponti Elektronikus Nyilvdntartds a Szolgdltatdst l96nybevev6k16l -KENYSZI-napi
vezetese

6. T6rgyi, technikai felszerelts6g

Mdtras26l6sdn

a

csalddgondoz6 rendelkez6s6re

dll

fSvonalas telefon, szdmit6g6p, internet

hozzdf6r6ssel. A csaliidsegit6 szolgdlat az int6zm6ny mdsik szervezeti egys6g6vel kdzdsen haszn6lja
l6togatdso kh oz

a csalddgondoz6 sajdt gdpkocsit

a

f6nym;isol6t 6s az interjLi szobdt. Csa
Bokor, Cse rhdtsze ntivd n, Fels6told, Gardb 6s Kutas6 telepiil6sek vonatkozdsdban a teri.ileti iroda a
Mdtrasz5l6si Kdzijs Onkormdnyzati Hivatal Cserhdtsze ntivd n i Kirendelts6g van. A csalSdsegit6 6s a
gyermek.i6l6ti szolgiilat egy irod;iban van. Telefon, szdmit6g6p Internet-hozzdf6r6ssel, nyomtat6,
f6nymisol6 kozds haszndlatban van a k6t szolgdlatban.
ld d

hasznail.

7. A csalSdsegit6 szolgelat szakmai feladatellStdsSnak megszervez6s6nek m6dja
7. 1, Altalanos m(k6d6si rend
Ugyf6lfogadiis: H6tf6t6l csijtairtaikig 8:00-12:30 iigyfdlfogadiis sziinetel
13

:00-16:00 i]gyf6lfogadiis

P6ntek: 8:00-15:00 (Cserh6tszentiv6n Kozs69ben)
7.2. A csaliidsegit6 szo196lat szem6lyi felt6telei
A teleptjl6seken

t td fS6llirsu csalddgondoz6

(szocidlpedag6gus) l;itja el a feladatot. A csalddgondoz6

heti 40 6rils munkah6tben osztott munkaid6ben (az int6zm6nyben v6gzett munka, terepmunka) ldtja
el a feladatdt.

8. A szolgSltatdsok ig6nybev6tel6nek m6dja

6s

felt6telei

8. 1. Az ellStds ig6nybev6tel6nek m6dja, felt6telei

. A csalddsegit6
.
o

szolgdltatds ig6nybev6tele onk6ntes, az elldtiist ig6nyl6, illetve tOrv6nyes
k6pvisel6je k6relm6re, inditviinyilra tOrt6nik.
Kiizvetlenlil felkereshetik mindazok a tiirsuliis teriilet6n 616 6s tart6zkod6 gyermekek 6s
feln6ttek, akik a szolgdlatot bizalmukkal megtisztelik.
A csalddsegit6 szolg6ltatds ig6nybev6tele tdrt6nhet 6szlel6 6s jelz6 rendszeren keresztiil

hat6sigi hatdrozat alapjiin (pl. aktiv korri nem foglalkoztatott

szem6lyek

egyiittm iikdd6si kotelezetts6ge).

8.2. Az ig6nybev6tel felt6telei

o a Szocidlis tOrv6ny,

illetve Gyermekv6delmi tdrv6ny 6ltal e16irt kiitelez6 feladatok

6s

szo196ltatiisok ingyenesek.

.

egyes speci6lis esetekben (pl. tdboroztatds, gyermekiidtiltet6s, 16szv6teli dii) t6rit6si
dij/hozzitjArulAs k6rhet6, mely a kolts6gvet6si gazdiilkodds t6rv6nyess6g6nek biztositdsa
6rdek6ben bevdtele26sre keriilnek az int6zm6ny kdlts6gvet6s6be.

8. 3. A szolgiltat6 6s az ig6nybe vev6 k6ztitti kapcsolattart6s m6dja

Int6zmdnyiink tev6kenys6ge els6dlegesen a szem6lyes ka pcso latta rtd sra 6p01. A csaliidsegit6 6s a
gyermekj6l6ti szolgiiltatiist dnk6nt ig6nybe vev6k eset6ben az els5 taliilkozds az int6zmdnyben
tort6nik, amelyen a felvet6d6 probl6milk, felmeriil6 i96nyek megtiirgyaliisa utdn ker0l sor az
egyiittmfikiid6s szinter6nek a megbesz6l6s6re. Ez a tov6bbiakban, az int6zm6nyben, az i]gyf6l
lakilsdn, a probl6miit6l fiigg6en egy6b helyen tort6nik. Jelz6s eset6ben (hat6sdgi, jelz6rendszeri) az
i]gyf6l lakilsiin, aktuSlis tart6zkodiisi hely6n (eg6szs6g0gyi int6zm6ny, nevel6si-oktatds int6zm6ny,
stb.) tort6nik az els6 ta16lkoz6s. Amennyiben az iigyf6l 6llapota sz0ks6gess6 teszi, a gondozds

kiz6r6lag a tart6zkodiisi helyen tiirt6nik. Amennyiben lev6lben vagy telefonon keresik meg
int6zm6nytinket felvil6gositiist, segitsdget k6rve, rlgy a k6r6s, probl6ma jelleg6t6l fijgg6en ir6sban,
telefonon keresztiil vagy szem6lyesen tiirt6nik a segits6gadiis.

9.

Az ell6toftak 6s a

szolgiltatist v6gz6k jogainak v6delm6vel kapcsolatos szab5lyok

9. 1. A szociSlis szolgiiltatiist v6gz6k jogainak v6delme:

A szociilis dgazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban iill6 szem6lyek eset6ben biztositani
kell, hogy a munkav6gz6shez kapcsol6d6 megbecsul6st megkapjiik, tiszteletben tartsdk emberi
m6lt6sdgukat 6s szem6lyis6gi jogaikat, munkiijukat elismerj6k, valamint a munkilltat6 megfelel6
munkav6gz6si ktir0lm6nyeket biztositson szdmukra. KOzfeladatot ell6t6 szem6lynek min6siil a
csalddgondoz6. A dolgoz6 eredm6nyes munk6jilnak felt6tele a sajiit eg6szs6ge, ez6rt kotelez6 a
16szv6tel az id6szakos foglalkoz6s eg6szs6giigyi orvosi vizsgdlatokon. Fert6zd betegs6gben szenved6
munkatjrs a szolgdlatndl nem tart6zkodhat, munkiit nem v6gezhet. A CsalddsegitS Szolgiilat 6ltal
kezelt adatok biztons6ga, tovdbbil a jogosulatlan hozz{f€r's 6s megvdltoztatds, jogosulatlan
nyilvdnossiigra hozds elkeriil6se 6rdek6ben a szolgiilat minden munkatdrsa kiiteles az adatv6delmi
szab5lyzatban meghatdrozott adat-6s titokv6delmi szab6lyokat betartani. A csalSdgondoz6 a szoci6lis
munka etikai k6dex6t betartva v6gzi a munkiijdt.
9. 2. Elliitottak jogai

A szem6lyes gondoskoddst nyfjt6 szociSlis int6zm6ny az dltala biztositott szolgiiltat6st oly m6don
v6gzi, hogy figyelemmel legyen az elliit6st ig6nybe vev6ket megillet6 alkotmiinyos jogok
marad6ktalan 6s teljes kdrfi tiszteletben tart6sera, ki.i16nds tekintettel

o
o
.
.

az 6lethez,
az emberi m6lt6sdghoz,

testi 6ps6ghez
a testi-lelki eg6szs6ghez
a

va16

jogra

a magiin6let6vel
csak az arra
ig6nyl6
adataihoz
elldtiist
arra,
hogy
az
kapcsolatos titokv6delem. Figyelmet kell forditani
jogosult szem6lyek f6rjenek hozz6.
Az elliltist ig6nybe vev5t megilleti szem6lyes adatainak v6delme, valamint

A fogyat6kos szem6lyek speciiilis jogai:

o
.
o

Informiici6hoz, az elliitottat 6rint6 fontosabb adatokhoz va16 hozzdf6r6s biztosit6sa.
Onrendelkez6s elve, a fogyat6kos szem6ly 6letvitel6vel kapcsolatos dont6seinek tiszteletben
tartdsa.
Tdrsadalmi integrilci6jukhoz va16 jog, miis szem6lyekkel t6rt6n6 kapcsolat ki6pit€se,
kapcsolat javitdsa, valamint az int6zm6nyek, szolgiilatok ig6nybev6tele, el6r6se.

A szolgdltatdsainkat ig6nybe vev6knek joguk van a szocidlis helyzetiiknek, eg6szs6gi 6s mentiilis
6llapotuknak megfelel6, az int6zm6nyunk illtal nyrljtott teljes kor( ellitiisra, speci6lis helyzetiik, vagy

dllapotuk alapjiin egy6ni szo196ltatiis ig6nybev6tel6re.

Nemiikt6l, faji hovatartoz6sukt6l, nemzeti vagy etnikai kisebbs6ghez

tartozdsukt6l,
fogyat6kossilgukt6l, szexuiilis iriinyultsiigukt6l, vagyoni 6s egy6b helyzeti.ikt6l, tulajdonsdgaikt6l vagy
jellemz6ikt6l f0ggetlen0l biztositjuk az egyenl6 b6niism6d ktivetelm6nyeinek 6rv6nyre juttat6siit.
Az int6zm6ny vezet6je gondoskodik a116l, hogy az elliitott jogi k6pvisel6 6s a gyermekjogi k6pvisel6
neve, el6rhet6s6ge, fogad66rdinak helye 6s id6pontja az int6zm6ny terailet6n j6l l6that6 helyen

kifuggeszt6sre keriiljdn. Biztositia, hogy a jogi kdpvisel6k

az

int6zm6ny mfik6d6si teriilet6re

bel6phessenek, a vonatko26 iratokba betekinthessenek, a dolgoz6khoz k6rd6st int6zzenek. A
munkatdrsak szdmiira a jogok gyakorliisiinak 6s a kijtelezetts6gek teljesit6s6nek alapvet6 szabdlyait a
kiizalkalmazottak jogillliisii16l sz6l6 torv6ny hal6rozza meg. A Szoci6lis tiirv6nyalapjdn megilleti 6ket a
munkav6gz6shez kapcsol6d6 megbecsiil6s, emberi m6lt6siguknak 6s szem6lyis6gi jogaiknak
tiszteletben tartdsa. Szakmai munkiijuk v6gz6se sordn a szem6lyes adatok v6delm616l 6s a k<jz6rdekfi
adatok nyilvd nossiigit 16l sz6l6 torv6ny hatiilya alatt dllnak.
10. A helyettesit6s rendje
Az int6zm6nyben foly6 munkdt a dolgoz6k id6leges vagy tart6s tdvoll6te nem akadSlyozhatja.

A

Csaliidgondoz6t

Tar Kdzs6g Onkormdnyzat csalddgondoz6ja helyettesiti kiil<in

megdllapodds

szennt.
11. Gyermeki6l6ti Szolgiilat
11. 1. Szakmai alapelvek 6s szab5lyok

Feladatainkat az 1997. 6vi XXXI. tv.-a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyiimi.igyi igazgatdsr6l, a 15/1998.
30.) NM. Rendelet -a szem6lyes gondoskoddst ny0jt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi
int6zm6nyek, valamint szem6lyek szakmai feladatair6l 6s m(ktjd6siik felt6teleir6l, a 1,a9/n97. llx..
10.) Korm. rendelet -a gyd mhat6siigokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gydmi.igyi eljdrdsrol, a
235/L997. (Xll. 17.) Korm. rendelet -a gyiimhat6siigok, a teriileti gyermekv6delmi sza kszo lgd lato k, a
gyermekj6l6ti szolg6latok 6s a szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 szervek 6s szem6lyek iiltal kezelt
szem6lyes adatokr6l, valamint az 1992. 6vi LXlll. Tv. -a szem6lyes adatok v6delm6r6l 6s a ktjz6rdekij
adatok nyilvd nossiigii 16l sz616 tdrv6ny szabja meg. Gyermekj6l6ti szolgdltatiisainkat igy szervezzi.ik,

(lV.

hogy az elldt6si teriileten 616 gyermekek 6s csa16dok sz5mdra e16rhet6 legyen.
C6lcsoport

A telepiil6seken 616 gyermekek (0-18 6ves korig), azok sziil6je, vagy mds kapcsolattartdsra jogosult
ho226tarto26. Vesz6lyeztetett 6s hiitriinyos helyzetben l6v6 gyermekek, ideiglenes hatiilyri
elhelyez6sben 16v6, ;ltmeneti vagy tart6s nevelt, ut6gondoziisba hazaker0lt gyermekek, 6s sziileik,
szocidlis vii ls6gh e lyzetbe n lev6 v6rand6s anydk, akik 6letvitelszer(en a telepUl6seken tart6zkodnak.
11.

2.

A gyermeki6l6ti szolgiiltatis c6lja

A gyermekj6l6ti alapelldtdsok c6lja: Az alapelliitdsnak hozzd kell jiirulnia a gyermek testi,6rtelmi,
6rzelmi 6s erkdlcsi fejl6d6s6nek, j6l6t6nek, a csalddban tort6n6 nevel6s6nek el6segit6s6hez, a
vesz6lyeztetetts6g megel6z6s6hez 6s a kialakult vesz6lyeztetetts6g megsziintet6s6hez, valamint
a gyermek csaliidjitb6l tort6n5 kiemel6s6nek a megel6z6s6hez.

Az alapelldtds keret6ben nyrjjtott

szem6lyes gondoskoddst - lehet6s6g szerint - a jogosult
lakdhely6hez, tart6zkod6si hely6hez legkrizelebb es6 ell6tdst nyrijt6 szem6lyn6l vagy int6zm6nyben

kell biztositani. Gyermekj6l6ti szolgdltatiis olyan, a gyermek 6rdekeit v6d6 specidlis szem6lyes
szocidlis szolgdltatiis, amely a szocidlis munka m6dszereinek 6s eszkozeinek fe lhasznd ldsdva I szolgiilja
a gyermek testi 6s lelki eg6szs6g6nek, csal6dban tort6n6 nevelked6s6nek el6segit6s6t, a gyermek

vesz6lyeztetetts696nek megel6z6s6t, a kialakult vesz6lyeztetetts69 megszi.intet6s6t, illetve
csaliidjiib6l kiemelt gyermek visszahelyez6s6t.

a

12. A Gyermekj6l6ti Szolg:ilat (szolgiltat:isl feladatai:

1. A gyermekj6l6ti szolgdltatis feladata a gyermek testi, lelki eg6szs6g6nek, csalSdban tairt6n6
nevel6s6nek el6segit6se 6rdek6ben

a
biztosit6 tdm-ogatdsokr6l val6 tiljdkoztatds'
A gyermeki jogokrol es a gyermek fejl6d6s6t
A gyermeket, illetve sziil6i6t tij6koztatni kell
t6mogatdsokhoz vat6 hozzdiutils- ;";t,;;
a
amelyek tisszef ilgg6sben
'illnak
mindazokr6l a jogokrol, tamogatdsJtrOt 6' "ltit6sokt6t'
nevelked6s6nek

gyermek

bi'to'it'i'du"l' csa]fa!an t6rt6n6
rlgy kell
"ge."igJn"k
A jogokrot, tamo?tasotrot 6s eltiitiisokr6l t6rt6n6 tiij6koztat6st

testi,

r"ff.i

el6se8it6s6vel.
tiirv6nyes k6pvisel6le
szervezni, hogy arrol a gyermel( -'t"jt"tt'egetOt ftigg6en
"n6ll6an'
n6lktil is tudomdst szerezhessen '
Csa lii

dtervez6si, pszichologiai, nevel6si, eg6szs6g0gyi, mentiilhigi6n6s

6s a

k6ros

hozzdjutds megszervez6se'
szenved6lyek megel6z6s6t c6lz6 tandcsadds vagy az ezekhez val6
a mentSlhigien€s
Ha a csalSdtervez6si, a pszichol69iai, a nevel6si, az e96szs6gi.igyi,

illetve sztil6j6t
tandcsadest nem a gyermekj6l6ti szolgiilat v6gzi, a szolgiilat a gyermeket,
(torv6nyes k6pvisel6j6t)felhivja a tanScsadds ig6nybev6tel6nek lehetSs6g6re,tdj6koztatja a
ian5csadiis c6ljii16l 6s felt6teleir6l,segiti a tanacsaddst nyijt6 felkeres6s6ben. Az
ciriikbefogad6 sz l6t tiij6koztatja az orokbefogadiis utiinkdvet6se kor6ben ig6nybe vehetd
szolgd ltate s16l, 6s segiti az utiink6vet6st v6g26 szervezet felkeres6s6t.

A gyermekj6l6ti szolgdlat a viils6ghelyzetben lev6 v6rand6s anyiit tiij6koztatja az 6t, illetve

a

magzatot megillet6 jogok16l, tdmogatiisok16l 6s elldtdsok16l,segiti a tdmogat6sokhoz,
ellStdsokhoz, sziiks6g eset6n a csalddok 6tmeneti otthon6ban ig6nybe vehet6 ell6tiishoz val6
hozzdjutdsban,szem6lyes seglt6 kapcsolat keret6ben ktizrem(ktldik probl6mili
rendez6s6ben. A gyermekj6l6tl szolgdlat a sziiletend6 gyermeke felnevel6s6t nem vdllal6
vdrand6s anyiit tiij6koztatja a nyilt 6s a titkos drokbefogadils lehet6s6g616l, valamint
joghatiisai16l,a nyilt ordkbefogadiist e15segit6 kiizhasznd szervezetek, valamint a nyilt
orokbefogadiist el6segit6 6s a titkos cirdkbefogad6st el6k6szit6 teruleti gyermekv6delmi
szakszolgSlatok tev6kenys6g616l 6s e16rhet6s6g616l,a116l, hogy biirmely gyiimhivatal 6s
teriileti gyermekv6delmi szakszolgiilat 16szletes tiij6koztatdst ad az drrikbefogaddsi elj6riis16l,
6s hogy biirmely gyiimhivatal illet6kes a sziil6i nyilatkozat felv6tel6re, ha a szii16 az
orcikbefogad6shoz val6 hozzAjArulds6t 0gy adja meg, hogy az cirdkbefogad6 szem6ly6t 6s
szem6lyi adatalt nem ismeri,a116l,hogy az tir<ikbefogad6si eljii16s lefo lytatii sii ra melyik
gyimhivatal illet6kes, valamint a gyermeknek az eg6szs6giigyi int6zm6nyekn6l m(kiid6
inkubdtorokba tort6n6 elhelyez6s6nek lehet6s6g6r6l 6s annak jogi krivetkezm6nyeir6l. A
gyermekj6l6ti szolgillat 6s az illet6kes v6d6n6 halad6ktalanul tiij6koztatj5k egymdst, ha a
vdrand6s anya vdlsdghelyzetben van.
A gyermekj6l6ti szolgiilat segiti a gyermeket, illetve a csaliidjiit az dtmeneti gondozdshoz val6
hozzdjutdsban. A gyermekj6l6ti szolgiilat csal6dgondoz6ja segits6get nyrijt a csalSdnak az

dtmeneti gondozdst sziiks6gess6 tev6 okok megsziintet6s6ben, illetve el6segiti a
gyermek miel6bbi hazakeriil6s6t. A tev6kenys6ge sor6n a csalSdgondoz6 egytittm[ikddik az
dtmeneti gondozdst nyijt6 szolg6ltat6val.
Szabadid6s programok szervez6se. A gyermek szdmdra olyan szabadid6s programokat kell
szervezni, amelyek a csalddban jelentkez6 nevel6si probl6miik 6s hiiinyossiiBok k6ros
hatiisainak enyhit6s6t c6lozz6k, illetve megszervez6se a rossz szocidlis helyzetben l6v5
szill6nek ardnytalan neh6zs6get okozna. A gyermekj6l6ti szolgdlat kezdem6nyezi, hogy a
kOzoktatiisi int6zm6nyek, az ifjrisdggal foglalkoz6 szocidlis 6s kulturiilis int6zm6nyek,
valamint a civil szervezetek szervezzenek ilyen c6lokat szolgd16 programokat. A gyermek
r6szv6tel6nek el6segit6se c6ljdb6l a gyermekj6l6ti szolgdlat nyilv6ntartdst vezet a
telep0l6sen rendelkez6sre iill6, szabadid6s programokat nydjt6 szervezetekr6l, 6s felk6ri
6ket, hogy nyijtsanak tdj6koztatiist programjaikr6l, amelyekr6l 6rtesiti a gyermekeket, a
sziil6ket (torv6nyes k6pvisel6ket), valamint az iskolai gyermek-6s ifjris6gv6delmi felel6s6ket.
A hivatalos iigyek int6z6s6ben va16 k6zremfkod6s sordn a gyermekj6l6ti szolgdlatsegits6get
ny[jt a gyermeknek, illetve a sziil6nek i.igyeik hat6kony int6zds6hez,tiij6koztatja a
gyermeket, illetve a sz0l6t az i96nybe vehet6 jogi k6pviselet lehet6s69616l,

.

A gy6mhivatal felk6r6s6re a gyermekv6delmi
nyilvdntartds megfelel6 adatlapjilt kitoltve
kijrnyezetta nulmdnyt k6szit,felk6r6sre
tii.l6koztatdsi
az
drdkbefogadott
gyermekfej16d6s616l, kririilm6nyei16l
6s a csaljdba vat6 beilteszkedes616t.

nyuyt

2'

A gyermekj6l6ti szorgdrat feradata a gyermek
vesz6ryeztetettseg6nek meger6z6se 6rdek6ben

A teleptil6si onkormdnyzat a terepiir6sen 616 gyermekek
vesz6ryeztetettsegenek meger6z6s6t
gyermekjol6ti szolg;lltatds utjd n szervezr.

a

A gyermekj6l6ti szolgdlat olyan 6szlel6-6s jelz6rendszert mfikridtet,
amely lehet6v6 teszi

a gyermekeket 6lta16ban vesz6lyeztet6 okok feltiirdsiit, valamint
az egyes gyermek
vesz6lyeztetetts6g6nek id5ben tort6n6 felisme16s6t. Ennek keret6ben figyeiemmel

kis6ri a telepi]l6sen 616 gyermekek 6retkdr0rm6nyeit 6s szocidris hervzetdt.a
gyermekjdl6ti 6s egy6b szocidlis erl;it;lsok iriinti sziiks6glet6t,a gyermekv6dermi vagy
egy6b hat6sdgi beavatkozdst ig6nyt6 helyzet6t.
A gyermekj6l6ti szolgd latkezd e m6 nyezi, szervezi 6s osszehangolja a Gyvt. 17. 5_dban
meghatdrozott, valamint m6s 6rintett szem6lyek 6s szervezetek r6szv6tel6t az
6szlel6-6s jelz6rendszerben,
Felhivja a Gyvt. 17. S-dban meghatdrozott szem6lyeket 6s szerveket (a jelz6rendszer
tagjai) jelz6si kotelezetts6giik ir6sban - krizishelyzet eset6n ut6lagosan - tOrt6n6
teljesit6s6re,nyilvdntartja,6s a torv6nyben meghatdrozott m6don felhaszndlja az dltala
kezelt adatokat.
A

gyermekj6ldti szolgdlat

az

6szlel6-6s jelz6rendszer r6sz6t k1pez6, a
gyermekv6delmi rendszerhez kapcsol6d6 feladatot elldt6 szem6lyek 6s int6zm6nyek
b6rmely gyermek vesz6lyeztetetts6g6vel kapcsolatos jelz6s6t fogadja, 6s a probl6ma
jelleg6hez, a ves26lyeztetetts6g m6rt6k6hez, a csal6d sziiks6gleteihez igazod6
int6zked6st tesz a vesz6lyeztetetts6g kialakulSsdnak megel6z6se, illetve a
vesz6lyeztetetts6g megszilntet6se 6rdek6ben. A gyermekj6l6ti szolgdlat az
jelz6st tev6t.
A gyermekj6l6ti szolgdlat fogadja a panaszdval hozzd fordu16 gyermeket, 6s segiti
6t probl6miija megoldiisd ban.
A gyermekj6l6ti szolgdlat gondoskodik a gyermek biintalmaziisiir6l, elha nyagoliisiir6l
6rkezett jelz6st vagy kezdem6nyez6st tev6 int6zm6ny, szem6ly adatainak zdrtan t0rt6n6
kezel6s616l. A gyermekj6l6ti szolgiilat a jelz6ssel 6rintett szem6ly r6sz6re nem biztosit
betekint6st a zArtan kezelendS adatokat tartalma26 irat azon 16sz6be, amelyb6l
kijvetkeztet6s vonhat6 le a jelz6st vagy kezdem6nyez6st tev6 int6zm6nyre, szem6lyre.
A gyermekj6l6ti szolgillat a gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megel5z6se 6rdek6ben, a
Gyvt. 39. 5 (3a) bekezd6se szerint biztositott iskolai szociiilis munka keret6ben a nevel6sioktatdsi int6zm6nybe jiir6 gyermeknek, a gyermek csalddjiinak 6s a nevel6si-oktatdsi
int6zm6ny pedag6gusainak nyljt tiimogat6st az5ltal, hogy segfti a gyermeket a kordnak
megfele16, a tanulmdnyi kijtelezetts6gei teljesit6s6hez, a nevel6si-oktatisi
int6zm6nybe val6 be illeszked6s6 hez sz[iks6ges kompetencidi fejleszt6s6ben,segitseget
nyrljt a gyermek tanulm6nyi kdtelezetts6geinek teljesit6s6t akad6lyoz6 t6nyez6k
feltiiriisdban 6s megolddsdban,a gyermeket a tanulmdnyi e16menete16hez, k6s6bbi
munkavd llaldsdhoz kapcsol6d6 lehet6s6gei kibontakozdsdban. Segiti a gyermek
int6zked6s616l tdj6koztatja

a

pedag6gust a gyermek szoks6gleteinek felismer6s6ben 6s
figyelembev6tel6ben, a gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megel6z6s6ben, a mdr

csal6djiit

6s a

kialakult vesz6lyeztetetts6g megsztintet6s6ben, 6s a gyermek csaliidjiit a Syermek iskolai

6let6t 6rint5 k6rd6sekben, valamint nevel6si probl6mdk eset6n a gyermeket 6s
csalddot a koziittiik l6v6 konfliktus felolddsdban.

a

A gyermekj6l6ti szolg6lat m(kod6s6nek megkezd6s6r6l, tev6kenys6g6nek c6ljiir6l 6s tartalmiir6l,
tovabbii el6rhet 6s6g6r5l, valamint szolgdltat6sai ig6nybev6tel6nek m6diii16l tiij6koztatja a
telepiil6si, telepii16s16sz lakossdg6t,6s a tOrv6nyben meghatdrozott szem6lyeket 6s int6zm6nyeket.

a)pontjiiban meghatdrozott szem6lyekkel 6s int6zm6nyekkel val6
egyiittm(kdd6s, valamint tev6kenys6g0k iisszehangol6sa 6rdek6ben, toviibbd a Gyvt. 17. 5-dnak (5)
bekezd6se alapjdn a gyilmhivatal kezdem6nyez6s6re a gyermekj6l6ti szolgdlat esetmegbesz6l6st
ta rt.

A 14. S (3) bekezd6s6nek

Az esetmegbesz616sen elhangzottak16l feljegyz6st kell k6sziteni. Az esetmegbesz6l6s

a)lehet6s6g szerint

a

csalddot

6s a

tiirt6nhet:

csaldddal foglalkoz6 szakembereket ls bevonva,

esetkonferencia, egy adott csalSd iigy6ben tartott megbesz6l6s,

b)a gyermekj6l6ti szolgiilat 6s a jelz6rendszer tagjainak k6pvise16i kdziitt, el6re meghatdrozott
t6makdrben, 6vente legaldbb egy alkalommal megrendez6sre keriil6 szakmakiizi
megbesz6l6skeret6ben.

,6voda munkatdrsa, iskolai gyermek-6s
ifjris6gv6delmi fele16s, a csalddsegit6 szolgillat, llletve a nevel6si tan6csad6 munkatdrsa. Az
esetmegbesz6l6sre a fiatalkorfak piirtfog6 feli]gyel6j6t meg kell hivni, ha olyan csalild ugy6t

Az esetmegbesz6l6s Slland6 meghivottja az illet6kes v6d6nij,

t6rgyaljiik, melynek bdrmely tagja fiatalkortiak pilrtfog6 fel0gyelete alatt dll.

Az

esetmegbesz6l6sre meg kell hivnia megel6z6 pdrtfog6 feliigyel6t, ha olyan csaliid iigy6t tiirgyaljiik,
amelynek bilrmelyik tagja megel6z6 pilrtfog6 feliigyelet alatt iill,a pdrtfog6 feliigyel6i szolgSlatot, ha
a gyermek kockdzat6rt6kel6se alapjiin a gyermek b(nmegel5z6si szemponti vesz6lyeztetettsege
legaliibb kdzepes fokri. A gyermekv6delmi rendszerhez kapcso16d6 m6s szem6lyeket, illetve
int6zm6nyek k6pvisel6it sziiks6g szerint kell meghivni, igy kiildndsen akkor, ha r6szv6teliik az egyes
gyermekkel kapcsolatos probl6ma megolddsShoz, illetve a gyermekek nagyobb csoportjiit 6rint6
ves26lyeztet6 t6nyez6k megsziintet6s6t c6lz6 cselekv6si terv kidolgozdsdhoz sziiks6ges.
A gyermekj6l6ti szolg6lat minden 6v mdrcius 31-ig taniicskoziist szervez, amelyen

a) a jelz6rendszer tagjainak ir6sos tiij6koztat6it figyelembe v6ve dtfog6an 6rt6kelik a jelz6rendszer
6ves mfiktid6s6t,
b) Sttekintik

a telepiil6s gyermekj6l6ti

alapelldtds6nak valamennyi

formiijiit, 6s szliks6g szerint

javaslatot tesznek m(kOd6siik javitdsiira.
tandcskozdsra meg kell hfvnia telep0l6si onkorm6nyzat polgdrmester6t, illetve a k6pvisel6test{ilet tagj6t (tagjait}, vagy a jegyz6t,a gyermekj6l6ti alapelliitiist nyijt6 szolgiiltatiisok fenntart6it,a
telepi.il6sen gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi ell6tiist biztos[t6 int6zm6nyek k6pvisel6it,a

A

jelz6rendszer tagjainak k6pvise16it,a gyiimhivatal munkatdrsait,a telepiil6sen m(kod6
gyermekv6delmi szakelliitiist ny0jt6szo196ltat6 k6pvisel6j6t,a fiatalkor0ak pdrtfog6 fel0gyel6j6t,
megel6z6 piirtfog6 feliigyel6j6t,a szociiilis 6s gyiimhivatalban m(k<jd6 gyermek-6s ifj(siigv6delmi
koordindtort.

3.

A gyermekj6l6ti szolg6lat feladata gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek

megsziintet6se

6rdek6ben

o A

kialakult vesz6lyeztetetts6g megszuntet6s6re irdnyu16 csaliidgondoz;is k<i16ben a
gyermekj6l6ti szolgdlat csalddgondoz6ja szem6lyes segit6 kapcsolat keret6ben tdmogatja
a gyermeket, megel6z6 pii rtfogiis alatt dll6 gyermek eset6n a megel6z6 piirtfog6
feliigyel6vel egyiittmfikodve, az 6t vesz6lyeztet6 kiiriilm6nyek elhdrft6siiban, szem6lyis6ge
kedvez6 irdnyd fej16d6s6ben,

.

segiti a sziil6ket a gyermek gondozdsdban, elldtdsiinak meBszervez6s6ben, a csalddban
jelentkez6 mfik6d6si zavarok ellensilyozdsdban, illetve kezdem6nyezi 6s a gyermeknek
nytjtott gyermekj6l6ti elliltiisokkal iisszehangolja a sz0l6k 6s mds hozz6tartoz6k r6szere
a szoci6lis alapszolg6ltatdsok, ki.ildntisen a csalddsegit6s keret6ben nyijtott szem6lyes
gondoskoddst.

A csalddgondozdst tervezett m6don, hatdrid5 megdllapit6s6va I kell teljesiteni.

r A csalddgondoz6 a gondozds megkezd6sekor

rogziti a gyermek 6s sziil6je (torv6nyes
k6pvisel6je) szem6lyi adatait, toviibbd helyzet6rt6kel6st k6szit. A csal;ldgondoz6 - a gyermek
6s a sziil6 (torvdnyes k6pvisel6) kozrem fikrid6s6vel -, a gyermekv6delmi nyilvdntart6s
megfele16 adatlapjiit kitciltve gondoziisi tervet k6szit. A gondozdsi tervet ismertetni kell a
gyermekkel 6s a szi.il6vel (tdrv6nyes k6pvisel6vel). A csalddgondoz6 - a gyermek 6s a
szii16 (ttirv6nyes k6pvisel6) kozrem [ik<jd6s6vel - sziiks6g szerint, de lega16bb hat

.

h6naponk6nt 6rt6keli a gondozds eredm6nyess6g6t, 6s a meg6lla pitdsokat a
helyzet6rt6kel6sben rogziti. Megel6z6 piirtfogils alatt iill6 gyermek eset6ben a
helyzetdrt6kel6st a megel6z5 pilrtfogds elrendel6s616l 6s a v6delembe v6tel16l sz6l6
gydmhivatali hat6rozatban megjeldlt magatartdsi szabSlyokra tekintettel kell elv6gezni. A
megel6z6 pdrtfo96 fel0gyel6 iiltal ellenSrzdtt b(nmegel6z6si szempontri magatartdsi
szabiilyok megval6sulSsdnak 6rt6kel6s6re a csalddgondoz6 javaslatot tehet.
A gyermekj6l6ti szolgiilat, a csalddi konfliktusok megoldiisiit az 6rintett csalddtagok
ktjzotti gyermekv6delmi kdzvetit6i eljiiriissal, illetve mds konfliktuskezel6, csal6dterdpiSs
m6dszer alka lmazdsilval segiti el5, vagy javaslatot tesz ilyen szolgdltatds ig6nybev6telere.
A gyermekj6l6ti szolgSlat el6segiti, hogy azok a sziil6k, akik a hdzassdg felbont5sa, a gyermek
elhelyez6se, a sziild 6s a gyermek kozotti kapcsolattartds rendez6se vagy mds szi.il6i

feliigyeletet 6rint5 k6rd6sben nem tudnak megegyezni, 6rtesiiljenek a konfliktuskezel6
szolgSltatds, a gyermekv6delmi 6s a tdmogatott kozvetit5i elj6riis ig6nybev6tel6nek

.
.

lehet5s69616l.
Ha a gyermek vesz6lyeztetetts6g6t a gyermek, illetve szul5j6nek vagy mds hozziitartoz6jdnak
eg6szs69i 6llapota vagy fogyat6kossiiga okozza, a gyermekj6l6ti szolgillat eg6szs6giigyi vagy
gy6gypedag6giai ell6tds biztositdsdt kezdem6nyezi.
Ha a vesz6lyeztetetts6g valamely miis gyermekj6l6ti, szociiilis, eg6szs6giigyi vagy egy6b
elliitiis biztositiis.iva I el6reliithat6lag megsziintethet5, illet6leg m6rs6kelhet5, a szolgdlat
kezdem6nyezi az elliitiis biztosit6sit. Ha a gyermekj6l6ti szolgitlat valamely elldtds

biztositiisdt kezdem6nyezi, el6z5leg kis6rletet kell tennie arra, hogy megnyerje a
gyermek, illetve sztil6je (tOrv6nyes k6pvisel5je) egyiittm fikiid6s6t, kiv6ve, ha

.

elhiirithatatlan akad5ly vagy siirg6s sziiks6g 6ll fenn.
A gyermekj6l6ti szolgiilat az eset osszes k<iriilm6nyeinek feltiirdsa utdn m6rlegeli, hogy
a kialakult vesz6lyeztetetts6g megsz0ntethet6-e az onk6nt ig6nybe vehet5 alapelliitiisokkal,
vagy a gyermekv6delmi gondoskodds kdr6be tartoz6, illetve egy6b hat6siigi int6zked6s
kezdem6nyez6s6re van-e sziiks69.

.

A gyermekj6l6ti szolgiilat - a krizishelyzet kiv6tel6vel - irdsban jelzi a gydmhivatalnak, ha az
iiltala gondozott csalddban hozz6tartoz6k kozOtti e16szak vesz6ly6t 6szleli. Krizishelyzet
eset6n a gyermekj6l6ti szolgdlat bdrmilyen m6don 6lhet jelz6ssel a gyiimhivatal fel6. A
jelz6s t6ny6t ebben az esetben ut6lag foglalja iriisba. A gyermekj6l6ti szolgiilat legaliibb
f6l6vente, toviibbii a szolgdltat6si lehet6s6gek megvdltozdsa, illetve a gydmhivatal
megkeres6se eset6n halad6ktalanul tiij6koztatja a gydmhivatalt az dltala ny[jtott es az
dltala ismert, e16rhet5 pszichol6giai 6s mentiilhigi6n6s segit6 szo196ltatilsokr6l, valamint

terdpids kezel6sek16l 6s miis segfts6gnyrjjtdsi, konfliktuskeze16 lehet6s6gek16l. A
gyermekj6l6ti szolgdlat a gydmhivatal megkeres6s6re halad6ktalanul felkeresi a
hozzdtartoz6k ktjzotti e16szak iiltal 6rintett csalddot 6s sziiks6g eset6n gyermekj6l6ti
alapell6tiis keret6ben gondozza a csalddot vagyjavaslatot tesz gydmhat6sdgi int6zked6s

.

megt6te16re. A gyermekj6l6ti szolgdlat az ideiglenes megel626 tilvoltartilst elrende16
hatdrozat k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 24 6riin beli.il felkeresi a hozzdtartoz6k ktizotti er6szak
Sltal 6rintett csaliidot, 6s a gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megsziintet6se 6rdek6ben
megteszi a tairv6ny szerintiint6zked6seket.
A gyermekj6l6ti szolg6lat csalddgondoz6ja 6s a mege15z6 pilrtfog6 fel0gyel6 a megel6zS
piirtfog6s alatt 6116 gyermek b(nism6tl6s6nek megel6z6se 6rdek6ben tort6n6
egyilttm(kdd6s keret6ben ktizosen v6gezhetnek k0rnyezetta n u lmd nyt, ktizvetlen 0 | tartanak
kapcsolatot egym dssa l,dttekinthetik a gyermekj6l6ti szolgiilatniil a gyermekre
vonatko26an vezetett adatlapokat,esetmegbesz616st tarthatnak, amelynek sordn
egymdssal 6s szi.iks6g szerint a gyermekv6delmi jelz6rendszer mds tagjiival
egyeztetethetnek a megel6z5 piirtfogiis 6s a v6delembe v6tel eredm6nyess6g6hez
sziiks6ges int6zked6sek16l,a gyermekkel 6s a csaldddal kapcsolatos tapasztalataikat
megosztjdk egymdssal, 6s a gyermekkel koziis megbesz6l6st tarthatnak.
Javaslatt6tel gyermekv6delmi gondoskod6s alkalmazds6ra

A gyermekj6l6ti szolgdlat a gyermekv6delml gondoskodds kO16be tartoz6 hat6siigi int6zked6sek koz0l
javaslatot tehet a gyiimhivatalnak a gyermekv6delembe v6tel6re, megel6z6 piirtfogdsdra, ideiglenes
hatdly[ elhelyez6s6re vagy nevel6sbe v6tel6re. A javaslatban a gyermekj6l6ti szolgiilat a
gyermekv6delmi nyilvintartds megfelel6 adatlapjiin ismerteti a gyermek helyzet6t, kiilonaisen a
vesz6lyeztet6 korolm6nyeket, azoknak a gyermekre gyakorolt hatiisiit,a szul6 vagy a gyermeket
nevelS mds szem6ly nevel6si tev6kenys6g6t,a gyermeket nevel6 csalSd 6lethelyzet6re vonatkozo
adatokat,a javaslatt6tel elk6szit6s6ig biztositott a la pe lldtdsokat, valamint az Ugy szempontj6b6l
fontos m6s elliitdsokat,a gyermeknek 6s a sziil6nek (t6rv6nyes k6pvisel6nek) a javaslattetel
elk6szit6s6ig tanisitott egyiittmfikOd6si k6szs6g6t, illetve annak hidnydt.
Ha a gyermeket gondoz6 sziil6 egy0tt 6l a sz0l6i feliigyeleti jogdt6l megfosztott mdsik szi.il6vel,6s
emiatt a gyermek nem ;lll szill6i fel0gyelet alatt. A megel6z6 piirtfogiis alatt dll6 gyermek eset6n - a

megel6z6 piirtfogds elrend€l6s6t, mel16z6s6t, fenntartds5t vagy megsziintet6s6t aldtdmaszt6
kdr0lm6nyeket. A gyermeket fenyeget6 kOzvetlen 6s srilyos vesz6ly eset6n a szolgiilat csak a vesz6ly

t6ny6t 6s jelleg6t nevezi meg, 6s

a tdbbi

adat feltdr6siinak mell6z6s6vel tesz javaslatot

a

hat6siig int6zked6s6re. A hiiinyz6 adatokat a hat6siig felhiviisiit6l fiigg6en szerzi be.
A v6delembe v6telhez kapcsol6d6 szolgSltatdsi feladatok.

Ha a gydmhivatal a Gyer. 85. S-a alapjiin -a v6delembe v6tel mell6z6s6vel, a Gyvt. 68/D. E (1)
bekezd6se szerinti eljdrSssal 6rintett gyermek eset6n a v6delembe v6tel 6s a megel6z5 pdrtfogits
egyidejfi mel15z6s6vel - felhivja a gyermekj6l6ti szolg6latot az alapelliit5s keret6ben ttirt6n6
segfts6gnyijtiisra, a gyermekj6l6ti szolg6lat felveszi a kapcsolatot a gyermekkel 6s a csaliidjdval,6s
sziiks6g szerint biztositja a gyermekj6l6ti szolgiiltatilst.

A gyermekj6l6ti
javaslatot tesz

az dltala osszehivott esetkonferencidt ktjvet6en gyermek v6delembe v6tel6re, ha a szolgdlat el6zetesen megkiserelte a

szolgillat - lehet6s6g szerint

a

vesz6lyeztetett gyermeknek az alapell6tds keret6ben tort6n6 segit6s6t, de az a gyermek vagy a szUl5
(tdrv6nyes k6pvise16) megfele15 egyilttmfikod6s6nek hiiinya miatt nem vezetett eredmenyre. Az
esetkonferenci6ra a piirtfog6 feliigyelSi szolgillatot is meg kell hivni, ha felmeriil a megel626
piirtfogiis elrendel6s6re vonatkoz6 javaslatt6tel sziiks6gess6ge. A Syermekj6l6ti szolgdlat a
v6delembe v6tel, a mege16z6 piirtfogiis vagy a k6t int6zked6s egyidejfi elrendel6s6re vonatkozo
javaslatdban kozli a gyermeket kordbban gondoz6 csal5dgondoz6 adatait, valamint sz0ks6g eset6n
javaslatot tesz a gydmhivatalnak mdsik csalddgondoz6 kirendel6s6re. A v6delembe v6tel 6s a
megel6z6 piirtfogiis sordn a gyermekj6l6ti szolgdlat vezet6je, illetve a kirendelt csal6dgondoz6 a
gyemhivatal hatdrozata alapjiin blztositja a gyermekj6l6ti szolgdltatdst. A csalddgondoz6 az egyeni
gondozdsi-nevel6si tervet a gyermekv6delmi nyilviintart6s megfelel6 adatlapjiit kitdltve, a Gyvt. 58.

5-dnak (a) bekezd6s6ben meghatdrozott hat6rid6re a szul6, a gyermek, az 6rintett szem6lyek 6s szilks6g eset6n - szakemberek bevondsdval k6sziti el. A terv elk6szit6s6n6l figyelembe kell venni az
alapelldtds soriin kdvetett gondozdsi tervet 6s az alapell6tds tapasztalatait.
Megel6z6 p;irtfogiis alatt 6116 gyermek eset6n a kirendelt csal6dgondoz6 a megel6z6 piirtfog6
bevondsdval, a megelSz6 piirtfogiis elrendel6s616l sz616 hatdrozatban foglaltakra figyelemmel
k6sziti el az egy6ni gondozdsi-nevel6si tervet 6s tervezi meg a gyermek, valamint a szu16 feladatait.
Az egy6ni gondozdsi-nevelesi terv taftalmazza
a) a vesz6lyeztetS kdriilm6nyek megje1616s6t,

b)a v6delembe v6tel megszi.intet6s6hez sz0ks6ges vSltozdsokat, valamint ennek el6rese
6rdek6ben a csalddgondoz6, a sziil6, toviibbii a gyermek feladatait, hatiirid6k megdllapitdsival,
c)a csa liid 16sz6re sziiks6ges elliitiisokat,

d)a sz0ks6gesnek

tartott hat6sdgi, illewe bir6sigi eljdrdsok kezdem6nyez6s6nek

megje16l6s6t,

e)a segits6get nyijt6 int6zm6nyek, illetve szem6lyek megjelol6sdt, feladataik meghatdrozdsdval
eByUtt,

f)a szakmailag sziiks6gesnek tartott egy6b rendelkez6seket,

Megel6z6 p;irtfog;is alatt iil16 gyermek eset6n a csal;ldgondoz6, a megelSzS pdrtfog6 fel0gye16, a
6s a gyermek kiizotti egyiittmfikod6s r6szletes szabdlyait, megjeldlve a megelSz5 p6rtfog6
feliigyel6vel val6 egy0ttm(kod6s m6dj5t, gyakorisdgdt,6s a csal6dgondoz6 6s a megel6z6 piirtfog6
feliigyel6 kdzotti munkamegosztds szempontjait.
szU16

A v6delembe v6tel sor6n a kirendelt csa16dgondoz6 feladata

a)a gyermek

gondozdsdnak, elldt6sa szervez6s6nek

6s a

szii16i nevel6s tdmogatdsdnak

folyamatos biztosit6sa, valamint

b)a gyiimhivatal tdj6koztatdsa

-

feltilvizsg;llat keret6ben, illetve szUks6g szerint

- a

gyermek

vesz6lyeztetetts6g6re vonatkoz6 kdriilm6nyekr5l.

A v6delembe v6tel keret6ben folytatott csa lddgo ndozd sra a 16.5 rendelkez6seit kell megfelel6en
alkalmazni. A v6delembe v6tel mellett elrendelt megel6z6 pdrtfogiis sordn a gyermekj6l6ti szolgiilat
csalSdgondoz6ja egyiittm(kiidik a megelSz6 piirtfog6 feliigyel6vel, amelynek keret6ben
a) szUksdg szerint k<izdsen v6geznek csa lild liitogatiist,

b) sziiksdg szerint kdzosen hallgatjiik meg a gyermeket, 6s

a

gyermekj6l6ti szolgiilat lehet6s6g szerint helyszint biztosit a mege16z6 pilrtfog6
feli.igyel6nek a viselked6skorrekci6s esetkezel6si m6dszerek alkalmazdsdhoz 6s a megel6z5
c)

pdrtfogdssal tisszeftiggd egy6b feladatai elv6gz6s6hez.
A csaliidgondoz6 a sziil6vel 6s a gyermekkel fenntartott segit5 kapcsolata sordn el6segiti, hogy

a)a szu16, illetve a gyermek fogadjdk el a gondozdsi-nevel6si terv c6ljait, 6s m(kOdjenek egyutt
tervben meghatdrozottak teljesit6se 6rdek6ben,
b)a szii16, illetve a gyermek nyilatkozattal vdllaljiik az a)pont alatti egyuttm fikajd6st,

a

c)a sziil6 v6ljon alkalmassd, illetve legyen hajland6 a gyermeket vesz6lyeztet6 korilm6nyek
elhdritds6ra 6s a gyermek testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erk6lcsi fejl6d6s6nek biztositdsdra,
d)az a)-c)pontban foglaltak alapjiln sor ker0lhessen a v6delembe v6tel megsz[.intet6s6re.

Amennyiben a gondozdsi-nevel6si terv megval6sitdsa
egyiittm(k6d6se miatt nem lehets6ges, a csalddgondo26
a)irilsban jelzi ezt a gyiimhivata

a

sz0l6, illetve

a

gyermek megfelel6

Ina k,

b) felhivja a sziil6, illewe a gyermek figyelm6t arra, hogy a v6delembe v6tel sikertelens6ge eset6n a
gyermekv6delmi gondoskod6s m6s eszkoz6nek alkalmaz6sdra keriilhet sor,

c) javaslatot tesz

- lehet6s6g szerint az iiltala osszehivott esetkonferenci6t

k6vet6en -

a

gy6mhivatalnak a gyermekv6delml gondoskodds mds eszkciz6nek alkalmazdsdra.

A csalddgondoz6 a v6delembe v6tel fe ltilvizsgd lata sor6n tiij6koztatja a gyiimhivatalt a v6delembe
v6tel kii16ben v6gzett csalddgond026i tev6kenys6g616l, 6s megindokolt javaslatot tesz
a)a v6delembe v6tel fenntartdsdra vagy megsziintet6s6re, valamint megel6z6 pArtfogiis alatt
gyermek eset6n ezzel egyidejfileg a megel6z6 partfog6s fenntartdsdra vagy megszUntet6s6re,

dl16

b)a gy:imhivatal 6ltal teend6 int6zked6sekre.

Ha a gyermekj6ldti szolgdlat a gondozdsi tev6kenys6ge sor6n arra a megdllapitiisra jut, hogy a
gyermek vesz6lyeztetetts6ge 16szben vagy eg6szben a sziil6 elhanyagol6 magatartdsdb6l, a
gyermek 6rdek6t s6rt6 helytelen p6nzfelhasznd16s6b6l kovetkezik, 6s a gyermek vesz6lyeztetettsege
a gyermekj6l6ti alapelliitdsok ig6nybev6tel6vel nem sziintethet6 meg,
a)a gyermekv6delmi nyilvdntart6s adatlapjiinak megkiild6s6vel kezdem6nyezi a gyiimhivatalndl a
gyermek v6delembe v6tel6t 6s ezzel egyidejfileg a csalddi p6tl6k term6szetbeni formdban tort6n6
nyijtiisiit, felt6ve, hogy a gyermeket m6g nem vett6k v6delembe, vagy
b) helyzet6rt6kel6st k6szit 6s
gyi{mhivataln6l kezdem6nyezi

a gyermekv6delmi nyilvdntartiis adatlapjdnak megkUld6s6vel a
a csal6di p6tl6k term6szetbeni formiiban tdrt6n6 nyijtiisiit,

felt6ve, hogy a gyermeket mdr v6delembe vett6k.
A gyermekj6l6ti szolgiilat iiltal kor6bban nem gondozott gyermek eset6n a gyermekj6l6ti szolg6lat a
gydmhivatal megkeres6s6re, a megkeres6s k6zhezv6tel6t6l szdmitott 15 napon beliil megvizsgdlja a
csaledi p6t16k term6szetbeni formdban tOrt6n6 nyijtilsiinak sziiks6gess686t 6s vlzsgSlatiinak

eredm6ny616l a gyermekv6delmi nyilvdntands adatlapjilnak megk0ld6s6vel tiij6koztatja a
gydmhivatalt. A gyermekj6l6ti szolgiilat indokoltnak tartja a csaliidi p6tl6k term6szetbeni
formdban tort6n6 ny[jtdsiit, a vizsg6latdnak eredm6ny616l va16 tiij6koztates6val egyidej(leg
p6nzfelhaszndlSsi tervet k6szit 6s javaslatot tesz az eseti gy6m szem6ly6re.

. A gyermekj6l6ti szolgiilat a p6nzfelhaszndl6si terv
gondoz6 szol6t, a korldtozottan cselekv6k6pes
.

elk6szit6s6be bevonja a gyermeket
gyermeket 6s szuksdg eset6n a

gyermekv6delmi jel26rendszer tagjait.
A gyermekj6l6ti szolgdlat a p6nzfelhaszndldsi tervben bemutatja a gyermek sziiks6Sleteit 6s
ennek, valamint a Gyer. 91/A. 9-a (3) bekezd6s6nek figyelembev6tel6vel javaslatot tesz a

csaliidi p6tl6k term6szetbeni formdban tdrt6n6 nyijtiisa m6rt6k6re, m6dj6ra

.

6s

id6tartamdra.
A gyermekj6l6tl szolgdlat az eseti gy6m szem6ly6re a Gyvt. 68/C. 5 (1) bekezd6s6nek 6s a
Gyer. 91/A. S-a (6) bekezd6s6nek figyelembev6tel6vel tesz javaslatot. A gyermekj6l6ti

szolgiilat r6szt vesz a csaliidi p6tl6k term6szetbeni formdban tort6n6 ny jtiisiira ir6nyul6
elj6 rds so16 n tartott gydm hivatali tdrgyaldson.

gyermekj6l6ti szolgdlat a csaliidi p6tl6k term6szetbeni formdban trirt6n5 ny(jtdsdnak
id6tartama alatt egyiittm(k6dik a kirendelt eseti gydmmal, amelynek keret6ben
tiij6koztatj6k egymdst a gyermek elhanyagoldsb6l sz'rmaz6 vesz6lyeztetettsdg6nek
alakuliisii16l, az ennek megsziintet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek16l 6s a term6szetbeni
formdban ny[jtott csaliidi p6tl6k felhaszndl;isdnak tapasztalatai16l. Figyelemmel kis6ri a csaliidi
p6t16k term6szetbeni formdban tijrt6n6 nyijtiisii16l sz6l6 hat6rozatban foglalt rendelkez6sek
megval6suldsdt 6s szUks6g eset6n kezdem6nyezi a gydmhivataln6l a csal;idi p6tl6k
term6szetbeni formdban tOrt6n6 nyijtilsiinak fe lii lvizsgii latit.

A

A

gyermekj6l6ti szolgiilat

a

csal:1di p6tl6k term6szetbeni formSban tort6n6 nyijtiisa

feli.ilvizsgd lata sordn a gydmhivatal megkeresds6re

.

tdj6koztatdst

.
.

eredm6ny616l,
a csalddi p6tl6k term6szetbeni formdban tdrt6n6 tovdbbi nyijtdsdnak sziiks6gess6g616l.
tij p6nzfelhasznd16si tervet k6szit 6s azt megkiildi a gy6mhivatalnak, ha a csaldd
helyzet6ben, illetve a gyermek szUks69leteiben bek6vetkezett v6ltozdsok azt indokoljiik.

ad a csaliidi p6tl6k

term6szetbeni formdban tortdnd ny0jtiisa

A gyermekj6l6ti szolgdlat r6szt vesz a csalddi p6tl6k term6szetbeni formdban tort6n6 ny(jtiisiinak
fe ltilvizsgd lata irilnti elj6rds sordn tartott gydmhivatali tdrgyal6son.
Ha a Gyvt.68/D. S (1) bekezd6se szerinti elj6rds a gyermekj6l6ti szolgdlat dltal v6delembe v6tel
keret6ben gondozott gyermek tekintet6ben indul meg, a gyermekj6l6ti szolgdlat a gyiimhivatal
megkeres6s6re, a megkeres6s k6zhezv6tel6t6l szdmitott nyolc munkanapon beliil megkUldi a
gy6mhivatalnak a megel6z6 piirtfogiis elrendel6se tdrgyiiban a javaslatilt, valamint a gyermek
tekintetdben kitdltdtt, az Ar. 2. szdmri mell6klet lV. szdmi adatlapja szerinti kornyezettanulmdnyt 6s
a rendelkez6s6re iil16 pedag6giai v6lem6nyt. Ha a gyermekj6l6ti szolgiilat iiltal kordbban nem
gondozott, vagy a gyermekj6l6ti alapelliitds keret6ben gondozott gyermek tekintet6ben indul meg
a Gyvt.68/D.5 (1) bekezd6se szerinti eljdrds, a gyermekj6l6ti szolgSlat a gy;lmhivatal megkeres6s6re,
a megkeres6s k6zhezv6tel6t6l szdmitott 30 napon beliil megvizsgiilja a gyermek
vesz6lyeztetetts6g6t, a v6delembe v6telre 6s a mege16z6 pdrtfogdsra vonatkoz6 javaslatiinak
elk6szit6se 6rdek6ben a pdrtfog6 feliigyel6i szolgSlattal egyiitt csa ldd ldtogatii st v6gezhet, 6s
kornyezettanulmdnyt k6szit, 6s a v6delembe v6tel 6s a megel6z6 piirtfogiis elrendel6s6re vagy
mell6z6s6re vonatkoz6 javaslatiit megk0ldi a gydmhivatalnak. A megkeres6s k6zhezv6tel6t
ktivet6en halad6ktalanul megki.ildi a pdrtfog6 felOgyel6i szolgdlat r6sz6re a rendelkez6s6re dl16, a
gyermek tekintet6ben kitiiltott, az Ar. 2. szAmi mell6klet lV. szdmrj adatlapja szerinti
k6rnyezettanulmdnyt 6s a rendelke26s6re aill6 peda969iai v6lem6nyt.

A megelSz6 piirtfogiis mell6z6s6nek fe lil lvizsgd latii ra irdnyul6 gySmhat6silgi elj6ris soriln a
gyermekj6l6ti szolgdlat a gy6mhivatal megkeres6s6re javaslatot tesz a mege1626 piirtfogiis iriinti
eljdrds megsz0ntet6s6re, vagy a megel6z6 pitrtfogiis elrendel6s6re a mdr fenniill6 v6delembe v6tel
mellett vagy a v6delembe vdtel egyidej( elrendel6s6vel.
4. A

gyermekj6l6ti szolgdlat feladata a csal6djib6l kiemelt gyermek visszahelyez6s6nek

el6segit6se,illetve ut6 gondozSsa 6rdek6ben

A gyermekj6l6ti szolgdlat a csalddb6l kiemelt gyermek visszahelyez6s6t segit6 csalddgondozdst
gyiimhivatal dltal elfogadott egy6ni elhelyez6si terv alapjiin teljesiti.

. A Syermekj6l6ti

a

szolgdlat csalddgondoz6ja egyiittm(kodik a gyermekv6delmi gydmmal.
Az egyiittmfikod6s keret6ben a gyermekj6l6ti szolgdlat csalddgondoz6ja els6sorban a

o
.

szi;16ket tiimogatja a nevel6sbe v6tel meBsziintet6s6hez sziiks6ges felt6telek
megval6sitdsdban, a gyermekkel val6 kapcsolattartiisban.
A nevel6sbe v6telt kovet6en a gyermekj6l6ti szolgdlat csalddgondoz6ja a gyermeket
gondozdsi hely6n az elhelyez6s6t kovet6 k6t h6napon belul felkeresi, 6s tdj6koz6dik
beilleszked6s616l, valamint a gyermek ldtogatiisiinak lehet6s6gei16l.
A nevel6sbe v6tel id6tartama alatt a csal6dgondoz6 folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek
gondozdsi hely6vel, a tertileti gyermekv6delmi sza kszo lgd latta | (a tov6bbiakban:
szakszolgiilat) 6s a gyermekv6delmi gy6mmal.

A gyermekj6l6ti szolgdlat csal6dgondoz6ja a csalddgondozdst kukjncisen a

k<jvetkez6

szolgdltat6sokkal tel.iesiti:

.
I
o

szemelyes segit6 kapcsolat keret6ben

a szul6 6s a gyermek kapcsolatdnak helyreiillitdsa,

tovd bbd folyamatos kapcsolattartdsuk segit6se,
a szUl6k nevel6si, gondozdsi, hdztartdsszervez6si ismeretei gyarapitdsdnak tdmogatdsa,

kozremfktid6s a csa16d lakdsk<iriilm6nyeinek rendez6s6ben,

a lakiis felszerel6s6nek

es berendez6s6nek elfogadhat6vd t6te16ben,

o a szUl6k szociiilis 6s egy6b elldtdsokhoz

val6

hozzdjutdsii

na

k, iigyeik

int6z6s6nek

tdmogatdsa,civil szervezetek 6s 6nk6ntes segit6k kcjzrem flkOd6s6nek kezdem6nyez6se.
A gyermekj6l6ti szolgiilat csalildgondoz6ja javaslatot tesz

a gydmhivatal fel6 a kapcsolattartiis
form6jdnak 6s m6djilnak megvdltoztatdsdra, ha a szol6k kdr0lm6nyeiben, 6letvitel6ben beiillott
v6ltozds azt indokolttii teszi. A gyermek nevel6sbe vdtel6nek felOlvizsgdlata sordn a gyermekj6l6ti
szolgdlat t6j6koztatja a gydmhivatalt a sz0l6-gyermek kapcsolat alakul6sd16l,a szu16
6letkd rii lm6 nve ine k a lakulds6ror.

A gyermekj6l6ti szolg;ilat csalddgondoz6ja a csalildjiiba visszahelyezett gyermek ut6gondozdsdt
gyiimhivatal hatdrozata alapjiin liitja el.

. Az

a

utogondozds c6lja a gyermek csaliidj;iba tijrt6n6 vissza illeszked6s6ne k,
rnyezet6 be t0rt6n6 beilleszked6s6nek, tanulmdnyai folytatiisiinak vagy az iskolai

la k6 kci

'

v6gzetts6g6nek, szakk6pzetts6gdnek megfeleld munkahely-felkutatds segit6se.
Az utogondozds sordn a gyermekj6l6ti szolgdlat csaliidgondoz6ja egyiittmfikddik az otthont
nyijt6 elliitilst, illetve a teriileti gyermekv6delmi szakszolgiiltatdst v6gz6 int6zm6nnyel.

A gyermekj6l6ti szolgiltat.lst rigy

kell szervezni, hogy az - sziiks6g eset6n - kiterjedjen a
valamennyi gyermekre. A gyermekj6l6ti szolgiiltat6st elliitjsok
teljesit6s6vel (gondoziissal), elliitdsok kiizvetit6s6vel (szolgiiltatiis) u.gy ,r"1.y"i6 tev6kenys6ggel
(szervez6s) kell biztositani. A gyermekkel 6s csalSdjiival v6gzett szociiilis munkiit (a
tovdbbiakban:
csalddgondozds) a gyermekj6l6ti szolgdlat alkalmazottja vagy a gyermekj6l6ti szolgiilattal megbiz;lsi
jogviszonyban iil16, a k6pesit6si felt6teleknek megfele16 szem6ly
liitja el. A gyermekj6l6ti szotgatat
szolgdltates kdzvetit6s6vel segiti el6 a gyermek vagy csalddtagja hozz6jutdsdt valamely - nem
a
szolgiilat iiltal nyrjtott - szolgiiltatdshoz.
telepUl6sen vagy telep016s16szen

616

A gyermekj6l6ti szolgdlat szervez6si feladatai ktir6ben gondoskodik a szabadid6s programoknax,
a
gyermekv6delmi feladatokat elliit6 szem6lyek 6s int6zm6nyek egyiittm(k6d6s6nek,
valamint a
helyettes sziil6i h616zatnak a szervez6s616l, m fikijdtet6s616l, vagy az tin6ll6 helyettes sziil6k
foSla lkoztatii sd 16l. A gyermekj6l6ti szolgiilat - azzal a gydmhivatallal
t6rt6nt el6zetes egyeztet6st
kovet6en, amelynek eljiirdsdban felmeriilt a krizvetit5i eljiiriis ig6nybev6tele - gyermekvddelmi
a
6s a t6mogatott kdzvetit6i eljiirdshoz biztositja a semleges helyszfnt. A gyermekj6l6ti szolgdlat 6sszehangolva a gyermekeket ellait6 eg6szs69iigyi 6s nevel6si-oktatiisi int6zm6nyekkel,
illewe
szolg6latokkal - szervez6si, szolgeltat6si 6s gondozdsi feladatokat vegez.

A gyermekj6l6ti szolgiilat egy6b feladatai:

folyamatosan figyelemmel kis6ri

a

telepul6sen 616 gyermekek szoci6lis helyzet6t,

vesz6lyeztetetts6g6t,

meghallgatja a gyermek panaszdt,6s annak orvosl6sa 6rdek6ben megteszi a sziikseges
int6zkedest,

.
.
o
o
.

elk6sziti a v6delembe vett gyermek gondozdsi-nevel6si terv6t, illetve a gyiimhat6sdg
megkeres6s6re a csalddi p6tl6k term6szetbeni formdban tiirt6n6 nytjtiisdhoz
kapcsol6d6 p6 nzfelha sznd ldsi tervet (a tovdbbiakban: p6 nzfelhaszn6lii si terv),
segiti a nevel6si-oktat6si int6zm6ny gyermekv6delmi feladatiinak elldtiisiit,
felk6r6sre kdrnyezettanulmd nyt k6szit,
kezdem6nvezi a telepiil6si dnkormdnyzatnSl ij ell;ltdsok bevezeteset,
biztositja a gyermekjogi k6pvise16 munkav6gz6s6hez sziiks6ges helyis6geket,

A gyermekj6l6ti szolgiiltatds alaptev6kenys6ge t6rit6smentes.

Altaliinos adminisztrdci6s tev6kenys6gek:

kliensekr6l 6s a gondozdsi tev6kenys6gr6l nyilvdntartdsokat vezet (forgalmi naplo,
megii llapodiisok, Xl. sziimri adatlap, ,,gyermekeink v6delm6ben" nyilvdntartdsi rendszer,

o a
o
o
o
.
.

nyilatkozat, statisztikai jelent6sek stb.)
feljegyz6st k6szit a terepmunkd16l
valamennyi csa16dgondozdsr6l dossziet nyit
irdsban 169ziti megfigyel6seit, ldtogatiisdnak tapasztalatait, csal6ddal kiizosen kidolgozott
probl6mamegoldils m6djiit, kapcsol6d6 szem6lyek, int6zm6nyek v6lem6ny6t
rendszerezi a csal6dra vonatkoz6 informdci6katEszdmit6g6pes adatrogzit6sben reszt vesz
Kozponti Elektronikus Nyilv6ntartds a Szo196ltatiist lg6nybevev6kr6l -KENYSZI -napi vezet6se

13. Az elliitas ig6nybev6te16nek m6dia, felt6telei
13. 1. Az elliitiis ig6nybev6te16nek m6dia

A gyermekj6l6ti alapelliit6sok 196nybev6tele Onk6ntes, az elldtAst ig6nyl6, illetve tiirv6nyes
k6pvisel6je k6relm6re, inditvdnyii ra ttirt6nik.
. Kdzvetlenijl felkereshetik mindazok a tdrsulds terijlet6n 616 6start6zkod6 gyermekek 6s
feln6ttek, akik a szolgdlatot bizalmukkal megtisztelik'
oAgyermekj6|6tiszo|g6|tatdsig6nybev6te|etdrt6nhet6sz|e|66sje|z6rendszerenkeresztii|,
o hat6sdgi hat6rozat alapj6n (pl. v6delembe v6tel, ut6gondoziis, 6tmeneti nevel6sbe v6tel)'

.

13.2. Az ig6nybev6tel felt6telei

.
o

szolg6ltatdsok
A Gyermekv6delmi torv6ny, illetve a Szocidlis torv6ny iiltal el6irt feladatok 6s
ingyenesek.
dii/hozzaj'rtlits
Egyes specidlis esetekben (pl. tiiboroztatds, gyermeki]diiltet6s stb.) r6szv6teli

k6rhet6
13.3 C6lcsoport

Ate|epiil6seken6|6gyermekek(0-186veskorig),azokszii|6je,vagymdskapcso|attartdsrajogosu|t
hat6ly0
hozziltarIoz6. Vesz6lyeztetett 6s hiitrdnyos helyzetben l6v6 gyermekek' ideiglenes
gyermekek, 6s sziileik,
elhelyez6sben 16v6, dtmeneti vagy tart6s nevelt, ut6gondozSsba hazakerult
telepiil6seken tart6zkodna'
szocldlis vd lsdghe lyzet be n lev6 vSrand6s anydk, akik 6letvitelszeriien a

14,

Az ellStottak 6s a gyermekj6l6ti szolg6ltatest v6gz6k jogainak v6delm6vel kapcsolatos

szabSlyok
14. 1. A gyermeki6l6ti alapelliitSst ig6nybevev6k jogai

Gyermekijogok

.
.

.
.
.

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

A gyermeknek joga van a testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erktilcsi fejl6d6s6t, eg6szs6ges
felnevelkedds6t 6s j6l6t6t biztosit6 sajdt csaliidi kornyezet6ben ttjrt6n5 nevelked6shez.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segits6get kapjon a sajiit csaliidjiiban tort6n6
nevelked6s6hez, szem6lyis6g6nek kibo nta koztatd sd hoz, a fejl6d6s6t ves26lyeztet6 helyzet
elhiiritiisiihoz, a tdrsadalomba val6 beilleszked6s6hez, valamint 6n6ll6 6letvitel6nek
megteremt6s6hez.
A fogyat6kos, tart6san beteg gyermeknek jogavan a fejl6d6s6t 6s szem6lyis6ge
kibontakozdsdt segit6 kiilcinleges ellStdshoz.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejl6d6s6re drtalmas kdrnyezeti 6s tdrsadalmi hat;isok,
valamint az eg6szs6g6re kdros szerek ellen v6delemben 16szesiiljijn.
A gyermeknek joga van emberi m6lt6s6ga tiszteletben tartiisiihoz, a bdntalmazdssal-fizikai,
szexudlis vagy lelki er6szakkal -, az elhanyagoldssal 6s az informilcl6s drtalommal szembeni
v6delemhez. A gyermek nem vethet6 alii kinziisnak, testi fenyit6snek 6s mds kegyetlen,
embertelen vagy megald26 bi.intet6snek, illetve biin6sm6dnak.
A Byermeknek joga van ahhoz, hogy a m6diilban fejletts6g6nek megfelel6, ismeretei
b6vit6s6t segit6, a magyar nyelv 6s kult0ra 6rt6keit 5rz6 m(sorokhoz hozzAflrjen,
toviibbii hogy v6delmet 6lvezzen az olyan k6ros hatdsokkal szemben, mint a gyijlajletkeltes,
az erdszak 6s a pornogrdfia.
A gyermek sziileit6l vagy mds hozzdtartoz6it6l csak sajiit 6rdek6ben, t6rv6nyben
meghatdrozott esetekben 6s m6don viilaszthat6 el. A gyermeket kizii16lag anyagi okb6l
fenndll6 vesz6lyeztetetts6g miatt nem szabad csalddjdt6l elv6lasztani.
A gyermeknek joga van - <irrikbefogad6 csal6dban vagy mds, csaliidot p6tl6 ell6tiis
formdjdban - a sziil6ivagy mds hozzdtarto26i gondoskod6st helyettesit6 v6delemhez.
A gyermek helyettesit6 v6delme sordn tiszteletben kell tartani lelkiismereti es
vall:lsszabadsdgdt, tov6bbii figyelemmel kell lenni nemzetis6gi, etnikai 6s kulturdlis
hovata rtozdsdra.

Ha t6rv6ny mSsk6nt nem rendelkezik, a gyermeknek a sz!16 feliigyeleti joga
megszfin6se eset6n is joga van sz6rmazAsa, v6r szerinti csaliidja megismer6s6hez 6s -a v6r
szerinti csaldd beleegyez6se mellett -a ka pcso latta rt5shoz.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindk6t sziil6j6vel kapcsolatot tartson abban az esetben
is, ha a sziil6k kiil<inbiiz6 iillamokban 6lnek.
A gyermeknek joga van a szabad v6lem6nynyilvilnitdshoz, 6s ahhoz, hogy tilj6koztatdst
kapjon jogair6l, jogai 6rv6nyesit6s6nek lehet6s6geir6l, toviibb6 ahhoz, hogy a szem6ly6t 6s
vagyon6t 6rint6 minden k6rd6sben kijzvetleniil vagy m6s m6don meghallgassdk, 6s
v6lem6ny6t koriira, eg6szs6gi dllapot6ra 6s fejletts6gi szintj6re tekintettel figyelembe vegy6k.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a2 6t 6rinI6 iigyekben az e tairv6nyben meghatdrozott
f6rumokniil panasszal dljen.
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvet6 jogai megs6rt6se eset6n bir6sdgniil 6s
torv6nyben meghatdrozott mds szervekn6l elj6rdst kezdem6nyezzen.
A gyermek kdteless6ge ktilontisen, hogy gondozdsa 6s nevel6se 6rdek6ben sziil6j6vel vagy
m6s tiirv6nyes k6pvisel6j6vel, gondoz6jilval egyiittmfi k6dj6n,
k6pess6geinek megfele16en tegyen eleget tanulmiinyi kotelezetts6g6nek,

.
o

.

tart6zkodj6k az eg6szs6g6t kiirosit6 6letm6d gyakorlisiit6l 6s az eg6szs6g6t kdrositd szerek
hasznd latdt6l.
A gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi elliititst biztosit6 int6zm6nyek hdzirendje -a Gyvt-ben
meghatdrozott keretek kdzaitt - a gyermek 6letkoriihoz, eg6szs6gi dllapotdhoz, fejletts6gi
szintj6hez igazodva 6llapitja meg a gyermekek jogai gyakorliis;inak 6s ktiteless6gei
teljesit6s6nek szabSlyait
Az int6zm6ny - a k0ldn jogszabdlyban meghatdrozottak szerint elk6szitett - h6zirendj6t az
int6zm6nyben mindenki iiltal j6l liithat6 helyen ki kell fi.iggeszteni, 6s gondoskodni kell annak
megismertet6s616l.

Gyermeki.iogok v6delme

.

Minden olyan term6szetes 6s jogi szem6ly kiiteless6ge, aki

a

gyermek nevel6s6vel,

oktatdsilval, elliitisdval, Ugyeinek int6z6s6vel foglalkozik.

.
o
o
.

A gyermek alkotmdnyos jogainak v6delm6t az 6llampolgdri .iogok orsziiggy(l6si biztosa

(a

tovdbbiakban: biztos) a maga sajdtos eszkozeivel segiti,6s ennek sordn

feladata, hogy a gyermek alkotm6nyos jogait 6rint6 - tudomisdra jutott - vissza6l6seket
kivizsgiilja, 6s orvosldsuk 6rdek6ben dltaldnos vagy egyedi int6zked6seket kezdemenyezzen,
a fenti pontban megnevezett int6zked6sei16l 6vente beszdmol az Orsziiggy(l6snek.
A gyermekjogi k6pvisel6 elliltja a gyermekv6delmi gondoskoddsban r6szesUl6 gyermek e
torv6nyben meghatdrozott jogainak v6delm6t, 6s segiti a gyermeket jogai megismer6s6ben
6s 6rv6nyesit6s6ben. A gyermekjogi k6pvisel6 kiemelt figyelmet fordit a k0l6nleges vagy
specidlis elliitiist i96nyl6 gyermek v6delm6re.

A gyermekjogi k6pvisel6

.
.
.
o
.
.

Segit a gyermeknek panasza megfogalmazds6ba n, kezdem6nyezheti annak kivizsgSldsdt.
Segiti a gyermeket az dllapot6nak megfelel6 elliitiishoz va16 hozzdjutdsban, a gyermekj6l6ti

szolgiilat esetmegbesz6l6s6n, illetve a teriileti gyermekv6delmi szakszolgSlat elhelyez6si
6rtekezlet6n az ezzel kapcsolatos megjegyz6sek, k6rd6sek megfoga lmazdsdba n.
A Gyvt. 36. S (2) bekezd6se szerinti esetben eljdr a gyermek sziil6je vagy mds tdrv6nyes
k6pvisel6je, a gyermek, illetve fiatal feln6tt, valamint a gyermek-ijnkormdnyzat
felk6r6se a la pjii n.
Elj6r az 6rdek-k6pviseleti f6rum Gyvt. 35. $ (4) bekezd6se szerint tett megkeres6se alapjdn.
A gydmhivatal kirendel6se alapjdn k6pviseli a gyermeket a nevel6si feliigyelettel kapcsolatos
eljiirdsban.
A gyermekjogi k6pvisel6jogosult a gyermekj6l6ti, illetve gyermekv6delmi szolS6ltat6
tev6kenys6get v6gz6 mfikod6si terUlet6n tiij6koztatiist, iratokat, informdci6kat k6rni 6s
a helyszinen t6j6koz6dni. A gyermekjogi k6pvise16 kijteles a gyermek szem6lyes adatait
az adatv6delmi jogszabSlyoknak megfelel5en kezelni.

o A

Syermekjogi k6pvisel6 e c6lra l6trehozott szervezet keret6ben miikajdik. A
gyermekjogi k6pvisel6 jogdlliisdra 6s eljiirdsdra vonatkoz6 16szletes szabSlyokat k0l<in

jogszabdly rendezi.

. A gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi
.

.

szolgdltat6 tev6kenys6get v6gz6 biztositja, hogy a
gyermek 6s hozzdtartoz6i a gyermekjogi k6pvisel6 szem6ly6t 6s a vele va16 kapcsolat
felv6tel6nek m6djdt megismerhess6k.
A gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi int6zm6nyek, illetve szolg;ilatok vezet6i tizenot napon
bel ,a fenntart6 harminc napon beliil, illetve a k6pvisel6-testijlet vagy a kdzgy(l6s a
kovetkez6 test0leti Ul6s6n 6rdemben megtdrgyalja a gyermekjogi k6pvisel6 6szrev6teleit,6s
az ezzel kapcsolatos;illiisfoglaldsd16l, int6zked6s616l tiij6koztatja 6t.
A gyermekjogi k6pvisel6 figyelemmel kis6ri az 6voda, az iskola, a koll6gium 6s a pedagogiai
szakszol96lat int6zm6nyeiben foly6 gyermekv6delemmel kapcsolatos tev6kenys6get, segiti a

k6pvisel6 indokolt esetben megkeresi az
gyermeki jogok ervenyesiil6s6t A gyermekjogi
a
ittetue iziiksdg szerint a gyermek 6rdek6ben

emlitett int6zm6nv"r ienni"rtoiat]'
gydmhat6sdgn6l elidrdst kezdem6nyez'

Sztjl6i jogok 6s koteless6Sek
6s a
hogy gyermek6t csalddban gondozza' nevelie
A gyermek sziil6je jogosult 6s koteles arra'
sz0ks6ges felt6teleket - kiildnosen a
gyermeke testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erkolcsi feji6d6s6hez

lakhat6st, 6tkez6st, ruhazattal va16 ell;it6st

-'

valamint

az

oktatdsdhoz

es

az

eg6szs6giigyi elldtdsiihoz val6 hozzdjutSst biztositsa'

A

o
.
o
.
o
.
.

gyermek szuloje jogosult

t"",

hogy

a

gyermeke nevelked6s6t segit6 elldtiisokr6l

td.i6koztatiist, nevel6s6hez segits6get kapjon'
- jogosult 6s koteles gyermek6t
A gyermek sz0l6je - ha ,Otiny te'teni nem rendelkezik
annak szem6lyi 6s vagyoni ilgyeiben k6pviselni
A gyermek sz0l6je koteles

6 5 (5) bekezd6se szerint
gyermek6vel egyilttmfikodni, 6s emberi m6lt6sdgiit a Gyvt'
tiszteletben tartani,
figyelembe venni'
gyermek6t az 6t 6rint6 k6rd6sekr6l t6j6koztatni' v6lem6ny6t
adni'
gyermek6nek jogai gyakorliisdhoz irdnymutatdst' tandcsot 6s segits6get
megtenni'
gyermeke .iogainak 6rv6nyesit6se 6rdek6ben a sziiks6ges int6zked6seket
tovdbbS a
szervekkel,
6s
; gyermeke ellStiisiiban kijzremfiktid6 szem6lyekkel
hat6sdgokkal egYiittmiikddni.

14. 2. A szoci6lis szolgSltatSst v6gz6k jogai

szocidlis dSazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban iil16 szem6lyek eset6ben
biztositani kell, hogy a munkav6gz6shez kapcsol6d6 megbecsiildst megkapjiik, tiszteletben
tartsSk emberi m6lt6siigukat 6s szem6lyis6gi jogaikat, munkdjukat elismerj6k, valamint a
munkdltat6 megfele16 munkav69z6si kOriilm6nyeket biztositson szdmukra.
Ktrzfeladatot elliit6 szem6lynek min5s0l a csal6dgondoz6

A

14. 3. A gyermekv6delmet v6gz6k jogai
A gyermekv6delmi rendszerben foglalkoztatott

.

neve16, gyermekfeliigye16, gond026, csecsem6-6s gyermekgondoz6, helyettes szti16 vagy

nevel5sz

vezet6je,

lS, csalddgondoz6, ut6gondo26, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi int6zm6ny
a gyermek, illetve a fiatal feln6tt kozvetlen gondozdsa, csalddgondozdsa 6s

ut69ondoz6sa sordn,
Neve16szi.il6i tan5csad6,

gyiim, gydmi tandcsad6

a

gyermek kOzvetlen gondozdsdnak

ellen6rz6se, illetve tiirv6nyes k6pviselet6nek elldtdsa sorSn

Hivatalb6l

jiir el, 6s e

tev6kenys6g6vel kapcsolatban

a biintet6jogi

v6delem

szempontjdb6l ktizfeladatot elliit6 szem6lynek min6siil.
Az int6zm6ny mfik<jdds6nek fontos felt6tele az elldtottak 6s a dolgoz6k rendszeres tdj6koztatdsa az

int6zm6ny mfikdd6s6rdl, eredm6nyei16l, hid nyossiiga i16l, etikai helyzet616l. Az int6zm6ny
m(kod6s6t 6rint6 legfontosabb dont6sek el6tt meg kell ismerni, ki kell k6rni azelldtottak6sa
dolgoz6k v6lem6ny6t, javaslatait. Ennek 6rdek6ben a vezet6k kdtelesek megtartani az SZMSZ-ben
meghatdrozott 6rtekezleteket, biztositani a tandcskozds megtartdsdhoz sz0ks6ges felt6teleket.
Jelen szakmai program a kilvetke26 jogszabdlyok figyelembe v6tel6vel k6sziilt:

o

Az 1993. evi lll. tOrv6ny, a szoci6lis igazgatds16l 6s a szoci6lis elldtdsokr6l.

Az l/2o01. (t. 7.) szcsM. rendelet, a szem6lyes gondoskoddst
nyojto szocidlis int6zm6nyek
szakmai feladatai16l 6s m(krid6sUk felt6telei16l.
42..7992. 6vi Lxlll. t6rv6ny, a szem6lyes adatok
v6delm6r6l 6s a kciz6rdek( adatok
nyilviinoss;igd
r6l.

Az 1997. dvi XXX|. tv. - a gyermekek v6delm6r6l
6s a gyeimiigyi igazgatdsrot,

A 15/1998. (tV. 30.) NM.rendetet _a szem6lyes- gonO-;stJOast
ny[jt6 gyermekj6l6ti,
gyermekv6dermi int6zm6nyek, varamint
szem6ryek szakmai feradatai16r 6s m(kdd6s0k
felt6telei16l,
A 749/1997 ' (rX. 10.) Korm. renderet
-a gyiimhat6siigokr6r, varamint a gyermekv6dermi 6s
gydmiigyi elj6riis16l,
A 235/L997. (X'. 17.) Korm. rendelet _a gyiimhat6siigok,
a teruteti gyermekv6delmi
sza kszo rgd rato k, a gyermekj6r6ti
szorgiiratok 6s a szem6ryJs S.ndoskodSst nyijt6
szervek 6s
szem6lyek dltal kezelt szem6lyes adatok16l,
55/20L5' (Xr' 30') EMMr renderet egyes szociSris
6s Eyermekj6r6ti tdrSyi miniszteri

rende letek m6dositiisi 16l.

ZAR6 RENDELKEZES
A Szakmai Programot
Mdtrasz616s K<izs6g Onkormdnyzata a ......./ZO1-5. (........) sziimri hatdrozatdval

Bokor K<izs6g 0nkormdnyzata a ......./ZOL'. (........) szdmi hatdrozatdval
Cserhdtszentivdn Kdzs6g 0nkormdnyzata a ......./20!5. (........) sziim( hat6rozatdval
Fels6told Krizs6g 0nkormdnyzata a ......./2QL1 (........) sziimri hatdrozatdval

Gariib Kozs6g 0nkormdnyzata a ......./2Of5. (........) sziimri hatdrozatdval
Kutas6 Kdzs6g 0nkormdnyzata a......./2075. (........) sziimri hatdrozatdval

fogadta el.

Miitrasz6l6s, 2015.

And ucska M6nika

csalddgondoz6

