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Kdsztilt: Gariib Koz16q.-onkormrinyzata Kepviselo-testi.iletdnek 2015. november 27. napj;n aFaluh6zban ( Gar6b, petofi rit 5. ) megtartott rendkivtili tir6s6rdr.

Jelen vannak: Kov:ics Zoltin
Nagy Antalnd
Szegi Szabolcs

polg5rmester,
alpolg6rmester
k6pviselo

TanScskozrisi joggal r6szt vesz: Naglv6radi Istviinn6 a jegyzo megbizortja

Kov6cs Zolt6n polgiirmester ktjszcintotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviseldk koziilmindenki jelen van, a testtilet hatirozatklpesl Ismertette, hogy az onkorm6 nyzat hat1lyos SZMSZ-eszerint halasztSst nem tiiro esetben a polgdrmester a k6pvisel6-testiilet 0l6s6t rovid 0ton iscisszehivhatja' Ebben.1z.e99tben brlrmilyen ertoiteri m6d ig6nybe vehet6. Ez6rt nemkertilt sor ebbenaz esetben meghiv6 kikiilddsdre, hanem telefonon lett tisszeiliwa a testiilet.

Napirend

Javaslat Mritrasz6los Ktizsdgi Onkorm5nyzat csalSd 6s Gyermekj6ldti Szolg6lat szakmaiprogramj rinak e I fogadf srira
EloterjesZo: Kov6cs Zoltinpolgiirmester

Koviics Zoltiln polsiirmester elmondta, hogv anapirendhez kapcsol6d6 anyagot (1. szrimrfi melt6klet )a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmiiny ozhatta.'
Eml6keztet6iil elmondta, hogy m6r a korilbbi testtileii iildsen is napirenden volt, hogy a csal6dsegit6sds a gyermekj6l6ti szolgSltat6s 2016. .janu5r 1. napjrit-l kizhrolag egy szolgriltat6 keretdbenmtikcidtetheto, eddig az idopontig sziiks6ges at tti 

"ruiilyot .r"rinti feluiiteltatasi k<jtelezetts6ggelbir6 cjnkormSnyzatoknak ldtrehozniuk ?? ttj intezmenyeke r, vaw sz0ks6ges az 6talakit*sokatelv6geznitik' Ennek drdekdben 2015. okt6b". it-lg r.ruL["ii"tt vizsg5lniuk a csal6dsegit6s illetve agyerm.efjoleti szolgilltatrisi feladatok ell6tasanali m6dj6t, szewezetr kereteit 6s az e feladatokbiztosftasSra kdtott ellSt6si szerzdddst. Az elozo tepviseio-ieritit"ti iildsen ez6rt d<intdttek arr6l, hogy

??lJ;,f*iilber 
3l ' napjSval kil6pnek a berceli ,, B"lro-c." rh6t " csal6dsegito'e. cy".-ekj6l6ti

A iogszabirly 2016' janurir l. napjrit6l nem engedi a gyermekj6rdti kdzpont feladatai nak egyh1zifenntart6val 6s nem 5llami fenntart6val kotott ell6t6si szJrzldesritjrln tcirtdno biaosft6srit. Tov6bbra islehetsdges m6s teleptildsi <jnkorm inyzattal kdtdtt ell6tesi szerzodes, vagy t6rsul6s ritjrin t<jrt6n6feladatellStits mind a szolgillat, mind a k<izpont feladatai vonatkoz6silban. A szolg6lat vonatkoz6s6bantiirsul6sos feladatellirths esetdben figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a krjzos hivatalokegysdgdt megbontani.
A telepiildsi tinkorm6nyzatoknak 2015. novemter 30. napjSig dontenitik kell a feladatell5t6s irjrendelkez6seknek megfelelo biztosit6sa m6.di!rol,_es eren itdpontrg k6relmeznii.ik kell a szolgriltat6inyilvintartitsba bejegyzett adatok m6dositdsat. Ha a fenntart6 a kdrelmet hatririd6ben benyfijtja, azeljrlr6s befejez6sdig rigy kell tekinteni, mintha a klrelmezett adatm6dositris joger6sen be lennejegy ezv e a szolghltatoi nyilvrintartdsba.
Mivel M6trasz6los Kcizsdgi Onkorm6nyzat rendelkezik csal6d-ds Gyermekj6ldti szolgf lattal, ez6rt ahat 

.teleptilds polg6rmestere megegyeiett abban, hogy ut ot t"l"prilds csatlak ozik a M6trasz6l6sicsal6d- ds Gyermekj6l6ti szolg6latioz.Ez6rtMitrarro'io. szakmai programj6t ki kell egdsziteni, hogya szolg|ltatirsi ktirzet 2016. januir 1-tol kiegdsziil Bokor, Cserh6tszentiviin, Felsotold Ga*ib 6s Kutas6te I eptil 6 sek k6zi gazgatfusi teri.i I et6ve | .

A kdpvisel6-testiiletnek az ellkeszitett szakmai programot hatirozattalkell elfogadnia.Kdrte a jelenl6vok dszrevdteleit,hozzhszSl6sait a na"pirendi ponttat kapcsolatban.
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A k6pviselok egyet6rtettek a n!!e6n1e;qr el6terjeszt6s6vel,, javasolt6k fogadj6k el - az 1' sz6mri

mell6klet szerint - Mdtraszolos rozs6gi Onkorminyzat Csal6d- es Gyermekj6l6ti Szolgrilat szakmai

programjSt.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal - az alilbbi hatarozatothozta:

20 I 201 5.(X1.21 .\ szhmft \.?thr oza\a

M6trasz6l6.K6'.6ffinko,,,'6,,y,utuCsal6d-6sGyermekj6l6tiSzolg6lat
Szakmai programj 6nak elfogad6s6r6l

Garfb Kilzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete napirendre hizte 6s megt6rgyalta

M6traszolos Kdzs6g Onto..atty At CsalSd- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat Szakmai

ProgramjSt.

A k6pvisel6-testi.ilet irgy dtintdtt, hogy csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolg6lat Szakmai

programj6t elfogadja 20 I 6' januar I -jei hatillyal'

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza MStrasz6los Kdzs6g Onkorm6nyzat

polg6rmesrer6t, hogy " -titoatri enged6ly irSnti k6relmet nyrijtsa be a N6gr6d

MegYei Korm6nYhivatalhoz'

Hat6rid6:20 I 5' november 30'

Felelos: Kov6cs Zoltin polgfrmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester ir megkoszonte a

r6szv6telt, s az iil6st bezfurta'

kmf.

Kov6cs Zoltiln
polgSrmester

6radi Istv6nn6
jegyzo megbizottja
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JELENLETI iv

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzataKepvisel6+esti.ilet6nek 2015. november 27. napjan
megtartott testi.ileti til6sdrol

Kov6cs Zolttn pol g6rmester

Nagy Antaln6 k6pvisel6

Szegi Szabolcs k6pvisel6

Tan6cskoz6si j oggal meghivottak

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Lakoss6g r6sz6rol me gj elentek
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MStrasz6l6s Kiizs6gi Onkorm6nyzat

Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti SzolgSlat szakmai programja

Ala pelldtds formiiia:

Elliitiisii na k m6dia:

Az elldt;is sz6khelve:

Szole6ltat6si k6rzet:

csaliidsegft6s 6s gyermeki6l6ti szolgdltatds

ijn6ll6 csalddgondoz6 foglalkoztat6s6va I

3068 Mdtrasz6l6s, Kossuth t6r 15.

Mdtrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentivd n,

Fels6told, Gardb 6s Kutas6 kdzs6g

kozigazgat6si teriilete

Az elliitds is6nvbev6tel6nek helve: 3068 Miitrasz616s, T(zolt6 utca 3.

3066 Cserhiitszentivdn, Kossuth it 1.

Fenntart6 szerv megnevez6se. sz6khelve: Miitrasz6l6s Kdzs6g 0nkormiinyzata

3068 Miitrasz6l6s. Kossuth t6r 15.

FoRlalkoztatott csalddqondoz6k szdma: 1f6 (f6dllitsn, napi 8 6riis)

Foslalkoztatott csal6dgondoz6 v6qzetts6qe: Eszterhdzy Kdroly F6iskola

Szociiilpeda96gi BA

A szolgdltat5si kairzetben 616 kiskoriak l6tsz5ma: 301 f6
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1, A szolgdltatSs c6lja, feladata, alapelve

A mai t6 rsadalmi/gazdasdgi kcirnyezetben alapvet6 fontoss6ggal bir a csaliid, amelynek eg6szseges

m(krjd6se elengedhetetlen felt6tele a v6ltoz6 vil69unk kihivdsaira val6 felk6sz0l6sre, illetve a

kulonbijz6 dletkori helyzetekben ad6d6 probl6miik rugalmas megold6sdra. A szocidlis tdrv6ny es a

gyermekv6delmi torv6ny alapvet6en keretet ad annak a lehet5s6gnek, hogy a k0ldnbiiz5

6lethelyzetekben felmer0l6 probl6mdkra a csal6d k6pes legyen megolddst taliilni a szoci6lis 6s

gyermekv6delmi szolg6ltat6st nytjt6 int6zm6nyek tiimogatdsdva..

Az alapell:itiis feladata, hogy a csaliid mikroktirnyezet6ben olyan preventiv, esetenk6nt korrekci6s

tSmogatdst nyrljtson, amely tiimogatja a csalddot abban, hogy betoltse tdrsadalmi szerepet. Az

int6zm6nyi struktira lehet6sdget nyijt arra, hogy a rendelkez6sre d116 szakmai eszkozok 6s forrdsok

hat6konyabb felhaszndlisdvalolyan szem16letet alakitsunk ki, amely els6sorban a csalddon bel0l meg

l6v6 er6ss6gekre tdmaszkodva er6sitik azokat a k6szs6geket, amelyek k6pess6 teszik a csalddokat a

sajiit 6letiikben felmerii16 prob16mdk kezel6s6re. Olyan szolgdltatiisi rendszert nyijtsunk, amelyek

egyes elemei a csaldd feln6tt 6s gyermek tagjai szdm6ra is megfelelS tdmogatdst ny0jtson.

Az alapelliit6snak - a szociSlis munka eszkozeinek 6s m6dszereinek felhaszniil;is;ival - a jogszabSlyban

el6frt gyermekj6l6ti elliitiisok teljesit6s6vel, kdzvetit6s6vel 6s szervez6s6vel hozzd kelljdrulnia:

a) a gyermekek testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erkdlcsi fejl5d6s6nek, j6l6t6nek, a csalddban tdrt6n6
nevel ked6s6nek el6segit6s6hez,

b) a vesz6lyeztetetts6g megel626s6hez,

c) a kialakult vesz6lyeztetetts6g megszilntet6s6hez, valamint

d) a gyermek csaliidjilb6l tiirt6n6 kieme16s6nek megel6zds6hez.

1. 1, Az int6zm6ny/szolg:iltat:is l6trehoz6sdnak c6lla:

Az elldtdsra jogosultak probl6miiinak komplex kezel6se, a csal;idok kiegyensilyozottabb 6letvitel6nek

t6mogatiisa, a konfliktusos helyzetek felolddsa, a gyermekek testi, lelki eg6szs6g6nek, csalddban

tort6n6 nevel6s6nek el6segit6se. Az int6zm6nyi strukt(ra lehet6v6 teszi, hogy a c6lok el6r6se

6rdek6ben, komplex m6don a csalSd minden tagjiira kiterjed6en tdmogatdst nyijtsunk.

A szocidlis igazgatdsr6l 6s szoci6lis elldtiisokr6l sz616 1993. 6vi lll torv6ny, a gyermekek v6delm6r6l 6s

a gy;imiigyi igazgatdsr6l sz6lo 1997.6vi XXXI. t6rv6ny, valamint e tdrv6nyek v6grehajtdsdra kiadott
jogszabiilyok hatilrozzSk meg azokat a szakmai feladatokat, szem6lyi 6s tdrgyi felt6teleket, amelyek

figyelembev6tel6vel kell m(krjdnie az int6zm6nynek. Munk6nknak iriinymutatdst ad a szocidlis

munka etikai k6dexe is.

1. 2. Az int6zm6ny feladatai:

A szocidlis igazgatds16l 6s szocidlis elliitilsok16l sz6l6 1993. 6vi lll torv6ny 64.5-iiban foglalt
csalddsegit6s feladatainak elldtdsa, figyelembe v6ve a szem6lyes gondoskodiist ny(jt6 int6zm6nyek

szakmai feladatair6l 6s m(k<jd6stik felt6teleir6l sz6l6 IIZOAO (1. 7.) SZCSM. rendelet 29-30. s-ilt,
va lamf nt az t-3. 6s 7 . szd mi mel16kleteit.

A gyermekek v6delm6161 6s a gydmugyi igazgatSsr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. torv6ny 38-40.5-iiban
foglalt gyermekj6l6ti szolgiiltatiisfeladatainak elldtdsa, figyelembe v6ve e torv6ny v6grehajtdsdra

kiadott szem6lyes gondoskod6st nyijt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi int6zm6nyek, valamint



szem6lyek feladatair6l 6s m(k<id6si]k felt6teleir6l sz6l6 15/1998 (lV. 30.) NM. rendelet 5-26. s-ait 6s

30. 5 -iit, valamint e rendelet t-2 sz6mi mell6kletei

1.3 A feladatok ell6tfs6hoz szuks6ges alapelvek

A nyitottsiig elve

A szolgiiltatdsok ig6nybe v6tele felt6telhez nem ktjthetS. Egy6nek, csoportok, kdzdss6gek vagy

kozvetlen0l keresik fel, vagy a terlileten m(kod6 m6s int6zm6nyek javasolhatjdk a kapcsolatfelv6telt,

illetve a szolgdlat ajiinlja fel segits6g6t a kliensnek. Kizii16lag olyan szolgdltat6sok ny0jthat6k,

amelyekre a kliens a szolgillat iiltal feltiirt lehet6s6gek kdzi.il ig6nyt tart. Az int6zm6ny jogosult

elzdrk6zni a tovdbbi segits6gnyljtiis e16l, ha a kliens egyiittm(k6d6sre nem hajland6.

Az onk6ntess6g elve

A szolgSlat klienseivel - klv6ve az egyuttmiikiid6si kotelezetts6get - az iink6ntess6g alap.iiln alakit ki

egyUttm{ikdd6st. M(kdd6se nem hat6sdgl, hanem szolgdltat6 jelleg(. A klienssel tdrt6n6

egyuttmfik0d6s alapja a kozdsen megfogalmazott c6lok megval6sitdsa. A szo196lat munkatdrsai

mindenkor kliensei 6rdekeit k6pviselve tev6kenykednek. Srilyos vesz6lyeztet6s eset6t kiv6ve, csak az

6rintett szem6ly, illetve tdrv6nyes k6pvisel6je hozziijilruliis6valjogosult int6zkedni.

A szem6lyis6gi jogok v6delm6nek elve

A Szolgiilat munkatdrsainak tev6kenysdge sordn tudomds5ra jutott, a kliensek szem6lyis6gi jogait

6rint6 adatok 6s t6nyek nyilvd nta rtds6 ra, keze16s6re k6telez6ek az adatok v6delm616l sz616

tairv6nyben 6s a Szocidlis Munka Etikai K6dex6ben foglaltak. A SzolgSlatot felkeres6 5llampolgdrok

n6vtelens6g6t - kivdns6g szerint - a SzolgSlat munkatdrsai megtartani kijtelesek.

Az egyenl6s6g elve

A Szolgiilat minden iigyfel6vel nemre, fajra, felekezetre, csal.idi iillapotra, korra tekintet n6lkiil

koteles 6rdemben foglalkozni, illetve a hatdskor6be nem tartoz6, vagy azt meghalad6 iigyekben

sziiks6ges felvildgositdst adni. Munkiinkat nemre, korra, t6rsadalmi 6s etnikai hovatartozdsra, valldsi

6s viliign6zeti meggy5z6d6sre, nemi irdnyultsdgra, fogyat6kossiigra 6s eg6szs6gugyi iillapotra tekintet
n6lk , valamint b6rmely egy6b hdtrdnyos megki.ildnbOztet6s kiz6rdsdval v6gezzUk. Szakmai

tev6kenys6gtink sorSn a titoktartdst 6s az informdci6k felel6s kezel6s6t biztositjuk

2.1, A Szakmai Program c6lja

A Szakmai Program c6lja, hogy riigzitse a szocidlis 6s gyermekj6l6ti szolgdltatdsok c6uait, feladatiit,
ig6nybev6te16nek felt6teleit, m(k0d6s6re vonatkoz6 szervezeti k6rd6seket. Mdtrasz6l6s K6zs6g

CsaliidsegitS 6s Gyermekj6l6ti Szolgd latszakmai programja az int6zm6ny iiltal nyijtott szociiilis
a la pszolgd ltat6sra (csaliidsegit6s), 6s gyermekj6ldti alapell6tdsokra (gyermekj6l6ti szo196ltatiis)

vonatko26 informiici6kat integrdltan tartalmazza.

2,2. Az int6zm6nyre vonatkoz6 adatok

Az intizminy neve.' Mdtrasz6l6s Kcizs6g Csaliid- 6s Gyermekj6l6ti Szolgiilat

Szikhelye:3068 Mdtras26l6s, Kossuth t6r 15.



Teriileti iroddlc elldtottak szamdra nyitva 6116 helyisdgek:

3068 Miitrasz6l6s, Kossuth t6r 15.

3066 Cse rh dtsze ntivii n, Kossuth [t 1.

Mfiktidesi teriilete:

Mdtrasz6l6s K6zs6g 0nkormdnyzatdnak kozigazgatiisi ter0lete

Bokor K<!zs69 Onkorm5nyzatdna k k0zigazgatdsi teriilete

Cserh6tszentivdn Kdzs6g 0nkorm6nyzatdnak kozigazgatdsi teriilete

Fels6told Kozs6g 0nkormiinyzatdnak kOzigazgatdsi terUlete

Garilb Ktizs6g Onkormdnyzatdnak kozigazgatdsi teriilete

Kutas6 Kozs6g 0nkormdnyzatdnak kOzigazgatiisi teriilete

3. Az elliitottak kiire, az ellSt6si teriilet bemutatisa

Mind a hat telepiildsen megfigyelhet6 a lakossdgszdm lassLi csdkken6se az elm(lt 6vekben, a

gyermekek szdma a t6rs6gben csiikken6st mutat. Jellemz6en mutathat6 a csalddmodell

megv6ltozdsa, a hdzassdgkiit6sek szdmdnak csdkken6se, az 6lettdrsi kapcsolatban 6l6k szdmdnak

emelkeddse a telepiil6seken. A nemenk6nti 6s korcsoportonk6nti bont6s alapjdn magas az 50-60 ev

kiiziitti f6rfiak hal;iloziisi arAnya, az 50-60 6v kdzijtti n6kn6l az dzvegyek szdma. A gazdasdgi aktivitils
szerlnt magas az aktiv kor0ak ktjz0l a munkan6lkiiliek szdma.

A kisebbs6get egy telepiil6sen a romilk k6pviselik. Roma Nemzetis6gi Onkormdnyzat Mdtrasz6l6s

kozs6gben mfikodik, a tObbi telep0l6sen nyilv6ntartott kisebbs6gi onkormdnyzat nincs.

3. 1. Az elliitisi teriilet kiemelt probl6m5i

o szil6k alacsony iskoldzottsdga,
. n6 az 6lta16nos iskoldt nem befejez6 gyermekek szdma,

o orszdgos, megyei dtlagndl magasabb munka n6lkUlis6g,

. a telep0l6si iinkormdnyzat forrdshidnya,
o a lakossdg alacsony jiivedelme miatt, az onkormdnyzati tdmogatds jelent6s m6rt6k(

ig6nybev6tele,

3, 2, Az elliitottak k6re

A csaliidsegit6s Mdtrasz6l6s, Bokor, Cse rh dtsze ntivd n, Fels6told, Gariib 6s Kutas6 telepiil6sek
kozigazgatiisi teriilet6n 6l5k sziim;ira t6rit6smentesen ig6nybe vehet6 szolgdltat6s, a szoci6lis vagy

mentdlhigi6nds probl6miik, illetve egy6b krizishelyzet miatt segits6gre szorul6 szem6lyek, csalddok

sz6m1ra az ilyen helyzethez vezet6 okok megel6z6se, a krizishelyzet megsz0ntet6se, valamint az

6letvezet6si k6pess6g meg6rz6se c6ljiib6l nyijtott szolgSltatds. (1993. 6vi lll. tdrv6ny a szocidlis

igazgat;is16l 6s a szocidlis elldtiisok16l)

Gyermekj6l6ti szolg6ltat6s Miltrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentivdn, Fels6told, Gariib 6s Kutas6

telepill6sek kdzigazgatdsi teriilet6n 616 0-18 6ves gyermekek 6s fiatalok, valamint sziileik szdmdra

ny0.itott t6rit6smentes szolgdltatds. A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyiim0gyi igazgatdsr6l sz6l6 7997.

6vi XXXI. Tdrv6ny 38.5. (2) bekezd6s6ben meghatdrozottak szerint a gyermekj6l6ti alapelliitiis



keret6ben nyijtott szem6lyes gondoskoddst tlgy kell biztositani, hogy lehet6s6g szerint a jogosult a

lak6hely6n, tart6zkoddsi hely6n az elliitiist ig6nybe tudja venni. Ennek 6rtelm6ben az int6zm6nyi

t6rsulds telep0l6sein 616 valamennyi gyermekre ki kell, hogy terjedjen. A Gyermekj6l6ti SzolSdlat

Miitrasz6l6s kaizs6g, Bokor kdzs6g, Cserhiitszentiv6n kozs6g, Fels5told kdzs6g, Gariib kiizs6g 6s

Kutas6 kdzs6g krizigazgat6si teriilet6n bejelentett lak6hellyel, vagy tart6zkodiisi hellyel rendelkez6
magyar dllam polgiirsdgti, valamint leteleped6si vagy beviindorliisi enged6llyel rendelkez6, tov6bb6
a magyar hat6silgok dltal menekiiltk6nt elismert gyermekre, fiatal feln6ttre 6s sziileire terjed ki.

(cyvt. a. 5. (1) bek. a). pont)

4. Csaliidsegit6 Szolg6lat

4. 1. Szakmai alapelvek 6s szab6lyok

Feladatainkat a szocidlis igazgatdsr6l 6s szocidlis elliitdsokr6l sz616 1993.6vi lll. t6rv6ny, valamint a

szem6lyes szolgdltatdst nyijt6 int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s m(ktjd6siik felt6teleir6l sz6l6

L|2OOj (1.7.) szcsM. rendelet, a 63/2006 (tll. 27.) Korm. Rendelet, a rendszeres szocidlis seg6lyben

r6szesii16, aktiv koru nem foglalkoztatott szem6lyek eset6ben el6irhat6 egyuttm(kdd6si
kdtelezetts6g szabSlyozris;lr6l sz6l6 7OOU\998. (NM. 4.) NM. lriinyelve szabja meg. Csaliidsegit6i

szolgdltatdsainkat igy szervezziik, hogy az ell6t6si teriileten 616 egy6nek 6s csalSdok szdmdra

el6rhet5 legyen.

Kiemelt c6lcsoDortok:

o Neh6z 6lethelvzetben l6v6 csa16dok

. 56rUlt funkci6jri csa lildok

. Tart6s munka n6lkiiliek, aktiv kor[ nem foglalkoztatottak, fiatal munkan6lki]liek
o Tdbb probl6mdval kiizd6 csalildok
o Lakhatdsi 6s ad6ss6gterhekkel kiizd6 csalildok
. lfjrisdgi korosztdly

4. 2. Szakmai kapcsolatok

Int6zm6nyiink a kiivetke26 szervezetekkel, int6zm6nyekkel tart kapcsolatot:

o Kdzos 0nkormiinyzati Hlvatal illet6kes csoportjaival
o csaliidsegit6 szolgdlatok, szolgdltatdsok
o id6seket elldt6 int6zm6nyek
. eg6szs6gtigyi szolgdltatdst nyljt6k (hiiziorvosok, szakorvosok, k6rh6zi szocidlis munkdsok,

fekv6beteg int6zm6nyek, N6grdd Megyei Korm5nyhivatal N6peg6szs6giigyi Szakigazgat6si

Szerv stb.)
. neve16si-oktat6siint6zm6nyek
o rend6rs6g, i.igy6szs6g, bir6siig, piirtfog6 feliigye16 szolgiilat
o koziizemiszolgilltat6k
. civil szervezetekkel, alapitvil nyokka l, egyesiiletekkel, egyhiizakkal

4.3. A csaliidsegit6 szo196ltatiis c6lla

A csalSdsegit6s a szocidlis vagy mentiilhigi6n6s prob16miik, illetve egy6b krizishelyzet miatt segits6gre

szoru16 szem6lyek, csalddok sz6mdra az ilyen helyzethez vezet6 okok megel6z6se, a krizishelyzet

megsziintet6se, valamint az 6letvezet6si k6pess6g meg6rz6se c6ljiib6l nyijtott t6rit6smentesen
ig6nybe vehet6 szocidlis szolgiiltatds.



5. A csalidsegit6 szolg6ltat6s feladatai

A Csaliidsegit6 Szolgiilat feladata a csal6dok segit6se 6rdek6ben vesz6lyeztetetts6get 6s

krizishelyzetet 6szlel6 jelz6rendszer m(kddtet. A csalddok segit6se 6rdek6ben vesz6lyeztetetts6get
6s krizishelyzetet 6szle16 jelz6rendszer m(kijdik. A jegyz6, a jdriisi hivatal, tovdbbd a szocidlis,

eg6szs6g0gyi szolg6ltat6, int6zm6ny, valamint a gyermekj6l6ti szolg6lat, a pdrtfog6i feliigyel6i 6s a

jogi segitsdgnyijt6i szolgdlat jelzi, az egyesi.iletek, az alapitvdnyok, a vall6si kdzdss6gek 6s a

magdnszem6lyek jelezhetik a csalddsegit6st nyUjt6 szolgiiltat6nak, int6zm6nynek, ha segits6gre
szoru16 csaldd16l, szem6lyr6l szereznek tudomdst. A kapott jelz6s alapjiin a csalddsegit6 szolgdlat
felt6rk6pezi az elldtdsi terilleten 616 szociillis 6s ment;llhigi6n6s probl6miikkal kiizd6 csaliidok,
szem6lyek kor6t,6s szem6lyesen felkeresve tiij6koztatja 6ket a csalddsegit6s c6lj616l, tartalmii16l. A

kapott jelz6s alapj;in a csalildsegit6 szolg;ilat csa l;ldgondoz6ja felt6rk6pezi az ell6tdsi teruleten 616

szocidlis 6s mentiilhigi6n6s probl6mdkkal kiizd6 csal;ldok, szem6lyek kor6t, 6s szem6lyesen
felkeresve t6j6koztatja 6ket a csaliidsegit6s c6lj616l, tartalm616l.

A csalSdsegit6 szo196lat a jelz6rendszer mfikOdtet6se 6rdek6ben

o Ajelz6rendszer mfik6dtet6se 6rdek6ben a jelz6sre kiiteles szervezeteket felhivja a

vesz6lyeztetetts6g jelz6s6re, krizishelyzet 6szlel6se eset6n az a116l val6 tiij6koztatdsra,
. Tiij6koztatja a jelz6rendszerben r6szt vev6 tovibbi szervezeteket 6s az ellStdsi teriilet6n 616

szem6lyeket a vesz6lyeztetetts6g jelz6s6nek lehet6s6g6rdl,
o Fogadja a be6rkezett jelz6seket, 6s felkeresi az 6rintett szem6lyt, illetve csalddot a

csalddseglt6s szolgiiltatiisai16l val6 tdj6koztatds 6rdekeben,
. A vesz6lyeztetetts6g, illetve a krizishelyzet megszUntet6se 6rdekdben megteszi a szUks6ges

int6zked6seket,
. Az int6zked6sek t6ny6r6l tdj6koztatja a jelz6st tev6t,
. Folyamatosan figyelemmel kis6ri az 6rintett szem6lyt, illetve csalddot vesz6lyeztet6

kciriilm6nyeket 6s a vesz6lyeztetett szem6ly, illetve csaldd szocidlis elldtdsok 6s szociillis

szolgiiltatiisok irii nti sziiks6gleteit.

A csalddsegit6s keret6ben biztositani kell:

o a szocid lis, 6letvezet6si 6s mentiilhigi6n6s taniicsadiist,
. az anyagi neh6zs6gekkel kiizd6k szdmdra a p6nzbeli, term6szetbeni elldtdsokhoz, toviibbd a

szociSlis szolgdltatdsokhoz val6 hozz6jutds megszervez6s6t,
o A csalddgondoziist, igy a csalSdban jelentkez6 mfikrid6si zavarok, illetve konfliktusok

megolddsd na k el6segit6s6t,
. A tart6s munkan6lkuliek, a fiatal munkan6lk0liek, az ad6ss:igterhekkel 6s lakhatdsi

probl6miikkal kiizd6k, a fogyat6kossdggal 616k, a k16nikus betegek, a szenved6lybetegek, a

pszichi6triai betegek, a kiibit6szer-probl6milvalkiizd6k, illetve egy6b szocidlisan rdszorult
szem6lyek 6s csal6dtagjaik 16sz6re tandcsad5s nyijtiisiit,

o A mened6kjogi torv6nyben meghatdrozott integrdci6s szerz6ddsbe foglalt t6rsadalmi
beilleszked6s el6segft6s6t.

A csal6dsegit6 szolgiilat egy6b feladatai kO16ben

o szocidlis 6s egy6b informdci6s adatokat gyfijt az elldtdst ig6nybevev6k megfelel6
t6j6koztatdsa 6rdek6ben,

. segits6get ny0jt az egy6nek, a csalddok ka pcso latk6szs6g6 ne k javitiisiihoz,

. segiti a specidlis tdmogat6, onsegitS csoportok szervez6s6t, m(kodtet6s6t,



A csalddgondoz6i munka megel6z6st 6s segit6 beavatkozdst egyardnt tartalmaz:

. a probl6mdk meglsmer6s6re diagn6zist 6llit fel
o a csalddokkal kdz6sen dolgoz ki probl6mamegold6 strat6gidkat
. egy0ttm{ikodik a teriilet6n l6v6 nevel6si, oktatdsi, eg6szs6giigyi, szocidlis 6s t6rsadalmi

szervezetekkel, int6zm6nyekkel
. kapcsolatot 6pit ki a t6rsint6zm6nyekkel, segit6 szolgdlatokkal
. az int6zm6nyek kozott kapcsolatteremt6 szerepet vdllal
. javaslatot tesz a gondozott csaliidoknak a prob16ma megoldiisiit segit6 int6zm6nyek

ig6nybev6tel6re
. eljdr a csaliidok 6rdek6ben, tdmogatja 6ket jogaik 6rv6nyesit6s6ben
. javaslatot tesz anyagi 6s dologi segits6gnyijtds formdira
. javaslatot tesz a gondoz:isi folyamat dtmeneti sziineteltet6s6re, vagy megsziintet6sere
. a feltdrt 6s megismert szociiilis 6s mentdlhigi6n6s probl6miik megolddsdra 6j tipusri

h umil nszolgd ltatdso kat kezdem6nyez az adott kdrnyezetben
o krizoss6gek, csoportok segit6se 6rdek6ben szolgiiltatdsok, akci6k szervez6se
. megismeri 6s alkalmazza a szocidlis munkdban kialakult eljSrdsokat, iigyint6z6si m6dokat,

jogszabiilyi el6iriisokat (mindazokat az informdci6kat, amelyek segitik, illetve akaddlyozzdk
munkdja sorii n)

. megismeri a szoci6lis-szoci6lpolitika i munkilban helyileg tev6kenyked6k kor6t 6s m(kod6si
teriileteiket

o szakmai felk6sziilts6ge 6rdek6ben r6szt vesz tov6bbk6pz6seken
o rendszeresen tanulminyozza a szakirodalmat, szakmai foly6iratokat, gondot fordit

dnk6pz6sre
o megismeri,6s folyamatosan figyelemmel kis6ri a munkdjiival kapcsolatos rendelkez6seket,

jogszab;llyokat, pii lyiizati lehet6s6geket
o ismeri 6s haszniilja munkiijiiban a sziim(t6g6pes nyilvdntartdst
. az 6ltala haszn5lt eszktizok6rt (a ud iovizuii lis, szilmit6g6p, fr6g6p, miiso1696p, fax, stb.)

felel6ss6get viillal
o ell6tja azokat a feladatokat, amelyekkel vezet6 megbfzza
o elv6gzi mindazokat a teend6ket, amelyeket kiiliin jogszabiily vagy a vezet6 a munkaktir6be

utal
. r6szt vesz (6s szervezi) a vesz6lyeztetetts6get 6s krizishelyzetet 6szle16 6s jelz6 rendszer

esetmegbesz616sein, az int6zm6ny team til6seln, munkahelyi 6rtekezleteken, szakmai
tovdbbk6pz6seken.

Altaliinos adminisztrdci6s tev6kenys6gek:

o a kliensekr6l 6s a gondozdsi tev6kenys6gr6l nyilviintartiisokat vezet (forgalmi napl6,

esetnap16, meg6llapod6sok, statisztika i je le nt6sek stb.)
. feljegyz6st k6szit a terepmunkd16l
o valamennyicsalSdgondoziisr6ldosszi6tnyit
o irdsban rogziti megfigye16seit, liitogatiisdnak tapasztalatait, csaliiddal kaizosen kidolgozott

probl6mamegoldds m6djiit, kapcso16d6 szem6lyek, int6zm6nyek v6lem6ny6t
o rendszerezi a csalddra vonatkoz6 informiici6kat
. sz6mit6g6pes adatriigzit6sben r6szt vesz
o Kozponti Elektronikus Nyilvdntartds a Szolgdltat6st 196nybevev6kr6l -KENYSZI-napi

vezetese



6. Tiirgyi, technikai felszerelts6g

Mdtras26l6sdn a csaliidgondoz6 rendelke26s6re illl f6vonalas telefon, szdmit6gep, internet
hozzdf616ssel. A csalddsegit6 szolgdlat az int6zm6ny mdsik szervezeti egys6g6vel kdzosen haszndlja a

f6nymiisol6t 6s az interji szobiit. Csaliidliitogatdsokhoz a csalddgondoz6 sajdt g6pkocsit haszndl.

Bokor, Cserhdtszentivdn, Fels6told, Gardb 6s Kutas6 telepill6sek vonatkozdsdban a terijleti iroda a

Miitrasz6l6si Kozos Onkormdnyzati Hivatal Cse rhdtsze ntivd ni Kirendelts6g van. A csalSdsegit6 es a

gyermekj6l6ti szolgiilat egy iroddban van. Telefon, sziimit6g6p Inte rnet-hozzdf6 r6sse l, nyomtat6,
f6nym6sol6 kozcis haszn6latban van a k6t szolgdlatban.

7, A csalddsegit6 szolgSlat szakmai feladatell6tds6nak megszervez6s6nek m6dja

7. 1. Altaliinos m(kiid6si rend

Ugyf6lfogad;is: H6tf5t6l csntort<ikig 8:00-12:30 iigyf6lfogadds sziinetel

13:00-16:00 0gyf6lfogad6s

P6ntek: 8:00-15:00 (Cserhdtszentivdn Ktizs6gben)

7.2. A csal6dsegit6 szolg6lat szem6lyi felt6telei

A telep0l6seken 1fd f6dlldsri csalddgondoz6 (szociiilpedag6gus) liitja el a feladatot. A csalddgondoz6

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

8. A szolgSltat6sok ig6nybev6tel6nek m6dja 6s felt6telei

8. 1. Az ell6tfs ig6nybev6tel6nek m6dja, felt6telei

o A csalddsegitd szolgdltatds ig6nybev6tele onk6ntes, az elliit6st ig6nyl6, illetve torv6nyes
k6pvisel6je k6relm6re, inditvd nyira tOrt6nik.

o Kiizvetlenul felkereshetik mindazok a tdrsulds teriilet6n 615 6s tart6zkod6 gyermekek 6s

felnSttek, akik a szolgillatot bizalmukkal megtisztelik.
o A csalddsegit6 szolgilltatiis ig6nybev6tele tOrt6nhet 6szlel6 6s jelz6 rendszeren keresztiil

hat6silgi hatdrozat alapjiin (pl. aktiv kor( nem foglalkoztatott szem6lyek
egyijttm6kod6si kdtelezetts6ge).

8.2. Az ig6nybev6tel felt6telei

. a szocidlis torv6ny, illetve Gyermekv6delmi torv6ny dltal el6irt kcitelez6 feladatok ds

szolgii ltatiisok ingyenesek.
. egyes speci6lis esetekben (pl. tdboroztatds, gyermekiid tiltet6s, 16szv6teli dii) t6rit6si

dij/hozzdj1rul6s k6rhet6, mely a kolts6gvet6si gazddlkodiis trirv6nyess6g6nek biztosftiisa

6rdek6ben bev6tele26sre ker0lnek az int6zm6ny kolts6gvet6s6be.

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

Int6zm6ny0nk tev6kenys6ge els5dlegesen a szem6lyes ka pcso latta rtdsra 6piil. A csaliidsegit6 6s a

gyermekj6l6ti szo196ltatdst 0nk6nt ig6nybe vev6k eset6ben az els6 taliilkozds az int6zm6nyben
tdrt6nik, amelyen a felvet6d6 probl6miik, felmeriil5 ig6nyek megtiirgyal6sa utdn kerail sor az

egyiittm(ktid6s szinter6nek a megbesz6l6s6re. Ez a tovdbbiakban, az int6zm6nyben, az igyf6l
lak6s;ln, a probl6m;it6l f0gg6en egy6b helyen ttirt6nik. Jelz6s eset6ben (hat6siigi, jelz6rendszeri) az

0gyf6l lakiisdn, aktudlis tart6zkod6si hely6n (eg6szs6gi]gyi int6zm6ny, nevel6si-oktatds int6zm6ny,
stb.) ttjrt6nik az els6 taliilkozds. Amennyiben az 0gyf6l dllapota sz0ks6gess6 teszi, a gondoz6s



kizd16lag a tart6zkodiisi helyen t6rt6nik. Amennyiben lev6lben vagy telefonon keresik meg
int6zm6nyiinket felvililgositiist, segits6get k6rve, igy a k6r6s, probl6ma jelleg6t6l fiigg6en irdsban,

telefonon kereszt0l vagy szem6lyesen tiirt6nik a segitsdgadiis.

9. Az ell6tottak 6s a szolgSltatSst v6gz6k jogainak v6delm6vel kapcsolatos szabilyok

9. 1. A szociSlis szo196ltat6st v6gz6k jogainak v6delme:

A szocidlis dgazatban foglalkoztatottak, va8y munkaviszonyban iill6 szem6lyek eset6ben biztosftani
kell, hogy a munkav6gz6shez kapcsol6d6 megbecsiil6st megkapjiik, tiszteletben tartsdk emberi
m6lt6siigukat 6s szem6lyis6gi jogaikat, munkiijukat elismerj6k, valamint a munkdltat6 megfelel6
munkav6gz6si kcir0lm6nyeket biztositson szdmukra. Kijzfeladatot elliit6 szem6lynek min6s0l a

csaliidgondoz6. A dolgoz6 eredm6nyes munkilj6nak felt6tele a sajilt eg6szs6ge, ez6rt kotelez6 a

16szv6tel az id6szakos foglalkoz6s eg6szs6g0gyi orvosl vizsg6latokon. Fert6z6 betegs6gben szenved6
munkatdrs a szolg6latndl nem tart6zkodhat, munk6t nem v6gezhet. A Csal6dsegit6 Szolgdlat illtal
kezelt adatok biztonsilga, toviibbii a jogosulatlan hozz6f6rds 6s megvdltoztat6s, jogosulatlan

nyilvdnossdgra hozds elkerUl6se 6rdek6ben a szolgdlat minden munkatdrsa k6teles az adatv6delmi
szab6lyzatban meghat6rozott adat-6s titokv6delmi szabdlyokat betartani. A csaliidgondoz6 a szoci6lis
munka etikai k6dex6t betartva v6gzi a munkdjdt.

9. 2. Ell6tottak jogai

A szem6lyes gondoskoddst ny[jt6 szociiilis int6zm6ny az illtala biztositott szolgiiltatdst oly m6don
v6gzi, hogy figyelemmel legyen az elliitiist ig6nybe vev6ket megillet6 alkotmdnyos jogok
marad6ktalan 6s teljes kiir( tiszteletben tartdsira, kUl0n6s tekintettel

o az 6lethez,
o az emberi m6lt6siighoz,
. a testi 6ps6ghez
. a testi-lelki eg6szs6ghez va16 jogra

Az elliitiist ig6nybe vev6t megilleti szem6lyes adatainak v6delme, valamint a magiin6let6vel
kapcsolatos titokv6delem. Figyelmet kell forditani arra, hogy az elldtiist ig6nyl6 adataihoz csak az arra
jogosult szem6lyek f6rjenek hozzii.

A fogyat6kos szem6lyek speci6lls jogai:

o Informdci6hoz, az elldtottat 6rint6 fontosabb adatokhoz va16 hozzdf6r6s biztositdsa.
. Onrendelkez6s elve, a fogyat6kos szem6ly 6letvitel6vel kapcsolatos dont6seinek tiszteletben

tartasa.
o Tdrsadalmi integrdci6jukhoz va16 jog, mils szemdlyekkel tdrt6nd kapcsolat ki6pit6se,

kapcsolat javitdsa, valamint az int6zm6nyek, szo196latok ig6nybev6tele, e16r6se.

A szolgdltatdsainkat ig6nybe vev6knek joguk van a szocidlis helyzetiiknek, eg6szs6gi 6s mentilis
iillapotuknak megfelel6, az int6zm6nyi.ink dltal nyijtott teljes kdr( elliitiisra, speciiilis helyzetiik, vagy
iillapotuk alapjiin egy6ni szolgiiltatiis ig6nybev6tel6re.

NemUkt5l, faji hovatartoz6sukt6l, nemzeti vagy etnikai kisebbs6ghez tartozdsukt6l,
fogyat6koss6gukt6l, szexu6lis i16nyultsilgukt6l, vagyoni 6s egy6b helyzetiikt6l, tulajdonsiigaikt6l vagy
jellemz6ikt6l f0ggetlenUl biztositjuk az egyen16 biin6sm6d ktivetelm6nyeinek 6rv6nyre juttat6siit

Az int6zm6ny vezet6je gondoskodik arr6l, hogy az elldtott jogi k6pvisel6 6s a gyermekjogi k6pvisel6
neve, e16rhet6s6ge, fogad66r;iinak helye 6s id6pontja az int6zm6ny teriilet6n j6l liithat6 helyen
klfiiggeszt6sre kertljdn. Biztositja, hogy a jogi k6pvisel6k az int6zm6ny m(kod6si teriilet6re



bel6phessenek, a vonatkoz6 iratokba betekinthessenek, a dolgoz6khoz k6rd6st int6zzenek. A

munkat6rsak sziimdra a jogok gyakorldsdnak 6s a kiitelezetts6gek teljesit6s6nek alapvet6 szab6lyait a

kozalkalmazottak jog;lll;lsd16l sz6l6 tOrv6ny hatdrozza meg. A Szoci6lis t6rv6nyalapjiin megilleti 6ket a
munkav6gz6shez kapcsol6d6 megbecsi.il6s, emberi m6lt6sdguknak 6s szem6lyis6gi jogaiknak

tiszteletben tartdsa. Szakmai munkdjuk v6gz6se sordn a szem6lyes adatok v6delm6r6l 6s a ktjz6rdek

adatok nyilvdnossiigii16l sz6l6 torv6ny hatSlya alatt dllnak.

10. A helyettesit6s rendje

Az int6zm6nyben foly6 munkiit a dolgoz6k id6leges vagy tart6s tdvoll6te nem akaddlyozhatja.

A csaliidgondoz6t Tar Kiizs6g Onkorm6nyzat csalildgondoz6ja helyettesiti kiilon meg;illapodds

szennt.

11. Gyermekl616ti Szolg6lat

11. 1, Szakmai alapelvek 6s szab6lyok

Feladatainkat az !997. 6vi XXXI. tv.-a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi igazgatdsr6l, a 15/1998.
(lV. 30.) NM. Rendelet -a szem6lyes gondoskoddst nyijt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi

int6zm6nyek, valamint szemdlyek szakmai feladatair6l 6s m(kod6silk felt6teleir6l, a I49/L997. llx.
10.) Korm. rendelet -a gy6mhat6sdgokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gyilm0gyi eljdriisr6l, a

B5/r997. (Xll. 17.) Korm. rendelet -a gyamhatosdgok, a teruleti gyermekv6delmi szakszolgdlatoK, a

gyermekj6l6ti szolgiilatok ds a szem6lyes gondoskoddst nytjt6 szervek 6s szem6lyek dltal kezelt

szemdlves adatokr6l, valamint az 7992.6vi LXlll. Tv. -a szem6lves adatok v6delm6r6l 6s a k6z6rdekfi

adatok nyilvdnossdgS16l sz616 tiirv6ny szabja meg. Gyermekj6l6ti szolgiltatdsainkat lgy szervezziik,

hogy az ellStesi ter0leten 616 gyermekek 6s csa16dok szdmdra e16rhet5 legyen.

Celcsooort

A telepiil6seken 616 gyermekek (0-18 6ves korig), azok sziil6je, vagy m6s ka pcso latta rtii sra jogosult

hozzdtartoz6. Vesz6lyeztetett 6s hdtrdnyos helyzetben l6v6 gyermekek, ideiglenes hatiilyti
elhelyez6sben 16v6, 5tmeneti vagy tart6s nevelt, ut6gondozdsba hazaker0lt gyermekek, 6s szUleik,

szocidlis vd lsdghelyzetben lev6 vdrand6s anyiik, akik 6letvitelszer(en a telepiil6seken tart6zkodnak.

11. 2. A gyermekl6l6ti szolgSltatis c6lja

A gyermekj6l6ti alapelliitilsok c6lja: Az alapell;ltiisnak hozzii kell jdrulnia a gyermek testi,6rtelmi,
drzelmi 6s erkiilcsi fejl5d6s6nek, j6l6t6nek, a csalddban ttirt6n6 nevel6s6nek el6segit6s6hez, a

vesz6lyeztetetts6g megel5z6s6hez 6s a kialakult vesz6lyeztetetts6g megszu ntet6s6 hez, valamint

a gyermek csalSdjiib6l tOrt6n6 kiemel6s6nek a megel6z6s6hez.

Az alapelliitiis keret6ben ny0jtott szem6lyes gondoskoddst - lehet6s6g szerint - a joSosult

lak6hely6hez, tart6zkoddsi hely6hez legkozelebb esd elldt6st nyijt6 szem6lyn6l vagy int6zm6nyben

kell biztositani. Gyermekj6l6ti szolgiiltatiis olyan, a gyermek 6rdekeit v6d6 speci6lis szem6lyes

szocidlis szolgdltat6s, amely a szocidlis munka m6dszereinek 6s eszkrizeinek felhaszndldsiival szolgiilja

a gyermek testi 6s lelki eg6szs6g6nek, csal;idban tort6n6 nevelked6s6nek el6segit6s6t, a gyermek

vesz6lyeztetetts6g6nek megel6z6s6t, a kialakult vesz6lyeztetetts6g megsziintet6s6t, illetve a

csa liidjiib6l kiemelt gyermek vissza he lyez6s6t.

12. A Gyermekj6l6ti szolgiilat (szolgSltatiis) feladatai:

1. A gyermekj6l6ti szolgSltatSs feladata a gyermek testi, lelki eg6szs6g6nek, csal6dban tiirt6n6
nevel6s6nek el6segit6se 6rdek6ben



A gyermeki jogokr6l 6s a gyermek fejl6d6s6t biztosit6 tdmogatdsokr6l va16 tdjdkoztatiis, a

tiimogatdsokhoz va16 hozzdjut;is segit6se. A gyermeket, illetve sztil6j6t tiij6koztatni kell
mindazokr6l a jogokr6l, tdmogatdsokr6l 6s elliitiisokr6l, amelyek osszefiigg6sben dllnak a

gyermek testi, lelki eg6szs6g6nek biztosit6sdval, csal6dban tdrt6n6 nevelked6s6nek
elSsegit6s6vel. A jogok16l, tdmogatdsok16l 6s elliitiisok16l tdrt6n6 tiij6koztat5st 0gy kell
szervezni, hogy a116l a gyermek - fejletts6g6t6l f0gg6en - tinilll6an, torv6nyes k6pvisel6je
n6lkiil is tudomdst szerezhessen.

Csa liidtervez6si, pszichol69iai, nevel6si, eg6szs6giigyi, mentiilhigi6n6s 6s a kdros
szenved6lyek megel5z6s6t c6lz6 tandcsadds vagy az ezekhez val6 hozzdjut6s megszervez6se.
Ha a csalddtervez6si, a pszichol69iai, a nevel6si, az eg6szs6giigyi, a ment6lhigi6n6s
tandcsaddst nem a gyermekj6l6ti szolgSlat v6gzi, a szolgdlat a gyermeket, illetve sziil6j6t
(torv6nyes k6pviselSj6t)felhivja a tandcsadds ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6re,tdj6koztatja a

tandcsadds c6ljii16l 6s felt6teleir6l,segiti a tandcsaddst nyijt6 felkeres6s6ben. Az

tirokbefogad6 sz0l5t tdj6koztatja az ordkbefogadds utinktivet6se kiir6ben ig6nybe vehet5
szo196ltatds16l, 6s segiti az utdnkijvet6st v6gz6 szervezet felkeres6s6t.
A gyermekj6l6ti szolg6lat a vSlsdghelyzetben lev6 vdrand6s anyiit tdj6koztatja az 6t, illetve a

magzatot megillet5 jogok16l, tdmogatdsok16l 6s elldtdsok16l,segiti a tdmogatdsokhoz,
elldtdsokhoz, sziiks6g eset6n a csalddok dtmeneti otthondban ig6nybe vehet6 ellStiishoz val6
hozzdj utd sba n,szem6lyes segit6 kapcsolat keret6ben kozremfikijdik prob16miii

rendez6s6ben. A gyermekj6l6ti szolgdlat a sziiletend6 gyermeke felnevel6s6t nem vdllal6
vdrand6s anyiit tiij6koztatja a nyilt 6s a titkos ordkbefogadiis lehet6s6g616l, valamint
joghatiisa i16l,a nyilt ajrOkbefogad6st el6segit6 k<izhasznri szervezetek, valamint a nyilt
drokbefogad6st el6segit6 6s a titkos rirdkbefogadilst el6k6szit6 teriileti gyermekv6delmi
szakszolgdlatok tev6kenys6g616l 6s el6 rh et6s6g6 16l,a 116l, hogy biirmely gy6mhivatal 6s

teriileti gyermekv6delmi szakszolgiilat 16szletes tdj6koztatiist ad az ririikbefogaddsi eljdriis16l,
6s hogy bdrmely gydmhivatal illet6kes a sziil6i nyilatkozat felv6te16re, ha a sziil6 az

rirdkbefogaddshoz va16 hozzdjdruliisiit rigy adja meg, hogy az 6rdkbefogad6 szem6ly6t 6s

szem6lyi adatait nem ismeri,a116l,hogy az driikbefogaddsi eljdrils lefolytatds6ra melyik
gyiimhivatal illet6kes, valamint a gyermeknek az eg6szs69tlgyi int6zm6nyekn6l mfikiid6
inkub6torokba tdrt€n6 elhelyez6sdnek lehet6s6g6r6l 6s annak jogi kdvetkezm6nyeir6l. A
gyermekj6l6ti szolgdlat 6s az illet6kes v6d6n6 halad6ktalanul tiij6koztatjiik egymdst, ha a

vdra nd6s anya vSls6ghelyzetben van.

A gyermekj6l6ti szolgSlat segiti a gyermeket, illetve a csaliidjiit az dtmeneti gondozdshoz va16

hozziijutilsban. A gyermekj6l6ti szolg6lat csalddgondoz6ja segits6get nytijt a csalddnak az

6tmeneti gondozdst sz0ks6gess6 tev6 okok megszi..intet6s6ben, illetve elSsegiti a

gyermek miel6bbi hazakerijl6s6t. A tev6kenys6ge sordn a csal6dgondoz6 egy0ttm(k6dik az

dtmeneti gondozdst ny0jt6 szolg6ltat6val.
Szabadid6s programok szervez6se. A gyermek szdmdra olyan szabadid6s programokat kell
szervezni, amelyek a csalSdban jelentkez6 nevel6si probl6mdk 6s hidnyossiigok kdros
hatdsainak enyhit6s6t c6lozzdk, illetve megszervez6se a rossz szocidlis helyzetben l6v6
szul6nek ardnytalan neh6zs6get okozna. A gyermekj6l6ti szolgdlat kezdem6nyezi, hogy a

kiizoktatiisi int6zm6nyek, az ifjrisiiggal foglalkoz6 szocidlis 6s kultu16lis int6zm6nyek,
valamint a civil szervezetek szervezzenek ilyen c6lokat szolg616 programokat. A gyermek
16szv6tel6nek el5segit6se c6lj6b6l a gyermekj6l6ti szolgdlat nyilv6ntart6st vezet a

telepul6sen rendelkez6sre dll6, szabadid6s programokat nyijt6 szervezetekr6l, 6s felk6ri
5ket, hogy nyijtsanak tdj6koztat6st programjaikr6l, amelyekr6l 6rtesiti a gyermekeket, a

sziil6ket (t6rv6nyes k6pvisel6ket), valamint az iskolai gyermek-6s ifjrlsiigv6delmi felel6siiket.
A hivatalos ugyek int6z6s6ben val6 ktizremfikod6s sordn a gyermekj6l6ti szolgdlatsegits6get
ny0jt a gyermeknek, illetve a szul6nek 0gyeik hat6kony int6z6s6hez,tiij6koztatja a

gyermeket, illetve a sziil6t az ig6nybe vehet6 jogi k6pviselet lehet5s6g6r5l,



. A gydmhivatal felk6r6s6re a gyermekv6delmi nyilvdntartils megfele16 adatlapjdt kitOltve

kornyezettanulmdnyt kdszit,felk6r6sre tdj6koztatilst nydjt az oriikbefogadott
gyermekfejl6d6s616l, kOriilm6nyei16l 6s a csalddba va16 beilleszked6s616l.

2. A gyermekj6l6ti szolgSlat leladata a gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megel5z6se 6rdek6ben

A telepiil6si onkormdnyzat a telepiil6sen 616 gyermekek vesz6lyeztetetts6g6nek megelSz6s6t a

gyermekj6leti szolgSltatds 0tjdn szervezi.

. A gyermekj6l6ti szolgillat olyan 6szlel6-6s jelz6rendszert m(kiidtet, amely lehet6v6 teszi

a gyermekeket dltaliiban vesz6lyeztet6 okok feltdrdsdt, valamint az egyes gyermek

ves26lyeztetetts696nek id6ben tort6n6 felismer6s6t. Ennek keret6ben figyelemme
kis6ri a telep0l6sen 616 gyermekek 6letkdriilm6nyeit 6s szociSlis helyzet6t,a
gyermekj6l6ti 6s egy6b szociiilis elliitiisok irdnti szi.iks6glet6t,a gyermekv6delmi vagy

egy6b hat6siigi beavatkozdst ig6nyl6 helyzet6t.
. Agyermekj6l6ti szolgdlatkezdem6nyezi, szervezi 6s dsszehangolja a Gyvt. 17. s-ilban

meghatdrozott, valamint mds 6rintett szem6lyek 6s szervezetek 16szvdtel6t az

6szlel6-6s jelz6rendszerben,
e Felhivja a Gyvt. 17. 5-6ban meghatdrozott szem6lyeket 6s szerveket (a jelz6rendszer

tagjai) jelz6si kdtelezetts6giik irdsban - krizishelyzet eset6n ut6lagosan - tort6n6
teljesit6s6re,nyllviintartja,6s a tdrv6nyben meghatdrozott m6don felhaszndlja az dltala

kezelt adatokat.
. A gyermekj6l6ti szolgdlat az 6szlel6-6s jelz6rendszer r6sz6t k6pez6, a

gyermekv6delmi rendszerhez kapcsol6d6 feladatot elliit6 szem6lyek 6s int6zm6nyek
biirmely gyermek vesz6lyeztetetts6g6vel kapcsolatos jelz6s6t fogadja, 6s a probl6ma
jelleg6hez, a ves26lyeztetetts6g m6rt6k6hez, a csal6d sziiks6gleteihez igazod6

int6zked6st tesz a vesz6lyeztetetts6g kialakuliisiinak megel6z6se, illetve a

vesz6lyeztetettseg megsziintet6se 6rdek6ben. A gyermekj6l6ti szolg.ilat az

int6zkedese16l tdj6koztatja a jelz6st tev5t.
. A gyermekj6l6ti szolgillat fogadja a panaszdval hozzd fordul6 gyermeket, 6s segit

6t probl6mdja megoldds6ban.
. A gyermekj6l6ti szolgiilat gondoskodik a gyermek biintalmazisdr6l, elha nyagoldsd 16l

6rkezett jel26st vagy kezdem6nyez6st tev6 int6zm6ny, szem6ly adatainak ziirtan t6rt6n6
kezel6s6r6l. A gyermekj6l6ti szolgdlat a jelzdssel 6rintett szem6ly r6sz6re nem biztosit
betekint6st a zdrtan kezelend5 adatokat tartalmaz6 irat azon r6sz6be, amelyb6
kOvetkeztet6s vonhat6 le a jelz6st vagy kezdem6nyez6st tev6 int6zm6nyre, szem6lyre.

. A gyermekj6l6ti szolgSlat a gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megel6z6se 6rdek6ben, a

Gyvt. 39.5 (3a) bekezd6se szerint biztositott iskolai szocidlis munka keret6ben a nevel6si-

oktatdsi int6zm6nybe jii16 gyermeknek, a gyermek csaliidjiinak 6s a nevel6si-oktatdsi
int6zm6ny pedag6gusainak nyijt tiimogatdst azdltal, hogy segiti a gyermeket a kordnak

megfele16, a tanulmdnyi k6telezetts6gei teljesit6s6hez, a nevel6si-oktat6s

int6zm6nybe val6 beilleszked 6s6hez sziiks69es kompetenciSi fejleszt6s6ben,segits6get
nyijt a gyermek tanulmdnyi kdtelezetts6geinek teljesit6s6t akaddlyoz6 t6nyez6k
feltdrdsdban 6s megoldilsilba n,a gyermeket a tanulmdnyi el6menetel6hez, k6s6bb

munkavdllaliisiihoz kapcsol6d6 lehet6s6gei kibontakozdsAban. Segiti a gyermek

csaliidjdt 6s a pedag6gust a gyermek sziiks6gleteinek felismer6s6ben 6s

figyelembev6te16ben, a gyermek vesz6lyeztetetts6gdnek megel6z6s6ben, a m6r
kialakult vesz6lyeztetetts6g megsziintet6s6ben,6s a gyermek csalildj;it a gyermek iskolai

6let6t 6rint6 k6rd6sekben, valamint nevel6si probl6mdk eset6n a gyermeket 6s a

csalddot a k6zcittiik l6v6 konfliktus felolddsdban.



A gyermekj6l6ti szolgdlat m(kdd6s6nek megkezd6s6r6l, tev6kenys6g6nek c6ljdr6l 6s tartalmiir6l,
toviibbai el6rhet6s6g616l, valamint szolgdltatilsai ig6nybev6tel6nek m6djii16l tiij6koztatja a

telepiil6si, telepill6s16sz lakossdg5t,6s a tiirv6nyben meghatdrozott szem6lyeket 6s int6zm6nyeket.

A 14. S (3) bekezd6s6nek a)pontjdban meghatdrozott szem6lyekkel 6s int6zm6nyekkel va16

egyiittmfikod6s, valamint tev6kenys6giik iisszehangoldsa 6rdek6ben, tovdbbd a Gyvt. 17. S-ilnak (5)

bekezd6se alapjdn a gy6mhivatal kezdem6nyez6s6re a gyermekj6l6ti szolgSlat esetmegbesz6l6st
ta rt.

Az esetmegbesz6l6sen elhangzottak16l feljegyz6st kell k6sziteni. Az esetmegbesz6l6s tOrt6nhet:

a)lehetds6g szerint a csalildot 6s a csaldddal foglalkoz6 szakembereket is bevonva,
esetkonferencia, egy adott csaliid iigy6ben tartott megbesz6l6s,

b)a gyermekj6l6ti szolgiilat 6s a jelz6rendszer tagjainak k6pvisel6i kdzott, el6re meghatiirozott
t6makiirben, 6vente legaliibb egy alkalommal megrendez6sre ker016 szakmakcizi
megbesz6l6skeret6ben.

Az esetmegbesz6l6s iilland6 meghivottja az illet6kes v6d6n6, , 6voda munkatdrsa, iskolai gyermek-6s
ifj0sdgv6delmi felel6s, a csalildsegit5 szolgdlat, illetve a nevel6si tandcsad6 munkatdrsa. Az

esetmegbesz6l6sre a fiatalkorriak piirtfog6 feliigyel6j6t meg kell hivni, ha olyan csaldd Ugy6t
tiirgyaUiik, melynek bilrmely tagja fiatalkorriak piirtfog6 felugyelete alatt iill. Az

esetmegbesz6l6sre meg kell hivnia megel6z6 pdrtfog6 feltigyel6t, ha olyan csal6d iigy6t tiirgyaljiik,
amelynek biirmelyik tagja mege16z6 piirtfog6 felUgyelet alatt iill,a piirtfog6 feliigyel6i szolgdlatot, ha

a gyermek kockiizatdrt6kel6se alapj6n a gyermek b(nmegel6z6si szemponti vesz6lyeztetetts6ge
legaliibb k6zepes fokri. A gyermekv6delmi rendszerhez kapcso16d6 mds szem6lyeket, illetve
int6zm6nyek k6pvisel6it sz0ks6g szerint kell meghivni, igy k0lcinrisen akkor, ha r6szv6teliik az egyes
gyermekkel kapcsolatos prob16ma megolddsdhoz, illetve a gyermekek nagyobb csoportjiit 6rint6
vesz6lyeztet6 t6nyez6k megsziintet6s6t c6lz6 cselekv6si terv kidolgozds6hoz szilks6ges.

A gyermekj6l6ti szolgiilat minden 6v mdrcius 31-ig tandcskozdst szervez, amelyen

a) a jelz6rendszer tagjainak iriisos tiij6koztat6it figyelembe v6ve dtfog6an 6rt6kelik a jelz6rendszer

6ves mfikod6s6t,

b) iittekintik a telepii16s gyermekj6l6ti alapell6tiisiinak valamennyi formdjiit, 6s sziiks6g szerint
javaslatot tesznek mf kdd6siik javitiisiira.

A tandcskozdsra meg kell hivnia telepiil6si 6nkormdnyzat polgdrmester6t, illetve a k6pvisel6-
testi.ilet tagjiit (tagjait), vagy a jegyz6t,a gyermekj6l6ti alapelliitiist nyijt6 szolgiiltat6sok fenntart6it,a
telepiil6sen gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi ell6tiist biztosit6 int6zm6nyek k6pvisel6it,a
jelz6rendszer tagjainak k6pvisel6it,a gyilmhivatal munkatdrsait,a telepiil6sen m(kijd6
gyermekv6delmi szakelliitiist ny[jt6szolgiiltat6 k6pvisel6j6t,a fiatalkoriak pilrtfogd fel0gyel6j6t,
megel5z6 pdrtfog6 feltigyel6j6t,a szociiilis 6s gyilmhivatalban m(kod5 gyermek-6s ifjrisdgv6delmi
koordindtort.

3. A gyermekj6l6ti szolg6lat feladata gyermek vesz6lyeztetetts6g6nek megsziintetese
6rdek6ben

. A kialakult vesz6lyeztetetts6g megsziintet6s6re irdnyul6 csa lii dgo nd oziis kii16ben a

gyermekj6l6ti szolg6lat csalddgondoz6ja szem6lyes segit6 kapcsolat keret6ben tdmogatja
a gyermeket, megel6z6 pilrtfogds alatt 6116 gyermek eset6n a megel6z6 piirtfog6
fel0gyel6vel egyijttm(kddve, az 6t vesz6lyeztet6 kijriilm6nyek elhiiritiisiiban, szem6lyis6ge
kedvez6 ird nyO fej16d6s6ben,



o Segiti a sz0l6ket a gyermek gondozdsdban, elldtdsiinak megszervez6s6ben, a csalddban
jelentkez6 m(ktjd6si zavarok ellensrilyozSsdban, illetve kezdem6nyezi 6s a gyermeknek

nyrijtott gyermekj6l6ti elliitrisokkal dsszehangolja a sziil6k 6s m6s hozzdtartoz6k 16sz6re

a szocidlis alapszolgdltatdsok, kiilonosen a csalddsegit6s keret6ben ny0jtott szem6lyes

gondoskoddst.

A csa l6dgond ozii st tervezett m6don, hatdrid6 megdllapit6sdval kellteljesiteni.

o A csalddgondoz6 a gondozds megkezd6sekor rdgziti a gyermek 6s sz0l6je (tdrv6nyes

k6pvisel5je) szem6lyi adatait, toviibbii helyzet6rt6kel6st k6szit. A csalildgondoz6 - a gyermek

6s a sziil6 (t6rv6nyes k6pviselS) krlzrem (kod6s6vel -, a gyermekv6delmi nyilvdntartds

megfelel6 adatlapjit kitdltve gondoz6si tervet k6szit. A gondozdsi tervet ismertetni kell a

gyermekkel 6s a sz0l6vel (tdrv6nyes k6pvisel6vel). A csalddgondoz6 - a gyermek 6s a

szii16 (torv6nyes k6pviselS) k<jzrem(kod6s6vel - szilks6g szerint, de legaliibb hat

h6naponk6nt 6rt6keli a gondozds eredm6nyess6g6t, 6s a megdlla pitdsokat a

helyzet6rt6kel6sben rdgziti. Mege16z6 piirtfogiis alatt iill6 gyermek eset6ben a

helyzet6rt6kel6st a megel6z6 piirtfogils elrendel6s616l 6s a v6delembe v6tel16l sz6l6

gyiimhivatali hatdrozatban megjelatlt magatartisi szabdlyokra tekintettel kell elv6gezni. A

megel6z6 piirtfog6 feliigyel6 dltal ellenSrztjtt b(nmegelS26si szemponti magatartdsi

szabSlyok megvai6suldsd nak 6rt6kel6s6re a csaliidgondoz6 javaslatot tehet.
. A gyermekj6l6ti szolgillat, a csalddi konfliktusok megold6sdt az 6rintett csalSdtagok

kiizotti gyermekv6delmi k0zvetit6i eljdr;lssal, illetve mds konfliktuskezel6, csalddterdpids

m6dszer alkalmazdsdval segiti el6, vagy javaslatot tesz ilyen szolgdltatiis ig6nybev6tel6re.

A gyermekj6l6ti szolg;ilat el6segiti, hogy azok a sziil5k, akik a hdzassdg felbontdsa, a gyermek

elhelyez6se, a sziil6 6s a gyermek kdziitti kapcsolattartis rendez6se vagy mds sziil6i

fel0gyeletet 6rint6 k6rd6sben nem tudnak megegyezni, 6rtesiil.ienek a konfliktuskezel6

szolgSltatds, a gyermekv6delmi 6s a tdmogatott k6zvetit6i elj6riis ig6nybev6tel6nek

lehetds6g616l.
. Ha a gyermek vesz6lyeztetetts6g6t a gyermek, illetve sziil6j6nek vagy mds hozzdtartoz6j6nak

eg6szs6gi dllapota vagy fogyat6koss6ga okozza, a gyermekj6l6ti szolgdlat eg6szs6giigyi vagy

gy6gypedag6giai elldt6s biztosit6sdt kezdem6nyezi.
. Ha a vesz6lyeztetetts6g valamely miis gyermekj6l6ti, szocidlis, eg6szs6giigyi vagy egy6b

elliites biztositdsiival el6reliithat6lag megsz ii ntethet6, illet6leg m6rs6kelhet6, a szolgdlat

kezdem6nyezi az elldtds biztositdsdt. Ha a gyermekj6l6ti szolgiilat valamely elldtils

biztositiisiit kezdem6nyezi, el6z6leg kis6rletet kell tennie arra, hogy megnyerje a

gyermek, illetve sziilSje (torv6nyes k6pvisel6je) egyiittm(kod6s6t, kiv6ve, ha

elhdrithatatlan akadiily vagy sii196s sz0ks6g dll fenn.
. A gyermekj6l6ti szolgillat az eset Osszes kdrtilm6nyeinek feltdrdsa utiin m6rlegeli, hogy

a kialakult ves26lyeztetetts6g megsziintethet6-e az <jnk6nt ig6nybe vehet6 alapellStdsokkal,

vagy a gyermekv6delmi gondoskodiis k616be tartoz6, illetve egy6b hat6siigi int6zked6s

kezdem6nyez6s6re va n-e szijkseg.

. A gyermekj6l6ti szolg6lat - a krizishelyzet kiv6tel6vel - irdsban jelzi a Sydmhivatalnak, ha az

dltala gondozott csal6dban hozzdtartoz6k ktjzotti er6szak vesz6ly6t 6szleli. Krizishelyzet

eset6n a gyermekj6l6ti szolgdlat barmilyen m6don 6lhet jelz6ssel a Sy6mhivatal fel6. A
jelz6s t6ny6t ebben az esetben ut6lag foglalja iriisba. A gyermekj6l6ti szolgiilat legalSbb

f6l6vente, tovdbb6 a szolgdltatdsi lehet6s6gek megvdltoz6sa, illetve a Sydmhivatal
megkeres6se eset6n halad6ktalanul tiij6koztatja a gyiimhivatalt az iiltala nyijtott 6s az

dltala ismert, el6rhet6 pszichol6giai 6s mentdlhigi6n6s segit6 szolgii ltat6 sokr6l, valamint

teriipiiis kezel6sek16l 6s mds segits6gnyrijtdsi, konfliktuskezelS lehet6s6gek16l. A

gyermekj6l6ti szolg5lat a gydmhivatal megkeres6s6re halad6ktalanul felkeresi a

hozz6tartoz6k kiizotti e16szak iiltal 6rlntett csalddot 6s szilks6g eset6n gyermekj6l6ti

alapelliitiis keretdben gondozza a csalddot vagy javaslatot tesz gydmhat6sdgi int6zkedes


