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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdése a helyi önkormányzatok számára előírja, hogy a
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott
tartalmi követelmények figyelembe vételével minden évben május 31-ig
készítsen átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról. A képviselő-testület által elfogadott beszámolót meg kell küldeni a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
A beszámolót a Hivatal, illetve a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban dolgozó
munkatársai készítették.
Kérem a Képviselő-testület, hogy fogadja el az értékelést!
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2013. június 10. – a beszámoló továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda

Szabó Loránd
polgármester

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének átfogó értékelése
A település demográfiai mutatói, foglalkoztatási adatok
Dombóvár állandó lakosságának alakulása 2008-2012.
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A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása
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A fenti táblázatok szerint a lakosság szám évről-évre csökken, a kor összetétel
tekintetében változás nem észlelhető.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának honlapján közzétett
településszintű munkaerőpiaci adatok az adott év december 20-i napján:
¾ nyilvántartott álláskereső:
2008.
1006 fő
2009.
1316 fő
2010.
1327 fő
2011.
1247 fő
2012.
1345 Fő
¾ a munkaügyi szervezettől járadék típusú ellátásban részesül:
2008.
187 fő
2009.
326 fő
2010.
215 fő
2011.
185 fő
2012.
143 fő
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2012.
16
60
24
100

¾ gazdaságilag aktív népesség becsült száma:
2008.
8989 fő
2009.
8634 fő
2010.
8795 fő
2011.
8747 fő
2012.
8890 fő
¾ munkavállalói korú népesség száma:
2008.
13475 fő
2009.
13524 fő
2010.
13376 fő
2011.
13209 fő
2012.
13092 fő
¾ nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népességhez
viszonyított aránya:
2008.
7,47 %
2009.
9,73 %
2010.
9,92 %
2011.
9,44%
2012.
10,27%
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
A pénzbeli és természetbeni ellátásokat az önkormányzat a szociális törvény, a
gyermekvédelmi törvény és az önkormányzati rendeleteiben meghatározott
feltételek mellett nyújtja.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
szabályozott rendszeres pénzbeli ellátás az aktív korú nem foglalkoztatottak
foglalkoztatást helyettesítő támogatása. Az önkormányzat ezt az ellátást 2012.
decemberében 513 fő részére folyósította.
A támogatásban részesülők családszerkezet szerinti megoszlása:
-

gyermek nélküli:
egy gyermeket nevel:
két gyermeket nevel:
három gyermeket nevel:
négy vagy több gyermeket nevel:

336
97
61
15
4

Az ellátásban részesülő személyből 177 fő nevel gyermeket, közülük 112 fő (63
%) egyedülálló szülő.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott feltételek szerinti rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság esetén a gyermek szociális helyzete alapján
veheti igénybe a gyermekétkeztetés normatív kedvezményét, a tankönyv
támogatást, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket,
valamint az augusztus 1. napján, illetve november 1. napján fennálló jogosultság
esetén (Erzsébet-utalványban) természetbeni támogatást, alkalmanként 5800 Ft
értékben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma:
2008. december 31-én
965 fő
2009. december 31-én
1025 fő
2010. december 31-én
1080 fő
2011. december 31-én
1054 fő
2012. december 31-én
972 fő
Korcsoportonkénti megoszlásuk:
6 év alatti
295 fő
7-14 éves
399 fő
15-18 éves
179 fő
18 feletti
99 fő
összesen:
972 fő
Családok száma a gyermekek száma szerinti:
l gyermekes családok száma
368
2 gyermekes családok száma
159
3 gyermekes családok száma
59
4 vagy 5 gyermekes családok száma
18
6 vagy több gyermekes családok száma
6
összesen:
610 család
A 610 családból 410 családban a gyermeket egyedülálló szülő gondozza.
1 gyermekes
277
2 gyermekes
93
3 gyermekes
30
4 vagy 5 gyermekes
8
6 vagy több gyermekes
2
összesen:
410
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására, illetve az
eljárás megszüntetésére 44 esetben került sor. A család jövedelme, vagyoni
viszonyai a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem feleltek meg, vagy
azokat nem igazolták. A döntés ellen fellebbezéssel egyetlen esetben sem éltek.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra jogosult gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója részére állapítható
meg, ha a gyermek tartására köteles és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban vagy
időskorúak járadékában részesül, ennek havi összege 6.270 Ft. Kiegészítő
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gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása 2012. évben 17 gyermek jogán történt.
Az ellátásra való jogosultság feltételeit a gyermekvédelmi törvény szabályozza.
Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek teljesülése esetén
lehetőség van rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az
elmúlt évben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra felhasznált összeg 270
ezer forint volt, a segélyben részesített gyermekek száma 67 fő, kérelem
elutasítására nem került sor.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 4. életévük előtti rendszeres
óvodába járását ösztönző ellátás az óvodáztatási támogatás. Első alkalommal
20000 Ft a támogatás összege, ezt követően alkalmanként 10000 Ft. A támogatás
évente két alkalommal május és november hónapokban állapítható meg. A
kifizetés június és december hónapokban történik. A jogosultság feltételeit a
gyermekvédelmi törvény írja elő (rendszeresen óvodába járás, óvodai beíratása 4
éves kora előtt megtörtént, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság,
a szülőknek nincs 8 osztálynál magasabb iskolai végzettsége).
2012. évben 14 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. 21 szülő kérelmét
el kellett utasítani, illetve a korábban megállapított jogosultságot meg kellett
szüntetni, mert a gyermek nem járt rendszeresen óvodába.
Helyi önkormányzati támogatás a kismamák utazási támogatása és a 13. éves
leányok HPV oltásához nyújtható támogatás. Az utazási támogatásra 2012.
évben a felhasznált összeg 149.200 Ft, a támogatásban 7 fő részesült. A
támogatás igénybevételének hossza változó, volt olyan kérelmező, aki minden
hónapban igényelte a támogatást, de volt, aki csak egy hónapban. Utazási
támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor. HPV oltáshoz 42 fő
részére nyújtott támogatást az önkormányzat 1.953.000 Ft összegben. A szülők a
támogatás igénybevételének feltételeként előírt kötelezettségeiket (az önrész
befizetése, az oltás beadásának igazolása) határidőre teljesítették. A házi
gyermekorvosok rugalmassága, segítőkészsége a támogatás bevezetése óta
példaértékű.
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94. §-ában meghatározott ellátási kötelezettségnek megfelelően az
önkormányzat gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek
napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda, iskolai napközi), a gyermekek átmeneti
gondozása (helyettes szülői ellátás, családok átmeneti otthona) biztosításáról.
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A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek átmeneti gondozását, a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító nyári napközis tábort az
önkormányzat a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ útján biztosítja. A feladat ellátással kapcsolatban az intézmény által
készített beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A gyermekek napközbeni ellátásának városunkban működő formái:
- bölcsődei és óvodai ellátás,
- iskolai napközi, tanulószoba,
- nyári napközis tábor.
Az óvodai és bölcsődei ellátás önkormányzati intézményekben és egy egyházi
fenntartású óvodában valósul meg.
Az Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége 2012. szeptemberéig
50 férőhelyen, ezt követően 60 férőhelyen nyújtott ellátást 3 gondozási
egységben, 5 csoportban.
Az óvodai ellátás 605 önkormányzati és 120 egyházi fenntartású férőhelyen
biztosított. Az elmúlt évben valamennyi óvodai felvétel iránti igényt ki tudtak
elégíteni. A 2012/2013. nevelési évben a Mászlony pusztai gyermekek
utaztatását is sikerült a korábbiaknál kedvezőbb módon megoldani, különjáratú
autóbusszal.
A gyermekek fejlődését támogató szolgáltatást (a gyógytestnevelés, logopédiai
szolgáltatás, úszás, kiscsoportos foglalkozás) 576 óvodás gyermek részére
nyújtottak az önkormányzat fenntartásában működő óvodák.
Az idősebb korosztály napközbeni ellátását iskolai napközi és tanulószoba
biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetése iránti igényeket teljes
mértékben ki tudják elégíteni az intézmények. Az igények változását követik az
iskolák, így került sor szülői kezdeményezésre új napközis csoport beindítására.
A gyermekek tanulásának támogatása, segítése érdekében több szaktanár vesz
részt a napközbeni ellátás biztosításában, szükség esetén korrepetálást
szerveznek, fejlesztő foglalkozást tartanak. A napközbeni ellátás iránti igény a
gyermekek 10-12 éves koráig jellemző. A hátrányos helyzetű tanulók segítése
érdekében az iskolák élnek a pályázati lehetőségekkel is (Útravaló-MACIKA
Ösztöndíjprogram, Arany János Tehetségprogram). A szocializációt és a
szabadidő hasznos eltöltését szolgálja az Erzsébet pályázaton nyert
kedvezményes, egy hetes nyári táboroztatás.
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Gyermekétkeztetésben részesülők átlag száma az étkezési napok alapján
2012. évben
Intézmény
Bölcsőde
Szivárvány, Bezerédj A.
Erzsébet Óvodák,
József Attila ÁMK
Százszorszép Óvoda
József Attila ÁMK Általános
Iskola
Belvárosi Általános Iskola
Apáczai Csere János
Szakközépiskola
Illyés Gyula Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium
Herceg Esterházy Miklós
Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
Összesen:

Teljes
Kedvezményesen Térítésmentesen Étkezők
áron
étkezők
étkezők
száma
étkezők
29
4
7
40
208

36

142

386

86

18

29

133

187

69

148

404

158

66

239

463

37

44

-

81

61

48

18

127

12

38

-

50

778

323

583

1684

Az oktatási intézményben tevékenykedő gyermekvédelmi felelősök a
gyermekjóléti szolgálattal együttműködve végzik munkájukat, részt vesznek az
éves gyermekvédelmi tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken, prevenciós és
szabadidős programokat szerveznek.
Gyermekvédelmi szempontból jelentős a Belvárosi Általános Iskola 2011/2012.
tanévben elkezdett, jelenleg is működő programja, melynek célja az iskola
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak felzárkóztatása, integrációjának
előmozdítása. A program megvalósítását önkormányzati támogatás is segítette.
A középiskolák gyermekvédelmi felelősei részt vesznek a KEF munkájában,
támogatják a diákönkormányzatokat.
Az iskoláknak komoly adminisztrációs feladatot ad az igazolatlan mulasztásokkal
kapcsolatos előírások teljesítése. A jogszabályban meghatározott óraszámhoz
kötött jelzési kötelezettségnek nem minden esetben tudtak eleget tenni, így
gyakran előfordult, hogy a jogszabályban meghatározottnál (10, 30, illetve 50
órát) már jóval magasabb volt az igazolatlan mulasztások száma.
2012. évben az igazolatlan iskolai hiányzások csökkentése, megszűntetése
érdekében módosították a gyermekek védelméről és a családok támogatásáról
szóló törvényeket. Ezt megelőzően, az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás
következményeként az iskoláztatási támogatás felfüggesztését kellett elrendelni,
az új szabályozás az iskoláztatási támogatás szüneteltetését írta elő. 2012.
december 1. napján 22 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás
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folyósításának szüneteltetésére. Az előző szabályozás sem a szülő, sem a
gyermek számára nem bírt visszatartó erővel, mert az iskoláztatási támogatáshoz
természetbeni formában, késleltetetten, de hozzájutottak. A szigorúbb szabályok
bevezetését követően a tankötelezettségét nem teljesítő gyermek után az
iskoláztatási támogatás folyósítását szüneteltetik. A jogszabály módosítás óta
eltelt idő rövidsége miatt a szabályozás hatékonysága még nem értékelhető. A
tapasztalatok alapján az megállapítható, hogy az iskoláknak nagyobb figyelmet
kell fordítani a hiányzások megfelelő időben, a jogszabályi előírások betartásával
történő jelzésére.
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
Az önkormányzat gondoskodik gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátási
kötelezettségnek teljesítéséről, az ehhez szükséges feltételek biztosítottak.
A tankötelezettség teljesítése érdekében tett erőfeszítések ellenére továbbra is
magas az igazolatlan hiányzások száma. A gyermekvédelmi szakemberek, a
közoktatási intézmények együttműködésével, pedagógiai módszerekkel és a
szociális munka eszközeivel törekedni kell a tankötelezettség teljesítésére.
Bűnmegelőzés
A Dombóvár Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének a gyermekkorú és
fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulásáról szóló tájékoztatását a beszámoló
2. számú melléklete tartalmazza.
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1. számú melléklet

ÉVES GYERMEKVÉDELMI
BESZÁMOLÓ
2012
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A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének
tapasztalatai:
A gyermekjóléti szolgáltatást a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás önálló szakmai egységeként működő
gyermekjóléti szolgálat végzi. Fenntartója 2012-ben Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulásának települései voltak.
A szakmai feladatokat a városi gyermekjóléti szolgálatnál egy fő szakmai vezető,
négy fő családgondozó végezte el. Ezen kívül 1 egy fő családgondozó asszisztens
látta el az adminisztratív, információs pultos, eseti gondnoki iktatási és egyéb
adminisztratív feladatokat. Az intézményben gyermekpszichológiai tanácsadás
igénybe vehető, szakemberünk munkáját terápiás kutya segíti. A jogi tanácsadás
hetente 10 órában a kliensek és a munkatársak számára rendelkezésre áll. A
dolgozók szakirányú végzettséggel rendelkeznek, jelenleg egy fő tanul
szociálpedagógus szakirányban.
A tárgyi feltételek megfelelőek, az intézményi infrastruktúra megfelelő hátteret
ad a munkavégzéshez. A mozgássérült és babakocsival érkező kliensek
fogadására a földszinten elhelyezett iroda helyiségben nyílik lehetőség. Az
interjúszoba amely kapcsolatügyelet céljára is szolgál megfelel az előírásoknak.
A klienseikkel folytatott személyre szabott szociális munka során a
családgondozók betartják a szociális munka alapvető értékeit és módszereit, a
szakma etikai szabályait és kódexét.
A Szolgálat nyitva tartása hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig tart, pénteken zárt
napot tart a szolgálat melynek keretében esetmegbeszélésre, meghatározott
időben intézményi és csoport team megbeszélésre kerül sor. Krízishelyzetben
soron kívül intézkedik a szolgálat és pénteken is fogadja a klienseket. 2012
januárjától nem működik hétvégén a kapcsolatügyelet. Hét közben nyitott az
intézmény a kapcsolattartások megszervezésére gyámhivatali, bírósági határozat
alapján családjukból kiemelt gyermekek találkoznak vér szerinti szüleikkel,
nagyszülők unokáikkal, valamint a klasszikus kapcsolat ügyeleti tevékenységet
is végzik a szolgálat munkatársai.2012-ben az igénybe vett kapcsolatügyeletek
száma 28 alkalom volt. A szolgálat dolgozóinak alapfeladatai: egyéni
esetkezelés, családokkal és csoportokkal folytatott szociális munka, szakmai
adminisztráció vezetése, komplex családgondozás, családlátogatások, segítő
beszélgetések, hatósági és egyéb megkeresések határidőre történő teljesítése
(jegyző, gyámhivatal, bíróság, ügyészség, pártfogó-felügyelő) eseti gondnokság,
magántanulói véleményezések kapcsolatügyeleti, illetve egyéb konfliktuskezelési
mediáció,
esetkonferenciák,
szakmaközi
megbeszélések,
települési
tanácskozások szervezése. Az intézmény szolgáltatásai a gyermekjóléti szolgálat
kliensei számára 2012-ben ingyenesen igénybe vehető voltak: A
kapcsolatügyelet, gyermekpszichológus, adósságkezelési tanácsadás, jogi
tanácsadás, szenvedély és pszichiátriai betegek közösségi ellátása, térítési díj
ellenében igénybe vehető volt a Családok Átmeneti Otthona, Helyettes szülői
szolgáltatás.
A gyámhivatallal a szakmai munka folyamatos, az esetek, ügyintézések kapcsán
összehangolt
munka
folyik.
Gyakran
kérik
fel
a
szolgálatot
környezettanulmányok készítésére, átmeneti nevelésbe vétel, családba fogadás
felülvizsgálatára, illetve szülői ház elhagyásának engedélyezéséhez
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javaslattételre. A kapcsolattartási ügyek előkészítése során kikérik a
véleményünket. Esetkonferenciákon részt vesznek.2012-ben a gyámhivatal és a
gyermekjóléti szolgálat közelsége a kliensek számára sok esetben megkönnyítette
az ügyintézést. A szakemberek számára pedig a napi szintű együttműködés
elősegítette a még hatékonyabb munkavégzést.
2012-ben jegyzői hatáskört gyakorló gyámügyi ügyintézővel a szolgálat
munkakapcsolatban volt. Napi munkát jelentett a szabálysértések, iskolai
mulasztások kivizsgálása, védelembe vételi javaslatok elkészítése. Tárgyalások,
felülvizsgálatok megszervezése és adminisztrációja. Az ügyintéző részt vett a
gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetkonferenciákon. Az 50 óra feletti
iskolai hiányzások miatt megsokasodott és a védelembe vételek száma. Az eseti
gondnokság megjelenésével az ügyek száma jelentősen megnőtt. A megadott
helyszínen történő bevásárlás a családokkal és a hozzá tartozó adminisztráció
jelentős terhet jelentett a szolgálatnak. Az eseti gondnokságok száma 2012-ben
13 fő volt.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával a Fiatalkorúak
pártfogójával munkakapcsolatban van a szolgálat, leginkább levélben kéri ki a
véleményünket. Amennyiben a szolgálat gondozta a gyermeket a Fiatalkorúak
Pártfogó felügyelőjének kérésére a családgondozók írásban közlik az
előzményeket, és a gondozási folyamat során keletkezett konkrét ügyhöz
kapcsolódó iratanyagokat.
A Rendőrség fontos jelzőrendszeri tag, a szolgálathoz a családon belüli erőszak
történéseiről folyamatosan érkeznek az írásbeli jelzések (faxon, emailban) a
gyermekek veszélyeztetése esetén. A jelzéseket minden esetben megvizsgálja az
adott esetért felelős családgondozó és meghatározza a gondozási tervét. Azonnali
intézkedések esetén időnként kérik a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Évente
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége van a Gyermekjóléti szolgálatnak a
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal felé a gyermekkorú és fiatalkorú
bűnelkövetőkről, amelyet minden évben határidőre teljesít. A Rendőrségen a
gyermekvédelmi feladatokkal megbízott személlyel munkánk még
hatékonyabban tud működni a személyes kapcsolat miatt.
Szakmaközi megbeszélést 2012. november 9-én tartottunk a dombóvári
rendőrkapitányság munkatársával. Tárgy: Gyermekek által, illetve gyermekek
ellen elkövetett törvénybe ütköző cselekmények. Valamint a családon belüli
erőszak esetei, és az ilyenkor használható eszközrendszer elemei. A megbeszélés
alatt a megrontás fogalma mint jogi kategória vagy például a bűnözői karrier
elindulása is helyt kapott. A távol tartás lehetősége is megbeszélésre került
Konkrét élő esetek is megbeszélésre kerültek a gyermekjóléti szolgálat
kliensköréből.
A Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti
szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő és jelzőrendszer működtetése,
mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik
bárhol és bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. A munka
eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolatrendszer
kiépítése szükséges. A cél hogy minden szakember ismerje fel a gyermek
problémáit, törekedjen azok saját eszközökkel történő enyhítésére vagy
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megszüntetésére. Amennyiben kompetenciáját meghaladó az eset, akkor írásban
jelezzen a gyermekjóléti szolgálat felé.
Oktatási-nevelési intézményekkel az együttműködés főként az iskolai
gyermekvédelmi felelősök kapcsán valósul meg. Ők jeleznek a veszélyeztetett
gyermekekről és az iskolai hiányzásokról.
Egy családgondozó hetenkénti rendszerességgel jár a legtöbb problémával
küszködő Herczeg Esterházy Miklós Szakképző Iskolába. Ahol személyesen
konzultál a gyermekvédelmi felelőssel az osztályfőnökökkel és találkozik a
hallgatókkal. A legfontosabb teendők: az igazolatlan hiányzások csökkentése,
felzárkóztatás elősegítése, családi háttér feltérképezése, problémák esetén, egyéni
beszélgetések kezdeményezése.
Az óvodák tekintetében probléma esetén a vezető óvónők és a gyermekvédelmi
felelősök jeleznek.
A Védőnői szolgálattal rendszeres a kapcsolat, problémajelzések
megtörténnek, jelzések folyamatosak.
A szociális válsághelyzetben levő várandós kismamák gondozására fokozottan
odafigyelünk, a védőnőkkel tartjuk a kapcsolatot. 2012-ben két kismamát
gondoztak akik a Családok Átmeneti Otthonának a lakói voltak.
A Házi gyermekorvosok: Az egészségügyi lapok kitöltése fontos része a
szolgálat adminisztrációjának. A háziorvosok az esetkonferenciákon részt
vesznek, rendszeresen jeleznek.
A Gyermek ideg-gondozóval az esetek kapcsán folyamatosan informáljuk
egymást és telefonon is konzultálunk. A gyermekjóléti szolgálat klienseit
rugalmas időpontokkal segítik a gondozó munkatársai.
A Családsegítő szolgálattal folyamatos a kapcsolattartás mivel egy intézményen
belül működik a gyermekjóléti szolgálattal, folyamatosan jelzik a problémás
eseteket. Esetjelző lapon jelzik ha veszélyeztetett gyermekről értesülnek. Szükség
esetén közös esetmegbeszélést tart a két szolgálat
A civilszervezetekkel való kapcsolattartást és annak ápolását fontosnak tartja a
szolgálat:
A Vöröskereszt: Főként ünnepek kapcsán, konzerv és élelmiszer-adományok
közvetítésekor működnek együtt.
A Mozgássérült egyesülettel: vezetője az intézmény egyik dolgozója, a
rendezvényeikről, szolgáltatásaikról rendszeresen informálja a szolgálat
dolgozóit.
A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szervezetével szinte
naprakész információk vannak a honlapról, a szolgálat munkatársai közül többen
egyesületi tagok.
A Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálattal jó a kapcsolat évente jelentős
mennyiségű élelmiszer adománnyal segítik a rászorult családokat.
A városi települési gyermekvédelmi tanácskozást megtartottuk 2012-március 30án, ahol 31szakember jelent meg. A szervezés során minden jelzőrendszeri tag
kapott meghívót, felhívta a szolgálat a figyelmet az írásbeli visszajelzés
fontosságára. Egy intézmény jelzett vissza írásban a Tolna megyei
gyermekvédelmi igazgatóság képviseletében a Dombóváron működő
nevelőszülői Tanácsadó. A tanácskozás alkalmával a gyermekjóléti szolgálat
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felvázolta a 2011-es év szakmai tevékenységét. A tanácskozás további részében
az aktuális problémák kerültek megvitatásra. Mint például a román
állampolgárságú gyermekkel koldulók helyzete vagy az eseti gondokság
feladatellátásának visszásságai. Az indokolatlanul adott orvosi igazolások ügye is
szóba került.
Nyári Tábor: A Gunarasi Nyári Napközis táborban 56 gyermek vett részt. A
megfelelő szakmai hátteret a családgondozók és az általuk készített tematika
biztosította. A vissza jelzések alapján a tábor jól sikerült.
Szakmai Műhely:2012. 10. 09-én 30 megyei és helyi szakember
közreműködésével kihelyezett szakmai műhelyt tartott intézményünkben a
Megyei Módszertani szolgálat. A megbeszélés témája a kötelező adatszolgáltatás
és a jövő alakulása volt.
Szakmaközi megbeszélés a védőnőkkel:2012.10.29-én a megbeszélés hátterét
egy pszichiátriai betegek által készített megyei vándorkiállítás színesítette. Egy
Szekszárdi pszichiáter tartott előadás a verbális agresszióról. Az aktuális témák
közt a fejtetvesség szerepelt.
A szolgálat gondozási tevékenységének száma: Alapellátásban 113 gyermek
részesült, védelembe vétel keretei között 32 gyermeket gondozott városi szinten a
szolgálat.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A környezeti, higiénés, fizikai,
értelmi, érzelmi elhanyagolás gyakorisága továbbra is jellemző. Az iskolai
hiányzások emelkedő tendenciája kihat a gyermekek tanulmányi teljesítményére,
a csellengés ideje meghosszabbodik és hajlamosít a bűncselekmények
elkövetésére a szenvedélybetegségek megjelenésére az esetleges bűnözői karrier
elindulására. A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: A
gyermekjóléti szolgálat a családjából kiemelt gyermek vér szerinti családjának a
gondozását kiemelt figyelemmel végzi a szakellátással együttműködve. Közös
családlátogatásokon vesznek részt a vér szerinti családnál a két intézmény
családgondozói. Meghatározott terv és a szülőkkel kötelezően kitöltendő adatlap
alapján végzik a családgondozók látogatásaikat a vér szerinti családnál.
Amennyiben a szülők helyzetében pozitív változás következik be a gyermek
visszakerülhet az eredeti családjába. A kötelező adatlapok kitöltése mellett fontos
a szülők folyamatos gondozása, képessé tevése a gyermek fogadására. A
gyermekjóléti szolgálat a szakellátással együttműködik. Az egyes esetekre
vonatkoztatva a gyermekjóléti szolgálat családgondozói és a gyermekvédelmi
igazgatóság szakemberei külön megbeszélést tartanak. Az átmeneti nevelésben
élő gyermekek időszakos kapcsolattartási ügyeiben folyamatosan konzultálnak a
gyámhivatallal a hivatásos gyámmal és a gondozási hellyel. A családgondozók
figyelemmel kísérik a családjukból kiemelt gyermekek helyzetét, az átmeneti
nevelés felülvizsgálatakor véleményezik, értékelik a jelen helyzetet, annak
tükrében tesznek javaslatot az átmeneti nevelés fenntartására vagy
megszüntetésére.
2012-ben elvégzett segélyezési feladatok:
Magyar Ökumenikus szeretet szolgálat -tartós élelmiszer segélyezési akciója
750 családnak és benne élő gyermeknek segített. A szervezésben és a
lebonyolításban a szolgálat hatékonyan részt vett.
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Euronics-Jótündér segélyezési akciója-Az áruházban elhelyezett gyűjtőponton
és a szolgálat által összegyűjtött adományokból 29 család 72 gyermeke részesült.
A szolgálat által szervezett ünnepéllyel egybekötve.
Cipős doboz akció-a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal közösen szervezte a
szolgálat az iskolai gyűjtőpontokon vártuk a cipős dobozba helyezett életkor
szerint megcímzett ajándékokat. Majd összeállítottuk a listát a szolgálat által
gondozott gyermekekről. Ünnepélyes keretek közt közvetlenül karácsony előtt
adtuk át az igényesen összeállított csomagokat.
Jövőbeni tervek: Szakmaközi megbeszélések fontosságára tekintettel ütemezte a
szolgálat 2013-es év munkatervét.
2013. május: Gyermekideg gondozóval megbeszélés
2013. június: Rendőrség, pártfogó felügyelőkkel megbeszélés
2013. szeptember: Iskolai gyermekvédelmi felelősökkel megbeszélés
2013.október: Házi gyermekorvosokkal, védőnőkkel megbeszélés
2013.november: Védőnőkkel megbeszélés
2013.november: Városi óvodákkal, bölcsődével megbeszélés
Csoportmunka tervezése: A hatékonyabb szociális munka érdekében tervezzük
gyermekcsoportok működtetését melynek témáját az éppen aktuális problémák
jelentenék. Tapasztalataink szerint a prevenciós és a szabálysértést elkövetett
fiatalok csoportja mindig napirenden tud lenni.
Az ellenőrzés tapasztalatai: A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és gyámhivatala a 2012 júniusában ellenőrzést végzett a
gyermekjóléti szolgálatban. A szakmai munkát rendben találták, a jogász és a
pszichológiai tanácsadó tekintetében eszközöltek változtatásokat melyek rendben
meg is történtek.
Családok Átmeneti Otthona és a Helyettes szülői szolgáltatás:
Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátás keretébe tartozó
gyermekek átmeneti gondozását a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ Társulás által a Családok átmeneti otthona és a
Helyettes szülői ellátás biztosításával oldja meg.
Férőhelyek száma: 21 fő (gyermekekkel együtt), így otthonszerű ellátást tudunk
biztosítani a befogadott családoknak.
A Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban CSÁO) feladatai:
A CSÁO folyamatos munkarend szerint működő átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében, biztosítja az átmenetileg
otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés
hiányában, lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene
választani szülőjétől.
A CSÁO a szülő kérelmére biztosítja gyermekével az együttes lakhatást,
valamint a szükség szerinti további ellátást. Segítséget nyújt a szülőnek
gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a
család otthontalanságának megszüntetésében, a szociális- és egzisztenciális
válsághelyzet rendezésében.
Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és kötelességeit, az érdek-képviseleti
fórum működését, a Házirend szabályozza.
Elhelyezési feltételek:
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A szülő és gyermeke számára az együttes lakhatást, külön lakószobában
biztosítjuk. Az elhelyezésért térítési díjat kell fizetni.
Szolgáltatásaink:
Az otthon lakóinak életvitelszerű tartózkodást (hideg-meleg víz szolgáltatás,
mosási-, főzési lehetőség, szükség esetén textíliával való ellátás), szociális és
mentálhigiénés gondozást, jogi- és pszichológiai tanácsadást, nevelésicsaládtervezési
tanácsadást
biztosítunk.
A családok támogatása során a szociális munka – krízisintervenció, családsegítés,
családgondozás, a mentálhigiénés segítség –, ventiláció biztosítása, információ
nyújtás és a tanácsadás módszereivel dolgozunk.
A CSÁO-ba történő befogadás:
Fő szempont az illetékesség és a rászorultság, valamint a család motivációja
helyzetének javítására, az együttműködésre. Az illetékesség szempontjából
döntő, hogy olyan családokat fogadunk be, akik elsősorban Dombóvár Város,
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső, Kocsola, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong Községek közigazgatási
területéről érkeznek, üres férőhelyek esetén a Magyar Köztársaság közigazgatási
területéről származnak.
A kérelmező családokkal történő kapcsolatfelvétel és az adatok felvétele a
CSÁO-ban, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatnál történhet. A befogadás
engedélyezését a „Kapaszkodó” igazgatója adja ki. Az átmeneti befogadás
maximális ideje 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal
meghosszabbítható. Az elhelyezést követően, a jogszabálynak megfelelően, az
igénybe vevő családdal írásbeli megállapodást kötünk.
A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos megszakítás nélküli
munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a
bentlakó családok életét
A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:
1 fő szakmai vezető
2 fő családgondozó
3 fő gondozó
2012. évi működés 90%-os kihasználtsággal valósult meg, vagyis a 21
férőhelyből 19 volt a statisztikai átlag.
Kihasználtság 73%-át a társult településről érkezőek tették ki.
Helyettes Szülői Hálózat:
A helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az
átmeneti gondozás biztosítására a gyermekjóléti szolgálat kijelölte. A helyettes
szülő a szülővel, illetve a gyerekjóléti szolgálat munkatársával elkészíti a
gyermek egyéni gondozási, nevelési tervét. A helyettes szülő a gyermek
átmenteti gondozását saját háztartásában biztosítja.
2012. évben ellátott gyerek száma: 15 fő volt.

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
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