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TISZTELT POLGÁRMESTER ASSZONY! 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

 

 

 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a település önkormányzata 

átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, melyhez a Szolgálatunk 

nevében az alábbiak alapján számolok be a 2021. évi munkánkról: 

 

 

Az ellátott településeink:  

• Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Csányoszró, Gilvánfa, Hegyszentmárton, 

Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton-Majlátpuszta, Magyarmecske, Magyartelek, Nagycsány, Ózdfalu, 

Sámod, Tengeri, Téseny, Zaláta. 

 

Ellátott településeink jellemzői: 

 

a Sellyei Járás Baranya megye legdélebb részén fekszik a Dráva folyó mentén a Villányi 

hegységtől keletre, Pécstől délnyugatra. A járás aprófalvas, sűrű településszerkezetű, jelentős 

a zsáktelepülések száma. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a járás lakossága milyen módon 

fér hozzá a helyben nem biztosított szolgáltatásokhoz, azokból milyen mértékben tud 

részesülni.  

Dél-dunántúli Régióban megfigyelhető a gazdasági aktivitás csökkenése, mely a gazdasági 

szerkezetváltozásokra vezethető vissza. Az elöregedési mutatók romlottak, ami az eltartó 

képesség csökkenéséhez vezet, mely leszakadási folyamatot indított el. A járásban emelkedett 

a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya, míg a középfokú végzettséget szerzőké 

csökkent. A járás összességében igen kedvezőtlen képet mutat képzettség terén. Jellemző a 

térségből a fiatalok és a szakképzett munkaerő elvándorlása.  

 

Az ellátott településeinken fontos szerep hárul a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra. Ezt 

támasztja alá a hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók nagyon magas száma. A megyében 

és a járásban a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat, ezt a folyamatot két tényező 

befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás vagy fogyás, másrészről pedig a vándorlási 
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egyenleg. A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az 

országos és megyei trendekhez hasonlóan az ellátott településeink lakosságát is az elöregedés 

jellemezi. 

 

19 településünk közül: 

 

2 település 500 fő feletti (Baksa és Csányoszró), 5 település (Baranyahídvég, Besence, 

Nagycsány, Ózdfalu és Tengeri) lakosságszáma a 200 főt sem éri el.  A további 12 település 200-

500 fő közötti.  

 

A településeink többségét gyorsan fogyó népességű, elöregedő, vagy az elöregedés jeleit 

mutató falvak alkotják, ahol a nagymértékű elvándorlás együtt jár a népesség természetes 

fogyásával. A nagycsaládosok közül sokan mélyszegénységben élnek.  

 

 

AZ ELLÁTÁSI TERÜLETÜNKÖNK KLIENSEINEK SAJÁTOSSÁGAI 

Felnőtt munkaképes korú kliensek 
 

Az ellátott családok nagy része közmunkás, illetve alkalmi munkából, valamint a gyermekek után 

járó támogatásokból tartja fenn magát. A munkanélküliek egyébként is magas száma, növekvő 

tendenciát mutat. A családok jelentős hányadánál tapasztalható egyik, vagy mindkét szülő 

csökkent munkaképessége, mely évek óta fennáll, munkaerő-piaci reintegrációjuk állapotuk és 

munkaerő-piactól való tartós távolmaradásuk miatt nehézségekbe ütközik. 

A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte általános sajátosság az alacsony 

iskolázottság, ami munkaerő-piaci lehetőségeiket beszűkíti, ezért az alkalmi munkavállalás vált 

jellemző tendenciává. Klienseink egy része a fekete-gazdaságban szerzi jövedelmét, ami 

rendszertelen jövedelemszerzést, társadalombiztosítás hiányát, és egyéb hátrányokat hordoz 

magában. A gazdaságban elfoglalt hátrányos helyzetükből következik a közüzemi tartozások 

felhalmozása, ami gyakran a lakhatási biztonságukat kockáztatja. 
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Egyedül élő idős emberek 
 

Az ellátási területen egyre nagyobb arányban fordulnak elő az idős, magára hagyott, 

magatehetetlen kliensek. Jellemző a családi- szociális kapcsolatok beszűkülése, esetenként 

teljes hiánya. Saját magukat ellátni csak részben képesek, napi szintű segítő tevékenységet 

igényelnek, melyhez a szociális alapellátó rendszer szolgáltatása nem elegendő. Segítségnyújtás 

során gyakori a kevés férőhellyel bíró, szociális szakellátásba történő elhelyezés 

kezdeményezése, melynek realizálása hosszú várakozási idő után történik meg. Családsegítőink 

az alacsony jövedelemmel (öregségi, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs járadék, baleseti ellátás 

stb.) rendelkezők részére egyszeri segély kérelmet nyújtanak be a Nyugdíjbiztosító 

Igazgatósághoz, többször kezdeményeznek méltányossági nyugdíj emelést. 

Gyermekek és gyermekes családok 
 

A családok diszfunkcionális működése egy olyan viszálykodó család, amelyben az egyes 
családtagok neveletlen és erőszakos viselkedése a család többi tagjának hasonló viselkedését 
váltja ki. A gyermekek gyakran úgy nőnek fel ezekben a családokban, hogy ezt a 
viselkedésmódot normálisnak gondolják, ami az iskolában teljesítményzavarok, beilleszkedési 
problémák, interperszonális kapcsolati problémák és magatartási problémák kialakulását 
eredményezik. A gondozott gyermekek családjaiban, nagy számban fordul elő az alacsony 
iskolázottság, ami a munkaerő-piaci elhelyezkedést jelentős mértékben megnehezíti. A 
családok anyagi helyzete viszont romló tendenciát mutat, nagy számban fordul elő a közüzemi 
díjak fizetésének elmulasztása, nagy összegű hátralék felhalmozása. A megélhetési problémák 
miatt növekedés tapasztalható a „megélhetési bűnözés” előfordulásában. Egyre gyakoribb a 
fiatalkorúak által elkövetett lopás, rablás cselekmények előfordulása is.  

A szülők körében előforduló pszichés és szomatikus zavarok befolyásolják nevelési 
tevékenységüket, mely problémák miatt gyermekeik érzelmi szükségletei hiányt szenvednek, 
esetenként elhanyagoló, bántalmazó szülői attitűd tapasztalható.  

A fent jelzett okok miatt a gyermekek fizikai, egészségügyi, értelmi, érzelmi és szocializációs 
fejlődéséhez szükséges feltételeket a szülők nem képesek biztosítani, melynek 

következményeként a gyermekek hátrányai behozhatatlanná válnak. 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Család_(szociológia)
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AZ INTÉZMÉNY ADATAI, BEMUTATÁSA 

 
A Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jellemzői 

 

Az intézmény megnevezése:   Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Az intézmény székhelye:   7834 Baksa, Petőfi u. 5. 

Az intézmény telephelye:   7960 Sellye, Erdély u. 4. 

Az intézmény fenntartója:   Baksa Község Önkormányzata    

Az intézmény irányító szerve:  Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

Elérhetőségei:     

➢ 7960 Sellye, Erdély u.4. 

➢ KRID: 647961127 

➢ +36 (73) 480-682 

➢ baksa.csaladsegito@gmail.com 

 

Az intézmény a szolgáltatási körbe tartozó feladatait önálló költségvetési szervként látja el. 

Önálló működési engedéllyel rendelkezik, személyi összetétele: 1 fő családsegítői feladatokat is 

ellátó intézményvezető, 3 fő családsegítő munkatárs. 

Típusa: Közfeladatot ellátó intézmény (állami fenntartó) 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmény: 

✓ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

 

 



 

6 

Az intézmény működési köre 
 

A járás 38 településének területe:      493,69 km2 

Ellátott települések száma:       19 

Ellátott települések területe:      224.04 km2 

Ellátott települések lakosságának száma a járásban:  5.380 fő 

 

 

 

CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

A szolgáltatás célja 

 

➢ A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő egyéneknek és 

családoknak történő célzott segítségnyújtás a szociális munka eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával, amely – intézményesített keretek között - a személyes gondoskodást 

nyújtó segítő és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttműködésén alapul. 

Célja, hogy a krízishelyzetben lévő, szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő 

egyének, családok képessé váljanak saját problémáik felismerésére, megfogalmazására, 

megoldások kidolgozására, célja továbbá, hogy az alapvető szociális gondokkal átszőtt 

egyének és családok krízishelyzetét egységben kezelje, a tartósan segítségre szorulók átfogó 

gondozása, szociális és mentális ellátás biztosítása, valamint a prevenció. 

➢ A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
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 A szolgáltatás feladata 

 

A szolgálat feladatainak – családsegítés vonatkozásában –  

➢ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.),  

➢ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint  

➢ a települési önkormányzatok szociális ellátásokat szabályozó helyi rendeleteinek 

rendelkezései határozzák meg a kereteket. 

A családsegítés elsődleges feladata a családok, egyének segítése az önálló életvitelükben 

és a társadalomban való boldogulásukban. A szolgáltatás része a szociális, életvezetési, 

mentálhigiénés problémák és a krízishelyzetek felismerésének és megoldásának segítése; 

a helyzethez vezető okok megelőzése.  

A szakemberek az együttműködésre és a koordinációra építve közvetítenek a hozzájuk 

fordulók és a szakellátó intézmények között. Segítenek kiigazodni a lehetőségekben és 

rámutatnak, hogy miként lehet élni a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Segítik az ügyfelek 

hivatalos ügyintézéseit, és érdekérvényesítéseit. Cél a széles körű információs bázis 

kialakítása a szociális, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokról, az azokhoz 

való hozzájutás módjáról. 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. 

A járási hivatal, a szociális-, az egészségügyi-, a köznevelési intézmény, valamint a 

gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az 

egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a 

családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, 

személyről szereznek tudomást. 

A kapott jelzés alapján a szolgálat családsegítője feltérképezi az ellátási területen élő 

szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen 

felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.  

 
 
 
 
 
 



 

8 

A szolgálat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások bemutatása 

 

        A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja: 
                
➢ az ellátási területén élő, szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémák miatt 

veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára segítő 

szolgáltatás nyújtása, ellátások közvetítése, 

➢ az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, fejlesztése, a problémák 

kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult 

problémák megszüntetésének elősegítése,  

➢ szervezési és gondozási tevékenység végzése a szociális munka eszközeivel és 

módszereivel az egyének, a csoportok és a közösségek részére. 

 

A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK (19 TELEPÜLÉSRE 

VETÍTVE) SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÉRÍTÉSMENTES 

TEVÉKENYSÉGEINK FAJTÁI 

 

                                         Szolgáltatásaink típusai 

INFORMÁCIÓNYÚJTÁS 

SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS 

TANÁCSADÁS 

ÜGYINTÉZÉSHEZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

KONFLIKTUSKEZELÉS 

KRÍZISKEZELÉS 

KÖZVETÍTÉS PÉNZBENI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ 

KÖZVETÍTÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ 

ESETKONFERENCIA 

ESETMEGBESZÉLÉS 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 

CSALÁDLÁTOGATÁSOK 

ADOMÁNYKÖZVETÍTÉS 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 

JOGI TANÁCSADÁS (keresetlevelek megírása) 
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A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele 
 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szociális- és gyermekjóléti ingyenes alapszolgáltatás, 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a szolgálat 19 településének közigazgatási 

területén tartózkodó önként jelentkező személy, család, közösség részére, tekintet nélkül 

annak nemére, származására, vallására, társadalmi státuszára. 

 

MŰKÖDÉSÜNK TAPASZTALATAI 

 

Szolgálatunk működéséhez szükséges tárgyi-, és személyi feltételek biztosítottak voltak. 

Fenntartónk, Baksa Község Önkormányzata (és még 19 település önkormányzata) által 

biztosított az éves költségvetésünk, mely megfelelő szinten biztosítja, biztosította szolgálatunk 

működési feltételeit a törvényben meghatározott feladatok ellátásában. Takarékos, észszerű, a 

fontossági sorrendet figyelembe vevő gazdálkodással sikerült működésünket biztosítani. A 

költségvetés felhasználásának és a forrásbővítés lehetőségeinek megteremtése számunkra 

fontos feladat volt. A fenntartói ellátás mellett a tárgyi feltételek javítása érdekében 

figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket, szolgálatunk nagy gondot fordított a 

számítógépes géppark bővítésére. 2021. évben bevezetésre került „A gyermekeink 

védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR), mely nagy kihívás elé állította a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársait, mivel a rendszer mellett ugyanúgy papír alapon is vezetni 

kell a dokumentációkat, így dupla adminisztrációs terhet jelent a családsegítők számára. 

Településeinken rendszeres fogadóórákat tartunk, melyeket zömében a Polgármesteri 

Hivatalokban tartunk. Szolgálatunknál a családsegítők a már kiépített kapcsolataikat 

erősítették, amelyek szükségesek a munkánk ellátásához. Sikeresen tudunk, illetve tudtunk 

együttműködni az ,,észlelő és jelzőrendszeri tagokkal”,  elsősorban a védőnőkkel, iskolai-, és 

óvodai dolgozókkal, valamint az iskolai és óvodai szociális munkásokkal, de természetesen a 

többi taggal is. 

A kötelezően megtartandó fogadóórákon túl a családsegítő munkatársak leggyakrabban 

terepen dolgoznak, a családokat az otthonukban keresik fel. A családlátogatáson kívül a 

hivatalos ügyek egy része is terepen történik, másik része irodánkhoz kötött.  

A családlátogatáson kívül leggyakrabban a tanácsadás, segítő beszélgetés, információnyújtás, 

ügyintézés fordul elő. Gyakran más szolgáltatásba is kell közvetíteni a klienseket, mint a Család-

és Gyermekjóléti Központ vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított szolgáltatások felé 

(jogi, pszichológiai segítségnyújtás), illetve tovább irányítani más szolgáltatóhoz.  
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TÉRSÉGÜNKBEN ÉLŐ GYERMEKEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK 

OKAI 

Gyermeknevelési problémák: az iskolai hiányzások problémája egyre nagyobb gyakorisággal 

jelenik meg. A családok egy része esetében sajnos már generációk óta nem jelent problémát, 

ha a gyermek még az általános iskola nyolc osztályát sem járja ki, annak ellenére, hogy az iskolai 

végzettség megszerzésének fontosságára folyamatos figyelemfelhívás történik. A szülők 

egzisztenciális, szociális, egészségi állapotának válságos helyzete miatt szülői szerepeiknek nem 

képesek eleget tenni, a gyermekeikkel kapcsolatosan jelentkező problémák kezelésében 

tehetetlennek bizonyulnak.  

 
Az iskolai hiányzások problémája a kamasz gyermekek egy részénél egyéb devianciákkal párosul, 

míg más esetekben inkább a teljesítményzavarra vezethető vissza. Az iskolai hiányzások 

hátterében húzódó okok feltérképezése során gyakran derül fény arra, hogy a családban 

fellelhető problémák mellett rendszeresen abúzus áldozataivá válnak a gyermekek, ami a 

gyermekek beilleszkedési nehézségeihez, deviáns magatartáshoz vezet. A deviáns magatartás 

és az alacsony szintű teljesítmény miatt gyakori a magántanulói státusz iránti kérelem 

benyújtása, ami a gyakorlatban nem tükrözi a Köznevelési Törvényben megfogalmazott 

irányelveknek való megfelelést.  

A gyermeknevelési problémák gyakori kiváltói a szülők egymás közti konfliktusainak, valamint a 

nem megfelelő gyermeknevelési módszerek, melyek a gyermek korához, értelmi fejlődési 

szintjéhez nem igazodnak, gyakran eredményezik a szülők és gyermekük közti konfliktusokat.  

A fenti problémákhoz szorosan kapcsolódnak a szülők, vagy a család életvitelében megjelenő 

nehézségek, mely a gondozott gyermeket, gyermekeket érintette.  

Leggyakoribb esetek a gyakran költözéssel járó párkapcsolati változások, a gyermek számára 

veszélyeztető életkörülmények, lakáskörülmények, a gyermek korának nem megfelelő 

napirend, kötelező (iskolai) elfoglaltságaik figyelmen kívül hagyása.  

Szülő vagy család életvitele: A családok életvitelének alakításában az egyik legnagyobb 

problémát a család felnőtt tagjainak addikt (leggyakoribb formája – alkoholfogyasztás) 

életmódja jelenti.  Az addikcióval együtt járó kontrollvesztés miatt súlyos problémát okoz a 

családtagok, gyermekek verbális és fizikai bántalmazása, nem utolsó sorban a kóros szülői minta 

bevésődésének lehetősége. 

Több esetben a rendőrségi intézkedések is e problémakörben történnek. A kevés jövedelem, 

munkanélküliség, tartós betegség, a szenvedélybetegségek jelenléte, a párválasztási 

problémák, stb. mind befolyásoló tényezők a kliensek körében.  

A család nem megfelelő életvitele magában hordozza a gyermek helytelen nevelésének 

problémáját.  
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Szülő és gyermek közötti konfliktus: A diszfunkcionálisan működő családok esetében gyakori a 

szülő és gyermeke közötti konfliktus, melynek számtalan oka közül nagy jelentőséggel bír a 

családon belüli szerepek tisztázatlansága, határok hiánya, egymás tiszteletének, 

megbecsülésének hiánya.  

A társadalmi rétegek szinte minden szintjén előforduló jelenség a gyermekek értelmi, érzelmi 

és fizikai elhanyagolása.   

Az általunk gondozott gyermekek családjaiban rendszeresen tapasztaltunk családi konfliktust 

(szülők egymás közt, szülők és gyermekek közt), valamint gyermeknevelési problémákat. Ez a két 

probléma szinte együtt jár. 

Anyagi jellegű problémák: A kliensek szükségleteinek kielégítése nem megfelelő, 

alapszükségletek kielégítésében szenvednek hiányt, melynek elsődleges áldozatai a gyermekek. 

Ezen problémák befolyásolják a gyermekek szocializációját, későbbi iskolai teljesítményüket, 

hosszútávon behozhatatlan lemaradást eredményeznek.  

A zsáktelepülések elszegényedett falvaiban kevés a munkalehetőség. A településen élő lakosság 

nagy része közmunkaprogramban dolgozik, amikor nem működnek a programok, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásból élnek. Ez a gyermekes családok esetében 

veszélyezteti a gyermekek megfelelő ellátását. Ilyenkor sok esetben fordulnak a szolgálathoz 

ruha, bútor és élelmiszer adományért.  

Az adományért folyamodás az év egészére jellemző és egyre szélesebb körben. A kevés 

jövedelemmel rendelkező családok, egyének a házuk állagát nem tudják megóvni.   

Gyermekintézménybe beilleszkedési problémák: Tanulási és részképesség zavarok iskolai 

beilleszkedési problémákhoz vezetnek, mivel a gyermekek nem képesek lépést tartani a 

társaikkal, sorozatos kudarcok érik őket, ami magatartási, beilleszkedési problémákhoz és 

iskolakerüléshez vezet. Gyakran ebben a tárgykörben megoldási technika a magántanulói 

jogviszony létesítése. 

Kapcsolati problémák, kapcsolattartás: A szülők egymással folytatott válási harca során nem 

vesznek tudomást arról, hogy gyermekeik lelki károsodását ők maguk idézik elő, a problémák 

forrása a szülők közötti háború. 
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A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FELÉ SZOLGÁLTATOTT 

ADATAINK TELEPÜLÉSENKÉNT 

 
ALAPELLÁTÁS (együttműködési megállapodás) a szolgáltatást önkéntesen igény bevevő a 

szolgálat egészével, mint intézménnyel köti a szociális segítő munkára vonatkozóan. 

VÉDELEMBEVÉTEL: egy olyan gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedés, melyre akkor kerül sor, ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. 

EGYSZERI ÜGYINTÉZÉS: egyszeri vagy első interjúval lezárható, vagy rövid ideig tartó támogatás, 

segítő tevékenység.  

JELZÉS: jelzőrendszeri tagok által megküldött a gyermek vagy más személy által tanúsított- 

magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
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VÁLSÁGHELYZETBEN LEVŐ VÁRANDÓS ANYÁK 

GONDOZÁSA 

A válsághelyzetben lévő várandós anya segítséget kap az általa igénybe vehető ellátások 

megismerésében és igénylésében. Tájékoztatást kap az őt, illetve a magzatot megillető 

jogokról, a kötelességeiről. 

A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát 

tájékoztatjuk a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, valamint a nyílt örökbefogadást 

elősegítő közhasznú szervezetek elérhetőségeiről, illetve a nyílt és titkos örökbefogadás 

menetéről. 

A 18 év alatti várandós anyák gondozása során különös figyelemmel kell lenni a biológiai és 

érzelmi éretlenségre, mely egy sor speciális problémát vet fel beismert, várt terhességnél is. 

Titkolt terhesség esetén ezt a helyzetet még tovább súlyosbítja a titkoltság, tagadás. Emiatt 

fokozott figyelmet kell fordítani és fordítunk is a 18 év alatti lányok terhességére, még 

kiemeltebben a titkolt terhességére.  

Egyre több az olyan kiskorú tizenéves, akinek szexuális kapcsolata van és ezzel párhuzamosan 

nő a várandós tinédzserek száma is. A várandós tinédzserekkel kapcsolatban általában 

elmondható, hogy elővigyázatlanok, a nemiség, a fogamzás legalapvetőbb kérdéseivel 

sincsenek tisztában.  

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője alapellátás keretében nyújt segítséget annak a kiskorú 

várandós anyának, aki segítségkéréssel fordul hozzá, vagy akinek másállapotáról az észlelő- és 

jelzőrendszer tagja jelzést tett a gyermekjóléti szolgálat felé.  

A családsegítő a hozzá forduló kiskorú számára lehetővé teszi a négyszemközti bizalmas 

beszélgetést, támogatásáról biztosítja és tájékoztatja őt lehetőségeiről, de egyértelművé teszi 

a kiskorú számára, hogy a szülőknek, mint törvényes képviselőknek a várandósság tényéről 

haladéktalanul értesülniük kell, mivel minden további teendő a törvényes képviselő 

engedélyével, beleegyezésével, kérésére történhet (terhesség megszakítás, gyermekek 

átmeneti otthonában történő elhelyezés, gyámság a születendő gyermek esetében, 

örökbeadás). A családsegítő a kiskorúnak és szüleinek segítséget nyújt a helyzet elfogadásában 

és a kiskorú állapotának előrehaladottsága tekintetében ismerteti a lehetséges döntési 

alternatívákat. Segíti a kiskorú és szülei döntését, de nem befolyásolhatja azt. 

A családsegítő a kiskorúval kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az 

esetbe bevont szakemberekkel (védőnő, házi gyermekorvos, a jelzéssel élő szakember) osztja 

meg a kiskorú és törvényes képviselői tudtával.  

A családsegítőnek tisztában kell lennie a kiskorú várandós lehetőségeivel (a születendő gyermek 

gyámsága, örökbefogadási eljárás, művi abortusz feltételei stb.), jogaival és kötelezettségeivel 

(egészségügyi vizsgálatokon való részvétel, közoktatási rendszerben való részvétel stb.) a 

megfelelő tájékoztatás és segítségnyújtás érdekében.  
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Az alapellátás keretében történő gondozás célja a várandós kiskorú további (pl.: egészségügyi, 

oktatásügyi) veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése, a magzati élet 

tiszteletben tartása és védelme. Ennek keretében olyan cselekvési terv alapján történő 

együttműködés kialakítására van szükség, ami a kiskorú számára biztonságot nyújt és 

életvezetését a lehető legmegfelelőbb irányba alakítja. (A gyermekjóléti szolgálat nem 

hagyhatja figyelmen kívül, ha a vélelmezett apa is kiskorú, a családgondozás az ő esetében is 

szükségszerűvé válhat.) A várandós kiskorú a tankötelezettségének eleget tehet a hatályos 

közoktatással kapcsolatos jogszabályok alapján, melyet a családgondozónak ismernie kell annak 

érdekében, hogy a kiskorút, s családját támogassa a közoktatásban való részvételben, azaz a 

tanulmányok folytatásában, szakma, esetleg érettségi megszerzésében. 

A 18 év feletti várandós anya gondozása: annak a nőnek, aki a terhességét titokban tartja 

és/vagy válsághelyzetben van, mind a már meglévő gyermekeire, mind a születendő 

gyermekére fokozott figyelmet kell fordítani és a gyermekjóléti szolgálatnak gondoznia kell.  

Teendők az önkéntes együttműködésen alapuló alapellátásban - tájékoztatás, - 

információnyújtás, - közvetítés, - szükség esetén továbbküldés annak alapján, hogy a várandós 

milyen alternatívát választ a szociális munkás által felkínált lehetőségekből.  

 
 

CSALÁDJÁBÓL KIEMELT GYERMEK SZÜLEINEK GONDOZÁSA: 

 

A családjából (hatósági eljárás során) kiemelt gyermek(ek) szüleinek gondozásáról tudunk 

beszámolni, amikor is egyszeri esetkezelésekkel, tanácsadásokkal tudunk segíteni, mint az 

esetlegesen felmerülő kapcsolattartásokkal összefüggő kérelmek megfogalmazása, továbbá 

ügyintézésekkel, valamint bútor, élelmiszer, ruha adományok közvetítésével segíthetjük, 

segítjük a családokat. Elsősorban az egész járásra kiterjedő és hatáskörrel bíró Sellye Család-és 

Gyermekjóléti Központ és a gyermekvédelmi gyám feladata a visszagondozás. 

A gyermekek családjába való visszagondozása során együttműködünk Sellye Család-és 

Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel, illetve a Baranya Megyei Gyermekvédelmi 

Központ gyermekvédelmi gyámjaival, illetve BMKH Sellyei Járási Hivatal gyámhatóságával. 
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JELZŐRENDSZER TAGJAIVAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

JELZŐRENDSZERI TAG ESETEK 
SZÁMA 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ 17 

EBBŐL (1-BŐL) VÉDŐNŐ 17 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2 

EBBŐL (3-BÓL) CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT - 

EBBŐL (3-BÓL) CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2 

KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT NYÚJTÓK (ÓVODA, BÖLCSŐDE) 4 

ÁTMENETI GONDOZÁST BIZTOSÍTÓK 2 

MENEKÜLTEKET BEFOGADÓ ÁLLOMÁS, ÁTMENETI SZÁLLÁS - 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY (ISKOLA) 32 

RENDŐRSÉG 33 

ÜGYÉSZSÉG, BÍRÓSÁG 2 

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT - 

EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY, EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY - 

ÁLDOZATSEGÍTÉS ÉS KÁRENYHÍTÉS FELADATAIT ELLÁTÓ SZERVEZET - 

ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS INFORMÁCIÓS TELEFONSZOLGÁLAT - 

ÁLLAMPOLGÁR, GYERMEK ÉS FELNŐTT ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ TÁRSADALMI SZERVEZET 10 

ÖNKORMÁNYZAT, JEGYZŐ - 

JÁRÁSI HIVATAL GYÁMHIVATALA 3 

MUNKAÜGYI HATÓSÁG - 

KATASZTRÓFAVÉDELEM - 

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK - 

GYERMEKJOGI /ELLÁTOTTJOGI/ BETEGJOGI/ KÉPVISELŐ - 

HIVATÁSOS GONDNOK - 

JAVÍTÓINTÉZET - 

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FELADATKÖRBEN ELJÁRÓ FŐVÁROSI ÉS MEGYEI 
KORM.HIVATAL 

-- 

ÁLLAM FENNTARTÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA A KORMÁNY RENDELTÉBEN KIJELÖLT 
SZERV 

 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT  2 

Összesen 107 

 

Észlelő- és jelzőrendszer tagjai által küldött jelzések fajtái 2021-ben: 

 

JELZÉSEK FAJTÁI 
ISKOLAI HIÁNYZÁS 33 
VESZÉLYEZTETETTSÉG 19 
SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS 1 
ANYAGI-, ÉS MEGÉLHETÉSI PROBLÉMA 2 
BÁNTALMAZÁS 36 
ÉLETVITELI PROBLÉMÁK 11 
MAGAVISELETI OKOK 5 
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➢ Éves Szakmai Tanácskozás 

Megtartottuk az éves jelzőrendszeri megbeszélésünket, tanácskozásunk folyamán a 

jelzőrendszer teljes körű és részletes éves működésének kiértékelésére került sor, fórumot 

biztosítottunk a kérdések és szakmai témájú problémák megbeszélésére, tisztázására is. Az 

intézetvezetője és munkatársai jó együttműködést alakítottak ki a társintézményekkel, 

önkormányzatokkal, gyámhatóságokkal, civil szervezetekkel. A jelzőrendszeri tagokkal való 

kapcsolattartás eredményesnek és hatékonynak mondható. A települési célok 

megvalósításában elengedhetetlen, hogy a jelzőrendszer tagjaival a rendszeres és jó szakmai 

kapcsolat fennmaradjon. 

➢ Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri szakmai céljai  

Szolgálatunk céljai és alapelvei a jelzőrendszerrel kapcsolatos munkában is fontos 

szerepet játszanak, ez pedig a gyermekek védelme és jogainak érvényesülése, a 

rászoruló és hátrányos helyzetben lévő egyének és családok segítése a szociális munka 

klasszikus és speciális eszközrendszerével.  

E munka hatékonyságában a legfontosabb kérdés a gyermekekkel és családokkal foglalkozó 

más intézmények és szervezetek és szakembereik személyes felelősséggel felruházott aktív 

részvétele.  

Szolgálatunk, mint koordináló szervezet lép be, illetve lépett be ebbe a folyamatba az 

illetékességi 19 településünk területén.  

Munkánk során különböző alapelveket képviselünk a jelzőrendszer tekintetében, többek között  

✓ az információk felelős kezelésének elve,  

✓ objektivitás,  

✓ jelzési kötelezettség,  

✓ egyéni szakmai felelősség elvei,  

✓ és olyan speciális elveket, mint a kompetenciahatárok betartása, az írásbeliség és a 

szakmai együttműködés. 
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A jelzőrendszer hatékony működtetése okán alapvető célunk, hogy folyamatos visszajelzéseket 

adjunk és kapjunk az együttműködés minőségéről és a rendszer működtetéséről. 

 

Szakmaközi megbeszélések ütemezése: 

✓ Krízis helyzetet felismerő technikák. 

✓ Drogprobléma. 

✓ Internetes zaklatás, digitális világ függőségei. 

✓ Iskolai- és óvodai szociális munkás feladatai. 

✓ Együttműködési készségek, technikák fejlesztése. 

✓ Járványveszély terjedésének további csökkentésének lehetőségei. 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi 

területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, 

továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása 

 
2021. év során a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály tartott működésünkről ellenőrzést. Hiányosságként a helyettes szülői hálózat 

működésével kapcsolatosan kaptunk észrevételt, amit nem tudunk teljesíteni. Szolgálat 

folyamatosan hirdeti ezt a lehetőséget, jelentkező nincsen rá. Egyebekben teljes mértékben 

megfelel a szolgálat a működési előírásoknak. 
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JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések: 

• Egyéni és csoportos konzultáció életvezetési kérdésekben – életvezetési problémák, 

szülőkkel való kapcsolat, családtól, otthontól való elszakadás, új közösségbe illeszkedés 

zavarai, tanulási problémák, együttélési nehézségek, pályaválasztással kapcsolatos 

kérdések, perspektívátlanság, életcél hiánya, konfliktuskezelés, párkapcsolati 

problémák, szexuális élettel kapcsolatos gondok, önértékelési problémák, 

drogfogyasztással kapcsolatos kérdések, kapcsolatteremtési nehézségek.  

• Személyiség- és készségfejlesztő gyakorlatok (agressziókezelés, kommunikációs 

kézségek fejlesztése stb.).  

• Preventív, illetve ártalomcsökkentő célú beszélgetések (szenvedélybetegségek, nemi 

úton terjedő betegségek stb.).  

• Bűnmegelőzési szolgáltatás. 

 

ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS OSZTÁS SZERVEZÉSE 

 

Intézményünk költségvetése nem teszi lehetővé, hogy pénzbeli és természetbeni juttatásokat 

biztosítsunk klienseink részére. A gyakorlat alapján azonban megállapítható, hogy erre 

klienseinknek nagy szüksége van (élelmiszer, ruházat, bútor stb.).  

Munkatársaink adományok közvetítésében nyújtanak segítséget, klienseket delegálnak civil 

szerveztek által szervezett adományozási kampányhoz. Támogatói igazolásokat is adunk ki a 

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Központi Iroda felé, ahol szintén ingyenes 

adományokhoz juthatnak a rászorultak.   

Itt kell megemlíteni a Baptista Szeretetszolgálatot is, aki élelmiszert, illetve bútorokat, míg a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszert adományoztak a rászoruló családoknak, 

egyéneknek a közvetítésünk útján, illetve december hónapban az „Adni Öröm” programon 

keresztül, a családsegítő munkatársak tartós élelmiszer gyűjtési akcióban vehettek részt, az ott 

gyűjtött élelmiszert tudtuk kiosztani a rászoruló családok nagy örömére.  

Intézményünk rendszeresen ruha adományok kiosztására is nyújt lehetőséget, továbbá 

ruhabörze szervezésében veszünk részt.  
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ÖSSZEGZÉS 

Szakmai munkánkat segítő képzések 

A 2021-es évben az EFOP – 3. 9.3-16-2017-00034 pályázatban elnyert képzések megvalósultak. 

Így két kolléganő Life coach és Mediátor képzésen, mindkét képzés 60 órás volt.   A képzésen 

elhangzottakat munkatársaim a szociális segítő munkájukban jelentős mértékben fel tudják 

használni. Egyik kolléganő angol nyelvi képzésben vett részt, ami 40 órás volt. Továbbá az összes 

munkatárs részére szupervízió lett biztosítva.  

A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai kompetenciájuk 

fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a 

személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Előfordulhat, hogy a segítő 

helyzetben a személyes érintettségünk, vakfoltjaink miatti bevonódás akadályozza munkánkat, 

elakadást okoz. A szupervízió segíti a problémákra való rálátást egy külső szemszögből. A 

szupervizor reflektív jelenléte, kérdései segítségével a szupervizált képes lesz rálátni önmagára, 

a saját működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét. A szupervízió a gyakorlati 

tapasztalatokból kiinduló és oda visszacsatoló tanulási folyamat. 

Word - Excel, képzésünk digitális oktatásban valósult meg, mely témánként 40 órás volt, 

továbbá jelenléti oktatásban 40 órás gépírás elsajátítása is megtörtént. Ezek a képzések a 

szolgálat minden dolgozóját érintették. 

Szabadidős tevékenységünk  

✓ Az Integrált Térségi Gyermekprogramok a Sellyei járásban EFOP-1.4.2-16-2016-00018 

keretében nyári napközis táborokat szerveztünk Magyarmecske, Magyartelek és 

Nagycsány településen. Ezeken a településeken 5 alkalomból álló kézműves, játszóházas 

program megszervezésére került sor. A résztvevők száma átlagosan 10 - 13 fő volt.  

✓ Nagycsányon, Magyarmecskén családsegítőnk vezette a foglalkozásokat, a gyerekek 

nagyon élvezték a kézműveskedést, lelkesek voltak az ügyességi, sportos, feladatokban 

is. Több gyermek kapott oklevelet, emléklapot, különböző tárgyi jutalmat. Kisasszonyfa 

településen szabadidős, kulturális programként „országismertető” rendezvényt 
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szervezett a családsegítő kolleganőnk immár második alkalommal. Ezúttal 

Horvátországot mutattuk be az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek. Az eseményen 

a horvát zenét a drávasztárai Biseri Drave tambura zenekar játszotta. Horvát 

népviseletbe vállalkozó szellemű kisasszonyfai fiatalok öltöztek be, majd az egyik 

nemzeti ételüket kóstolhatták meg a résztvevők egy kis bemutató keretében.  

✓ Fontosnak tartjuk a közösségépítő alkalmakat, melyek lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy az anyagi nehézségekkel küzdő kis falvak lakosai is hozzájussanak építő jellegű 

szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz. 

✓ Az EFOP-os pályázat keretében RGYK való jogosultság alapján a rászoruló személyeket 

Támogató Operatív Program által feladatunk volt az élelmiszereket tartalmazó 

csomagok (0-3 éves) átvételéről szóló értesítő átadása, eljuttatása az érintettek részére, 

sokszor segítséget nyújtottak ebben a falugondnokok, amit. A megváltozott 

munkaképességű, alacsony jövedelemmel rendelkezők ebben az évben 4 alkalommal 

kaptak csomagot. A személyek kiválasztása a Magyar Államkincstár bevonásával történt 

meg, így a csomagok elosztásába beleszólásunk nincs. 

2021-ban szolgálatunk az intézkedési tervében megfogalmazottak közül teljesítette: 

✓ az inaktív szereplők (háziorvosok, házi gyermekorvos, ápolást, gondozást biztosító 

intézetek, házi segítségnyújtók, falugondnokok) további aktivizálása sajnos csak 

részben sikerült. 

✓ célul tűztük ki a közös családlátogatásokat a jelzőrendszeri tagokkal a családok 

együttműködésének és kommunikációjának a javítása érdekében. Csak részben 

valósult meg, hiszen kevés esetben történt meg a közös családlátogatás. 

✓ az esetmegbeszélések, esetkonferenciák időpontjainak egyeztetése, mely teljes 

mértékben megvalósult. 

✓ az iskolákban, óvodákban való többszöri megjelenésünk (a leendő iskolai, óvodai 

szociális munkásokkal). Részben történt csak megszolgáltatásaink bővítése, illetve a 

térségben jelentkező és feltárt igények megoldási lehetőségeinek szervezése (a 

megnyert és folyamatban lévő pályázatok kiaknázásával). Részben megvalósult. 
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✓ az éves Szakmai Tanácskozáshoz beküldendő éves értékelési szempontok 

kialakítása. Megvalósult. 

2022. évre tervezzük: 

o az információ áramlás további gyorsítását, inaktív tagok további mozgósítását, 

o a közös családlátogatások számának emelését, 

o az iskolai-, óvodai szociális munkásokkal történő aktívabb kapcsolatot, 

o szükség szerint az esetmegbeszélések számának emelését, 

o szükség szerint az esetmegbeszélésekre (esetkonzultációkra) több érintett 

jelzőrendszeri tag meghívását,  

 

Fontosnak találjuk még a szakmák kompetencia határainak feltérképezését és megismerését nem csak 

elméleti, hanem a gyakorlati szinten is. Az interaktív párbeszéd eszköze lehet a szakmák közötti 

együttműködések kialakításának és megerősödésnek. Nézőpontváltással megismerhetjük a társszakmák 

nehézségeit és helyi megoldásokat találhatunk rá egymás segítségével, ami elengedhetetlen. 

 
Szolgálatunk minden munkatársa nevében kérem, kérjük a  

Tisztelt Képviselő Testületeket, hogy  

a fenti beszámolónkat fogadja el. 

 

Sellye, 2022.05.15.  

Tisztelettel:      

  

 

Németh Péter 

      intézményvezető                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 






























