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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014.(…….) határozatához 

 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás beszámolója a 2013. évi működésről 

 
I. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsának működése 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 
(1) bekezdése szerint a törvény hatályba lépése előtt kötött társulási megállapodást a 
képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálni, és a megállapodást 
a törvényben meghatározottaknak megfelelően módosítani kellett. 
Barnag, Eplény, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, 
Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó települési önkormányzatok 
képviselő testületei elfogadták a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását. Ezzel megalakult a jogi 
személyiséggel rendelkező Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás  
 
2013. július 5-én megalakult a Társulási Tanács, mely alakuló ülésével együtt 6 
alkalommal ülésezett, 16 napirendi pontot tárgyalt és 25 határozatot hozott.  

 
 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társulás jogi személyiségű 
társulássá alakulását megelőzően   a gyermekvédelmi szolgáltatások – ezen belül a 
családok átmeneti otthona szolgáltatás- fejlesztésére pályázati forrást nyert és a 
támogatási szerződés szerint annak  kedvezményezettje. 2013 októberében a 
Társulási Megállapodás kiegészítésre  került a családok átmeneti otthonát érintő 
projektről szóló rendelkezéssel oly módon, hogy a Megállapodás szerint  Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a kedvezményezett és a projekt megvalósítója.  

Papkeszi Községi Önkormányzat a jogi személyiségű  Társulás létrejöttekor  
bejelentette szándékát, hogy 2014. január 1-vel kiválik a Társulásból.  A Társulási 
Tanács  15/2013. (X. 28.) határozata alapján a kiválásra tekintettel a  tagok  
módosították a Társulási Megállapodást.  
 
A  Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetését 6/2013. (IX. 16.) 
határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására két alkalommal 
került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával. A 2013. évi költségvetés I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a 19/2013. (XI. 25.) határozattal 
fogadta el a Társulási Tanács. 
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II. 
Pénzügyi beszámoló 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a költségvetés éves teljesítéséről zárszámadási határozatot kell 
készíteni, melyet a Társulási Tanács Elnöke a költségvetési évet követő negyedik 
hónap utolsó napjáig a Társulási Tanács elé terjeszt. 

A 2013. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a zárszámadáshoz készült indokolás 
a következőket tartalmazza: 

 „ 

1. Társulási feladatellátás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jei hatállyal IV. Fejezetében rendelkezett a 
társulások alapvető és általános szabályairól, valamint szervezetükről és 
működésükről. A képviselő-testületek számára pedig azon kötelezettséget írta elő, 
hogy a társulási megállapodásaikat vizsgálják felül és a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően módosítsák 2013. június 30. napjáig. 
 
Annak érdekében, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás költségvetési intézménye a térségi feladatellátásra 
vonatkozóan a kiegészítő normatívát megkaphassa, a jogi személyiséggel nem 
rendelkező társulást át kellett alakítani jogi személyiségű társulássá. 
 
A Társulás Barnag, Eplény, Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, 
Pula, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó településeken biztosítja az 
irányítása alá tartozó Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok 
Átmeneti Otthona Intézmény keretein belül a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
családok átmeneti otthona, továbbá a gyermekjóléti központ feladatokat. 

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatokat 
ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás 
fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta. 
 
2. Bevételi források és azok teljesítése 
 
A Társulás és Intézménye (hitel, valamint függő átfutó tételek nélkül ) 132 
403 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 96,79%-a. 

A Társulás támogatásértékű bevételei összességében 96,74%-ban teljesültek, ami a 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által, az intézmény működési 
kiadásaihoz átadott támogatásból, illetve az Intézmény támogatásértékű bevételiből 
(24,79%) tevődik össze.  
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Az intézményi működési bevételek teljesítése 100,00%, melynek jelentős részét az 
Intézmény ellátási díjbevételéből és bérleti díjbevételéből tevődik össze. 

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a pénzmaradvány igénybevételt mutatja. 

3. Kiadások alakulása 

A Társulás és Intézménye (kiegyenlítő, függő, átfutó és finanszírozási 
műveletek nélkül ) 127 929 E Ft kiadást regisztráltak, mely a módosított 
előirányzat 88,92%-a. 

A Társulás kiadásai csak a bankköltségekből adódik, ami összességében 60,00%-ban 
teljesült. 

A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 
Otthona Intézmény működésével összefüggő kiadásai közül a személyi juttatások 
92,89%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 90,13%-ban a dologi működési kiadásai 
74,23%-ban teljesültek. 

4. Pénzmaradvány alakulása 

A Társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 12  E Ft, mely 100%-ban szabad 
pénzmaradvány. 

Az Intézmény 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 9831 E Ft, amely 2522 E Ft-
tal magasabb az előző évinél. A helyesbített pénzmaradvány 100%-a 
kötelezettséggel terhelt. 

5. Vagyon alakulása 

A Társulásnak és Intézményének mérlegébe a forgóeszközök, a tartalék és a 
kötelezettségek év végi záró egyenlege szerepel, a tulajdonában lévő tárgyi eszközök 
már nullára íródtak.  

6. Hitelműveletek alakulása 

A Társulás nem rendelkezik hitel-állománnyal. „ 

 
III. 

 

Szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 
Családok Átmeneti Otthonának 2013. évi szakmai tevékenységéről 
 

A veszprémi székhelyű Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok 
Átmeneti Otthona 2014-ben először számol be szakmai munkájáról úgy, mint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv.  
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Az intézmény egységes gazdasági, munkáltatói és szakmai irányítással, vezetéssel 
rendelkezik, ugyanakkor ellátotti településenként vannak eltérések, melyek 
elsősorban a települések egyediségéből fakadnak. A szakmai beszámoló az 
intézmény egységes és általános szakmai munkájának bemutatása a beszámoló első 
felében, a veszprémi ellátás során kerül részletezésre. A településenként elkülönülő 
beszámoló az ismétlések elkerülése végett, az általánosságokat így nem tartalmazza, 
azon fejezetekben a településre koncentráltan az eltérő, egyedi adatokat, 
eseményeket mutatják be elsősorban az ott dolgozó családgondozók. 
 

Veszprémben nyújtott szakmai tevékenység bemutatása 

1. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formái 

 
A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 
Központ és Családok Átmeneti Otthona a 
szociális alapellátások közé tartozó családsegítést 
és a gyermekjóléti alapellátások közé tartozó 
gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekjóléti 
központ feladatait, valamint a gyermekek 
átmeneti gondozását látja el integrált 
intézményként.  
A beszámoló, így az intézmény alábbi 
szolgáltatásaira terjed ki:  

- családsegítés 

- adósságkezelés 

- rendszeres szociális segélyezettekkel történő együttműködés 
 

- gyermekjóléti központ 

- utcai szociális munka 

- kapcsolattartási ügyelet 

- készenléti szolgálat 

- kórházi szociális munka 
 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- fejlesztő pedagógiai szolgáltatás 

- pszichológiai tanácsadás 

- jogi tanácsadás  
 

- családok átmeneti otthona keretében nyújtott gyermekek átmeneti 
gondozása 

 



8 

 

Fenti szakfeladatok az intézmény jogszabályban kötelezően előírt alapfeladatai, 
melyeken kívül, de azokhoz szorosan kapcsolódóan több feladatot is ellát: 

- Az intézmény támogatja és teret ad önsegítő csoportoknak, közösségeknek, 
melyek azonos probléma, élethelyzet mentén szerveződnek.  

- Az intézmény folyamatosan biztosít és közvetít szabadidős 
gyermekprogramokat. 

- Az intézményben szakszerű addiktológiai tanácsadás vehető igénybe. 

- Az intézmény számos szakembere mediációt végez. 

- Az intézmény szervezi és feladatot ad önkénteseknek. 

- Az intézmény adományokat gyűjt és oszt, valamint közvetít az adományozók 
és rászorulók között. 

- Az intézmény szakemberei tereptanárként hozzájárulnak a szociális és 
gyermekvédelmet érintő közép és felsőoktatásban részt vevő tanulók 
eredményes pályaorientációjához. 

2. Tárgyi feltételek 

 
Az intézmény székhely épületében a tárgyi feltételek megfelelnek a szakmai 
elvárásoknak.  
A szakemberek részére kényelmes és megfelelő bútorokkal ellátott irodák állnak 
rendelkezésre. Minden irodában megtalálható min. 1 számítógép és vezetékes 
telefon, valamint minden szakember számára külön íróasztal és zárható szekrény. A 
dokumentumok nyomtatása elsősorban az intézmény 1 db központi fénymásoló és 
nyomtatóján történik, ez a kapacitás viszont nem elégséges. Az intézmény 8 
mobiltelefonnal is rendelkezik. Az intézmény nagy mennyiségű és változatos kül - 
és beltéri játékkészlettel rendelkezik, melyek segítségével könnyen biztosíthatóak a 
gyermekek egyéni és csoportos foglalkoztatása is. Az intézmény dolgozói 2 
személygépkocsit is használhatnak. Az intézmény internet és folyóirat előfizetéssel 
rendelkezik valamint számos szakirodalommal. Az intézmény közösségi terme 
konferenciákra, szakmai képzésekre, rendezvényekre mind bútorzattal, mind 
technikai eszközökkel jól felszerelt. 
A Mikszáth utcai székhely épület és udvar összességében esztétikus, kényelmes és 
barátságos. A kollektíva számára megfelelő és vonzó munkahely, az ellátottak 
irányába pedig elfogadást és nyitottságot közvetít. Nagy forgalmunkba a közvetített 
szolgáltatásainkon kívül, tárgyi feltételeinknek is szerepe lehet. 
 
A Pápai u. 37. szám alatt működő Családok Átmeneti Otthonának tárgyi feltételei 
megfelelnek a szakmai minimum elvárásoknak. A dolgozók részére 2 irodahelyiség 
áll rendelkezésre. Számítógép, vezetékes és mobiltelefon valamint nyomtató és 
fénymásoló megtalálható, de az utóbbi cserére szorul. A bútorzat viszont szegényes, 
az intézmény e téren mind esztétikában, mind praktikusságban és kényelemben 
messze elmarad nem csak a székhelyintézményétől, de sok más hasonló 
intézménytől is. A dolgozók nagy erőfeszítéseket tesznek környezetük szebbé 
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tételéért, ennek köszönhetően az intézményben mégis barátságos, és élhető terek 
alakultak ki. 
 
3. Működési feltételek 
 
Az intézmény 2013-ban érvényes működési engedélyekkel, alapító okirattal, 
jóváhagyott költségvetéssel működött. Az intézmény 2013. évre jóváhagyott 
költségvetése 139 261 000 forint volt. A költségvetés elegendő volt a szakmai 
feladatok alapszintű teljesüléséhez, melyeket önkéntes munkával, 
adománygyűjtéssel tudott az intézmény magasabb szintre emelni. A tárgyi feltételek 
javításához, illetve ami még fontosabb az állagóváshoz viszont sajnos ez a keret 
2013-ban nem volt elégséges. A székhely intézmény tetőszerkezete továbbra is 
jelentős javításra, még inkább cserére szorulna, ez lenne a legfontosabb 
állagmegóvó és sajnos jelentős költséget is igénylő beruházás. 
Az intézmény minimális bevétellel rendelkezik, mely a családok átmeneti 
otthonában fizetendő személyi térítési díjból áll elsősorban. 2013-ban az előírt 
bevétel 2 391 000 forint volt, ebből a megvalósult 2 298 000 forint, de a térítési 
díjból mindösszesen 1 699 000 forint keletkezett, a fennmaradó rész terembérletből 
adódik.  A működési feltételek hacsak szerényen is, de javíthatóak  lennének az 
intézmény közösségi termének bérbeadásával, ahogy a tavalyi évben is történt. Az 
intézmény e terme tárgyi feltételei miatt és a környezete miatt (belváros, udvar, 
rugalmas nyitva tartás) vonzó családoknak, gyermekeknek tartott programokra, 
valamint képzésekre történő bérlésre. 2013-ban zenepedagógiai foglalkozásra, 
szülés felkészítő tréningre, személyiségfejlesztő tréningre került bérbeadásra 
önköltségi áron.  
 
4. Személyi feltételek 
 
Az intézmény engedélyezett létszáma 47,5 fő. 
Az intézmény munkajogi létszáma 2013-ban 48,7 fő volt (gyeses és közcélú 
foglalkoztatókkal együtt). 
A személyi feltétel mind létszámban mind képzettségben megfelel a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak (15/1998. NM rendelet és 1/2000. SzCsM rendelet). 
A felsőfokú végzettséget igénylő munkaköröket szociális felsőfokú végzetséggel 
rendelkező szakemberek látják el. A vezetők szociális szakvizsgával rendelkeznek. A 
pszichológusi munkakört pszichológus a fejlesztőpedagógiai tevékenységet 
szociálpedagógus és gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. Az 
intézményben a jogász önkéntesként tevékenykedett 2013-ban, így lehetőség nyílt 
heti 8 órában addiktológiai konzultánst alkalmazni. Az általa végzett tevékenység, a 
roppant magas esetszáma mutatja, hogy szükség lenne nagyobb óraszámban 
történő alkalmazására. 
A középfokú végzettséget igénylő munkakörök esetében a szakképzettség továbbra 
sem 100%, ennek oka továbbra is, hogy a képzések költségét az intézmény nem 
tudja vállalni, a dolgozók pedig fizetésükből ezt nem tudják finanszírozni. 
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2013-ban a korábbi évekhez viszonyítva magas volt a fluktuáció, 4 munkatárs 
mondott fel, mind a négyen anyagilag jobban elismert munkakörbe távoztak. 
Az intézmény dolgozói 2013-ban is részt vettek kötelező érvényű 
továbbképzéseken: 

Az intézmény 2013. évben is biztosított a munkatársak részére továbbképzéseket.  
A 2013-as évben 7 főnek telt le a továbbképzési időszaka, a továbbképzési 
kötelezettségét mindenki teljesítette. 
A továbbképzések finanszírozása a költségvetés terhére történt.  

Az intézményben dolgozó szakemberek közül többen részt vettek a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által 
megvalósított a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú "Szociális 
képzések rendszerének modernizációja" című kiemelt projekt képzésein. 

Továbbképzések a 2013-as évben: 

(a táblázat halmozódást tartalmaz, mivel van olyan kolléga, aki több képzésen is részt vett): 

Sor- 
szám 

A továbbképzést szervező 
intézmény megnevezés Továbbképzés címe Résztvevők 

száma 

1. Veszprém Megyei Rendőr 
Főkapitányság 

Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló 
Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi 

kohézió erősítésével 
9 fő 

2. Wesley János lelkészképző 
Főiskola Szociális szakvizsga, családvédelem, családgondozás témakörben 1 fő 

3. 
Nyugat- Magyarországi 
Egyetem  Benedek Elek 

Pedagógiai Kar 

Okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár - tanári 
mesterképzés oklevél 1 fő 

4. 
Consilium -Tender Oktatási 

Szolgáltató és tanácsadó 
Kft. 

Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a köznevelési 
intézményekben 6 fő 

5. Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet 

Képzés, Tudás, Támogatás - szakmai továbbképzések fejlesztése 
a szociális szférában 9 fő 

6. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. 

Konfliktuskezelés a családon belül - mediációs és 
családdinamikai ismeretek és technikák alkalmazása az 

esetkezelés gyakorlatában 
8 fő 

7. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. Szociális gazdasági menedzsment 1 fő 

8. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. 

Életvezetés és pénzügyi tudatosság - Háztartásgazdálkodás 
gyermekes családokban 4 fő 

9. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. 

"Tripla szaltó" Sokféle rekreáció: bevezetés a szupervíziós, 
pszichodramatikus és művészetterápiás technikákban 3 fő 

10. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. 

A fenntartható fejlődés értelmezése, környezettudatosság a 
szociális munkában 2 fő 
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11. Suliszerviz Oktatási és 
Szakértői Iroda Kft. Az esetmegbeszélés gyakorlata, technikái 4 fő 

 

5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 

5/a. Gyermekjóléti Központ 

 
Általános feladata 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Pszichológiai tanácsadás 

 Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás 

 Jogi tanácsadás 
 

Speciális feladatai 

 Utcai és lakótelepi szociális munka 

 Kórházi szociális munka 

 Kapcsolatügyelet 

 Készenléti ügyelet 
 
Általános feladat: 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekjóléti 
alapellátás közé tartozik. 
Biztosítására a települési önkormányzat köteles. 
A szolgáltatás tartalma nemcsak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem 
minden családra, illetve kockázati csoportokra is a prevenció keretében. 
 
A gyermekjóléti szolgálat alapvető feladatai: 

 Segítő munka végzése és más szolgáltatások nyújtása, 

 Más szervezetek által nyújtott ellátások közvetítése, 

 A helyi gyermekjólét-és védelmi rendszer szervezése, 

 Közreműködés az önkormányzat, illetve a gyámhatóságok tevékenységében. 
 
Szolgálatunk a szolgáltatásokat: 
Az ellátások teljesítésével (gondozás), 
Az ellátások közvetítésével (szolgáltatás), 
Szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja. 
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Gondozásról általában 
A gyermekjólét szolgálatban végzett családgondozás, a gyermek 
veszélyeztetettségének megszűntetésére irányuló tevékenység, melyet személyes 
segítő kapcsolat keretében, a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, a 
gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező zavarok ellensúlyozására 
végez a szolgálat családgondozója. 
Gondozás: 

 információnyújtás 

 tanácsadás 

 környezettanulmány készítés 

 hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás 

 közvetítés más szolgáltatók felé 

 segítő beszélgetés 

 családgondozás 

 javaslattétel más gyermekvédelmi intézkedésre 

 védelembe vétel 

 szakellátott gyermek családjának gondozása 

 utógondozás 

 örökbefogadással kapcsolatos feladatok 

 adminisztráció 
 
A gyermekkel és családjával végzett szociális munkát, a családgondozást a 
Központban szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek látják el. A 
családgondozó személyes segítő kapcsolat keretében támogatja és segíti a gyermeket 
és annak szülőjét, törvényes képviselőjét, a veszélyeztető körülmények 
kialakulásának elhárításában, illetve a már kialakult veszélyeztetettség 
megszűntetésében, a gyermek gondozásában, ellátásában, valamint személyisége 
kedvező irányú fejlődésének elősegítésében. 
A szakember a családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával végzi.  
2012-ben 722 fő gyermek, 401 fiú és 321 lány állt gondozás alatt 2013-ban összesen 
634 fő gyermek, ebből 364 fiú, 270 lány.  
A védelembe vett gyermekek száma 2012-ben 108 fő, 2013-ban pedig 84 fő volt. 
 
Szervezés keretében ellátott tevékenységek: 

- Észlelő és jelzőrendszer működtetése 

- Esetkonferencia tartása 

- Szakmaközi megbeszélés szervezése, vezetése 

- Együttműködés szakmai fórumokkal, egyesületekkel 

- Együttműködés civil szervezetekkel 

- Részvétel a KEF munkájában, drogprevenció 

- Helyettes szülői hálózat szervezése, működtetése 
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Esetkonferenciák, esetmegbeszélések szervezése 

Esetkonferencia:  
Esetkonferencia elsősorban családgondozó kezdeményezésére de más 
jelzőrendszeri tag javaslatára is szervezhető. Az ügyben érintett családtagok és a 
gyermek ügyében érintett szakemberek együttesen keresik a problémák 
megoldásának lehetséges módjait. Megállapodnak a szükséges feladatok elosztásáról 
és ezek teljesítésének határidejéről. 
A családgondozó védelembe vételi vagy nevelésbe vételi javaslattétel előtt lehetőség 
szerint esetkonferenciát szervez. A konferencián elhangzottakról feljegyzés készül, 
melyet a javaslattételhez csatol. 
Védelembe vételt követően a nevelési-gondozási terv elkészítése esetén is célszerű 
konferenciát szervezni. 
2013-ban 34 alkalommal volt esetkonferencia a Gyermekjóléti Központ 
szervezésében. 
Esetmegbeszélés:  
A családgondozó saját vagy a jelzőrendszeri tag kezdeményezésére megbeszélést 
hív össze. A szakemberek együttesen keresik a segítés lehetséges módjait, eszközeit 
saját területükön. Megállapodnak a szükséges feladatok elosztásáról és ezek 
teljesítésének határidejéről. 
A gondozás eredményességének felülvizsgálatakor a családgondozók 
esetmegbeszélés keretében írásos értékelést kérnek a gyermekkel foglalkozó 
szakemberektől. 
Az esetmegbeszélésekre hatósági megkeresés, javaslattétel alkalmával is szükség 
van. 
 
Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás 
Az intézmény fő állású fejlesztőpedagógusa 2013. évben is rendszeresen fogadta 
azokat az iskoláskorú tanköteles veszprémi, illetve a kistérségből érkező 
gyermekeket, akik valamilyen oknál fogva tanulmányaik végzésében segítségre 
szorultak. Az intézmény fejlesztőpedagógusa az oktatási intézmények kompetens 
pedagógusaival egymást segítve és kiegészítve végezte munkáját a gyermekek 
érdekében. A tanulmányi téren nyújtott segítség gyakran kiegészült a szülőkkel, a 
szaktanárokkal, az ifjúságvédelmi felelősökkel, a pszichológusokkal és a 
családgondozókkal folytatott konzultációval is. 
 

 

Foglalkozáson részt vett 
iskolai tanulók 

Megtartott 
fejlesztő órák 

Megtartott 
foglalkozások 

Segítséget igénylő új 
tanulók 

Fejl.ped.-nál Önkéntesnél Fejl.ped.-nál Önk.-nél Fejl.ped.-nál Önk.-nél 

Január 16 12 37 28 1 1 

Február 19 11 57 27 2 2 

Március 19 12 65 30 1 0 

Április 19 14 80 26 1 2 
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Május 19 10 51 25 1 0 

Június 6 0 6 0 0 0 

Július 14 1 152 7 4 0 

Augusztus 18 3 119 28 5 2 

Szeptember 6 0 8 0 2 0 

Október 14 5 31 6 2 0 

November 17 8 43 19 5 1 

December 14 5 34 10 1 0 

Összesen 181 81 683 206 25 8 

Egyben 262 889 33 

 
2013-ban 6 magántanuló fejlesztése történt rendszeresen. 
2013-ban 33 új gyermek vette igénybe tanulmányi munkájához a fejlesztőpedagógus 
vagy az iskolai közösségi szolgálat segítségét. Egyre ismertebb az intézmény ezen 
szolgáltatása. Az érdeklődők, és a jelentkezők magas száma a fejlesztőpedagógus 
kapacitását legtöbbször meghaladja. 
Ehhez 2012 januárja óta sok segítséget nyújtanak az iskolai közösségi szolgálatot 
végző tanulók. 
2011. év végén kezdődött meg az önkéntesek szervezése és felkészítése a város két 
középfokú oktatási intézményével együttműködve. Aktív részvételükkel 2013-ban 
28-al több gyermek kapott segítséget tanulmányaihoz. 2013-ban a korrepetálást 
vállaló tanulók száma 35 fő volt. 13 fő a Vetési Albert Gimnáziumból, 22 fő a 
Lovassy László Gimnáziumból. Ezen kívül még 1 pedagógus is segítette önkéntes 
tevékenységével a rászoruló gyermekek felkészítését. 
 
Komoly gondot jelentett a magántanulók hatékony segítése. Helyzetük nehéz volt, 
sokszorosan összetett problémával kerültek ebbe a szituációba. Szakszerű segítség 
nélkül nehezen teljesítették volna az elvárásokat. Az oktatási intézmények a 
komplex problémák miatt élnek azzal a lehetőséggel, hogy az intézménynél 
kerüljenek e gyermekek felkészítésre. 

 
Pszichológiai tanácsadás: 
Az intézmény működési rendje szerint családgondozástól függetlenül és azzal 
együtt is igénybe vehetnek pszichológiai tanácsadást az ügyfelek, önkéntes 
jelentkezés alapján.  
Az előforduló problémák zömét gyermekük magatartási vagy érzelmi zavara miatt 
jelentkező szülők adják, ennek megfelelően a gyermekekkel való foglalkozás 
óraszámai a legmagasabbak, amibe beletartozik a szülőkkel való szükség szerinti 
konzultáció is. 
Ezek az esetek átmenetet képeznek a családterápiák felé, ahol az összes érintett 
családtag megjelenik a probléma megoldása érdekében. Az esetek harmadik 
csoportjában felnőttek egyénileg kérnek segítséget saját életvezetési nehézségeik 
megoldásához.  
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Az alábbiakban következnek a pszichológiai tanácsadás ügyfélforgalmának 
számszerű adatai: 
 
Megjelentek száma: 

Összesen: 179 fő 

Felnőtt: 98 fő Gyerek:82 fő 

Férfi: 26 fő Nő: 72 fő Fiú:41 fő Lány: 41 fő 

 
A tanácsadási órák megoszlása: 
Forgalom:     378 fő 
Évi összes óraszám:   436 óra. 
 
A két érték eltér egymástól, mert több esetben előfordul, hogy egyszerre több kliens 
van jelen egy ülésen (például családterápia esetén együtt jön az egész család). 
A forgalom és a kliensek létszámának adatai is eltérnek, mivel egy-egy kliens több 
alkalommal is megjelent rendszeres segítségkérés esetén. 
 
Jogi tanácsadás 
Dr. Purda Zsuzsanna 2013. január 28-a óta látja el a jogi tanácsadói munkát  
hétfőnként 4 órában az intézményben önkéntesként. 
Összesen 149 ügyfél fordult meg a jogi tanácsadáson.  
A tanácsadáson kívül okiratok szerkesztésében is kaptak azok az ügyfelek 
segítséget, akik erre igényt tartottak, és nem volt más lehetőségük, pl. nem „mertek” 
a bíróságra egyedül elmenni panasznapra, hogy keresetet nyújtsanak be, illetve a 
perindítás okait, bizonyítékait, a csatolandó iratokat nem voltak képesek egyedül 
előadni. Így 6 esetben keresetlevél, 7 esetben más beadvány megírásában történt 
segítségnyújtás.  
Az ügyek nagy változatosságról tanúskodnak, két nagy csoportba sorolhatók: 
családjogi tárgyú illetve egyéb ügyek.  
A családi kapcsolatokra vonatkozóan legtöbb ügy gyermekelhelyezés és 
gyermektartásdíj iránti volt, amit számban megközelített a kapcsolattartással 
összefüggő problémák jelentkezése és a kivándorlás. 
Az egyebek között a családon belüli erőszak, a lakáshitelekkel kapcsolatos 
tájékozódás valamint a munkaügyi viták szerepeltek legtöbbször. 
 
Az erre vonatkozó táblázat a következő: 

Családjogi ügyek Egyéb ügyek 

Típus szám típus szám 

Gyermektartásdíj 9 Szociális ellátás 1 

Nagykorú tartásdíja 1 Gondnokság alá helyezés 1 

Gyermekelhelyezés 11 Rokkant ellátás 2 

Kapcsolattartás 10 Szoc-pol 2 

Átmeneti nevelésbe vétel 3 Építéshatósági ügy 1 



16 

 

Örökbefogadás 1 Orvosi műhiba 2 

Szülői ház elhagyása 1 Tanárok elleni panaszügy 1 

Családbafogadás 3 Családon belüli erőszak 6 
Kivándorlás 6 Élettársi vagyonmegosztás 2 

Gyámság 1 Albérlet felmondása 4 

Lakcímkutatás 2 Munkaügyi vita 6 
Szülői felügyelet 3 Kölcsönszerződés 3 

Családi pótlék 2 Büntetőügy 4 

Árvaellátás 2 Lakáshitel 6 
Iskolai fegyelmi 1 Szomszédvita 1 

Kiskorú vagyoni ügye 5 Biztosítás 2 

  Adás-vétel 3 

  Árverés 1 

  Lakásügy 2 

  Öröklés, hagyaték 4 

  Közös tulajdon 
megszüntetés 

1 

  Autólízing 1 

  Társasházi ügy 3 

  Házasság felbontása 1 

Összesen 61  60 

 
A jogi tanácsadás nem csak az ügyfelek tájékoztatását jelentette, hanem szoros 
együttműködést a családgondozóval is, a családgondozó folyamatos tájékoztatását. 
 
 

Az intézményben működő szabadidős tevékenységek, csoportok, klubok 

működése 

Az Intézmény nagy hangsúlyt fordít a prevenciós tevékenységekre, fontosnak tartja 
a gondozásban lévő gyermekek hasznos szabadidő eltöltését. Minden korosztály 
számára biztosít programokat, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődésének 
megfelelőt. A klubok döntő többsége ugyan a gondozott családokkal működik, 
nagyszabású fesztiváljai és játszóházai viszont minden felnőtt és gyermek számára 
látogathatóak.  
Kiemelten foglalkozik az intézmény a közösségfejlesztéssel, ennek keretében 
olyan csoportokat támogat, melyek elsősorban nem a hátrányos élethelyzetű 
lakosokra fókuszálnak, hanem azonos vagy hasonló élethelyzetű csoportok 
közösségé szerveződését célozzák meg. Több ilyen rendezvényt, illetve csoportot 
sikerült elindítani, így az intézmény ellátotti köre jelentősen bővült, hiszen olyan 
rétegeket is sikerült elérni, akik családgondozást, illetve egyéni esetkezelést nem 
igényelnek, viszont prevenciós szempontból fontos, hogy tartalmas közösségi 
élményekhez juthassanak.  



17 

 

Ilyen csoportok, melyek elsősorban az önsegítő csoport mechanizmusok alapján 
hatékonyak, a Lisztérzékeny Klub, az alkoholbetegek önsegítő csoportja az Anonim 
Alkoholisták csoportja, az alkoholbetegek hozzátartozói és barátai számára 
segítséget nyújtó Al-Anon Családi Csoport.  
Közös élethelyzetű családok számára szerveződött a Veszprémi Hordozós Nap. 
Kisgyermeket és csecsemőket nevelő szülők számára rendszeresen működik a 
Ringató Foglalkozás és a Hordozós-, valamint az Anyatejes Baba-Mama Klub. E 
foglalkozások a Családsegítő Szolgálat tevékenységei között kerülne bővebben 
megemlítésre. 
 
Ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak 
hagyományosan 2013-ban is megrendezésre 
kerültek: 
37 gyermek részvételével 2013. március 28-án 
húsvéti játszóházat szervezetek a Központ 
munkatársai, 2013. december 17-én pedig 
karácsonyi játszóházat szerveztek 97 fő 
részvételével. A játszóházakon a gyerekek 
megvendégelésre kerültek és ajándékozásra is, 
melyeket elsősorban adományokból 
biztosított az intézmény.  
 

Az intézmény hagyományosan tart rászoruló 
gyermekek részére tábort. A „Bakony kincsei” 
bentlakásos tábor, Pénzesgyőrön 2013. június 
17-től június 22-ig került megrendezésre.  
A tábort az intézmény pályázatból 
finanszírozta, így a gyermekek számára 
ingyenes volt. 25 gyermek 5 kísérővel vett 
részt. 
A tábornak két fő célkitűzése volt, a Bakony 
természeti kincseinek megismerése, illetve a 
természetben történő személyiségfejlesztés az 

élménypedagógia módszerével. A programok kialakítása során nagy hangsúlyt 
fektettek a szociális munkások a kihívás élményére, valamint a közösséghez való 
tartozás élményének megtapasztalására.  
A gyerekek a tábor ideje alatt csapatokban dolgoztak, minden csapat egy 
„mentorral”. A mentorok feladata a hét során a csapatuk összetartása, motiválása, 
segítése volt.  
A tábor nemcsak a gyermekeknek, de a szakembereknek is felejthetetlen 
élményeket adott.   
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Az intézmény tagja a Közterületek Biztonságáért Fórumnak, mely a megyeszékhely 
intézményeinek és lakosságának széleskörű együttműködésével létrehozott 
bűnmegelőzési szakmai szervezet.  
2013-ban bűnmegelőzési tevékenység az alábbi programokban valósult meg: 

- Iskolai élménypedagógiai foglalkozások: A programsorozat célja az iskolai 
erőszak megelőzése, valamint az élménypedagógia, mint módszer 
alkalmazása a különféle szociális készségek fejlesztésére. Ezeken a 
programokon lehetőség volt az alábbi kompetenciák fejlesztésére; reális 
önismereten alapuló önbizalom és önállóság fejlesztése, kitartás, kudarctűrés, 
és a siker kezelésének képessége, önelfogadás, pozitív énkép, reális 
önértékelés kialakítása, hatékony kommunikáció elősegítése, együttműködési 
képesség és felelősség tudat kialakítása. 

- Nyári kirándulások, amelynek 
célcsoportja a bentlakásos tábor által 
is megcélzott klienskör. A cél, hogy a 
csellengés helyett olyan alternatívát 
kínáljanak a szakemberek, amely 
elősegíti a hasznos szabadidő eltöltése 
iránti igény kialakítását a fiatalokban. 
A környezettudatosságra is nagy 
hangsúlyt fektetnek a programok 
kialakítása során a szociális munkások. 

- Havi egy alkalommal élménypedagógiai foglalkozások az Ifjúsági Pincében. 
A program célja a szociális készségek fejlesztése.  

- Havi egy alkalommal filmklub az Ifjúsági Pincében. A foglalkozások során 
filmvetítés után témafeldolgozó beszélgetést tartottak a Központ 
munkatársai a résztvevő fiataloknak. 

- Heti egy alkalommal klubfoglalkozások az Ifjúsági Pincében. A 
foglalkozások során a gyerekek társasjátékozhattak, csocsózhattak, 
beszélgethettek. 

- A nyári szünet ideje alatt három 
alkalommal „Mozi a kertben” 
elnevezéssel filmvetítést tartottak a 
Központ munkatársai a Családsegítő 
Szolgálat udvarán. A program 
mindenki számára nyitott volt.  

- Szintén a nyári szünet ideje alatt négy 
alkalommal, Utcasport elnevezéssel 
szabadtéri programot tartottak a 
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Központ munkatársai a város két lakótelepén, a Haszkovó úti sportpályán, 
valamint a Cholnoky lakótelep sportpályáján. A program során a részt vevő 
gyerekek, fiatalok kosárlabdázhattak, kötelet húzhattak, tollaslabdázhattak, 
gördeszkázhattak. 

- 2013. augusztusában Tanoda foglalkozások: Segítségnyújtás a Központ 
munkatársai által a pótvizsgákra való felkészülésben, nyugodt tanulási 
körülmények biztosítása. 

A Gyermekjóléti Központ speciális feladatai: 

 Utcai és lakótelepi szociális munka 

 Kapcsolattartási ügyelet 

 Kórházi szociális munka 

 Készenléti szolgálat 
 

- Utcai és lakótelepi szociális munka: 
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi 
fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek 
speciális megsegítése. 
A Központ az érintett gyermekek számára, nekik szóló, erőszak megelőző, valamint 
szabadidejük hasznos eltöltését segítő programokat szervezett 2013-ban. A 
szabadidős programok mellett 2013-ban is folytatódtak az élménypedagógiai 
foglalkozások a város általános-, és középiskoláiban. A 2012/2013. tanév második 
félévében az Intézmény munkatársai az alábbi iskolákban tartottak 
élménypedagógiai foglalkozásokat: Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, Cholnoky Jenő Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Báthory 
István Általános Iskola, Deák Ferenc Általános Iskola, Rózsa Úti Általános Iskola, 
Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Jendrassik-
Venesz Középiskola és Szakiskola, Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium. A foglalkozások tanév végéig tartottak, ezen időszak alatt a 
csoportoknak heti vagy kéthetenkénti rendszerességgel, összesen hat alkalommal 
tartottak élménypedagógiai órákat.  
2012/2013 tanév kezdetén a Gyermekjóléti Központ csatlakozott a Veszprémi 
Alkohol-, és Drogsegély Ambulancia Egyesület drog-prevenciós programjához. A 
programsorozat a város általános iskoláinak 7. évfolyama, valamint a város 
középiskoláinak 9. évfolyama részére történt kiajánlásra. A jelentkezők között sok 
8. évfolyamos osztály is volt, így ők is résztvevői az eseménysorozatnak. A 
programban további szervezetek is részt vettek; Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság, Veszprém Városi Rendőrkapitányság, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata. A programsorozatot a Gyermekjóléti 
Központ indította, a munkatársak az élménypedagógia módszerét felhasználva 
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személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak a jelentkező 42 osztályban. Ezen 
foglalkozások minden osztályban hat alkalommal másfél órát vettek igénybe. Az 
Intézmény kollégáinak munkájára épül a társszervezetek előadássorozata, mely 10 
alkalommal 45 perces foglalkozásokat jelent. 
 Az élménypedagógiai foglalkozások célja összességében az iskolai erőszak 
megelőzése, valamint az élménypedagógia, mint módszer alkalmazása a különféle 
szociális készségek fejlesztése.  
Ezen programokon lehetőség van az alábbi kompetenciák fejlesztésére: a reális 
önismereten alapuló önbizalom és önállóság fejlesztése, kitartás, kudarctűrés, és a 
siker kezelésének képessége, önelfogadás, pozitív énkép reális önértékelés 
kialakítása, hatékony kommunikáció elősegítése, kooperativitás, együttműködési 
készség és felelősségtudat kialakítása, konfliktuskezelési készség fejlesztése, empátia, 
másokra figyelés, tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözőségeinek 
elfogadása, szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés, 
biztonságos életvitel kialakítása, probléma-megoldó gondolkodás, döntési képesség 
kialakítása, véleményalkotás képessége, vitakészség kialakítása, kreativitás, 
rugalmasság, ötletgazdagság, a fejlődés igényének megfogalmazása, alkotókedv 
kialakítása.    
 

- Kapcsolattartási ügyelet 
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 
vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 
alkalmas semleges hely biztosítson. E mellett feladat a konfliktuskezelő, segítő 
szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal 
kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás biztosítása. 
A szolgáltatás igénybevétele előtt a szülővel vagy más jogosult személlyel írásos 
megállapodást kötése történik, mely során tájékoztatást kapnak az érintettek a 
szolgáltatás feltételeiről, szabályairól. 
2013-ban 5 család számára nyújtott az intézmény kapcsolattartási ügyeletet, ez 
összesen 6 gyermeket érintett. 3 esetben gyámhivatali határozat alapján történt a 
kapcsolattartás elrendelése, 1 esetben bírósági döntés alapján, 1 esetben pedig 
mediációs megállapodás keretében döntöttek az érintettek a szülő – gyermek 
közötti találkozásokról.  
A szakemberek által biztosított kapcsolattartások problémamentesen zajlottak. 40 
alkalommal került biztosításra e szolgáltatás 
 

- Készenléti Szolgálat 
A készenléti szolgálat célja a gyermekjólét központ nyitvatartási idején túl felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tájékoztatás, tanácsadás-
információnyújtás telefon segítségével. A készenléti szolgálat telefonja 24 órában 
hívható, hétvégén és ünnepnapokon is azonnali, szakszerű segítséget tudnak a 
munkatársak nyújtani a klienseknek. 
A gyermekjóléti központ munkatársai heti váltásban biztosítják e szolgáltatást a 
lakosság számára. 
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2013-ban 28 esetben kaptak tájékoztatást, információt, tanácsot a telefonon 
érdeklődő ügyfelek. 
 

- Kórházi szociális munka 
A szolgáltatás heti 4 órában érhető el a kórház Gyermekosztályának „B” részlegén, 
egy iroda helyiségben. A kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védőnővel, 
ill. a kórházi szociális szakemberrel együttműködve nyújtson szolgáltatást a 
Szülészet- és Nőgyógyászati Osztályon, (a szociális válság helyzetben lévő anyának 
és gyermekének) a gyermekosztályon, a gyermek intenzív osztályon és a koraszülött 
osztályon, ill. gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén a 
szükséges intézkedéseket a családgondozó megtegye. 
A Gyermekjóléti Központ által biztosított kórházi szociális munkás feladata:  
 

- Szociális és mentálhigiénés tanácsadás, segítő beszélgetés során feltárt 
problémák megoldásában, hivatalos ügyek intézésében való közreműködés. 

- Hátrányos helyzetű kismamák és gyermekek helyzetének feltérképezése a 
védőnő és az orvos közreműködésével. Az anya és gyermeke számára 
megillető jogokról, ellátásokról, támogatásokról való tájékoztatása, az 
ezekhez való hozzájutásában való segítségnyújtás adása. Szükség esetén a 
Családok Átmeneti Otthona által nyújtott ellátáshoz való hozzájutás segítése. 

- Tájékoztatás nyújtása az örökbefogadás lehetőségéről, illetve az illetékes 
szervek elérhetőségéről. 

- A gyermekbántalmazás, gyermekelhanyagolás észlelése esetén azonnali 
segítségnyújtás, ill. kapcsolat felvétel az illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal, 
Gyámhatósággal, Rendőrséggel. 

- A veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelését követően a 
területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé a jelzés és az esetben 
keletkezett iratanyag továbbítása. 

- Szoros együttműködés az orvosokkal, főnővérekkel, nővérekkel, védőnővel, 
kórházi szociális munkással, szükség szerint a Gyermek és Ifjúsági 
Pszichiátriával. 

 
2013. évben a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház fent említett osztályairól 
összesen 59 esetben jeleztek, szám szerint a gyermekosztályról (43) a szülészeti 
osztályról (4) a koraszülött osztályról (11) és a gyermek intenzív osztályról (1) 
alkalommal. 
A jelzések tartalma szerinti csoportosítás alapján az alábbi adatok születtek: 

- Bántalmazás: 2 esetben fordult elő.  

- Elhanyagolás: 10 esetben fordult elő. 

- Szociálisan hátrányos helyzet: 15 esetben jelentkezett a probléma megoldás 
során. 

- Öngyilkossági kísérlet: 7 esetben volt.  

- Alkoholmérgezés: 5 esetben fordult elő. 
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- Droghasználat: 9 esetben volt jelen. 

- Pszichés zavarok: 11 esetben társult a betegség mellé. 
Több alkalommal fordult elő, hogy a megtett jelzésekben több probléma is 
megjelent együttesen (pl.: drog, alkohol és szuicid szándék). 
A jelzett esetek lakhely szerint tekintve igen változóak volt, az érintett ügyekben a 
megye különböző településeiről érkeztek a kórházba azok a gyermekek, akik 
eseteivel foglalkozott a segítő szakember. Lakhely szerinti megoszlásban, 45 
esetben területileg más illetékességű település Gyermekjóléti Szolgálatának, 
Védőnői Szolgálatának, Járási Gyámhivatalnak került kiküldésre a kapott jelzés. 14 
esetben helyi illetékességű volt a felvett jelzés, ezáltal az Intézményben indult el, 
vagy folytatódott tovább a családgondozás.  
 
Az esetek kapcsán kapott jelzést követően, az adott osztályon a kiskorú 
kezelőorvosával esetmegbeszélést tartott a kórházi szociális munkás, alkalmanként 
az illetékes családgondozó közreműködésével. Az osztályokon biztosítják a segítő 
számára a kórlapokba való betekintés jogát, ennek főként akkor van jelentősége, 
amikor már előzménye is van a jelzett esetnek. Minden jelzés esetében 
kapcsolatfelvételre kerül sor a kiskorúval. Lehetőség szerint személyesen, vagy 
telefonon keresztül kapcsolat felvétel történik a kiskorú szülőjével, vagy törvényes 
képviselőjével. A személyes beszélgetések (mentálhigiénés segítő beszélgetések) 
lefolytatására a gyermek állapotától függően a Gyermekosztály „B” részlegén 
kialakított iroda helyiségben nyílik lehetőség. A szülő, vagy törvényes képviselő 
minden esetben tájékoztatást kap a gyermeket érintő esetleges gyermekvédelmi 
intézkedésekről, továbbá az igénybe vehető támogatásokról és ellátásokról. 
A továbbított jelzések, és iratanyagok tekintetében minden esetben sor kerül az 
1998/15. (IV. 30.) NM rendelet 14. §-nak (4) bekezdésére való hivatkozás, 
miszerint a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatok éljenek visszajelzési 
kötelezettségükkel az általuk megtett intézkedésekről. A megye más területeiről a 
2013. évben, 37 esetben érkeztek meg a visszajelzések a Központhoz, a visszajelzési 
arány csökkenést mutat az előző év adataihoz képest. Az adott osztályokon a jelzett 
esetekkel kapcsolatosan, a Központ által megtett intézkedésekről minden esetben 
tájékoztatást nyújtott a szociális munkás a gyermek kezelőorvosának, a 
főnővéreknek, illetve a beérkezett írásos anyag az osztályirodán elhelyezett 
gyűjtőmappába lefűzésre került. A beérkezett információ bekerült a gyermek 
dokumentációjába. 

5/b. Családsegítő Szolgálat 

 
Célja, hogy olyan általános és speciális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek által a 
hozzá forduló kliensek képessé válnak életük önálló továbbvitelére, problémáik 
megoldására, valamint erőforrásaik mozgósítására. 
A családsegítés feladatai közé tartozik, a szolgáltatások közvetítése és szervezése, 
gondozási tevékenység nyújtása a szociális munka eszközeivel és módszereivel, 
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mind az egyének, családok és közösségek részére. A szolgáltatás nyújtásának formái 
az egyéni esetkezelés és a csoportokkal, közösségekkel végzett munka. 
 
A kliensek számára nyújtott tevékenységeink: 

- tanácsadás 

- prevenciós tevékenység 

- egyéni esetkezelés 

- segítő beszélgetés 

- továbbirányítás 

- ügyintézés 

- adományközvetítés 

- munkahelykeresés 
 
Az egyéni esetkezelések formái: 
- önkéntes és együttműködésen alapuló családgondozás, 
- a családsegítő szolgálattal együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettekkel 
történő kapcsolttartás és beilleszkedési program biztosítása 
- szociális rehabilitációs szükségletekkel bíró rehabilitációs járadékra jogosult személyekkel 
történő kapcsolattartást 
- a gyámhivatal által elrendelt eseti gondnokság, valamint 
- adósságkezelési tanácsadás. 
 
Családgondozás 
A problémás élethelyzetbe került ügyfélről az intézmény családgondozója több 
forrásból értesülhet. 

- Az ügyfél önkéntesen, személyesen felkeresheti az intézményt és segítséget 
kérhet.  

-  Az ügyféllel a családgondozók kapcsolatba kerülhetnek a terepen végzett 
prevenciós és felderítő munka során is.  

- A segítségre szoruló egyének, családok feltérképezése érdekében észlelő-és 
jelzőrendszert működtet a szolgálat, melynek tagjai (szociális, oktatási, 
egészségügyi intézmények, civil szervezetek) írásban, az erre a célra 
rendszeresített esetészlelő lapon jelzik a látókörükbe kerülő ügyfeleket.  

-  Magánszemélyek személyesen, telefonon, illetve írásban egyaránt jelezhetnek. 
A családgondozás során feltárt problémákat a családgondozó a titoktartási 
kötelezettség figyelembevételével kezeli. 

 
A családgondozás tartalmát képezik a rendszeres kapcsolattartás során folytatott 
segítő beszélgetések, ügyintézések segítése, szolgáltatásokhoz történő hozzájutás 
segítése, valamint az intézményünkben igénybe vehető egyéb juttatások. A család 
élethelyzetétől – különösen anyagi helyzetétől – függően az ügyfél igényelhet 
családgondozóján keresztül ruha-és élelmiszer adományt, valamint gyógyszer 
kiváltására krízissegélyt. 
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A rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott egyéni kapcsolattartás és 
beilleszkedési program  
A program célja, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy számára a 
kapcsolattartó olyan programot dolgozzon ki, amely a kliens egyéni készségeire, 
képességeire tekintettel segítséget nyújt a munkaerőpiacra történő 
visszailleszkedéshez. 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 41/2013. (XII.19.) 
rendeletében szabályozza az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére 
megállapított rendszeres szociális segély folyósításának feltételeit. 
A rendelet 16. § (6) bekezdése értelmében a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy köteles együttműködni a segély folyósításának időtartama alatt a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 
Családok Átmeneti Otthonával.  
 
Rehabilitációs járadékban részesülő személyekkel folytatott szociális munka 
A rehabilitációs járadékban részesülő személyek komplex rehabilitációjának 
alapvető célja, hogy a rehabilitálandó személy visszakerüljön a munkaerőpiacra. 
Ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósítható legyen nem elegendő a foglalkoztatási, 
valamint az orvosi támogatás, a szociális szolgáltatások felkínálása is szükséges 
lehet.  
A szociális rehabilitációs szükségletek tartalma lehet: 
1. Fizikai biztonság (étel, ruházat, átmeneti szállás esetén ezen felül hajlék, egészség) 
biztosítása 
2. Önellátási képesség (önálló életvitel és életvezetés) javítása 
3. Képessé tétel a problémák megoldására, az új, változó helyzet elfogadására, a 
motiváció erősítése 
4. Érzelmi kapcsolatok erősítése, konfliktusok kezelése 
5. Közlekedési nehézségek megoldása 
6. Közösségi kapcsolatok kialakítása, erősítése 
7. A környezet befogadóvá tétele a rehabilitációban részt vevő irányában, 
változtatás elérése 
8. Rehabilitáció eredményességét befolyásoló családi (közvetlen) környezete 
megerősítése 
A rehabilitációs járadékra jogosult személy részére a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerv előírhatja a szociális szolgáltatást nyújtó szervezettel történő együttműködést 
abban az esetben, ha az ügyfél komplex szakhatósági állásfoglalásában szerepel a 
szociális rehabilitáció szükségessége, vagy az ügyfél szociális helyzete, mentális 
állapotának változása a rehabilitációs folyamat során ezt megkívánja. 
 
Eseti gondnokság 
Eseti gondnok az a személy, aki a természetbeni formába nyújtandó családi pótlék 
kezeléséről gondoskodik. 
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A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló 
eljárást indíthat és ez esetben eseti gondnokot is kirendel. 
Eseti gondnokként a családsegítő szolgálat családgondozóját 2013-ban 2 gyermek 
ügyében rendelték ki.  
 
Adósságkezelési tanácsadás 
Az adósságkezelési tanácsadás célja, hogy a tanácsadó és a közüzemi 
adósságteherrel küzdő kliens között egy olyan szoros, együttműködésen alapuló 
kapcsolat jöjjön létre, amely elősegíti a kliens adósságterhének jelentős csökkenését, 
lakhatásának megőrzését. A cél eléréséhez a tanácsadók elsősorban a kliens 
életmódbeli, háztartásvezetési, gazdálkodási szemléletének megváltozását segítik 
elő. A folyamat eredménye: a kliens ismét fizetőképessé válik a szolgáltatók 
irányába, így elkerülhetővé válik a teljes anyagi krízis, eladósodás, hajléktalanság. 
 
Adósságkezelési tanácsadás: 

- tájékoztatás nyújtása az adósságkezelési szolgáltatás formáiról, feltételeiről, 

- védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről, 

- az adós háztartás készségeinek, képességeinek feltérképezése, 

- javaslattétel az adósságcsökkentési támogatásba történő bevonásra, 

- írásos adósságkezelési megállapodás kötése az adóssal, 

- rendszeres kapcsolattartás az adóssal az adósságkezelés időtartama alatt, 
majd utógondozás, 

- folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal illetve a Közjóléti Irodával, 

- egyedi hátralékkezelési tervek készítése, 

- team megbeszéléseken való részvétel, 

- jelzőrendszeri megbeszéléseken való részvétel 

- adósságkezelési fórumok szervezése, a lakosság folyamatos tájékoztatása a 
médiákon keresztül. 

 
A családsegítő szolgálat az egyéni esetkezeléseken túl csoportokkal, közösségekkel 
folytatott szociális munkát is végez, klubokat, játszóházakat működtet 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt a gyermekjóléti központtal együtt. 
 
Addiktológiai konzultáció 
Az addiktológiai konzultáció heti 2 x 4 óra időkeretben a családsegítői és a 
gyermekjólléti ellátásba integráltan és attól függetlenül is - igénybe vehető 
szolgáltatása az intézménynek, melyet szakképzett addiktológiai konzultáns nyújt. 
Az addiktológiai intervenciókra a családgondozók, az intézményi 
gyermekpszichológus javaslatára, ill. önkéntes jelentkezést követően kerül sor. 
Az addiktológiai konzultáns azoknál az eseteknél hatékony, akiknél a személyes 
(családi) életválság hátterében alkoholfüggést, alkoholizmust, más szerfüggőséget 
(drog, gyógyszer, stb.) vagy viselkedési függőség (társ-, játék-, munka-, stb.) 
jelenlétét valószínűsítették a családgondozók. A gondozások team munka keretében 
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valósultak meg. A függőséget az intézmény rendszerproblémaként kezeli, a 
szerhasználót, ill. viselkedési függőséget mutató személyt (gyermeket, szülőt) a 
tünet megjelenítőjének tekinti. A segítségnyújtás ebből a szempontból kezdődik el. 
Az addiktológiai konzultáns által elvégzett állapotfelmérést követően a szakmai 
team dönt az alkalmazandó intervenciókról: egyéni addiktológiai konzultációról, 
terápiába irányításról, önsegítő közösségbe küldésről, egyéb vizsgálatok, felmérések 
elvégzéséről (ko-morbiditás gyanúja esetén), ill. intézkedésekről (pld. 
védelembevétel, gyermek kiemelése, átmeneti gondozásba vétel kezdeményezése, 
adósságkezelésbe vonás, stb). Az addiktológus bevonásra kerül esetkonferenciákba 
(a tárgy időszakban öt alkalommal), valamint nevelési, gondozási tervek 
kidolgozásához is segítséget nyújt.  
2013-ban az intézményben 193 konzultáció történt, melyek jellemzően egy-egy óra 
időtartamúak. Az addiktológiai gondozásba vettek száma 54 fő volt, így egy 
személyre átlagosan 4 konzultációs esemény jutott. A kliensek 75%-ban a 
gyermekjóllét, 25% a családsegítő szakembereitől érkeztek. 
Az addiktológiai konzultáció célja, hogy a konzultáns az intézmény munkatársaival 
szorosan együttműködve – a gondozási tervek részeként – segítséget nyújtson az 
addikciós esetek feltárásában, a függőségi probléma világos leírásában 
(állapotfelmérés), majd a megállapítottak – a valóságos helyzet, okok – 
felismerésében az ügyfél részéről, a tényeknek az érintettekkel való 
szembesítésében. Ezt követheti csak olyan célzatos beavatkozás, intézkedés  amely 
valóban alkalmas az addikció kezelésére. Alkohol-, ill. drogbeteg személyek 
esetében - a személyiségváltozást elindító, tartós absztinenciát megalapozó – 
terápiás kezelések igénybevételének kezdeményezésére kerül sor a klienssel és 
támogató környezetével együttműködve. A családtagokkal való szakirányú 
beavatkozások során alapvető cél, hogy az addikciós okokat, működési 
mechanizmusokat, következményeket képesek legyenek felismerni, reálisan 
értékelni és megfelelő döntéseket meghozni, s képesek legyenek a szükséges, 
gyakran fájdalmas cselekvési sorokat végig vinni.  
 
A konzultáns személyes tapasztalatait is mozgósítva motiválja a függő személyt a 
változtatásra, támaszkodva az intézményben működő önsegítő közösségek 
(Anonim Alkoholisták, Al-Anon – hozzátartozói csoport) sajátos, más módon nem 
pótolható erőforrásaira. A két önsegítő közösségben kb. 50 főre nőtt a felépülő, 
rendszeres gyűlésre járók száma, folyamatban van az ACA csoport elindítása is. 

Az addiktológiai konzultáció számszerű adatai a 2013. évre vonatkozóan: 
Konzultációs események száma (állapotfelmérés, tájékoztató, tanácsadás,  
konzultáció): 193 óra 

Az intézmény munkatársaival 121 alkalommal került sor esetmegbeszélésre (ahol a 
háttérben, ill. alapproblémaként függőség van jelen) 
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Az esetek megoszlása a függőség tárgya szerint (nem halmozott adat): 

Függőség tárgya Férfi 
(fő) 

Nő (fő) 

Alkoholprobléma (kóros ivás, vagy függőség) 5 11 

Drogprobléma (kipróbálás, ill. függőség) 8 1 

Társfüggőség 9 20 

Mindösszesen:        22 fő       32 fő 

 Konzultációs folyamat kezdeményezése (3-7 beszélgetés) 11 fő férfi, 14 fő 
nő esetében történt. 

 További intézkedésként drogfüggőség miatt 4 fő, alkoholfüggőség miatt 5 fő 
terápiára irányítása történt. 

 A kezelésbe vontak közül önsegítő közösségbe kapcsolódott be: A.A. - 5 fő, 
AL-ANON – 8 fő. 

 
Klubok: 
Lisztérzékenyek Klubja 
A Családsegítő Szolgálat prevenciós programjaként működteti a Lisztérzékeny 
betegek Klubját. Az anyagi fedezetet a Táplálék Érzékenyek Alapítványa és 
pályázati pénzek biztosítják. A tagok létszáma kb. 50 fő.  
Önsegítő családi klubként működik, a csoportvezetők a foglalkozások ideje alatt 
játszóházat tartanak a résztvevő gyerekeknek (kézműves foglalkozás, 
sportvetélkedő). A szakmai háttér nagyon fontos, a foglalkozásokon általában 2 fő 
gasztroenterológus van jelen, velük biztosítva van egy kötetlen beszélgetés 
lehetősége is. Mindketten a Megyei Kórházban dolgoznak, ők irányítják az 
intézményhez a diagnosztizált betegeket. 
A klub tagjai 2013-ban 9 alkalommal találkoztak. 2013.11.09.-én megrendezésre 
kerület a Lisztérzékenyek Családi Napja az  intézményben. 
A program lebonyolítását Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
biztosította a Civil keret pályázaton elnyert összeggel. 
A program célja a hasonló problémával küzdő emberek személyes találkozása, 
tapasztalatcseréje, a betegséggel kapcsolatos új információk, új lehetőségek 
megismerése, újonnan regisztrált betegek bekapcsolódási lehetősége. 
A klub vezetői decemberben karácsonyi 
ünnepséget szerveztek, ahol a tagok 
különböző karácsonyi díszeket készítettek 
közösen. A klubtagok saját készítésű ételei 
kerültek az ünnepi asztalra.  
A szervezők 2013-ban is készítettek „Start 
Csomagot”, amit az új jelentkezőknek adtak 
át. A csomag információkat, szakácskönyvet, 
praktikus tanácsokat tartalmaz.  
Az év folyamán is működött a 
„Boszorkánykonyha”, együtt főztek 
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gluténmentes ételeket, kóstolót rendeztek, és mindenki elmondta a tapasztalatát. A 
hírfigyelő keretében minden foglalkozáson továbbították és megvitatták a 
betegséggel, támogatásokkal kapcsolatos aktuális híreket.  
 
Anonim Alkoholisták Csoportja, Al-Anon Családi Csoport 
Az Anonim Alkoholisták Csoportja, valamint az Al-Anon Családi Csoport 
Veszprémben a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok 
Átmeneti Otthona székhelyén tartja gyűléseit, hetente kétszer, szerdán és vasárnap 
17.30 órától. 
Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják 
egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös 
problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. 
A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya. Az Al-Anon Családi 
Csoport is egy önsegítő csoport, alkoholisták olyan barátainak és hozzátartozóinak 
közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket, annak érdekében, 
hogy megoldják közös problémáikat. Az Al-Anonnak egy célja van: segíteni az 
alkoholisták hozzátartozóit. 
Veszprémben a két önsegítő közösségben kb. 50 fő a rendszeres gyűlésre járók 
száma. 
 
Ringató foglalkozás, Anyatejes Klub, Babahordozó Klub 
A ringató foglalkozás heti rendszerességgel 
kerül megrendezésre a szolgáltnál. Az 
énekes, mondókás, játékos foglalkozásokat 
egy zenepedagógus tartja várandós 
mamáknak, anyukáknak és három év alatti 
gyermekeiknek. 
 
Az Anyatejes Baba-mama Klub és a 
Babahordozó Klub szintén kisgyermekes 
szülőknek kerül megszervezésre a 
szolgálatnál havi rendszerességgel, mely 
önsegítő klubként működik. A klubban szakemberként rendszeresen jelen van egy 
védőnő, aki szoptatási tanácsadó is, vagy egy hordozási tanácsadó. 
 
 
Gyermekrendezvények,  fesztiválok: 
 
Dream Night 2013. június 7. 

A Veszprémi Állatkertben immár 
hagyománnyá vált, hogy június első péntek 
délutánján különleges látogatókat látnak 
vendégül. 2013. június 7.-én csaknem száz 
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hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalt sikerült nem mindennapi élményekkel 
megajándékozni a dream night program kapcsán. A programon a Családsegítő 
Szolgálat által közel 50 fő, családgondozás alatt álló, nehéz sorsú gyermek vett részt, 
ahová a résztvevőket a családgondozók kísérték. 

Gyermekvasárnap 

2013. május 12-én, vasárnap rendezte meg a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány hatodik 
Paprikás krumpli-főző versenyét a budapesti 
Vidámparkban, ahol 1000 gyermeket és 
kísérőiket látta vendégül. 
A Családsegítő Szolgálat koordinálásával a 
programon Veszprémet 30 gyermek és 6 
kísérő családgondozó képviselte.  
A rendezvényre az ország egész területéről 
érkeztek azok a rászoruló gyerekek, akiket az 

alapítvány egész évben támogatott, és csak 
ritkán juthatnak hasonló szabadidős 
élményekhez. Május 12-én, vasárnap reggel a 
Hősök terén volt a gyülekező, ahol 
Dopeman várta a résztvevőket, hogy 
közösen adjanak elő egy rövid indulót. Ezt 
követően a csoportok átsétáltak a 
Vidámparkba, ahol a felnőttekkel közösen 
bográcsba készítették a paprikás krumplit, 
majd egész nap birtokba vehették a játékokat. 

 
A szervezők biztosították a bogrács étel alapanyagait, a csapatoknak csak a 
bográcsról és a fűszerekről kellett 
gondoskodniuk.  
A gyerekek életre szóló élményhez jutottak, 
nagyon jól érezték magukat a rendezvényen. 
A veszprémi csapatot bérelt autóbusz 
szállította, a Balaton Volán támogatása által, 
méltányos áron.  

 

Fergeteg fesztivál 

A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona a 
Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvánnyal közösen 2013. június 12-én 
hagyományőrző jelleggel, immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg 
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nagyszabású programját, Fergeteg Fesztivál néven a Kolostorok és Kertek 
területén. 
A program Veszprém város és kistérségének óvodás - és általános iskolás korú 
gyermekei számára került meghirdetésre, melyen összesen tizenhárom csapat, 270 
gyermek és kísérőik vettek részt. 
Idén a fesztivál a szabadidő hasznos eltöltése mellett, a játék szerepének 
fontosságára és Veszprém város nevezetességeire, történelmére, ez által a közvetlen 
környezet ismeretének szükségességére hívta fel a figyelmet. 
A csapatok közben sportvetélkedőkön és kézműves foglalkozásokon is részt 
vehettek. 
A Bakonygaszt és a Bakonykarszt jóvoltából a gyermekek pogácsával, valamint 
„forrásvízzel” csillapíthatták éhségüket és szomjúságukat. 
 
A rendezvény során nagyon sok pozitív visszajelzést kapott az intézmény a 
pedagógusoktól és a gyermekektől, akik megígérték, hogy jövőre is részt vesznek a 
fesztiválon. 

Veszprémi Hordozós Nap 

2013. évben a Születés Ünnep helyett, 2013. október 26-án a Babahordozó Klub a 
Családsegítő Szolgálattal közösen szervezte 
meg a Veszprémi Babahordozó Napot.  

A szervezők a programra elsősorban olyan 
családokat hívtak, akik kisgyermeket 
nevelnek, vagy a közeljövőben terveik közt 
szerepel a gyermekvállalás, valamint akik 
érdeklődést mutatnak a nagy, családos 
összejövetelekre, ahol fontos a család közös 
részvétele. 
A program szombaton 9 órakor kezdődött 
megnyitóval, majd a Pető Kíra Maminbaba oktató tartott hordozós latin fittness 
bemutatót az érdeklődő szülők és gyermekeik számára. 
10 órától Kalmár Alexandra alvásszakértő tartott előadást „Az alvás… és amikor 
nincs alvás…” témában. 
Ezt követően interaktív beszélgetés zajlott a „Biztonság az autóban” témakörben, 
ahol az érdeklődők mindent megtudhattak a különböző üléstípusokról, valamint a 
velük kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
A délután folyamán Gulyás Nóra védőnő tartott tájékoztatót „Vajúdástámogatás és 
szülés homeopátiával” témakörben. A beszélgetés során a résztvevők megtudhatták 
hogy hogyan készülhetnek a vajúdásra, szülésre, már a várandósság alatt, valamint 
tájékoztatást kaptak a szülés és a gyermekágy időszaka alatt alkalmazható   
homeopátiás szerekről. 
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Három órától Pintér Dóra a Humancell Kft. klinikai kapcsolattartója tartott 
tájékoztatót az őssejtről, valamint az őssejtbank munkájáról. 
A nap zárásaként Bressel-Klein Annamária védőnővel beszélgethettek az 
érdeklődők az szoptatásról, valamint a témával kapcsolatos segítő szándékú 
kommunikációról..  
A programra nagy igény mutatkozott, amelyen kb. 80 fő vett részt. 
 
Táborok: 

„Veszprém Vakáció” Napközis tábor 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 
2013. nyarán kétszer 1 hét napközis tábort szervezett a szolgálat által gondozott 
családok gyermekei számára.  

A napköziben összesen 42 fő 8-14 év közötti gyermek vett részt. A programokat, 
valamint a felügyeletet minden nap 5 fő családgondozó biztosította.  
A tábor alapvető célja, a nyári szünidőben színes szabadidős programok biztosítása 
- főként a csellengő, illetve azon gyermekek számára, akiknek nincs más 
lehetőségük a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére - a gyermekfelügyelet 
biztosítása, valamint nem utolsó sorban az élményszerzés volt. 
Az intézmény a változatos programok mellett, napi háromszori étkezést biztosított 
a tábor ideje alatt a résztvevő gyermekek számára. A tábor keretében rengeteg 
játékra, kirándulásra, sportolásra volt lehetősége a résztvevő gyerekeknek. 
 

5/c. Családok Átmeneti Otthona 

A Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) 8 család, összesen 30 fő számra biztosít, 
gyermekek átmeneti gondozásán alapuló elhelyezést. Az ellátott családok a 
beköltözést követően készített gondozási tervhez igazodva legfeljebb 12 hónapig 
lakhatnak az intézményben, amely a tervnek megfelelő irányú, de több időt igénylő 
közös munka estén még 6 hónappal meghosszabbítható.  

A CSÁO-ban hivatali időben családgondozók a szociális munka módszereivel 
dolgoznak a bent lakó családok problémáinak megoldásán, hosszabb távon sikeres 
kiköltözésén. Emellett a gyermekfelügyelők/gondozók 24 órás felügyeletet látnak 
el, mindennapi tevékenységeikben szükség szerint (és a közösen megfogalmazott 
célokkal összhangban) segítik a családokat.   

Az átmeneti gondozás során a CSÁO a szülővel közösen biztosítja a gyermek teljes 
körű ellátást. A házirend és a családokkal kötött egyéni megállapodás tartalmazza, 
hogy az átmeneti gondozás során mely időszakokban mely ellátásokat nyújtja a 
szülő és melyeket a CSÁO.  

A 2013-ban 21 család lakott az Intézményben, átlagosan 24 fő havi kihasználtság 
mellett. A CSÁO-ban töltött idő alatt a kiskorú gyermekek ellátása mindvégig 
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kielégítő volt, a szülők számára pedig biztosított volt a lehetőség a bekerülési okok 
megszüntetésére és a sikeres kiköltözéshez szükséges változások megvalósítására. 
Az intézmény gondozói elsősorban a gyermekek felügyeltével, oktatási-nevelési 
intézményekbe történő eljuttatásával segítették a szülőket a munkakeresésben és a 
munkahely megtartásában. Ezen felül fontos feladatuk volt az intézményben 
gondozott újszülöttek, csecsemők ellátásnak segítése, szükség esetén ellenőrzése. 
Két esetben az egyedülálló szülő gyógykezelése miatt, gyermekeik teljes körű ellátást 
több napig az Intézmény gondozói látták el. A 2013-ban 5 iskolás korú gyermek 
lakott az intézményben, tanulásban, fejlesztésben azonban az érintett családok nem 
igényeltek segítséget.  

A családok szükség szerint igénybe vehették az intézmény egyéb szolgáltatásait is, 
így pszichológiai, jogi tanácsadást, mediációt, adományokat.  

 
Szabadidős tevékenységek, prevenció: 
Prevenció keretében a gyermekek 
összetétele miatt csak kisebb létszámú 
játszóházak kézműves foglakozások 
valósultak meg, elsősorban hétvégi 
napokon. A farsangot, húsvétot, karácsonyt 
2013-ban is közös játékkal ünnepeltük a 
gyermekek nagy örömére. 2013-ban az 
otthon lakói külső felajánlásoknak 
köszönhetően lehetőséget kaptak színház és 
bábszínház látogatásra is. 

 
A Családok Átmeneti Otthonában már hagyományos Egészségnevelő 
előadássorozat két havi rendszerességgel valósult meg.  
Az előadások témái az adott évszakra jellemző megbetegedések  megelőzése, a fog 
és szájápolás voltak. Az előadások nyáron kirándulással egybekötve kerületek 
megtartásra.  
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6. A gondozási tervek hatékonysága 

6/a. Gyermekjóléti Központ 

A gyermekjóléti alapellátások minden formájában a jogszabályi előírásnak 
megfelelően készülnek egyéni gondozási nevelési tervek. A védelembe vett gyermek 
esetében az elkészített és az érintettek által aláírt egyéni gondozási-nevelési tervek 
másolati példányát meg kell küldeni az illetékes gyámhivatal részére. A tervek 
kiértékelése minden gondozási formában félévente történik, ezt követően a 
családgondozó javaslatot tesz a szükséges változtatásokra mind a terv tartalmi 
részét tekintve, mind pedig a továbbiakban szükséges gyermekvédelmi intézkedések 
tekintetében. Védelembe vett gyermek esetében egy év eltelte után meg kell küldeni 
a kiértékelt terveket a gyámhivatal részére. Abban az esetben, ha a gyermek 
helyzetében olyan akut változások következnek be, amelyek nem teszik lehetővé a 
soron következő felülvizsgálat kivárását, akkor a kirendelt családgondozó rendkívüli 
felülvizsgálatot kezdeményez, amelynek során elküldi az aktuális helyzetértékelést az 
illetékes hatóság részére, kiértékeli a korábbi gondozási tervet illetve javaslatot tesz 
az általa szükségesnek ítélt gyermekvédelmi intézkedésre. 
A családgondozók minden esetben arra törekednek, hogy a gondozási tervek 
egyénre szabottak legyenek, figyelembe véve az egyes családtagok motiváltságát az 
adott problémák megoldására, valamint szükséges és lehetséges beavatkozási 
irányokra.  
A gondozási esetek számában összességében a 2012. évhez képest csökkenés 
tapasztalható, amely szoros összefüggésben áll a tankötelezettség 18 évről 16 évre 
történő leszállításában. Amíg a 2011. és 2012. évben jelentős esetszámot jelentett az 
igazolatlan hiányzásból adódó gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység, ez a 
szám 2013 – ra jelentősen lecsökkent. Az intézkedések hatékonyságát tekintve a 
nagykorúságot megelőző két évben a pozitív irányú változások elérése csekély. Az 
érintett gyermekek formálhatósága minden törekvés ellenére akadályozott, amely 
jelentős részben a belső motiválatlanságból, a megromlott családi kapcsolatokból és 
a kortársak negatív befolyásából fakad. 
A gyermekjóléti gondozási tevékenység hatékonyságát jelentősen befolyásolja az 
időben érkező jelzés, valamint a gondozás során a különböző szakemberek 
együttműködése. A magatartási problémákból adódó gondozási tevékenység 
eredményessége szoros összefüggésben áll a gyermekek életkorával. Ugyanakkor 
évről évre tapasztalható, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek súlyos 
magatartási problémák, az elmúlt évben több óvodás és kisiskolás korú gyermek 
esetében érkezett jelzés a jelzőrendszeri tagoktól. Több esetben felmerült, hogy a 
gyermek viselkedése önmagára és környezetére is veszélyeztető hatással van, egyre 
kisebb korban kerül szóba a pszichiátriai kezelés esetlegessége. Ezen ellátás viszont 
nagyon kis kapacitású nem csak Veszprém, de az egész megye vonatkozásában. Az 
érintett gyermekek pszichiátriai, és egyéni pedagógia megsegítése mellett is 
felmerülnek integrációs problémák az oktatási intézményekben, melyek szintén e 
gyermekek egyre súlyosbodó és sokszor kezeletlen pszicés állapotát mutatják. 
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A gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő családoknál szinte minden esetben 
többrétű problémával találkoznak a családgondozók. A többnyire „tünethordozó” 
gyermeken kívül szinte minden családtag érintett a pozitív irányú változtatások 
szükségessége tekintetében. A szülők számára is igyekszik a családgondozó 
megtalálni és felkínálni a személyre szabott segítséget. Minden esetben a család 
egészét kell tekinteni, csak akkor válhat eredményessé a gondozási folyamat. A 
hatékonyságot sok esetben gátolja, hogy valódi szankciók ritkán vannak a család 
felnőtt tagjaival szemben, vagy a szankciók nagyon lassan születnek meg a hosszú 
hatósági eljárások végén. 
A problémák összetételét tekintve nincs jelentős változás az előző évi adatokhoz 
képest, továbbra is jelentős a családon belüli konfliktusból, megromlott 
kapcsolatokból adódó probléma. A családgondozók jelentős számban kérték más 
segítő szakemberek közreműködését, így több esetben vett részt a segítő 
folyamatban addiktológus, pszichológus, pszichiáter, fejlesztőpedagógus. 
Az előző évhez képest a védelembe vett gyermekek száma 108-ról 84 főre 
csökkent, amely a tankötelezettséggel áll összefüggésben. Ugyanakkor nőtt az 
átmeneti nevelésben lévő gyermekek száma 63-ról 73 főre. A KSH-nak nyújtott 
statisztikai adatok alapján növekedett az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek 
száma 10-ről 17 főre emelkedett. Az elmúlt évben 3 családba kerültek haza 
átmeneti nevelésbe vételt követően gyermekek, ez összesen 5 főt jelentett. 
 

6/b. Családsegítő Szolgálat 

Családsegítés vonatkozásában nehéz hatékonyságot számszerűsíteni. A lezárásra 
kerülő családgondozások nem mindig az eredményesség, a hatékonyság mutatói. 
Tájékoztatásul: 2013-ban 232 új gondozás indult, 110 pedig megszűntetésre került. 
A családsegítő szolgáltatást érintően a szakmai jogszabály nem írja elő gondozási 
terv készítését. A családsegítő tevékenység során együttműködési megállapodás 
készül, amely a kliens és szociális munkás közösen kialakított megoldási terve a 
kiinduló probléma megoldására.  
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő 
személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli 
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai 
tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.  
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi 
környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő 
beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. 
 A családgondozás során - ha a családban kiskorú gyermek nevelkedik - 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a gyermek érdekei, speciális 
szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. 
Ha gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szükséges, a családgondozó jelez a 
gyermekjóléti szolgálat felé. Az együttműködés tartalmi elemeinek felülvizsgálatára 
félévente, illetve szükség szerint kerül sor. Ekkor a családgondozó a családdal 
közösen értékeli az eltelt időszakot, és szükség esetén módosításra kerül az 
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együttműködési megállapodás (a vállalt feladatok, a kapcsolattartás rendszeressége, 
formája, a segítő folyamatba bevont intézmények, szolgáltatók köre). 
Az intézményhez irányított rendszeres szociális segélyezettekkel és rehabilitációs 
ellátásban részesülőkkel a kapcsolattartó családgondozó szintén együttműködési 
megállapodást köt, melyek felülvizsgálatára szintén rendszeresen sor kerül.  
Az intézmény a beilleszkedési programok éves felülvizsgálatának eredményeiről 
tájékoztatás küld a Közjóléti Irodának. 
 

6/c. Családok Átmeneti Otthona 

Minden előre láthatóan 30 napnál hosszabb gondozás esetén a családgondozó az 
érintett családdal gondozási tervet készít a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű 
adatlaprendszer megfelelő lapján. A tervkészítést megelőzően a családgondozó 
konzultál a családdal kapcsolatban álló szakemberekkel, a tervet pedig a 
Gyermekjóléti Központ családgondozójával együttműködve készíti el.  

A folyamatos kapcsolatnak köszönhetően, a családgondozó naprakészen értesül a 
család életében bekövetkezett változásokról, azok alapján a gondozási tervet 
folyamatosan aktualizálja.  

2013-ban három család költözött ki az intézményből a gondozási tervben lefektetett 
előtakarékosságot megvalósítva. További 5 család tekinthető sikeres kiköltözőnek, 
akiknek az esetében egyéb külső körülmény (vidéki munkalehetőség, természetes 
támasz megjelenése, kedvező lakhatási lehetőség) alapozta meg a tervezettnél 
korábbi kiköltözést.  

2 esetben vált szükségessé, hogy az intézményvezető határozott idejű jogviszony 
lejártát követően ne biztosítson további gondozást a házirend megszegése, az 
együttműködés hiánya, valamint nagy mennyiségű térítési díj hátralék felhalmozása 
miatt. Egy esetben a gyermekek szakellátásba vétele az intézményből történt meg, 
ebben az esetben a szülő jogviszonya is értelemszerűen megszűnik. 

Általánosságban elmondható, hogy 2013-ban is az adott család tényleges helyzetére 
reagáló, reális gondozási tervek születtek, melyek elsősorban a gyermekek 
szükségletein alapulnak.  Ezen tervek hatékonysága nagyban függ attól, hogy az 
érintett családban megjelenő problémák valóban az átmeneti gondozás keretei 
között kezelhetőek, vagy túlmutatnak az ellátási forma lehetőségein. Több esetben a 
szülő (vagy szülők) hozzáállása, mentális vagy lelki sérülése, berögzült káros szülői 
mintái miatt hiányzik a problémabelátás és a valódi változásra való igény. Ezekben 
az esetekben csak a gyermekeket érő ártalmak csökkentése valósítható meg az 
átmeneti gondozás során. Gyakran az együttműködő, a tervek magvalósításán 
komolyan dolgozó családok esetében is olyan élethelyzetek adódnak (korábbi 
tartozások behajtása, munkahely elvesztése, betegség) amelyek megakadályozzák, 
lassítják a korábban reális tervek megvalósulását.  
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7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja 

Az intézmény családsegítő szolgálatát Veszprém város közigazgatási területén 
állandó, illetve ideiglenes lakcímmel rendelkező személyek és családjaik vehetik 
igénybe.  
A gyermekjóléti szolgáltatást Veszprém város közigazgatási területén tartózkodó 
magyar állampolgárságú, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermek és családja 
vehetik igénybe. 
A Családok Átmeneti Otthonában Veszprém város közigazgatási területén állandó, 
illetve ideiglenes lakcímmel rendelkező gyermekek és törvényes képviselőik, 
valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás településein állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermek és törvényes képviselőik kerülhetnek elhelyezésre. 
Az adósságkezelési tanácsadás Veszprém város közigazgatási területén-, valamint 
Nemesvámoson és Veszprémfajszon élőkre, a Gyermekjóléti Központ speciális 
szolgáltatásai pedig Veszprém város közigazgatási területén tartózkodókra terjed ki. 
Kivételt képez ez alól a Gyermekjóléti Központ kapcsolat ügyeleti szolgáltatása 
melyet a társulás településein élő gyermekek számára is nyújt az intézmény.  Az 
egyéb szolgáltatásokat: pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógus 
igénybe vehetik a társulás településeinek lakói is. 
Más településről érkező klienseket az intézmény információnyújtással, 
továbbirányítással segíti. 
 

7/a. Gyermekjóléti Központ 

A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – 
önkéntes, ingyenes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha a gyermek védelme az 
ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor az ellátás kötelező 
igénybevétele hatósági úton kieszközölhető. 
 
Mediáció: A mediáció igénybevétele, családgondozó közvetítésével történik, egyéb 
esetben a Szolgálat nyitva tartásának ideje alatt a kliens bármikor személyesen vagy 
telefonon felkeresheti az intézményt, időpont egyeztetés céljából. 
 
Kapcsolatügyelet: A kapcsolatügyelet igénybevétele bírósági végzés, gyámhivatali 
határozat vagy mediációs megállapodást követően történik. A szolgáltatás 
biztosítása péntek délután 14.00-18.00 valamint szombaton 8.00-12.00 történik. 
 
Készenléti szolgálat: A kliens a készenléti szolgáltatást telefonon veheti igénybe a 
munkanapokon a Központ nyitvatartási ideje alatt, nyitva tartáson túl 16. 00-tól 7. 
30-ig illetve ünnep és munkaszüneti napokon a nap bármely időpontjában. 
 
Klubok, egyéb szolgáltatások esetén: Gondozott családok esetében a szolgáltatások 
igénybevétele a családgondozók közreműködésével történik. Más esetben az 
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intézményt felkereső klienst az ügyeletes családgondozó, illetve szociális asszisztens 
tájékoztatja a lehetséges szolgáltatásokról és segíti őt a szakemberrel történő 
kapcsolatfelvételben. 
 
A biztosított szolgáltatás dokumentációja: 
A gyermekjóléti alapellátás során a gyermekek élethelyzetének feltárása, sorsának 
megtervezése és végigkísérése a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 
létrejövő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszer szolgál. 
A rendeleten kívül a szolgálat dolgozói munkájuk elősegítése, megtervezése annak 
nyomon követhetősége érdekében számítógépes nyilvántartást vezet, így a 
gondozási napló vezetése is digitalizálva történik. A Gyermekjóléti Központ belső 
adatbázisában folyamatosan rögzítésre kerülnek a gondozásba kerülő gyermekek 
adatai. 
A családgondozáshoz kapcsolódó adatlapok 

- „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlapok, melyek töltése és 
vezetése a kitöltési útmutató alapján történik. 

- IX. számú adatlap 

- Gondozási napló, amely tartalmazza a családgondozó és gondozott családok, 
családtagok közötti kapcsolatot, valamint a gyermek ügyében érintett 
jelzőrendszeri tagokkal történt megbeszéléseket. A családgondozók dátum és 
helyszín megjelölésével folyamatosan rögzítik a megtett intézkedéseket, így 
nyomom követhető a gondozási folyamat, a családtagok együttműködő 
készsége, a kiskorú(ak) veszélyeztetésének megszüntetése érdekében megtett 
erőfeszítések. 

- Együttműködési nyilatkozat, amelyet a gondozási folyamat megkezdésekor 
írnak alá a családgondozásban részesülő kliensek. Az együttműködési 
nyilatkozat részletes tájékoztatást ad a gyermekjóléti alapellátás törvényi 
vonatkozásairól, és a gyermekjogi képviselő elérhetőségéről is. 

- Egységes intézményi adatbázis a gyermekjóléti alapellátásban részesülő 
gyermekekről. A Gyermekjóléti Központ az ellátásban részesülő 
gyermekekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a gyermek nevét, az 
anya nevét, a születési dátumot, a gondozás kezdetét, valamint végét, a 
gondozási formát, valamint a családgondozó nevét. Ez a nyilvántartás 
lehetővé teszi az egyszerű és gyors keresést az ellátottakról, illetve a 
statisztikai adatgyűjtést is jelentősen megkönnyíti. 

- Az ügyfél adatairól a gyermekjóléti szolgálatnál helyben, és az NRSZH által 
működtetett online felületen kell nyilvántartást vezetni. 2012. január 
hónapban elindult a központi elektronikus nyilvántartási rendszer, amelynek 
részletszabályait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B.-13/H. § szabályozza. A 
gyermekjóléti szolgáltatásban két fő adatszolgáltató munkatárs a felelős a 
kötelezettség teljesítéséért. 
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7/b. Családsegítő Szolgálat 

A szolgáltatás igénybevételének különböző módjai lehetnek: 

- Az ellátások igénybevétele önkéntes – az igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére, indítványára történik és minden esetben ingyenes. 

- A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmények, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi 
segítségnyújtó szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek jelezhetik a szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, 
személyről szereznek tudomást. 

- Rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek számára a rendszeres szociális segélyt folyósító szerv előírja a 
Családsegítő Szolgálat családgondozójával történő együttműködést. Az 
együttműködés feltétele a rendszeres szociális segély folyósításának. 

- A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv  általa a intézményhez irányított 
rehabilitációs járadékban részesülő személyek ügyében visszajelzést kér, 
hogy a szakhatósági állásfoglalásában megjelölt alapvető szociális 
szükségletei fennállnak-e. Ha igen, a kielégítésük érdekében a szociális 
szolgáltatásokat az intézmény tudja-e biztosítani. Az ügyféllel történt 
együttműködési megállapodás megkötését követően kötelező az 
Intézménnyel való kapcsolattartás. 

- A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására 
irányuló eljárást indít, ha hivatalos tudomása van a gyermek 
elhanyagolásáról. A családi pótlék felhasználásáról a gyámhivatal által 
kirendelt eseti gondnok gondoskodik. A gyámhivatal eseti gondnokul 
rendelheti a családsegítő szolgálat családgondozóját. 

 
A családsegítő szolgáltatás igénybe vételének dokumentációja: 
Az intézmény törekszik arra, hogy minden dokumentáció számítógépen készüljön 
az igényesség, átláthatóság céljából. 

A hatályos jogszabályi előírások alapján a családsegítő szolgáltatás igénybevétele 
esetén a forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevő és a családsegítő 
szolgálat kapcsolatfelvételét, és az esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több 
találkozást igénylő segítségnyújtást. 
Az esetnapló egyszerre szolgálja a segítő munka szempontjából releváns adatok 
rögzítését, a segítő munka folyamatának leírását és az igénybe vevő, valamint a 
szolgáltató közti megállapodás megjelenítését.  
 
Az estenapló kötelező tartalmi elemei:  

- Nyilvántartásba vétel kelte, száma  

- Igénybevevő neve, születési éve, egyéni azonosító száma  

- Gazdasági aktivitása  

- Iskolai végzettsége  
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- Családi állapota  

- Lakóhelye  

- Tartózkodási helye, ott tartózkodás minősége  

- Gyermekeinek száma, neve, életkora  

- Gondozásba vétel kelte  

- Gondozásának megszűnése  

- Esetfelelős neve  

- Ellenőrző neve  

- Ellenőrzés időpontja  
Az esetnapló belső tartalmának kötelező elemei:  

- A probléma definíciója  

- Cselekvési terv  

- Együttműködési megállapodás 

- Intézkedések, melyek a gondozási lapon kerülnek rögzítésre 
 

Nyilvántartás: 

Az ügyfél adatairól a családsegítő szolgálatnál helyben, és az NRSZH által 
működtetett online felületen kell nyilvántartást vezetni, az alábbi tartalommal: 

- a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 

- a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 

- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, 
hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, 

- a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 

- kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett 
hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási 
helye vagy értesítési címe, 

- a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének 
időpontja, 

 

A nyilvántartás vezetésében a szolgáltatók feladatai: 

- ügyfelek adatainak rögzítése 

- igénybevételi kérelmek felvezetése, módosítása, törlése 

- napi jelentés 
 
A családgondozás dokumentációjának felsorolása: 

- forgalmi napló, 

- gondozási akta  
      tartalma: - esetnapló, melynek része az együttműködési megállapodás és az     
                       intézkedéseket rögzítő gondozási lap,  
                    - környezettanulmány 
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                    - esetészlelő adatlap, amennyiben jelzésre történt a kapcsolatfelvétel 
                    - visszajelzés a jelzést tevőnek  

 

- havi statisztika, adatszolgáltatás (a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő terítési díjak 
megállapításáról szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet szerint) 

- átadás-átvételi jegyzőkönyv adományozásról, 

- ügyfélforgalmi dokumentáció,  

- számítógépes nyilvántartás, 

- esetészlelő adatlap. 
 

A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett munka dokumentációja: 

- esetnapló, melynek része az együttműködési megállapodás és az 
intézkedéseket rögzítő gondozási lap, 

- beilleszkedési programhoz tartozó kérdőív, 

- beilleszkedési program felülvizsgálata, 

- kiskönyv- ebben kerül feljegyzésre a kapcsolattartásra megbeszélt dátum, 
valamint a tényleges megjelenés időpontja, ezt az ügyfél minden alkalommal 
magával viszi a találkozásra, 

- fenti dokumentáción kívül a gondozási akta tartalmazza még az egyéb 
levelezéseket (értesítő kötelező megjelenésről, felszólítás), határozatokat. 

- forgalmi napló, 

- havi statisztika, 

- számítógépes nyilvántartás 
 
A rehabilitációs járadékban részesülő személyekkel végzett munka dokumentációja: 

- esetnapló, melynek része az együttműködési megállapodás és az 
intézkedéseket rögzítő gondozási lap, 

- féléves értékelés, 

- fenti dokumentáción kívül a gondozási akta tartalmazza még az egyéb 
levelezést (visszajelzés, felszólítás stb.) 

- kiskönyv - ebben rögzíti a kapcsolattartó szociális szolgáltatások 
igénybevételét, a tényleges megjelenés időpontját.   

- forgalmi napló, 

- havi statisztika, 

- számítógépes nyilvántartás. 
 
Az eseti gondnoksággal kapcsolatos dokumentáció: 

- Pénzfelhasználási terv: 
A családi pótlék természetben folyósítása esetén pénzfelhasználási tervet kell 
készíteni, melyet megjelölt határidőn belül a gyermekjóléti szolgálat megküld 
a gyámhivatalnak.  
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A pénzfelhasználási tervben konkrétan meg kell nevezni azokat a tételeket, 
amelyeket az eseti gondnok természetben nyújtani kíván; változások esetén 
lehetőség van új pénzfelhasználási terv készítésére; gyermekenként kell 
elkészíteni; törekedni kell rá, hogy a szülővel közös álláspontot alakítson ki a 
felhasználásról, de nem feltétele, hogy a szülő egyetértsen; oktatási intézmény 
szakemberével is egyeztethet a családgondozó a terv készítésénél. 

- Elszámolás - az eseti gondnok gondoskodik a családi pótlék felhasználásáról 
és következő hónap ötödikéig számol el a gyámhivatal felé. 

Az adósságkezelési tanácsadás dokumentációja: 

- adatlap (első interjú alkalmával kerül kitöltésre), 

- igazolás kikérése, moratórium kérése levélben, 

- előzetes együttműködési megállapodás, 

- hozzájáruló nyilatkozat és meghatalmazás (melyben az ügyfél meghatalmazza 
a tanácsadót az ügyeiben való közreműködésben), 

- kérelem és nyilatkozat adósságcsökkentési támogatás igényléséhez, 

- részletfizetési megállapodás,  

- támogatási megállapodás, 

- forgalmi napló,  

- ügyfélforgalmi füzet,  

- havi statisztika. 
 

7./c. Családok Átmeneti Otthona 

Az ellátás igénybevételének módja: 
A bekerülés minden esetben a szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.  
Az igénybevétel történhet: 

- szülő/törvényes képviselő közvetlenül keresi fel az intézményt; 
- a gyermekjóléti központ révén; 
- jelzőrendszer segítségével; 

 
Függetlenül attól, hogy a család miként kerül kapcsolatba Intézményünkkel az 
ellátás igénybevételéhez: 

- A szülőnek/törvényes képviselőnek írásos kérelmet kell benyújtania az 
Intézményvezetőhöz; 

- A kérelemhez csatolni kell a gyermek és szülője/törvényes képviselője, 
általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvéleményt,  

- a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumokat a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. számú 
mellékletében foglalt jövedelmeket, ezen rendelet 17 §-ban 
meghatározottak szerint kell igazolni. 
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A felvételi beszélgetésre az intézményvezető által megadott időpontban kerül sor, 
az Otthon szakmai vezetőjének és –ha van – a család családgondozójának 
részvételével. 
Az intézményvezető ezt követően dönt az igénybevételről és értesíti a kérelmezőt. 
 
A bekerülés feltételei: 

- A Gyvt. 31 §-a alapján az átmeneti gondozás a szülő, illetve törvényes 
képviselő kérelmére történik; 

- A kérelmezőnek rendelkeznie kell veszprémi vagy a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulásához tartózó 11 településen (Papkeszi, Nemesvámos, 
Veszprémfajsz, Tótvázsony, Barnag, Hidegkút, Vöröstó, Pula, Mencshely, 
Nagyvázsony, Eplény) állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel; 

- A kérelmezőnek el kell fogadnia az Intézmény házirendjét; 
- Előtakarékosságot kell vállalni a család anyagi lehetőségeinek 

függvényében; 
- Helyi rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni; 

A biztosított szolgáltatás dokumentációja: 

A nyilvántartási rendszer két részből áll: 
1. A team írásbeli kommunikációs eszközei; 

Ez a szolgáltatás mindennapos működéséhez szükséges dokumentációt 
jelenti, azokat a napi adminisztrációs munkákat, amiket a team tagjai 
végeznek: 
- Átadófüzet vezetése, 
- Megbeszélések, értekezletek dokumentációja, 
- Heti munkaterv, 
- Látogató füzet, 

 
2. A klienssel kapcsolatos dokumentációk; 

Ezen a gondozási munkafolyamathoz szükséges dokumentációkat értjük, 
mely két csoportra osztható: jogszabályban meghatározott valamint, belső 
használatra kialakított dokumentumok: 

- A 235/1997. (XII) Korm. rendelet alapján létrejövő„Gyermekeink 
védelmében” elnevezésű adatlap rendszer, 

- 235/1997. (XII.) Korm. rendelet szerinti IX. sz. adatlap, 
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti lakó nyilvántartás, térítési díj  

nyilvántartás 
- Értesítés átmeneti gondozásba vételről; 
- Értesítési intézményi elhelyezésről; 
- Megállapodás; 
- Értesítés átmeneti gondozás megszűntetéséről; 
- Értesítés intézményi elhelyezés megszűntetéséről; 
- Értesítés térítési díjról; 
- Étkezők nyilvántartása; 
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8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása 

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végzett ellenőrzést 
2013. február 13-án. Az ellenőrzés során a Hivatal vizsgálta, hogy a családsegítés 
szociális alapszolgáltatás működtetése megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben 
foglalt követelményeknek. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Családsegítő 
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthonában megfelelő 
színvonalú szolgáltatást biztosít az ellátási területen élők számára. A tárgyi, személyi 
feltételek biztosítottak. A fenntartó a szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentési 
kötelezettségének eleget tett. Az ellátottakról vezetett dokumentáció megfelel a 
jogszabályi előírásoknak. 

- A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
családsegítés szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény fenntartói jogkörben 
végzett ellenőrzés 2013. május 7-én Lehoczki Monika.  Az ellenőrzés 
megállapította, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 
Családok Átmeneti Otthonában nyújtott családsegítés szociális alapszolgáltatást a 
működési engedélyben foglaltaknak és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben 
foglaltaknak megfelelően működteti. 
- 2013. április 29-én a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói 
ellenőrzést végzett. Az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás 
szabályszerűségét és hatékonyságát. Az ellenőrzés mindent rendben talált, 
hiányosságot nem tárt fel. 
-  A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. november 
5-én hatósági ellenőrzést tartott a Gyermekjóléti Központban. Az ellenőrzés nem 

állapított meg jogszabályba ütköző működési rendet az intézményben. 
- 2013. május 2-án a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói 
ellenőrzést végzett. Az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján a fenntartó ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás 
szabályszerűségét és hatékonyságát. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. 
- 2013. október 10-én a Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet 
bejelentett e-coli baktériumfertőzés miatt helyszíni ellenőrzést tartott a Családok 
Átmeneti Otthonában. Az ellenőrzés során az Intézet tájékoztatást nyújtott a 
fertőzés megelőzéséről, hiányosságokat az elsősegélynyújtó felszerelésben találtak. 
Ezek pótlásra kerültek. 
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9. Pályázatok összesítése 

Az intézmény önálló pályázatot 2013-ban nem nyújtott be. Viszont több 
önkormányzati pályázat kapcsán érintett volt, valamint további egy pályázatban 
szakmai megvalósítást végeztek. 

- A TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 számú „A gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése Veszprémben” című  pályázat a Családok Átmeneti Otthonának 
kiváltására irányul, melynek kapcsán 2013-ban az intézményvezető 
előkészítői munkálatokban vett részt. 

- A KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 számú Szociális Városrehabilitáció 
Veszprémben „Smaragd város” elnevezésű pályázatban az intézmény 
konzorciumi partnerként  a soft programok megvalósítását kezdte meg 2013-
ban. 

- A  TÁMOP 5.6.1. B-12/2012-0009 „Együtt, másképp: Érted! Veszprém 
város fiataljaiért.” számú és című pályázatot benyújtó intézmény a Közép-
dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet. A pályázat több városi intézmény 
bevonásával valósul meg, az intézmény együttműködő szervezet és szakmai 
megvalósító, 2013-ban 8 munkatárs vett részt benne. A pályázat kiemelt célja 
a gyermekek, fiatalok áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a 
normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs 
esélyeik növelése. 

- A TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú komplex telep-program kapcsán az 
intézmény szintén szakmai támogatást nyújt a Házgyári út 1. szám alatti 
társasházban. 

- Az intézmény munkatársai által működtetett alapítvány, a Családokért és 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által a civil szervezetek saját 
programjainak támogatására kiírt Civil Keret felhívására. Az Alapítvány a 
Fergeteg Fesztivál elnevezésű program támogatására 130 000 Ft-ot nyert. 
Ugyanezen felhívásra a „Veszprém Virágváros- Virágosítási akció” 
kategóriában benyújtott pályázatán az Alapítvány 10 000 Ft-ot nyert, a 
székhelye szerinti intézmény virágosítására. 
 

 

10. Kimutatás az adományokról 

Az intézmény 2013. évben igen nagy mennyiségű adományt fogadott és osztott szét 

a rászoruló családok között. 2013-es évben 2058 fő részesült különböző 

adományokban. Az alábbiak alapján igen nagy értékben. 

 

o A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködés eredményeként a 
2013. évben több alkalommal kapott és osztott szét élelmiszeradományokat az 
alábbiak szerint: 
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- 2013. január 14-15-én az „EU Élelmiszersegély Program” forrásból 
származó élelmiszerek tekintetében végzett osztást az intézmény. Ez 
alkalommal Veszprémben 7618 kg mennyiségű tartós élelmiszer (liszt, 
spagetti, orsó tészta, vaníliás karika, kristálycukor) került kiosztásra 848 fő 
rászoruló személy között. 

- 2013. november 19-20.-án „EU Élelmiszersegély Program” forrásból 
származó élelmiszerek tekintetében végzett osztást az intézmény. Ez 
alkalommal Veszprémben 4462 kg mennyiségű tartós élelmiszer (liszt, orsó 
tészta, instant tészta étel, háztartási keksz, müzli) került kiosztásra 460 fő 
rászoruló személy között. 

- A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciója 
keretében az intézmény munkatársai 2013. november 22-23-án a veszprémi 
Tesco Hipermarket áruházban tartós élelmiszereket gyűjtöttek. Az akció 
során 981 kg mennyiségű tartós élelmiszer gyűlt össze, mely 150 rászoruló 
család számára került kiosztásra 2013. december 6-ig. 

o  „Raiffeisen Mindenki Ebédel” program keretében VMJV Önkormányzata a 
Gyermekétkeztetési Alapítványtól pályázati úton támogatást nyert. 
A „Mindenki Ebédel” program célja, hogy hazánkban ne csak a tanítási 
időszakban, hanem a hétvégéken, iskolai szünetekben is minden óvodás és 
általános iskolás gyermek rendszeresen 
táplálkozhasson. A Raiffeisen Bank ezért 
közös pályázatot ír ki a 
Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal a 
települési önkormányzatoknak, hogy a 
helyi, szegénysorban élő- 3-14 éves 
gyermekek étkeztetését segítse. 
A program keretében a Családsegítő 
Szolgálat munkatársai: 
- 2012. december 15-től 6 hónapon 
keresztül 2013. június 15-ig 30 gyermek számára, minden hétvégére fejenként 1-
1 adag élelmiszert osztott ki. 

o A Gyermekétkeztetési Alapítványtól Veszprém város 2013. októberében 
pályázati úton 45 karton (1620 db) „Rama reggeli csomagot” nyert. Az adomány 
100 gyermek számára, 8 hétvégére vonatkozóan kerültek kiosztásra a 
családsegítő szolgálat koordinálásával.  

o Az intézménybe magánszemélyektől, 
anonim módon érkezik az adományok 
egy része, melyeket a családgondozók 
közvetítenek a rászoruló családok felé. A 
felajánlások között szerepelt ruha, cipő, 
ágynemű, függöny, edény, étkészlet, 
bútor, hűtőszekrény, gáztűzhely, 
szőnyeg. Az adományok kiadása a 
gondozott családok aktáiban, valamint az 
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adomány-nyilvántartásban kerültek adminisztrálásra. 
o A lakosság által felajánlott ruhákból az intézmény minden hétfőn délután 

ingyenes ruhaosztást tart önkéntesek bevonásával. 2013-ban ruhaosztáson 280 
fő vett részt (halmozott adat).  

o Az Egry Úti Körzeti Óvoda hagyományőrző jelleggel a Márton napi ünnepségük 
keretében adta át az Intézmény munkatársának a gyermekek által összegyűjtött 
ruhákat és játékokat, melyeket az intézmény rászorulók felé közvetített. 

o A Szemeszter Optika 2013 decemberében felkereste az Intézményt és 
támogatást ajánlott fel 10 fő rászoruló számára, melynek eredményeként – az 
intézmény által javasolt gyermekek, felnőttek – ingyen kaptak szemüveget. A 
szemüvegek átadására 2014. februárjában került sor. 

o Ulrich Beáta fényképész 2013. decemberében 10 rászoruló családnak, valamint 
a Családok Átmeneti Otthona lakóinak ingyenes családi fotózást ajánlott fel, 
mely az intézmény koordinálásával valósult meg. 

o Egy veszprémi baráti társaság anonim módon 50 család számára ajánlott fel 
nagy értékű élelmiszercsomagot 2013. decemberében. A csomagok átadására az 
intézményben került sor, mely során a baráti társaság édességgel is 
megvendégelte a családokat, gyermekeket. Ugyanez a baráti társaság a karácsony 
előtt természetbeni támogatás formájában nagy segítséget nyújtott egy 8 
gyermekes családnak (karácsonyfa, bérlet, cipő a gyermekeknek, villanyóra 
feltöltés). 

o A Bayer Hungaria Kft. 2013 decemberében 50 db gyártáshibás, de új takarót 
ajánlott fel az intézménynek, melyek kiosztása decemberben megtörtént. 

o A veszprémi önkormányzat képviselői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is 
több esetben ajánlottak fel bútorokat intézményünk látókörében élő rászoruló 
családok részére.  

o Az intézmény 2013. decemberében a Baptista Szeretetszolgálattal együtt 
ajándékokkal teli cipősdobozokat gyűjtött, melyeket magánszemélyek, iskolák, 
sőt cégek is közös összefogással készítettek a rászoruló gyermekek számára. Kb. 
400 db csomag gyűlt össze, és került kiosztásra, elsősorban játékok. 

o A Verga Zrt. 2013. decemberében 20 m3 tűzifa adományt ajánlott fel a 
szociálisan rászorulók téli fűtési problémáinak enyhítése céljából, valamint a 
családok átmeneti otthonában élőknek vadhúsból készült ebédet egy 
alkalommal. Az adomány kiosztását az intézmény koordinálta. (Az adományozás 
a tűzifa vonatkozásában a Verga Zrt. részéről jelenleg is megvalósul) 

o Az intézmény 2013. május 16-án megállapodást kötött a Városi Nyugdíjas 
Érdekvédelmi Egyesülettel és a Szenior Tanácsadók Társaságával. A 
megállapodás egyik vállalása értelmében a nyugdíjas korúakkal foglalkozó 
szervezetek minden évben egy alkalommal adományokat gyűjtenek rászoruló 
családok, gyermekek számára. 
A szervezetek felhívták a közösségeik és tagjaik figyelmét, hogy támogassák 
adományaikkal a város nehéz sorsú családjait. Az akció során nagy mennyiségű 
ruha, használati tárgy, játék gyűlt össze, valamint tartós élelmiszer adomány és 
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20 000 Ft értékben vásárlási utalvány is érkezett. Az adományok kiosztását a 
Családsegítő Szolgálat koordinálta, melyre decemberben került sor. 

 
A Családok Átmeneti Otthona rendszeresen kap ruha és játék adományokat 
magánszemélyektől. Ezen felül több bútorfelajánlás is érkezik, amiket csak az 
aktuálisan bent lakó családok szükségletei szerint tudunk elfogadni.  
Január és március között a HM Verga Zrt. több alkalommal vadhúsból készület 
meleg ételt szállított az átmeneti otthonba.  
2013 májusában a Familáre Társadalomszervező Központ konyhai kisgépek 
(botmixer, mikrohullámú sütő) adományozásával segítette az otthonban lakó 
családok életét.   
Karácsony előtt több szervezet is adott át adományt lakóinknak, az intézmény 
összes lakója számára a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör hozott meleg ételt, játékokat, 
ruhákat és egyéb ajándékokat, valamint az MTD Hungária Kft. hozott 
élelmiszercsomagokat.   
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11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

 
A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona a 
szociális alapellátások közé tartozó családsegítést és a gyermekjóléti alapellátások 
közé tartozó gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekjóléti központ feladatait, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozását látja el integrált intézményként.  
Mindhárom feladat kötelezően ellátandó az ellátási területen. Szintén mindhárom 
típusú ellátás egyedül az intézményben vehető igénybe a lakosság számára. 
A város szociális problémáinak feltérképezésében fontos szerepet tölt be a 
szolgálat, mivel a helyi társadalom legszélesebb rétegeivel áll kapcsolatban. Az 
intézményhez változatos, illetve halmozott problémákkal fordulhatnak az ügyfelek, 
mivel nem kizárólagosan speciális helyzetek kezeléséhez nyújt segítséget. 
A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona a 
szolgáltatásai nyújtásával hozzájárul a helyi önkormányzati szociálpolitikai célok 
megvalósításához, a helyi jóléti rendszer működéséhez, a lakosság életminőségének 
javításához, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a 
társadalmi kohézió erősítéséhez. 
 

Az Intézmény feladatainak hatékony elvégzéséhez rendszeres kapcsolatot tart 

számos intézménnyel. A kapcsolattartás leghatékonyabb módja a személyes 

kontaktusteremtés, természetesen a kapcsolataratásnak e módja nem pótolja a 

hivatalos módon, levélben történő kapcsolatfelvételeket. 

A személyes kapcsolatfelvételnek és együttműködésnek további intézményes formái 

a jelzőrendszeri értekezletek, az esetkonferenciák és az esetmegbeszélések. 

Mindhárom formának az intézmény ad helyet, de szívesen eleget tesznek más 

intézmények (iskolák, óvodák) meghívásának is.  

 

11/a. Gyermekjóléti Központ 

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 

A Gyermekjóléti Központ a jogszabályi előírásnak megfelelően jelzőrendszert 
működtet. Célja a veszélyeztetés megelőzése valamint kialakult veszélyeztetettség 
esetén lehetőséget ad a megszűntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására. 
A jelzőrendszer állandó tagjai a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően: 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 
háziorvos, a házi gyermekorvos, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 
szolgálat, a családsegítő központ, 

- a köznevelési intézmények, 

- a rendőrség, 

- az ügyészség, 

- a bíróság, 
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- a pártfogó felügyelői szolgálat, 

- a munkaügyi hatóság. 

 
A jelzőrendszer működtetése során több cél került megfogalmazásra. Elsődlegesen 
az, hogy az érintett szakemberek mindegyike elérhetővé váljon, és jó 
munkakapcsolat alakuljon ki a gyermekjóléti szolgálattal. Ezzel együtt pedig fontos 
azt is, hogy a jelzőrendszeri tagok közvetlenül is megtalálják az egymáshoz vezető 
utat, ismerjék a gyermekvédelmi munkában a saját és más szakemberek 
kompetenciáját. A gyermekjóléti szolgálat koordinációs feladatának 
megvalósításában hatékony eszköz a szakmaközi megbeszélés, ezért fontos, hogy 
olyan témák köré szerveződjenek a találkozók, amelyek igazodnak a jelzőrendszeri 
tagok által jelzett valós igényekhez, a felmerülő szakmai szükségletekhez. 
Az esetmegbeszélő csoportok szervezésének szempontjai: 

- a témaválasztásnál fontos a jelzőrendszeri tagok szakmai igényeinek 
figyelembe vétele, 

- egy-egy témakör több alkalommal történő meghirdetésével lehetőség nyílik 
arra, hogy a jelzőrendszeri tag a munkabeosztását szem előtt tartva be tudja 
illeszteni a programjai közé a szakmaközi megbeszélésen való részvételét, 

- a meghirdetett alkalmakra két-két kolléga készül az adott nap témájának 
megfelelő esettanulmányokkal. Az ismertetést követően az esetmegbeszélő 
csoportnak lehetősége van az esetet közösen feldolgozni, 

- a kiválasztott esetek nem lehetnek beazonosíthatók. 
A meghívók kiküldése a megbeszélés előtt 10 nappal történik.  
 

2013. évi jelzőrendszeri, szakmaközi megbeszélések témái: 

 2013. február 18. Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési 
sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer 
által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 0 – 6 éves 
korosztály, valamint a válsághelyzetben lévő várandós anyák.  
Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Major Eszter családgondozó 

 2013. február 19. Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési 
sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer 
által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 7 – 12 éves 
korosztály. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Jakabfi László 
családgondozó 

 2013. február 20. Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési 
sajátosságok, tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer 
által jelzett esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 13 – 18 éves 
korosztály. Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Zekéné Lendvai 
Réka családgondozó 

 2013. április 15.  Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, 
tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett 
esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 0 – 6 éves korosztály, 
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valamint a válsághelyzetben lévő várandós anyák.  Témavezetők: Kottyán 
Edina pszichológus és Major Eszter családgondozó 

 2013. április 16.  Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, 
tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett 
esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 7 – 12 éves korosztály. 
Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Zekéné Lendvai Réka 
családgondozó 

 2013. április 17.  Téma: Életkorhoz kötött személyiségfejlődési sajátosságok, 
tipikusan megjelenő problémák és azok tünetei, a jelzőrendszer által jelzett 
esetek gyakori okai, gyermekvédelmi feladatok. 13 – 18 éves korosztály. 
Témavezetők: Kottyán Edina pszichológus és Jakabfi László családgondozó 

 2013. november 27. Téma: Jogszabályi változások és aktuális kérdések a 
gyermekvédelemben Előadó: Dr. Györéné dr. Lénárt Mária Veszprém 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatal vezetője 

 

A Gyermekjóléti Központ arra törekszik, hogy a településen élő gyermekek 
megfelelő anyagi, szociális biztonságban, testi, fizikai, egészségi fejlődésüket 
elősegítő körülmények között, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, 
nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családi 
környezetben fejlődhessenek, saját igényeik szerint. E feltételek megteremtése 
elsődlegesen a család feladata és felelőssége, de természetesen, ha szükséges a 
szolgálatnak segítenie kell ebben a családot. 
A leghatékonyabb segítség az idejében érkező segítség, korai felismeréssel a 
rendellenességek hatékonyan kezelhetők. A lappangó vagy nyílt bajok szűrője a 
jelzőrendszer. Ezek az intézmények, személyek valósíthatják meg az általános 
prevenciót, illetve kezdeményezhetik az egyéni és speciális intézkedéseket. 
A jelzőrendszer hatékony működéséhez szükséges a folyamatos kapcsolattartás, 
esetmegbeszélések, tanácskozások szervezése. Ezen alkalmak teremtenek 
lehetőséget arra, hogy az érintett szakemberek elmondják a véleményüket, 
megfogalmazzák a szükséges tennivalókat. 
 

Sor- 
szá
m 

Megnevezés Szakmai 
tevékenységek száma 

01 Szakmaközi megbeszélés   7                                              

02 Esetkonferencia                                                   
34  

 
A gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a 
jelzőrendszer működésének minősége. A Központ munkatársai folyamatosan 
törekszenek és sokat tesznek azért, hogy a jelzőrendszer jelzési kötelezettségének 
teljesítését elősegítsék. Minden évben újra átbeszélésre kerülnek a jelzőrendszeri 
tagok feladatai, és a Központ lehetőséget biztosít a tagoknak, hogy a 
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családgondozókkal folyamatos kapcsolatot tartva kérdéseikre választ, munkájukhoz 
segítséget kapjanak. 

Év Jelzések 
száma 

2007 126 

2008 214 

2009 273 

2010 336 

2011 381 

2012 324 

2013 449 

 
2013-ban érkezett jelzések között is jellemző az anyagi problémák, a szülők vagy 
család életvitele, a gyermek magatartási problémáival - intézménybe való 
beilleszkedési nehézséggel kapcsolatos jelzések száma.  
Gyermekvédelmi Tanácskozás 

A Gyermekjóléti Központ minden évben tanácskozást szervez, amelyen a 
jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését, áttekintjük a település gyermekjóléti alapellátásának 
valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot teszünk működésük javítására. 
 Az intézményünk a jogszabálynak megfelelően 2013. március 26 – án tartotta meg 

az éves gyermekvédelmi tanácskozását. 

 

11/b. Családsegítés: 

A hatályos jogszabály a családsegítő szolgálatok számára feladatként jelöli meg a 

jelzőrendszer kiépítését és működtetését, melynek tagjai: 

 A jegyző, a járási hivatal 

 szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény 

 a gyermekjóléti szolgálat,  

 a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat 

 a társadalmi szervezetek,  

 egyházak és magánszemélyek 
 

A családsegítő szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében: 

a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, 

krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 

b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a 

családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 
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d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 

e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. 

 

Tekintettel arra, hogy a családsegítés igénybevétele önkéntes, így a 

társintézményekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés a konkrét eset 

kapcsán kizárólag a kliens tudtával és egyetértésével jöhet létre. 

A családgondozó a gondozási folyamatban rendszeres kapcsolatot tart a 
jelzőrendszer tagjaival. Ezen szakmai konzultációk alkalmával a résztvevők közösen 
dolgoznak ki megoldási módokat az együttesen feltárt problémákra, és felosztják 
egymás között a feladatokat. 
A családsegítő szolgálatnál gondozott gyermekek ügyében – amennyiben a szülő 

hozzájárul – a családgondozó rendszeres időközönként esetmegbeszélést tart az 

oktatási- nevelési intézmény pedagógusával. 

A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatnak is feladata a jelzőrendszer 
működtetése, a jelzőrendszer tagjai között vannak átfedések, azonosságok, így a 
jelzőrendszer elkülönítése, külön működtetése nem célszerű. 

11/c. Családok Átmeneti Otthona 

A Családok Átmeneti Otthona jellemzően a város legelesettebb családjait karolja 
fel. Az ellátás jellegéből adódóan az otthon működése zárt, amely különösen a 
bántalmazás elől menekülő szülők és gyermekeik érdekét szolgálja. Ugyanakkor 
konkrét esetekben a családgondozók kapcsolatot tartanak a családdal gyermekekkel 
kapcsolatban álló intézményekkel, hivatalokkal, egészségügyi és szociális 
szolgaáltatókkal. A CSÁO-ban lakó családok a Gyermekjóléti Központban is 
gondozás alatt állnak, így a két intézményegység szoros együttműködésben 
dolgozik.  

12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái 

Az ellátotti létszám alakulása ellátási típusonként, ügyfélforgalom 2013. évben, havi 

bontásban, kor és nem szerint, valamint éves összesítésben. 

12/a. Gyermekjóléti Központ 

Gyermekjóléti Központ által biztosított családgondozás adatai (KSH 
adatszolgáltatás) 
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Nem és kor 
  

gyermekek száma 

a b c d e f g h 

1 

Összesen 
(fiú+lány) 

0-2 éves 32 2  2 4  40   

2 3-5 éves 60 14 1 2 5  82   

3 6-13 éves 163 23 2 3 24  215   

4 14-17 éves 206  45 2 3 40 1 297   

5 Összesen (01-04.sorok) 461 84 5 10 73 1 634 76 

6 Ebből: lány 186 40 4 4 36  270  

7 Családok száma 248 49 3 7 24 1 332 49 

 
 
 
 
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az 
ellátott gyermekek száma szerint (KSH adatszolgáltatás) 
 

Megnevezés Ellátott 
gyermekek a fő 
probléma szerint 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 117 

Gyermeknevelési 83 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 50 

Magatartászavar, teljesítményzavar 84 

Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek egymás közti 74 

Szülők vagy a család életvitele 73 

Szülői elhanyagolás 60 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 23 

Fogyatékosság, retardáció 14 

Szenvedélybetegségek 56 

Összesen 634 

 
A 2013. év adatait tekintve elmondható, hogy a gyermekjóléti alapellátást igénylő 
esetek száma csökkent, amely szoros összefüggésben áll a tankötelezettségben 
történt változással. Az iskolakerülő 16 év feletti korosztály számára többnyire a 
családsegítő szolgáltatás segítségét ajánlotta fel az intézmény. 
A problémák összetételében nagy mértékű elmozdulások nem tapasztalhatók az 
elmúlt évekhez képest. 
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Ügyfélforgalom a Gyermekjóléti Szolgálatnál 
Az ellátottak számának havi bontása: 
 

Sorsz Hónap Ellátottak száma 

1. Január                                          327 

2. Február                                          328 

3. Március                                          333 

4. Április                                          329 

5. Május                                          335 

6. Június                                          317 

7. Július                                          308 

8. Augusztus                                          314 

9. Szeptember                                          332 

10. Október                                          324 

11. November                                          321 

12. December                                          329 

 
 
Szakmai ajánlás alapján az egy családgondozóra jutó gondozott családok száma 25 
család vagy 45 gyermek között az elfogadott. A családgondozók rendszeresen több 
gyermek számára biztosítottak hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget, valamint 
többen részt vettek egyéb prevenciós tevékenységben is, ilyen volt például a 
szakmaközi megbeszélések vezetése, illetve a mediációs szolgáltatás, így a 
kihasználtság 100 % - os volt. 

12/b. Családsegítő Szolgálat 

Kapcsolatfelvételek száma 8632 volt, ezt az ügyfélforgalmat 2457 igénybevevő 
személy tette ki. 
Az igénybevevők életkor szerinti megoszlása 
10% 0-6 éves kisgyermek 
14% 7-13 éves gyermek 
12% 14-17 éves korú fiatal 
19% 18-34 éves felnőtt 
24% 35-49 éves felnőtt 
18% 50-61 éves felnőtt 
3 % 62 évesnél idősebb felnőtt 
Az igénybevevők nemenkénti felbontása: 49 % férfi és 51% nő. 
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Az ellátottak száma és az ügyfélforgalom havi bontásban 

 

 

Sorsz. Hónap Ellátottak száma Ügyfélforgalom 

1. Január 766 621 

2. Február 819 679 

3. Március 845 675 

4. Április 894 720 

5. Május 932 742 

6. Június 930 748 

7. Július 940 745 

8. Augusztus 934 755 

9. Szeptember 928 753 

10. Október 893 721 

11. November 914 739 

12. December 913 734 

 
Tekintettel arra, hogy a családsegítő szolgálatnak - feladataiból adódóan - nincs 
engedélyezett férőhelyszáma a kihasználtságot nehéz számszerűsíteni. 
Szakmai ajánlás alapján az egy családgondozóra jutó gondozott családok száma 20, 
csoportvezetőnél maximum 10 család a javasolt. 
Átlagosan egy családgondozó havonta 33 olyan személlyel és családjukkal áll 
kapcsolatban, ahol a szakmai tevékenység egy találkozás kapcsán tett intézkedéssel 
nem zárható le. Így a családsegítő szolgálat átlag éves kihasználtsága 165% körüli. 
Ehhez adódnak hozzá az egyszeri esetkezelések, valamint a családgondozáson kívül 
feladatok (klubok működtetése, közösségi szociális munka végzése), melyeket 
szintén a családgondozók látnak el. 
 
Az adósságkezelési tanácsadáson a 2013. évben megjelent új ügyfelek száma 207 fő. 
Adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat 15 fő ügyében keletkezett. 
Azon személyek számára, akik az adósságkezelési programba nem kerültek be, a 
tanácsadók segítséget nyújtottak egyéni részletfizetési kérelmek benyújtására 
szolgáltatók felé.  21 egyéni kérelmet hagytak jóvá a szolgáltatók, mely esetekben a 
tanácsadók szintén folyamatosan segítséget nyújtanak a hátralékkezelésben. 
Az adósságkezelés sajátosságából adódóan az ügyfeleknek minimum havi 
rendszerességgel kell megjelenniük tanácsadáson, így az éves ügyfélforgalom elérte 
a 803 alkalmat. 
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Az igénybe vevők problémái, esetkezelések 2013-ban 
 
A KSH-nak küldött adatszolgáltatás szerint a szolgáltatást igénybe vevők problémái 

Sor- 
szám 

A probléma típusa Fő 

01 Életviteli 82 

02 Családi - kapcsolati 127 

03 Családon belüli bántalmazás 13 

04 Lelki - mentális 93 

05 Gyermeknevelési 207 

06 Anyagi 793 

07 Foglalkoztatással kapcsolatos 325 

08 Egészségkárosodás következménye 40 

09 Ügyintézéshez segítségkérés 260 

10 Információkérés 662 

11 Egyéb 6 

12 Összesen (01-11. sor) 2608 

13 Össze- 
senből: 

több probléma együttes előfordulása 623 

14 krízishelyzet 47 

 
A táblázat adatai csak azon esetekre vonatkoznak, ahol a szakmai tevékenység egy 
találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. 
A KSH-nak küldött adatszolgáltatási kérdőív a 2013. évre vonatkozóan változott. 
Adatszolgáltatást a probléma típusok tekintetében csak azon esetek vonatkozásában 
kért, amely személyek esete egy találkozással nem zárható le, így a táblázat adatainak 
összehasonlítása előző évek táblázatainak adataival inadekvát. 
A táblázat nem tartalmazza az egyszeri esetkezeléseket, valamint az együttműködési 
megállapodással végzett családgondozások esetében is csak azt az 1 főt tartalmazza, 
akivel a megállapodást megkötötte a szolgálat, míg az előző évek adatszolgáltatásai a 
rendszerszemléleti családi szociális munka elvei szerint a családtagokat is 
tartalmazták. 
  
A problémák alakulásának tendenciája összességében azonban változatlan. 
Az anyagi nehézségekkel küzdők száma változatlanul magas, jellemzően az anyagi 
nehézségek mellé más probléma is társul.  
A családgondozók segítséget nyújtanak az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, adományokhoz, valamint szükség esetén 
egyéb szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésében. 
Szociális, életvezetési, valamint mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak a 
munkanélküliek, az adósságterhekkel és a lakhatási problémákkal küzdőknek. 
Az adósságkezelési tanácsadás során a tanácsadók minden esetben felmérik a család 
gazdasági helyzetét.  
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Amennyiben az egyén a programba való bekerülés feltételeinek nem felel meg, 
abban az esetben is életvezetési tanácsadással és a családi kiadások átszervezésével 
segítik. Az arra jogosult ügyfeleiknek segítséget nyújtanak a védendő fogyasztóvá 
nyilvánításban. 
A 2013-es évben az adósságkezelési tanácsadókhoz fordult ügyfelek adóssága 
összesen: 45 321 932 Ft volt. 
A határozattal kezelt adósságok összesen (15 db határozat): 3 142 556 Ft. 
Az adósságkezelési tanácsadók azokban az esetekben, ahol az ügyfél az 
adósságkezelési programba nem tudott bekerülni, segítséget nyújtottak egyéni 
részletfizetési kérelmeket benyújtásában a szolgáltatók felé. 
Ez által 21 db egyéni kérelmet hagytak jóvá a szolgáltatók, mely során 4 477 125 Ft 
adósság került kezelésre. 
A kezelt adósságok típusa szerinti sorrend az előző évekhez képest változott, első 
helyen a távhő tartozás áll, mely az összes adósság 59%-át tette ki, majd ezt követi a 
közös költség tartozás 30%-al, az áramtartozás 3,6%, gáztartozás 3,5%, vízdíj 
tartozás 2,5% és a szemétdíj tartozás 0,4%. 
A családgondozók a családi-kapcsolati problémák, konfliktusok esetén elősegítik a 
családban jelentkező működési zavarok megoldását, valamint felajánlják az 
intézmény mediációs szolgáltatását.  
Lelki-mentális problémák esetén a családgondozó által biztosított személyes 
támogatáson túl, szükség esetén az ügyfelet az intézmény pszichológusához 
irányítják. Szenvedélybetegekkel, valamint családtagjaikkal folytatott esetkezelés 
során lehetőséget biztosítanak addiktológiai konzultációra.  
A gyermeknevelési problémák száma továbbra is magas, az iskolai igazolatlan 
hiányzások miatt érkezett esetjelzések következtében. 
 

12/c. Családok Átmeneti Otthona 

2013-ban a Családok Átmeneti Otthona átlagosan 24 fő bentlakásával 80%-os 
kihasználtság mellett működött, szemben a 2012-es 63,3%-al (átlag 19 fő).  Az 
elhelyezés iránti kérelem oka minden esetben a megszűnő vagy nem kielégítő 
színvonalú lakhatás, ugyanakkor ennek hátterében, sok esetben a szülők életvezetési 
problémái, családi konfliktusok, és a támogató kapcsolatok hiánya is megtalálható.  

Az ellátottak száma havi bontása Családok Átmeneti Otthona:  
 

Hónap Férfi Nő Gyermek Összesen Kihasználtság 

Január 25,3 7,7 12,3 25,4 84,7% 

Február 5 7,4 12,4 24,4 82,3% 

Március 5,9 7,2 11,9 24,9 83,0% 

Április 6,1 7 13,7 26,9 89,7% 

Május 4,5 6,3 11,8 22,5 75,0% 

Június 3,7 5,9 10,3 19,9 66,3% 

Július 4 7,3 10,6 21,8 72,7% 



58 

 

Augusztus 4,9 7,2 12,2 24,4 81,3% 

Szeptember 4,2 6,8 11,5 22,5 75,0% 

Október 4,1 7,0 12,1 23,1 77,0% 

November 4,1 7,9 13,9 26 86,7% 

December 4 8 14 26 86,7% 

Átlag: 6,3 7,1 12,2 24 80,0% 

 
Az ellátott gyermekek száma nem- és kor szerint 2013-ben: 
 

 Fiú Lány Összesen 

0-3 éves 9 5 14 

4-5 éves 7 0 7 

6-13 éves 4 4 8 

14-17 éves 1 3 4 

Összesen 21 12 33 

 

Folytatódni látszik a 2012-ben megkezdődött tendencia, miszerint megjelennek az 
ellátásban a középosztályból alsóbb rétegeiből származó családok, akiknél a 
munkajövedelem kiesését egy-két hónapon belül a lakhatás elvesztése követi. 
Szintén nagy számban jelennek meg az átmeneti otthonban a volt állami 
gondozottak már szülőként. Rájuk és általában az otthonban lakó szülőkre jellemző, 
hogy az első gyermek születése korai életszakaszban. 

 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint: 
 

A szülők életvezetési problémái 21 

A szülők egészségi problémái 4 

A gyermek egészségi problémái 3 

A szülők szenvedélybetegsége miatt 3 

A gyermek szenvedélybetegsége miatt 0 

Szülők 
lakhatási 
problémái 
miatt 

Ebből: 

Kríziselhelyezés 2 

Hajléktalanná válás 18 

Elégtelen lakhatási körülmények 8 

Bántalmazás (fizikai, szexuális, stb.) 6 

Szülő, vagy gondviselő indokolt távolléte 0 

Családi konfliktus 12 

A gyermek magatartási problémái 5 

Összesen 82 
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2013-ban a Családok Átmeneti Otthonában újként ellátott családok nagy része azért 
kérte a felvét, mert munkából származó rendszeres jövedelem hiányában lakhatásuk 
megoldatlanná vált. A rendelkezésükre álló pénzből (családi pótlék, gyes, segélyek) 
nem tudtak albérletet fenntartani. Ezen családok kivétel nélkül magukra maradtak: 
sem közeli hozzátartozótól, sem ismerőstől nem tudtak segítséget kérni. Ennek 
egyik oka az, hogy a családok hozzátartozói szintén nehéz körülmények között 
élnek, a másik, hogy természetes támaszaik egyáltalán nincsenek. Több esetben 
előfordult, hogy megromlott, bántalmazó párkapcsolatból (vagy egyéb családi 
kapcsolatból) kilépő szülők költöztek az intézménybe.   
Két esetben a gyermekjóléti szolgálat, és a családdal kapcsolatban álló egyéb 
szakemberek tartották szükségesnek, hogy a költözéssel a gyermekek kerüljenek ki a 
korábbi veszélyeztető környezetből. Az év során három válsághelyzetben lévő 
várandós anya felvételére került sor, egy esetben a születendő gyermek apjával 
közösen költöztek be.  
Az anyagi feltételeken kívül a szülők nem megfelelő életvezetési képességei 
valamint a rendezetlen családi konfliktusok okoznak problémát. Az Intézménybe 
történő bekerülést követően ezért kiemelt feladatunk, hogy segítsük a szülőket - 
munkahely keresésének segítésén túl - megfelelő képzettség megszerzésében, 
továbbá, hogy a szülőket képessé tegyünk a meglévő jövedelem ésszerű 
beosztására, valamint a konfliktusaik rendezésére, kezelésére. 
Az átmenti gondozásba kerülő gyermekek esetében gyakori a tanulási nehézség és 
előfordul magatartásprobléma is. A megfelelő szakemberek bevonása mellett 
törekszünk arra, hogy a gondozás ideje alatt ezek a problémák –a szülő 
bevonásával, aktív közreműködésével- megszűnjenek, illetve mérséklődjenek. 
 

13. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 

A 2013. év fő célkitűzése az volt, hogy az alapfeladatok maximálisan teljesüljenek és 
az ellátott családok az intézményt érintő számos közvetlen és közvetett változásból 
minél kevesebbet érzékeljenek. Az intézmény a feladataiból adódóan napi 
munkakapcsolatot ápolt és ápol az oktatási intézményekkel és a hatóságokkal 
egyaránt. A gyermekvédelmi munka döntő részét, annak gyorsaságát, 
hatékonyságát, minőségét ezek a kapcsolatok alapvetően meghatározzák. 2013-ban 
Magyarországon az oktatást és a közigazgatást (gyámhatósági munkát is) is 
reformálta hazánk kormánya. A változások mindenkitől fokozott munkavégzést, 
körültekintést és alkalmazkodást kívántak. A veszprémi gyermekvédelmet, így az 
intézményt is számos változás érintette ebből kifolyólag. A legfontosabbak az 
oktatási intézményeket érintő fenntartói, irányítói és jogszabályi változások, 
valamint a gyámhatósági munkát érintő illetékességi, irányítási és szintén 
szabályozási változások voltak. Az intézmény 2013. évben a Veszprémi Járási 
Hivatal Gyámhivatalával együttműködve újra értelmezte a korábbi gyámhatósági 
gyakorlatokat és kialakította közösen az eljárások új rendjét. Mind a Gyámhivatal 
vezetője és munkatársai valamint a Gyermekjóléti Központ vezetője és munkatársai 
egyaránt büszkék arra, hogy ez alatt az idő alatt változatlan biztonsággal, 
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körültekintéssel folytak a veszélyeztetett gyermekeket érintő hatósági és szakmai 
munkafolyamatok. 2014-ben célunk, hogy a kialakított gyakorlatokat, a szoros 
munkakapcsolatokat, partnerséget megőrizzük. 
Az oktatási intézményeket érintő változások során 2013-ban változatos 
tapasztalatokat szerzett az intézmény. Voltak oktatási intézmények, akik 
kérdéseikkel, esetleges bizonytalanságaikkal még gyakrabban kerestek minket, de 
voltak olyanok is, akikkel a korábbi kapcsolatok inkább lazultak, mint erősödtek. Ez 
elsősorban az iskolákat érintő ifjúságvédelmi státusz kérdésessége miatt alakulhatott 
ki.  Ahol elsősorban az ifjúságvédelmi felelőshöz volt köthető a gyermekvédelmi 
munkakapcsolat, leginkább ott volt ez megfigyelhető, ahol az igazgatók képviselték 
a gyermekvédelmet ott ez kevésbé fordult elő. 2014. évre fő célkitűzése az 
intézménynek, hogy a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszerben történő 
részvételt újra élessze minden oktatási intézményben, felelevenítse a korábbi team 
megbeszéléseket, képzéseket, a tanulókat érintő esetleges veszélyeztetettség 
megelőzése és megszűntetése érdekében.  
2013. július 1-től a korábban is ellátott települések által létrehozott Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű 
társulássá alakult. Az új jogi helyzet a döntéshozatali mechanizmus átalakulásával 
járt, a Társulási Tanács a költségvetési szervirányító szerve. A változást, 
köszönhetően Veszprém Város Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda vezetőjének 
és munkatársainak valamint a Jegyzői Iroda vezetőjének és munkatársának, sem az 
intézmény dolgozói, sem az ellátottak nem érzékelték. A változással járó feladatokat 
az intézményvezetővel egyeztetve rugalmasan végezték el. A társult települések 
vezetői, a korábbi évekhez hasonló elfogadással viseltettek és viseltetnek jelenleg is 
az intézmény szolgáltatásaihoz és a településen feladatot ellátó munkatársakhoz. 
2014-ben célkitűzés, hogy minél több szolgáltatás, melyek korábban inkább csak 
Veszprémre koncentrálódtak, elérhetőbbé válhassanak a kisebb településeken is. 
Elsősorban az adományok és a gyermekprogramok, táborok vonatkozásában lát az 
intézmény lehetőséget feladat kiterjesztésre, bővítésre. 
Az intézmény célkitűzése, hogy a beszámoló 10. fejezetében részletezett 
adománykezelési munkát fokozza. Az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően 
az intézmény a város adományozó szándékú széles rétege számára hiteles 
képviselőjévé vált az adományosztásnak is. 2013-ban nagy szervezetek, cégek, 
kisvállalkozók, egyének, baráti körök, intézmények egyaránt keresték az intézményt 
adomány felajánlás és kiosztása miatt. Cél, hogy e bizalom megőrzésre kerüljön, és 
minél több adomány kerüljön szétosztásra rászoruló személyek számára. E 
tevékenység nagy szervezői és sok esetben nagy fizikai munkát is jelent, így cél, 
hogy e munkába még több önkéntest is sikerüljön bevonnia az intézménynek. 
2014. év célkitűzései közé tartozik a 9. fejezetben már említett két Veszprém Város 
Önkormányzata által benyújtott pályázat: a „Smaragd város” és a családok átmeneti 
otthonának kiváltására irányuló fejlesztésben történő eredményes részvétel is. A 
Családok Átmenti Otthonával kapcsoltban az Intézmény és a fenntartó legfőbb 
közös célkitűzése, hogy pályázati forrás felhasználásával az intézmény új, 
funkcionálisabb és méltóbb telephelyre költözzön. Természetesen egy ilyen léptékű 
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változás sok területen a szakmai tartalom megújulást is magával vonzza. Jelenlegi 
környezetében az átmeneti otthon rövidtávú célja, hogy a családgondozások 
sikerorientáltabbak legyenek, nagyobb arányban valósuljon meg a családoknál az 
előtakarékosság és a hosszú távra tervezett, tudatos életvezetés. Ezen felül cél a 
lakóközösség összetartásának növelésével javítani az együttélés minőségén.  
A beszámoló több pontján említésre kerülő addiktológiai ellátás fejlesztése is 
célkitűzése az intézménynek. Az intézményben az addiktológiai ellátás kialakulása 
kifejezetten az ellátottak részéről érkező igény mentén bontakozott ki több év alatt. 
A 2008-ban elindult Anonim Alkoholista csoport a kezdeti negatív előítéletek 
dacára mostanra a pszichiátriai, addiktológiai, belgyógyászati, egyéb szociális 
ellátórendszer elismerését is kivívta. Jelenleg már két csoport működik heti két 
alkalommal a Családsegítő Szolgálatnál a magas taglétszám miatt. A tagokat az 
említett egészségügyi ellátásból is közvetítik a csoportokba. A felépülésben, 
gyógyulásban bizonyítottan eredményes az AA csoport. A veszprémi csoport 
aktivitása és eredményessége országosan is elismert, 2013-ban Veszprémben került 
megrendezésre az országos 3 napos találkozójuk is, szervezésében, támogatásában 
az intézmény is részt vett. A találkozón közel 1000 szakember, felépülő alkoholista 
és családtagjaik vettek részt. Az intézmény a szolgáltatásai során kb. 80%-os 
arányban találkozik a problémák hátterében meghúzódó valamilyen típusú 
addikcióval. E háttérproblémák megoldása kulcsfontosságú a sikeres szociális és 
gyermekvédelmi esetkezelésekhez. 2013-ban ezen esetek már szociális munkás – 
pszichológus - addiktológiai konzultáns teamben kerültek megsegítésre kiegészítve 
az AA csoport támogatásával. Elmondható, hogy a hatékonyság jelentősen 
megnövekedett ennek köszönhetően. Az intézmény ezen szolgáltatása sikeresen 
bővítette Veszprém város szenvedélybeteg ellátását, hiszen a városban kizárólag 
még az Alkohol és Drogsegély Ambulancia nyújt hasonló elvek mellett (nem 
kizárólag egészségügyi megközelítésből) addiktológiai ellátást. Tekintettel arra, hogy 
az alkohol probléma mellett riasztó a gyerekek körében megnövekedő 
droghasználat, valamint a családi problémák, illetve a gyermek droghasználat 
mögött gyakran meghúzódó kodepedencia, erre a szolgáltatásra igen nagy szükség 
van. Cél, hogy ez az ellátási forma további növelésre kerülhessen. 
 
Végül, de nem utolsósorban az intézmény célja, hogy a szolgáltatásokat továbbra is 
minőségben, hatékonyan nyújtsa a szakértelmet emberséggel párosítva. 
 
 


