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Gyermekvédelmi napok 2011
„Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben” Országos Gyermekvédelmi Konferencia

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a Gyermekvédelmi Napok rendezvénysorozat a
Fővárosi Módszertani TEGYESZ és a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi
Egyesülete szervezésében.
A Gyermekalkotók és Alkotóműhelyek a Gyermekvédelemben kiállításon több száz alkotást, míg a
Színházi találkozókon közel 300 gyermek előadásait nézhették meg a látogatók.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen szervezett háromnapos „Szakmafejlesztés a
gyermekvédelemben” Országos Gyermekvédelmi Konferencián, több mint 500 (gyermekvédelmi
szakellátás, gyermekjóléti alapellátás, gyámhatóság, szakigazgatás) szakember vett részt plenáris
előadásokon és szekcióüléseken.
A konferencián az alábbi témákban hangzottak el előadások:


Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció és a gyermekvédelem fejlesztése
(előadó: Nyitrai Imre – helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium)



A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben
(előadó: Darvas Ágnes - egyetemi docens ELTE



A Gyermekesélyek Program Cselekvési Terve
(előadó: Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet - főosztályvezető, Közigazgatási, és Igazságügyi
Minisztérium)



A Szolgáltatási Törvény és szakmafejlesztés a gyermekjóléti alapellátásban
(előadó. Dr. Andráczi - Tóth Veronika – főosztályvezető Szociális és Gyerekjóléti
Szolgáltatások főosztálya)



A szakmafejlesztés kormányzati lépései a gyermekvédelmi szakellátásban
( Előadó: Dudás Zoltán - főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium



Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben a fenntartó önkormányzat szemszögéből (előadó:
Csókay László – Főpolgármesteri Hivatal Gyermek – és Ifjúságvédelmi Osztály)



Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében
(előadó: Dr. Lantai Csilla főosztályvezető helyettes, Nemzeti Erőforrás Minisztérium)



A KASZPEM nevelési irányelvei a családból kiemelt gyermekek és fiatalok körében
(előadó: Kothencz János – Ágota Alapítvány elnöke)
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Az előadások letölthetőek a
http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=54
weboldalon
A rendezvény állandó kiállítását alkotja a Gyermekvédelmi szakmai kiállítás, ahol idén is
megtekinthetők voltak a gyermekvédelem különféle szakmai kiadványai, kapcsolódó szakirodalmi
publikációi és a nyári régészeti-, néprajztáborok életét bemutató fotókiállítás. A Gyermekvédelmi
Arcképcsarnok találkozója mellett idén a „Karcsi - egy gyermekvédő útja” című Gáspár Károly
emlékkötet bemutatójára is a Gyermekvédelmi Napokon került sor.
A rendezvény utolsó napját az Országos Gyermekotthoni Gyermekparlament XVII. ülése, majd a
Gálaműsor zárta
(forrás: http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=54)

MACSGYOE konferencia
A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MACSGYOE) idén
szervezte XX. országos szakmai tanácskozását „Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálatok - Utak,
tévutak" címmel.
A tanácskozáson melynek a HOTEL MAGISTERN ****, adott helyet a következő előadásokon
vehettek részt az érdeklődők:


Szociális munka lehetőségei a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálatokban
előadó: Takács Imre- szociológus
Szociális identitás szerepe a szociális hivatásban
(előadó: Pataki Éva- szociálpolitikus)



Kormányzati elképzelések a család- és gyermekvédelemben
előadó: Nyitrai Imre - helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális,
(Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság)



Nonprofit szféra lehetőségei és részvétele a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálatoknál
előadó: Bíró Endre- szociológus



Előítéletesség- társadalmi válaszok
előadó: Babarczy Eszter

(Forrás: www.cssk.hu mely honlapunkról letölthetők a MACSGYOE XX. Országos Szakmai Konferencia előadás anyagai)
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Változik a szociális és gyermekvédelmi rendszer

Új szolgáltatási törvény készül, amelyben egységesen jelennek majd meg a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi ellátások.
A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
rendszer megszervezésének és finanszírozásának új alapokra helyezését és hosszú távú, 2020-ig
megvalósítandó irányvonalait vázolja fel – mondta el Nyitrai Imre helyettes államtitkár.
Meg kell teremteni Magyarországon a tervezhető szociálpolitikát - emelte ki, hozzátéve: 2011
őszén három fontos területen - a gyermekvédelmi gondoskodásban, a szociális szolgáltatásokban,
a segélyezés és a támogatások területén - új szabályozási keret születik. A koncepcióban
megjelenik az egyén és az család elsődleges felelőssége, azaz az állam csak ott lép be, ahol szükség
van rá.
A szociális számla bevezetésével valamennyi szociális juttatás és a szolgáltatások állami támogatási
összege is láthatóvá válik. A koncepció szerint középtávon a rendszeres támogatások a járási
hivatalokhoz lennének telepítve. Véget fog érni a normatív támogatások felülről nyitott büdzsével
rendelkező finanszírozási rendszere - szögezte le, hozzátéve: az állam szolgáltatás-vásárlóként fog
fellépni a szociális szolgáltatások jelentős területén.
A koncepció tartalmazza a tanácsadó és támogató központok rendszerét, amely járási szinten
működne; a Szociális Adminisztrációs Központ a források elosztásában venne részt, a források
pedig a Nemzeti Szociális Alapban lennének - sorolta a helyettes államtitkár, aki elmondta azt is,
hogy az alapkezelés felügyelete a mindenkori szakminisztérium dolga lenne.
A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióban felvázolt célok megvalósításának első lépése egy új
szolgáltatási törvény megalkotása. A jövőben egységesen, egy törvény keretein belül jelennek meg
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi ellátások.
(a teljes cikk letölthető: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/solteszmiklos20110405.html)

XI. Országos Gyermekjóléti Konszenzus Konferencia
2011 májusában került megszervezésre Balatonkenesén a XI. Országos Gyermekjóléti
Konszenzus Konferencia. A konferencián elfogadott anyagok eredményeképpen idén is elkészült a
küllemében megújult, tartalmas módszertani útmutatókat, ajánlásokat, információkat, tartalmazó
kiadvány.
A konszenzus kiadvány letölthető: a www.mogyesz.hu weboldalon.
Az alábbiakban a munkacsoportok által elkészített anyagok rövid tartalmi bemutatása kerül
ismertetésre:
Teendők titkolt terhesség esetén
Módszertani útmutató a gyermekjóléti szolgálat munkatársai részére
A gyermekvállalás alapos döntést igénylő, nagy horderejű változás a pár életében, ami
megváltoztathatja mindennapjaikat, életüket, személyiségüket.
Egyes nők a védekezésre kevés figyelmet szentelve állapotosak lesznek, a terhesség tényét
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környezetükkel, s sok esetben „magukkal sem osztják meg” – azaz titkolják a fogamzás tényét,
majd a terhességet, s egyes esetekben a szülést is. Már a terhesség is fizikai és érzelmi változást
indít be - hormonok változásával - a nőkben, mely türelmet, odafigyelést, megértést igényel, de a
titkolózás, melyhez szorongás, félelem, bűntudat társul, tovább rontja az egyébként is nagy
változásokat átélő nő mindennapjait.
A módszertani ajánlás azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a gyermekjóléti
szolgáltatásban dolgozó családgondozóknak azokban az esetekben, ahol feltételezhető, hogy a
magzat veszélyeztetve van azáltal, hogy létezését az anyja titkolja, esetleg tagadja, terhesgondozáson nem vesz részt és a megszületendő gyermek születésének körülményei
kiszámíthatatlanok.
Fogalomtár
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is aktualizálásra került a Fogalomtár.
Ennek keretében a jogszabályi változások kapcsán kerültek be a Fogalomtárba a fogalmi
meghatározások
Álljunk meg egy szóközre!
Használat - túlhasználat - függőség, avagy „gyermekjólétisen” a számítógépről és az internetről
Jelen szakmai anyag alapvető célkitűzése, hogy segítséget nyújtson szakembereknek a fogalmi
tisztázásban, rálátásban, elindítsa az olvasóban a keresés igényét, és ehhez kiinduló pontot
nyújtson. Alapvető problémákat, példákat próbálunk felsorakoztatni mind a veszélyekre, mind a
megoldásokra, azok minősítése nélkül – elsősorban a terepen dolgozó szakemberek számára.
Ajánlás közösségi higiénés kérdések megoldására
A 2010-es Konszenzus Kiadványban már megjelent anyagunk első része Lehetőségek a
gyermekközösségekben megjelenő tetű irtásával kapcsolatban címmel.
Abból a tapasztalatból indultunk ki, hogy az egyéni esetkezelés keretében végzett személyes segítő
munka során minden megtörtént, amit elvárhatunk a gyermekvédelem szereplőitől a probléma
kezelése szempontjából, de a visszafertőződés az alkalmazott lehetséges eszközökkel nem vált
megszüntethetővé.
Jelen anyagunk éppen ezért született. Egyértelművé vált, hogy az egyén nehézségein túlmutat a
probléma. A tetvesség elhanyagolt, felületes kezelése a fertőzöttön kívül a közösség gondjává válik,
és jelen szabályozási kereteink között alkalmanként megoldhatatlannak bizonyul. A konfliktusos
helyzetekben megjelennek az óvoda, az iskola által képviselt egészséges gyermekek érdekei a
maguk számára a kulturált higiénés viszonyokat megteremteni nem képes embercsoportok,
gyermekek ellenében. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a probléma kezelése, a
megoldás keresése nem pusztán egyes személyeket érint, hanem nagyobb kiterjedésű területeket
is.
Forrás: Konszenzus Kiadvány - Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok XI. Országos Konszenzus Konferenciája
www.mogyesz.hu

6

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2011. VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

SzocioNet Egészségnap

Harmadik alkalommal rendezett családi egészségnapot Kaposváron a SzocioNet Dél-Dunántúli
Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ.

Százhúsz rászoruló család vett részt a rendezvényen, ahol bemutatók, játékos vetélkedők
színesítették a programot.

A versenyek helyezettjei értékes ajándékokat, élelmiszercsomagot kaptak.
A rendezvényünk célja egyrészt az egészséges életmódra nevelés másrészt a kapcsolat, a kölcsönös
bizalom erősítése a családok és gondozóik közt. Egyben persze szórakozási lehetőséget, programot
is biztosítunk a résztvevőknek.
A résztvevők megnézhették a TEAM KAPOSVÁR táncbemutatóját. Ezt követően az
egészségnevelőkkel közös tornán vehettek részt az érdeklődők. A Vadvirág Alapítvány játékos
szűréseket biztosított, ügyességi játékokat szervezett. A jelen lévők különböző tanácsadásokat
hallgathattak, szűrővizsgálatokon vehettek részt.

7
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A gyermekek drog totót tölthettek ki, sorversenyeken, agyagozásban, aszfaltrajzversenyben
mérhették össze tudásukat. Természetesen sportra is lehetőség volt.

A SzocioNet DDRMHSZK Gyermekjóléti Csoportja 568 családdal tartja a kapcsolatot, ahol a
gyerekek többsége magatartási problémákkal küzd. Összességében évi nyolcezer esetről szerez
tudomást a szolgálat, ami 2300 családot érint. A csoportot évről évre többen keresik fel önként a
nevelési, s gyakran anyagi problémák miatt.
Rendezvényünk elsősorban a prevenciót szolgálta, azt, hogy a családgondozók ne csak akkor
találkozzanak a rászorulókkal, ha baj van. Fontos szempont ugyanakkor az egészséges életmódra
nevelés, a gyerekek többsége ugyanis különösen veszélyeztetett helyzetben van.
(Forrás: www.cssk.hu)
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Összegző bűnmegelőzési értékelő értekezletet
2011. június 9. napján került sor Kaposváron, a Megyeházán a szociális és gyámhivatal
rendezésében a megyei bűnmegelőzési egyeztető tanácskozásra, értékelő értekezletre.
Az értekezletet a jogszabályban előírtaknak megfelelően, ebben a formában immár hetedik
alkalommal szervezte meg a Hivatal.
A tanácskozás célja, hogy a gyermekvédelemben dolgozók, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatot
ellátó és bűnmegelőzésben érintett szervezetek, szakemberek megosszák ismereteiket egymással,
bemutatva saját tevékenységüket is, értékeljék a gyermek-és fiatalkori bűnelkövetés és a
bűnmegelőzési tevékenység elmúlt évi megyei helyzetét, illetőleg megfogalmazzák a jövőbeni
célokat, elvégzendő feladatokat.
Előadást, tájékoztatást tartottak a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, a
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, a Somogy Megyei Főügyészség, a „Tükör” Somogy Megyei
Drogambulancia és Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója, a Kaposvári Iskolapszichológusi
Hálózat, a Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatóságának szakemberei.
A rendezvényre meghívást kaptak a rendőrség, ügyészség, bíróság, az igazságügyi szolgálat, a
gyámhivatalok, a drogmegelőzést végző szervezetek, az önkormányzatok, a kistérségi társulások
munkaszervezetei, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelmi intézmények
szakemberei, a gyermekjogi képviselő, a közoktatás képviselői, és a bűnmegelőzésben, valamint az
áldozatvédelemben érintett civil szervezetek.
A tanácskozáson az alábbi előadások hangzottak el:
 A gyermekkori és fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetéről a jegyzők és a gyermekjóléti
szolgálatok adatszolgáltatása tükrében.
(előadó: Vajdáné Kovács Tünde Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor)


A kiskorúak veszélyeztetettsége, bűnelkövetése, áldozattá válása, hozzátartozók közötti
erőszak 2010 évben a rendőrségi adatok tükrében. A rendőrség, a gyermekjóléti
szolgálatok, jegyzői gyámhatóságok együttműködése.
(előadó: Pálné dr. Gergely Mónika Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság mb.osztályvezető,
r. százados)



Az ügyészség jelzőrendszeri tapasztalatai, együttműködése a gyermekvédelem szerveivel
2010-ben. A kiskorúak 2010. évi bűnelkövetéséről, sértetté válásáról az ügyészség
tevékenysége tükrében.
(előadódó Feketéné dr. Böröcz Emőke Somogy Megyei Főügyészség- főügyészségi ügyész)



A Somogy Megyei Drogambulancia 2010. évi tevékenységéről, különös tekintettel az iskolai
prevenciós és buli segély programokra, azok tapasztalataira. A Drogambulancia 2011.évi új,
kiskorúakat érintő programjai.
(előadó: dr. Futó Katalin INDIT Közalapítvány „Tükör” Somogy Megyei Drogambulancia és
Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója –Drogambulancia vezető)
9
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Az iskolapszichológus szerepe, lehetőségei, eredményei a veszélyeztetettség és az iskolán
belüli agresszió megelőzésében, kezelésében.
(előadó: dr. József István PhD. Kaposvári Egyetem docense, okl. szakpszichológus,
szupervízor)



A szakellátásban élő gyermekek által és sérelmükre elkövetett bűncselekmények, ezek
szerepe a bekerülésben 2010 évben. A megyei intézményrendszer 2011. évi átalakulása.
(előadó:Vincze Henriett Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága,
Marcali – igazgató helyettes)

Az előadásokat, előadók által készített írásbeli anyagokat, továbbá a Kaposvári Városi Bíróság írásos
anyagát, 2010. évi statisztikai adatait - a kialakult gyakorlat szerint a Hivatal csatoltan megküldte a
résztvevők számára.
(Az előadások megtekinthetők Intézményünk honlapján: www.cssk.hu)

Javaslatok, hozzászólások, problémák megfogalmazása, a jövőre vonatkozó feladatok
meghatározása:
Folyamatosan nő a védelembe vett gyermekek száma. Emelkedett a gyermekkorúak aránya és
egyre több a bűnelkövetés okán (is) védelembe vett kiskorú. A gyermek prostitúció megjelenése
aggasztó jelenség.
Évről-évre az egyik legjelentősebb probléma a szülők életvitele, gyermekeket elhanyagoló
magatartása. A problémákat tovább fokozza az egyre erősödő elszegényedés, munkanélküliség,
melyek a gazdasági válság hatására még inkább megnövekedtek.
Évek óta magas és sajnos folyamatosan emelkedik – különösen az un „ingázó” középiskolai
korosztály esetében-az iskolai hiányzások száma. Tendencia: az iskolai hiányzások emelkedése, a
magántanulók számának emelkedése. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése- 2010 08.30-tól
hatályos új jogintézmény- nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, éppen a notórius hiányzók
esetében nem jelent igazán visszatartó erőt.
Egyre alacsonyabb életkorban jellemző: a gyermekek viselkedés-magatartás problémája,
beilleszkedési nehézségei. Fokozódik a gyermekek – sajnos már a gyermekkorúak- agresszivitása,
konfliktuskezelő képességük hiánya.
A gyermekek érdeklődését felkeltő, interaktív programokat kell szervezni különböző szakemberek
segítségével, közreműködésével, hiszen ez által is csökkenthető a bűnelkövetés és sértetté válás
kockázata, csökkenthető a „csellengők” száma. Hiányoznak a közösségi terek, a családokban
jellemző a kommunikáció hiánya. (lásd pl. Drogambulancia előadásában elhangzottakat, SMRFK
előadásában elhangzottakat.)
A gyermekek – mint ahogy ezt a korábbiakban is hangsúlyoztuk – sokszor nincsenek tisztában
alapvető társadalmi normákkal, egészségüket is romboló és a gyakran a heccből elkövetett
cselekményeik súlyával, következményeivel, így többek között azzal sem, hogy mikor, mivel
károsítják maradandóan egészségüket.
(lásd pl. szerzői jogok megsértése, alkohol, dohányzás, buli drogok használatáról, gyermekkorúak
alkohol fogyasztásáról, az un. „buli alkoholizmusról” elhangzottak stb.)
A védelembe vétel során szükséges lenne a nem csupán a gyermekek, de az eredményes kezelés
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érdekében (családterápia) a szülők terápiás kezelésen részvételre kötelezése is.
Nagy szükség lenne az iskolai szociális munkásokra, a főállású gyermek és ifjúságvédelmi
felelősökre, lényegesen magasabb időkeretben és létszámban az iskolapszichológusokra a
pedagógusok, gyermekek, szülők segítésében, és az egyre elharapódzó iskolai agresszió
kezelésében. (Évről-évre nő a magatartás zavarokkal, indulatkezelési problémákkal küzdő
gyermekek száma.) Változatlanul megállapítást nyert, hogy hiánypótló és szükséges lenne tehát az
iskolákban e szakemberek alkalmazása és a gyermekvédelemmel való szoros együttműködése.
Ahhoz, hogy a gyermekvédelem, - így a jegyzői gyámhatóság is –megfelelő időben hathatósabb
segítséget tudjon nyújtani a bűnelkövető és sértetté vált gyermekeknek, tovább kell erősíteni a
jelzőrendszer tagjaitól történő pontos, gyors, kellő időben történő jelzésadást. Csak
együttműködve és nem egymás mellett dolgozva érhetők el eredmények. A különböző szakmák
együttműködésére, annak további erősítésére nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.(lásd
előzőekben jelzett problémák, gazdasági válság okozta nehézségek erősödése)
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekkorú, nem büntethető elkövetők vonatkozásában a
rendőrség jelzési kötelezettségének mindenkori betartására, a jegyzők és gyermekjóléti szolgálatok
megfelelő, gyors tájékoztatására, a gyámhatóságok részéről a védelembe vételi eljárások
lefolytatására, és a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtételére. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a kiskorú sértettek és családjaik segítésére, ehhez tovább kell erősíteni a jelzőrendszer
részéről történő jelzésadási fegyelmet és a gyermekvédelmi szakemberek részéről történő
intézkedési fegyelmet.
A gyermekek 16-17 éves korban kiemelése, szakellátásba bekerülése évek óta jelentős problémákat
okoz és felveti az intézkedés eredményességének voltát.
(Forrás: Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
Vajdáné Kovács Tünde gyermek - és ifjúságvédelmi koordinátor összefoglalója alapján)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény módosítása
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról alapján


Krízisellátási tevékenység a jelenlegi formában 2005 óta folyik Magyarországon. Az
ötéves kísérleti program 2010-ben véget ért. A krízisellátás zavartalan működésének
biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a tevékenység jogszabályban történő
szabályozása.
A hozzátartozók közötti erőszak áldozatai speciális célcsoportot képeznek, speciális
ellátást igényelnek, krízis-specifikus szolgáltatás igénybevételére szorulnak. A kialakult
krízishelyzet a hagyományos támogató rendszerek együttműködésével sem kezelhető
azonnal helyi szinten. A félutas-kiléptető rendszer legfeljebb 5 év időtartamra lakhatást
biztosít a bántalmazott számára, mely időtartam alatt az életvezetéséhez szükség szerinti
segítséget vehet igénybe. A bántalmazottak három követelmény együttes fennállása
esetén vehetik igénybe a szolgáltatást: biztosítással járó jogviszony keretében való
foglalkoztatás, részvétel az előtakarékossági programban és részvétel a társadalmi
reintegrációt segítő programban. A félutas házak léte azért kiemelkedően fontos, mert a
rövid távra nyújtott krízisellátás mellett, hosszú távú megoldást nyújt a
11
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bántalmazottaknak, és segítséget ahhoz, hogy a társadalomba reintegrálódva, ne
kerüljenek vissza újra a krízisellátásba.
–

Előzőek alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)
51. §-a a következő (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:
(4) A családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet.
(5) A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe
került, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény
szerint bántalmazottnak minősülő személyt és azt a vele egy háztartásban élő személyt,
akinek tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles (a
továbbiakban együtt: bántalmazott család).
(6) A krízisközpont a bántalmazott család számára alaptevékenysége keretében
legfeljebb nyolc hét időtartamra
aa) lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való
ellátást, a mentálhigiénés és egészségügyi ellátást,
ab) közreműködik – a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködve – a krízisellátást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az
egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében,
kiegészítő tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja
érdekében legfeljebb öt év időtartamra félutasház-szolgáltatást nyújthat.
(7) A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok átmenti
otthonából kikerült bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez szükség
szerinti segítséget kell biztosítani.
(8) A félutasház-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy
a bántalmazottat biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztassák,
a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott előtakarékossági programban
való részvételt, és
a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott társadalmi reintegrációt
segítő programban való részvételt.
(9) A krízisközpont működtetését az állam a jogszabályban meghatározott eljárási
rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződés útján támogatja. A
finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell
megkötni.”



A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az
alternatív napközbeni ellátás a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona
esetében a módszertani feladatok ellátása a gyakorlatban eddig nem működött
megfelelően. Egyes alapellátások esetében más típusú alapellátást nyújtó szolgáltatók
látták el a módszertani feladatokat, más esetben pedig nem is volt módszertani feladatok
ellátására kijelölt szolgáltató. Az egységes módszertani szemlélet és a magas szakmai
színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében a tervezet alapján a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet kerül kijelölése országos hatáskörrel a módszertani feladatok
ellátására, amely az egyes módszertani feladatokat az adott szolgáltatók, intézmények
dolgozói közül kiválasztott szakértők bevonásával megfelelően képes biztosítani.



A gyermekvédelmi szakellátások közül a speciális és a különleges gyermekotthoni
ellátással összefüggő módszertani feladatok ellátását szakmai szempontból szintén
indokolt a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez telepíteni.
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–

Fentiek alapján a Gyvt.
96. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A miniszter pályázat
útján, a fenntartó egyetértésével a bölcsődék, illetve a gyermekotthonok közül regionális
módszertani feladatokat ellátó intézményt, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői
hálózatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok közül országos hatáskörrel
módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A kijelölés ötévi időtartamra szól,
amelynek elteltét követően az intézmény ismételten kijelölhető.
96. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: A Kormány által kijelölt szerv látja
el országos hatáskörrel a családi napközi szolgáltatással, a házi gyermekfelügyelet
szolgáltatással, a családi gyermekfelügyelet szolgáltatással, a 41. § (4) bekezdése szerinti
ellátásokkal, a helyettes szülői ellátással, a gyermekek átmeneti otthonával, a különleges
gyermekotthoni ellátással, a speciális gyermekotthoni ellátással kapcsolatos módszertani
feladatokat.



A rendelkezés a szociális ágazathoz hasonlóan, az Szt.-vel megegyező adattartalommal a
gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások vonatkozásában is
bevezeti a TAJ alapú nyilvántartást. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban is
fontos cél, hogy rendelkezésre álljon egy, a szolgáltatások igénybevétele és
finanszírozása szempontjából releváns, naprakész, országosan egységes információs
bázis.
-

A tervezet a Gyvt. 139. §-át a következő (2)–(5) bekezdéssel egészíti ki, egyidejűleg a
§ jelenlegi rendelkezésének jelölését (1) bekezdésre módosítja:
(2) A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes gondoskodásban részesülő
személy személyazonosító adatait, hontalan jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás
jogára vonatkozó adatot, társadalombiztosítási azonosító jelét, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás vagy gyermekvédelmi szakellátás formáját,
igénybevételének és megszűnésének időpontját, az intézmény, szolgáltató, hálózat ágazati
azonosító jelét, a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és
feladatmutatóját.
(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat a 41. § (4)
bekezdése szerinti ellátások esetén, házi gyermekfelügyelet esetén, gyermekjóléti
szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az első találkozást követően
tett intézkedéssel lezárható, a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai
és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat esetén.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszűnésétől
számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat. A
nyilvántartásból – ha törvény eltérően nem rendelkezik – adat nem továbbítható.
(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a Kormány által kijelölt
szerv a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatok szolgáltatását kérheti a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó személyektől vagy intézményektől.
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Az Szt. módosításához hasonló tartalommal és indokkal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ágazatban is bevezetésre kerül a kapacitásszabályozás új szolgáltatók, intézmények
létesítése, és már működő intézmények férőhelyeinek bővítése esetére.

–

A tervezet alapján a Gyvt. 145. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:
(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való
jogosultságának feltétele a :
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetében az
új férőhelyeknek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,
illetve férőhelyszámnak az minősül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem
rendelkezett 21 jogerős működési engedéllyel és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert
még befogadást.”



Az átmeneti rendelkezés értelmében, a törvényben szereplő módon a családok átmeneti
otthona 2012. január 1-jétől működtethet krízisközpontot.

.

─ A Gyvt. a következő 159. §-sal egészül ki: Családok átmeneti otthona krízisközpontot az
51. § (4)–(9) bekezdése szerinti formában 2012. január 1-jétől működtethet.”


A rendelkezés megteremti a felhatalmazást a kapacitásszabályozás és a krízisközpont
finanszírozásának rendjére vonatkozó, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jel
alapú nyilvántartásba történő adatszolgáltatás részletes szabályainak végrehajtási
rendeleti szinten történő megalkotására:
─ A Gyvt. 162. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„o) az országos jelentési rendszer számára bejelentendő adatok körét, valamint az országos
jelentési rendszerbe és a 139. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő adatközlés
módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat, továbbá az azokat működtető szerv vagy
szervek kijelölését,”
─ A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következő v)-w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„v) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, hálózatoknak, illetve férőhelyszámnak a
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő
befogadására vonatkozó részletes szabályokat,
w) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont finanszírozásának rendjére
vonatkozó részletes szabályokat.”
─ A Gyvt. 162. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények és
személyek szakmai feladatait, működésük feltételeit, valamint a szolgáltatás
igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes szabályait,”
forrás: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/9826
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Beköszöntött a nyári szünidő

Általános bűnmegelőzési tájékoztató:
A nyár, az iskolai szünidő beköszöntésével beindul a kerékpár- és strandszezon. Figyelmetlenségünk
miatt a nyár folyamán sok esetben eshetünk olyan bűncselekmények áldozatává, amelyeket
azonban kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetünk. A tanév végén minden gyermek türelmetlenül
várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidő nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. A gyermekek
ugyanis néha nem tudják, hogyan, és mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de biztonságosan a
hirtelen rájuk szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó, csellengő gyermekek látható
ilyenkor lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg mindenki számára ismerős látvány. Biztonságuk
érdekében minden jó tanács hasznos lehet!
Kerékpárlopások:
Tart a nyári vakáció, a napsütés, a jó idő a szabadba vonzza a gyermekeket, előkerülnek a
görkorcsolyák, a gördeszkák és a kerékpárok. Ilyenkor több esetben történik lopás is. Kérjük,
ügyeljenek arra, hogy biciklijüket lehetőleg több, különböző fajtájú zárral zárják le, és azokat
stabilan (kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) rögzítsék!
A fürdés és a strandlopások veszélye:
A nyári szünidő jelentős veszélyforrását a szabadvizek és a strandok is magukban rejtik. Sajnálatos,
hogy az úszás, fürdőzés közben bekövetkezett balesetek sokszor végződnek drámaian. Minden
gyereket meg kell tanítani a szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy ezek a veszélyek hogyan
kerülhetők el. Rendkívül fontos, hogy csak arra kijelölt helyeken, strandokon, a balesetek elkerülése
végett lehetőleg a szakszemélyzet által ellenőrzött helyeken fürödjenek, kisgyermekek pedig csak
felnőtt kíséretében mártózzanak a vízbe.
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Fontos szabály, hogy felhevült testtel, teli gyomorral, alkoholos állapotban vízbe menni tilos! A
bányatavak különösen veszélyesek a hirtelen változó vízmélység és a hőfok-különbség miatt. Ne
engedjék a veszélyes játékokat, egymás megdobálását, társaik víz alá nyomását, itatását,
fejesugrásokat felhevült testtel csekély vízbe. A gyermeket felügyelet nélkül ne hagyják a vízparton!
Nagyobb értéket (készpénz, telefon, ékszer, mp3-lejátszó) lehetőleg ne vigyenek magukkal! Mindig
maradjon valaki a táskák közelében, vagy adják le értékes tárgyaikat az értékmegőrzőben!
Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják őrizetlenül a strandon sem!
Nyitva hagyott ajtók, ablakok:
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy kinek, és milyen módon nyithatnak ajtót, mit kell
tenniük, ha egyedül vannak, és segítségre van szükségük, valamint hogy milyen információkat
nyújthatnak az otthoni vezetékes telefonon ismeretlen hívása esetén. A nagy melegben előfordul,
hogy a lakók elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait. Ilyen esetekben a szúnyoghálón át a
bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, az ablakokat, ajtókat, kertkaput
minden esetben zárják be!
Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, s a lakásba be ne
engedjék őket!
Balesetek - az utakon, játszótereken:
A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyeket rejthet. A gyermekek életkoruknál
fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan a viselkedésük. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben, az autóvezetők, a buszsofőrök
tapasztalatában. A közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket hozhat, amelyeket még az
idősebb, a közlekedésben jártasabb felnőttek sem tudnak megoldani. Fontos, hogy a gyermek
ismerje, és tartsa be az alapvető közlekedési szabályokat, valamint mi magunk is legyünk
óvatosabbak, vezessünk lassabban azokon a helyeken, ahol sok gyermek tartózkodik.
Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a legfontosabb gyalogos és
kerékpáros közlekedési szabályokat. A szülők vizsgálják át a gyermekeik kerékpárját és szereljék fel
a kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek
mindig üzemképes állapotban.
Az utca veszélyei:
Gyermekek a szünidőben birtokukba veszik a lakóházat, a lakóházhoz tartozó kertet vagy a közeli
játszóteret, zöld területet. Ahhoz, hogy elkerüljük a későbbi baleseteket, fontos ellenőrizni, hogy az
ezeken a helyeken található építmények, eszközök biztonságosak-e. A játszóterek nem minden
esetben a nyugalom kis szigetei. Egy lépéssel távolabb már ott az úttest, a parkoló, a forgalom.
Évente sok ezer játszótéri baleset történik, de a legtöbb nem igényel orvosi ellátást. Ám egy
apróbb horzsolás, zúzódás is megkeserítheti az egész család hétvégéjét, nyaralását. Különösen a 46 éves korosztály veszélyeztetett, mert belőlük még hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak
számítanak, így gyakrabban lazul a szülői figyelem.
Különösen veszélyes a görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak használata nélkül sok sérülés
keletkezhet. Semmi esetre sem engedhetjük, hogy az úttesteken, a forgalomban használják ezen
játékokat.

Tanácsok iskolai szünidőre:
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A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás megelőzése egész éves odafigyelést igényel.
Azonban a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti
társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fiatalok
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni, és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást és
súlyos veszélyforrást jelent gyermekek számára.
A fiatalok az első kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében nem
idegen személytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól, közvetlen ismerőseiktől kapják.
A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket
meglopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más
bűncselekményeket.
Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban
hagyják el rövidebb-hosszabb időre otthonukat, hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen
esetekben - amikor teljesen magukra maradnak - nagyobb arányban ki vannak téve bűncselekmény
elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár
elkövetővé is válhatnak.
Az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak
hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne használjanak drága médialejátszó eszközöket.
Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel ( pl.: a pontos idő megtudakolása ) a
mobiltelefon átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék elő
saját telefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék,
telefonálás). Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg elvenni tőlük, úgy minél hangosabban hívják
fel magukra a figyelmet, ne szégyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni.
Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak
velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig
érdemes beszámolni a szüleiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a
szülő elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért. Bátran szólítsák
meg az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály
7400. Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
Tel.: 82/502-771
(forrás:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n1y5V9tdqm8J:balatonfenyves.hu/fenyves/index.php
%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D154%26Itemid%3D60+nyari+sz%C3%BCnid%C5%91+vesz%C3
%A9lyei+somogy+megye&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu)
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SzocioNet Vadvirág tábor 2011.
2011.június 20-24-ig került megszervezésére Fonyódligeten a Vadvirág tábor a SzocioNet DélDunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Csoportja
gondozásában álló gyermekek számára.

Intézményünk családgondozói, tevéknységük során kizárólag hátrányos, halmozottan hátrányos és
veszélyeztetett helyzetű gyermekekkel állnak kapcsolatban.
Ezekkel a gyermekekkel és családjaikkal kapcsolatunk rendszeres, így a családgondozás folyamata
során lehetőségünk nyílik megismerni ezen családok szocializációját, szociokulturális hátterét,
értékrendjét.

Munkánk során egyik fő célunk a hátrányos és veszélyeztetett helyzet megszüntetése mellett,
illetve érdekében, e családok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, visszaintegrálása.
Ehhez azonban olyan szociokulturális hátteret kell teremteni, és olyan fokozott segítséget kell
nyújtani ahol a gyermekek személyiségfejlődése megfelelően végbemehet.
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Célunk tehát a gyermekek képességeinek fejlesztése, gyarapítása, a személyiség önállóságának,
hatékonyságának kialakítása, erősítése különböző személyiségfejlesztő tevékenységek útján.
Bizonyos területeken megfelelő és új ismeretek nyújtása (természet, a sport egészségre gyakorolt
hatása) készségek, jártasságok kialakítása (mindennapi tevékenységek, higiénés szabályok),
másokhoz való alkalmazkodás elősegítése, valamint a szabálytudat kialakítása.
Mindezt megnyugtató, szép természeti környezetben, a Balaton általunk érintett helyeinek
kulturális örökségének megismertetése közben szándékoztunk megvalósítani.
A Gyermekjóléti Csoport gondozása alatt álló gyermekek túlnyomó része a nyár során más
szervezett programba nem vesz részt, ezért különösen fontosnak tartottuk számukra e lehetőség
Biztosítását.

(szerkesztette: Pimczésné M M Gyöngyi)

Könyvajánló
Tisztelt Kollégák!
Szeretném felhívni figyelmeteket most megjelent Gyermekközpontú közvetítés című könyvemre,
amely elsősorban gyermekvédelmi szakemberek számára készült.
Honlapomon (www.mediatorkepzes.com) megtaláljátok a könyv ismertetését, és letölthető a
megrendelő lap is. (A könyv könyvesboltban nem kapható).
Üdvözlettel: dr. Kardos Ferenc mediátor kiképző tréner

MOGYESZ Fogalomtár 2011
Elérhetővé vált a MOGYESZ Fogalomtár frissített, 2011-es verziója.
A Fogalomtár letölthető a www.mogyesz.hu weboldalon.
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