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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 15 § (7) szerint a települési gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig 
tanácskozást szervez, melyen értékelik a jelzőrendszer előző évi működését. Településünkön 
a 2013. évi munka értékelésére összehívott tanácskozás 2014. március 19-én került 
megrendezésre. 
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény családgondozójaként megküldöm a 
Kiszombor nagyközség területén végzett gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót, melyet 
a jelzőrendszer tájékoztatásra kötelezett tagjai készítettek el a múlt évi munkájukról. 

Az alábbi dokumentum a következő beszámolókat tartalmazza: 
• KSZGYI Gyermekjóléti szolgálat beszámolója 
• Dózsa György Általános Iskola beszámolója 
• KSZGYI Bölcsőde beszámolója 
• Makói Járás Járási Gyámhivatal kistérségi, összesített beszámolója 
• Dr. Hegyes Ferenc háziorvosi beszámolója 
• Dr. Kiss Katalin háziorvosi beszámolója 
• Karátson Emília Óvoda beszámolója 
• Kiszombor Nagyközség Jegyzőjének beszámolója 
• Zsolczai István pszichológus beszámolója 
• Kiszombori Rendőrőrs beszámolója 
• Kozma Anikó Védőnői beszámolója 

Kérem a beszámolók megtárgyalását, és elfogadását. 

Kiszombor, 2014. május 20. 

  Hegedűs Kitti 
  családgondozó 



„Miel őtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. 
Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, 

éld át a fájdalmaimat, az örömömet. 
Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem 

és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. 
S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább 

úgy ahogy én tettem. 
Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. 

Akkor mondhatod, hogy ismersz!” 
(Ismeretlen szerző) 

Gyermekjóléti szolgálat beszámolója 

A kiszombori gyermekjóléti szolgálat változatlan személyi, de jelentősen javuló tárgyi 
feltételekkel végezte munkáját a 2013-as évben, illetve végzi jelenleg is. Az intézményünkben 
bekövetkező strukturális változások okán a múlt év júniusától a szolgálat irodája a 
Kiszombor, Óbébai u. 11. szám alá, az intézmény telephelyére költözött. itt egy saját iroda áll 
rendelkezésre, megfelelő infrastruktúrával (vezetékes telefon, számítógép Internet 
hozzáféréssel, fénymásoló, nyomtató), illetve ami még ennél is fontosabb – az iroda 
méretéből következően – alkalmas egy egész család kényelmes fogadására, helyzetfeltáró- 
problémamegoldó, bizalmas beszélgetés lefolytatására. Az intézmény közösségi terei, illetve 
udvara –mely folyamatos szépítés alatt áll – alkalmas közösségi, csoportos rendezvények 
lebonyolítására is, melyre már a tavalyi évben is akadt lehetőség. 

A Gyermekjóléti szolgálat alapfeladataiban az előző évekhez képest nem történt változás. A 
szakmai munka továbbra is három részre bontható: 

1. A szolgálatnál gondozott családokkal folytatott munka 

Ide sorolható az alapellátás, védelembe vétel illetve a vérszerinti szülő gondozás is.  

Gondozott gyermekek száma 2013. évben 

 Gyermek Család 
Alapellátott 26 15 

Védelembe vett 13 7 

Vérszerinti szülő gondozás 8 5 

1. táblázat 

Alapellátás keretében kerülnek gondozásra azok a gyermeke, családok, ahol nincs szükség 
hatósági (gyámhivatal) beavatkozásra, de a gyermekek veszélyeztetettsége fennáll, vagy 
fennállhat. A családok önkéntesen vehetik fel a szolgálattal a kapcsolatot, vagy a 
jelzőrendszer által érkezett jelzés alapján a szolgálat keresi fel őket. Minden gyermekről, aki 



gondozásban áll készül egy gondozási-nevelési terv, mely arra hivatott, hogy megoldja a 
gyermek problémáját, megszüntesse, vagy legalább mérsékelje a veszélyeztetettséget. 
Gondozásba újként került gyermekek: 
 - 2 család – 3 gyerek - önkéntesen kereste fel a szolgálatot, 
 - 2 gyermeknél beköltözés miatt más gyermekjóléti szolgálat jelzett, 
 - 1 gyermek született, 

- 1 gyermek esetében a jelzőrendszer (kezelőorvos) kérte a segítséget. 

Védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét a szülők, a család, 
önkéntes együttműködés keretében nem tudják, vagy nem akarják megszüntetni, de 
feltételezhető, hogy a gyermek még családi környezetben nevelhető. 
A védelembe vételt a járási gyámhivatal hivatalból évente felülvizsgálja.  Jelenleg is (a múlt 
évről) folyamatban vannak a felülvizsgálatok, a védelembe vettek száma, összetétele a 
következőképpen alakul: 

− Egy gyermek esetében a védelembe vételre az igazolatlan órák magas (50 óra 
feletti) száma miatt került sor, mivel a probléma megszűnt, a védelembe vétel is 
megszüntetésre kerül, a család vállalta az alapellátás keretében történő 
együttműködést. 

− Egy család 6 gyermekének a védelembe vételének megszüntetésére tettünk 
javaslatot (még az előző családgondozóval). 

− Egy család két gyermekének a védelembe vételét továbbra is fent kellett tartani a 
veszélyeztetettség magas foka miatt. 

− Több gyermek védelembe vételének megszüntetésére a nagykorúság elérése miatt 
került sor (ők mind igazolatlan hiányzások miatt voltak gondozásban). 

− Egy két gyermekes család védelembe vételének felülvizsgálata jelenleg is 
folyamatban van. 

Vérszerinti szülő gondozást lát el a szolgálat azoknál a szülőknél, ahol a veszélyeztetettség 
már olyan mértékű volt, hogy a gyermeket a család nem tudta (vagy esetleg nem akarta) saját 
környezetében nevelni. Szerencsére településünkön ritka a családból való kiemelés (utoljára 4 
éve került rá sor, és előtte se sokszor fordult elő). Ez a gondozási forma segíti a vér szerinti 
szülőket abban, hogy a gyermek hazakerülhessen a saját szüleihez, vagy legalább a kapcsolat, 
a kötelék megmaradjon a szülő és a gyermek között. Hivatalosan jelenleg 4 kiskorú családját 
gondozzuk. Az ő összetételük is változik, változni fog: 

− egy gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása (tartós nevelésbe vétele) még 
jelenleg is folyamatban van (2013. február óta tart az eljárás); 

− egy gyermek ebben az évben betölti a 18. életévét (tehát a szülő kikerül a 
gondozásból); 

− egy szülő két gyermeke esetében pedig folyamatban van az átmeneti nevelés 
rendkívüli felülvizsgálata, az édesanya kérvényezte a gyermekek végleges 
hazakerülését; 

− jelenleg még egy szülő áll gondozás alatt (a gyermek kiemelésére az ország másik 
felében került sor), az iratanyag átadása, az édesanya Kiszomborra költözése miatt 
még folyamatban van. 



2. Tanácsadáson megjelent családok, egyének ellátása 

Tanácsadásnak nevezi a statisztika azokat az eseteket, ahol nem szükséges a gondozásba 
vétel, de a szolgálat segítségnyújtására szorulnak valamilyen probléma miatt a kliensek. Tehát 
ide sorolható minden olyan család, gyermek, akiről nem készül gondozási-nevelési terv. Ezek 
a családok a legkülönbözőbb okok miatt kereshetik fel a szolgálatot, vagy mi őket. Például: 

− különböző támogatásokról tájékoztatás, 
− hivatalos levél megírásában, nyomtatványok kitöltésében közreműködés, 
− szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel, 

− gyermeknevelési tanácsadás, 
− továbbirányítás (más hivatalos szervhez, pszichológushoz, stb.) 

− ingyenes nyári étkezés idényfelmérése, 
− adományok közvetítése, 

− párkapcsolati-, anyagi-, mentálhigiénés tanácsadás, 
− stb. 

Ebből a kategóriából a későbbiekben – amennyiben a probléma egy ügyintézés során nem 
megoldható – kerülhetnek ki a gondozott családok. 

Tanácsadásban részesülő családok, gyermekek számának alakulása 

 Gyermek Család 
2011 104 54 

2012 195 117 

2013 175 103 

2. táblázat 

3. Csoportos, megelőző, jóléti tevékenységek. 

A gyermekjóléti szolgálat továbbra is igyekszik részt venni minden olyan tevékenységben, 
ami tágabb érelemben szolgálja a településen élő gyermekek jólétét, egészséges fejlődését. A 
tavalyi évben a következő „akciókban”, rendezvényeken vettünk részt: 

• Vetőmagosztás – mely két részről is, a települési önkormányzat és Katolikus Karitász 
részéről is megvalósult. Véleményem szerint elmondható, hogy akik igényelték a 
csomagot – azaz teljesítették a bekerülés feltételeit – azoknak nagy segítséget jelentett 
a későbbiekben a  mindennapi élelmiszerellátásban. 

• Kétszer vettünk részt a Katolikus Karitász által szervezett tartós élelmiszercsomagok 
kiosztásában, amely sajnos ettől az évtől kezdve (remélhetőleg csak átmenetileg) 
megszűnt. 

• 2013-ban Húsvétkor főtt füstölt kolbászt és zserbót kaptak a településen élő, erre 
rászoruló személyek, családok, melynek a szétosztásában segédkeztünk. 

• Nyári étkeztetés igényfelmérésében vett részt a szolgálat a jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve, majd a lebonyolításában is közreműködött. Évről évre 
az a tapasztalat, hogy jelentős az igény az ingyenes ebédre. 



• A családsegítő szolgálattal közösen a tavalyi évben is megrendeztük játszóházunkat: 
o 33 gyerek vett rajta részt. 
o 6 alkalommal augusztus hónapban, az iskolai nyári napközi vége után került 

megrendezésre. 
o Segítőink is voltak: felsős, középiskolás, önkéntes fiatalok személyében. 
o Általános iskolás alsó tagozatos és „nagyóvodások”, elsősorban hátrányos 

helyzetű gyermekek vettek részt rajta – azonban a részvételnek nem volt 
feltétele a hátrányos helyzetű státusz – ezzel elkerülve a megkülönböztetést, és 
elősegítve az egészséges szolidaritás kialakulását. 

A résztvevők alkalmankénti és számbeli megoszlása 

 

1. diagram 

o A programok a következők voltak: ismerkedő nap - játékos sorverseny 
keretében; kukoricalabirintus látogatás, majd gyümölcsaszalás; 13-ára 
kirándulást terveztünk Kübekházára kerékpárral, ez azonban a hőségriadó 
miatt elmaradt, helyette az intézményben vizes-hűsítő ügyességi játékokat 
játszottunk; lovaglás; kreatív nap; IQ vetélkedő nap. 

• Intézményi összefogással (családsegítő szolgálattal együtt és a nappali ellátás idősek 
klubjának tagjaival karöltve) a Csongrád megyei Katolikus Karitász jóvoltából 
megrendezésre került két „Lekvárfőző – savanyító nap”. Ennek a rendezvénynek a fő 
célja az volt, hogy fiatal anyukáknak, kezdő háztartást vezető hölgyeknek tudjunk, -
tudjanak gyakorlati ismereteket, a mindennapi életet megkönnyítő praktikákat átadni. 
Sajnálatos tény, hogy az általunk kiválasztott személyek nagyon kevés százaléka 
tudott (akart) eljönni a rendezvényre. Azonban akik részt vettek rajta, azok jól érezték 
magukat, hasznos ismeretekkel és bio lekvárral, finom vödrös savanyúsággal távoztak. 

• Már hagyományosan decemberben a Nők elleni erőszak elleni kampány részeként 
ismét volt település szintű rendezvény, melyen részt vettünk. 

• Szent Miklós napján (szombati munkanapon) ökumenikus ünnepséget tartottunk 
kisgyermekek részére. A katolikus egyház részéről gitáros éneklés, a református 
egyház részéről az ünnephez kötődő mesemondás, a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat részéről kreatív alkotás, a nappali klub tagjaitól finom sütemény, és a részt 
vevő gyermekek, családok részéről pedig jókedv volt a hozzájárulás a nap sikeréhez. 



Harminckét gyermek vett részt a rendezvényen. Remélem, hogy hagyományt 
teremtettünk, és az idén is megünnepelhetjük Szent Miklós napját. 

• Karácsonyi adománygyűjtés és csomagosztás, illetve meleg étel osztása, házhoz 
szállítása is már hagyomány szerint lebonyolításra került településünkön.  

Gondozási tevékenység 

Az alábbi két táblázat szemlélteti a szolgálatnál megforduló kliensek problémáit, kétféle 
bontásban.  

A szolgálatnál gondozásban lévő családok fő problémája számszerűsítve 
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Alapellátás 8 2 6 1 2 1   1 5 26 
Védelembe 
vétel 

3  3  2 1 4    13 

Vér szerinti 
szülő 
gondozás 

3      4   2 9 

3. táblázat 

Míg az alapellátás keretében az anyagi ok, addig a védelembe vételnél az elhanyagolás 
jelentkezik fő problémaként. Kiemelném, hogy csak anyagi okból gyermeket családból 
kiemelni nem lehet, jelenleg a fő ok – mint anyagi tényező – azonban a visszakerülést 
akadályozza. A beilleszkedési zavar általános esetben iskolai problémákat, elsősorban 
igazolatlan hiányzásokat jelent továbbra is. 

A szolgálatnál megfordult összes kliens problémája 
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Alapellátás 17 11 11 3 11 8 6 0 7 7 81 
Védelembe 
vétel 

12 9 4 1 2 5 8 0 0 2 43 

Vér szerinti 
szülő 
gondozás 

5 0 2 3 0 0 7 0 1 2 20 

Tanácsadott 124 5 20 3 23 12 1 1 7 4 200 
Összesen 158 25 37 10 36 25 22 1 15 15 344 

4. táblázat 



Amíg pár éve azt mondhattam el, hogy a családok többségében, bár jelen van, de nem a fő 
probléma az anyagi szűkösség, addig mára a fő problémahelyre került. Azonban úgy 
gondolom, hogy bár jelen van, de nem a legkiemelkedőbb probléma–ok a védelembe vételnél, 
ez azt mutatja, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, kezelése nem (csak) 
pénzkérdés. 

Szakmai tevékenység 

A szakmai tevékenységet az éves statisztika alapján lehet szemléltetni, melyhez az alábbi két 
diagram nyújt segítséget. 

 

2. diagram 

A 2. diagram jól mutatja, hogy továbbra is a segítő beszélgetés és a családlátogatás teszi ki a 
szakmai munka nagy részét, az ügyintézést is beleszámítva a munka ¾ részét ezek a 
tevékenységek adják. 

 

3. digram 



A fenti csoportosítás szerinti megoszlást mutatja a 3. diagram is, de az érintett gyermekek 
számának szemszögéből, nem halmozott adatként (tehát minden gyermek csak egyszer 
szerepel egy-egy tevékenységben). Itt nagyon közeli számokat mutat mind a családlátogatás, 
mind a segítő beszélgetés, a tanácsadás és az ügyintézés is. 
Kiemelném, hogy a tavalyi évben összesen 9 alkalommal, összesen 4 gyermek (3 család) 
ügyében tartottunk esetkonferenciát. Ezeken az üléseken az érintett teljes család, tehát a 
szülők és a gyerekek mellett, a jelzőrendszer érintett tagjai is részt vesznek (pl. iskolai 
gyermekvédelmi felelős és/vagy osztályfőnök, védőnő). 
Az intézmény pszichológusának tanácsadásán 9 gyermek jelent meg a 2013-as évben. 
Közöttük van aki a gyermekjóléti szolgálat gondozásban áll, és van olyan is, aki egyéb 
tényező miatt, például az iskola javaslatára kereste fel a szakembert. 

Jelzőrendszer működése 

A gyermek veszélyeztetettségének észlelésével kapcsolatban érkezett jelzések megoszlását 
szemlélteti az alábbi táblázat. 

Érkezett jelzőrendszeri jelzések 2013.  
Egészségügyi intézmény 1 
Más gyermekjóléti szolgálat 1 
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 4 
Oktatási intézmény (óvoda, általános és középiskola) 31 
Állampolgár 1 
Önkormányzat 1 
Összesen: 39 

5. táblázat 

Ismét elmondható hogy az oktatási intézmények jeleztek – természetesen – legtöbb 
alkalommal. Míg a középiskolákból általában igazolatlan hiányzás miatt érkezik a jelzés, 
addig az általános iskolából, óvodából kézzelfoghatóbb problémák jelzése történik pl. 
elhanyagolás. Véleményem szerint a középiskolák csak a törvényi kötelezettségüknek tesznek 
eleged, addig a másik két intézmény tényleges napi problémát érzékel, melyre tényleges 
segítséget vár. 

 



 
Éves beszámoló 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részéről: 
(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2013. év adatai alapján) 

 
1. Az általános iskolában tanuló diákok száma: 337 fő 

Ebből alsó tagozatos: 176 fő 
Ebből felső tagozatos: 161 fő 
Hátrányos helyzetűnek ítélt tanuló száma: 134 fő( Ferencsz.:7fő,Kláraf.:8fő) 

                        Veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanuló: 14 fő 
 

2. Délutáni szaktárgyi felkészítő foglalkozáson résztvevő tanulók száma: 98 fő 
 

3. Egyéni fejlesztő foglalkozás osztályonként heti két óra 1-5 tanulóval. Felkészítő 
foglalkozás heti öt óra 1-10 tanulóval. 
 

4. Szakkörök: asztalitenisz,kézilabda,labdarúgás,floorball (első félév) informatika, 
énekkar,képzőművészet, nyelvész, magyar felkészítő, magyar tehetséggondozó, 
matematika (alsó),informatika(alsó), angol(alsó) 

 
5. Az észlelt problémák  száma: 15 

 jellege: higiéniai hiányosságok, hiányzás,magatartási 
problémák, tanulmányi gondok 

 
6. A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 5 

 
7. A családlátogatási alkalmak száma: 5 

 
8. Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé 15 esetben történt jelzés. 

 
9. Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen? 

 
Általános gyermekvédelmi témában: mindegyiken  

 
10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: A kapcsolattartás jellemző formája az 

írásbeli megkeresés, az iskolában személyes találkozás, melyen kívül éltünk a 
családlátogatás lehetőségével is. A szülők együttműködőek voltak.  
  

11. Hány gyermeket kellett továbbküldeni más szakemberhez 
Mely szakemberekhez: pszichiátria, Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

12. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 
Nem vettem részt ilyen jellegű továbbképzésen. 
 
13. Támogatja-e munkáltatója gyermekvédelmi feladatainak elvégzésében (képzések 

költségeinek átvállalása, szabadidőt biztosít, órakedvezmény, stb.)? 
Igen 
 



14. Van-e munkaköri leírás, vagy írásban történt megfogalmazása az ifjúságvédelmi 
feladatoknak? 

Igen, van.  
 
15. Van-e fogadó időpontja az ifjúságvédelmi felelős kollégának? 

Van (de bármikor kereshető)   Nincs 
 

16. Biztosítva van-e a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség? 
Igen   Nem 

 
17. Hány szülő illetve gyermek kereste fel ebben az időpontban a pedagógust? 

Szülő: 5 
Gyermek: - 

18. Vezet-e az ajánlásnak megfelelő dokumentációt az érintett gyermekekről és saját 
munkájáról? 

Igen   Nem 
 

19. Hogyan ismerik el a munkáját kollégái, felettese, más szakemberek, a segítségre 
szorulók? 

A kollégák együttműködnek, a vezetők mindig segítőkészek, ha pedig valakinek 
segítségre van szüksége, megkeres.  
 
20. Önként vállalta-e a feladatott vagy felettese megbízta? 

Önként vállalt   Megbízott 
 

21. Eljutnak-e Önhöz a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk? 
Igen   Nem 
 

22. Megkapja-e időben a kiküldött (határidős) értesítéseket (pl.: értekezletre, pedagógiai 
véleményre való felkérést, stb.)? 

Igen   Nem   Nem mindig 
 

23. Ellenőrzi-e valaki ifjúságvédelmi tevékenységét? 
Igen      Nem 
Ki: igazgató 
 

24. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
Intézményünkön belül hatékonyan működik az esetjelzési rendszer, mely kollégáimnak 
köszönhető. A jelzéseket mindig azonnal továbbítom az illetékesek felé. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal eredményes az együttműködésünk. Ezt a rugalmasságot és 
hatékonyságot szeretném a továbbiakban is fenntartani.  
 
25. Van-e az intézménynek drogstratégiája? 

Van   Nincs    Készülőben 
 

26. Van-e az intézményben drogkoordinátor? 
Van   Nincs 

 
27. Az elmúlt évben milyen drog-prevenciós programjuk volt? 
Osztályfőnöki órákon az alkoholfogyasztás, a drogok és a dohányzás káros hatásairól. 



Hány gyermeket érintett: 161 fő 
 

28. Milyen drog-prevenciós programot terveznek erre az évre? 
A Dózsa-napok egyik napján szeretnénk ilyen jellegű programokat szervezni.  

 
29. Milyen támogatást várnak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól (anyagi, tárgyi, 

szervezési)?  
Elsősorban előadásokat és bemutatókat.  

 
 
 
 
 
Dátum: Kiszombor, 2014. március 18.                    Simor Gábor 
  aláírás 
 





 

















 



Éves beszámoló 
A háziorvos részéről: 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2010. év adatai alapján) 
 
 

1.) Kérjük ismertesse az Önök által ellátott gyermekkorúak általános egészségügyi 
helyzetének mutatóit: 
Testsúly, testmagasság ezekből BMI.............................................................................  
Látás-hallásvizsgálat eredményei ..................................................................................  
Mozgásszervi status.......................................................................................................  
Kültakaró állapota..........................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

2.) Melyek a jellemző betegségek, illetve betegséghalmozódások: 
Elhízás. A fogak szuvasodása. Tartási rendellenességei. A lábboltozat süllyedése......  
Hygieniés hiányosságok. Külső élősködők a bőrön, ill. a hajas fejbőrön. ....................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

3.) A jellemző betegségek esetleges okai: 
• Elhanyagolás 
• Gondatlan ápolás 
• Egészségügyi ismeretek hiánya 
• Anyagi problémák 
• Elégtelen/helytelen táplálkozás 
• Egyéb 

 
4.) Milyen prevenciós (testi, mentálhigiénés) előadásokat tartott és hol? 
 Szülőknek Gyermekeknek Fiatalkorúaknak 
Szervezetten nem, különben meg nap-mint nap az orvosi rendelőben egyénenként, ha 
szükséges. ............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
5.) Tapasztalt-e bántalmazásra utaló jeleket? 

Nem ...............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

6.) Hány esetben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé akár új esetben, akár már a szolgálatnál 
gondozásban lévő esetekben? 
Személyesen nem, mert már a szülő megtette. ..............................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

7.) Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, vagy gyermek ügyében 
konzultáción (személyesen, telefonon, írásban)? 
Pontosan nem tudom, lsd a jelenléti ívet. ......................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  



.......................................................................................................................................  
8.) Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről (iskola, óvoda, 

bölcsőde, családgondozók, stb.)? 
Nagyon jónak tartom. Összeszokott csapat. Nem rajtunk múlik, hogy nem tudunk előbbre 
lépni, hanem részben az egyre nagyobb mérvű elszegényesedés, részben az egyes szülők 
hozzáállása okolható a hiányosságokért.. ......................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
 

9.) Mikor és milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen vett részt? 
Számunkra ilyen jellegű továbbképzések nincsenek.....................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
 

10.) Tapasztalható-e olyan jelenség, amely beavatkozást igényelne, úgy mint: 
- környezetszennyezés 
- egészségügyi ellátás 
- egyéb 
 

11.) Javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
Úgy látom, hogy a labda a családok térfelén pattog. Az iskola, óvoda, bölcsőde, 
családgondozók, egészségügy minden tőle telhetőt megtesz..............................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
Dátum:2014. május 13. Dr. Hegyes Ferenc sk...................... 
 aláírás 
 





 
 



 
Éves beszámoló az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi munkájáról 

a 2013/2014 nevelési évben 

 

 Gyermekvédelmi tevékenységünket éves munkatervünk alapján végezzük, a prevenció 

elsődlegességét hangsúlyozva, az esélyegyenlőség megteremtésének biztosítása érdekében.  

Az óvodaorvos továbbra is havonta egy nap egy csoport vizsgálatát végzi, bár még van 

csoport, ahol nem történt vizsgálat. 

Fogorvosi szűrővizsgálaton folyamatosan vesznek részt a csoportok. 

Családlátogatások folyamatosan történnek a körülmények változásának megfelelően. 

Lezajlott a második szülői értekezlet, és az iskolaérettségi vizsgálatok. A fogadó órákat egyre 

nagyobb számban igénylik és kérik a szülők, gyakran fordulnak nevelési tanácsokért az óvó 

nénikhez.  

Minden évben sikeres papír és PET palack gyűjtést szervezünk, amit ebben a tanévben is 

folytatunk.  

A „nők a nők elleni erőszak ellen” rendezvény sorozaton több kolléganővel vettünk részt.  

Az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vettem, az elhangzottakról tájékoztattam a 

kolléganőket.  

Egy alkalommal esetjelző lapon tettünk jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé. 

Projekt napjaink látogatottságára fontosnak tartottuk a passzív, nem érdeklődő családok, 

szülők bevonását. 

Ebben a tanévben új elemként jelent meg a Tehetséggazdagító munkacsoportunk. Fokozott 

figyelmet szeretnénk fordítani a különböző részterületekben átlagon fölül teljesítő gyerekekre. 

Ők a részterületeknek megfelelően óvodai keretek között kerülnek egyéni fejlesztésre.  

Mártonné Miron Ágnes kolléganővel a témával kapcsolatban „Az érték bennünk van” címmel 

előadáson vettünk részt a SIGNUM-ban, amelyet Majorosné Rácz Krisztina tehetséggondozó 

pedagógus tartott.  

 

Statisztikai adatok 

 

2013/2014 –es tanévben az óvodás gyermekek létszáma: 

 Kiszomboron és Ferencszálláson együtt 136 fő. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (ingyenesen étkezik):  



− Kiszomboron 46,  

− Ferencszálláson 5 gyermek.  

50 %-os kedvezményben részesül: 

− Kiszomboron 16,  

− Ferencszálláson 3 gyermek. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 

− Kiszomboron 8 (+ 1 gyermek vizsgálata folyamatban van) 

− Ferencszálláson 2 fő 

Beilleszkedési tanulási magatartási nehezítettséggel küzd: 

− Kiszomboron 13 gyermek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 

− Kiszomboron 6 gyermek. 

Hátrányos helyzetű:   

− Kiszomboron 4 gyermek. 

Gyógytestnevelésre jár: 

− Kiszomboron 56 

− Ferencszálláson 5 gyermek. 

Logopédiai fejlesztésre jár: 

− Kiszomboron 27 

− Ferencszálláson 5 gyermek,  

− de több gyermek esetében lenne rá szükség. 

Iskolaérettségi vizsgálatot 7 gyermeknek kértünk,  

− ebből 6 marad még egy évet az óvodában,  

− 2 gyermeket tovább küldtek szakértő bizottsági vizsgálatra.  

 

 

Kiszombor, 2014. március 19. Szűcsné Ponyecz Mária 
 Gyermekvédelmi felelős 



GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG JEGYZ ŐJE, 
MINT ELJÁRÓ ELS ŐFOKÚ GYÁMHATÓSÁG RÉSZÉR ŐL A 2013. ÉV 

ÖSSZESÍTETT ADATAI ALAPJÁN 
 
 

Az éves gyermekvédelmi tanácskozásra elkészített összesített adatok alapján a gyámhatósági 
munkáról, a gyermekvédelmi feladatokról és a gyermekeket érintő szociális ellátásokról az 
alábbi tájékoztatást terjesztem elő: 
 
1. A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai 
 
    Kiszombor Nagyközség lakosainak száma: 4081 fő, ebből: 
    0-18 évesek száma: 772 fő, ezen belül:  
    0-3 évesek száma: 115 fő 
    3-6 évesek száma: 129 fő 
    6-14 évesek száma: 345 fő 
   14-18 évesek száma: 183 fő. 
 
2. Az önkormányzat hány gyermeknek nyújtott és milyen összegben: 
    - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján 2013. augusztus 
hónapjában 132 család 263 gyermeke (ebből 21 fő fiatal felnőtt) részesült gyermekenként 
5.800,-Ft. összegű kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában, természetbeni támogatásban, összesen: 1.525.400,-Ft. összegben. 
2013. november hónapban a természetbeni támogatás 123 család 246 gyermeke (ebből 14 fő 
fiatal felnőtt) részére 1.426.800,-Ft. összegű volt. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének indokolásaként a kérelmezők 
elsősorban alacsony jövedelmüket, illetve sok esetben egyedülállóságukat jelölték meg. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 
2013. évben 19 esetben került sor. Az elutasítás oka minden esetben az volt, hogy a becsatolt 
jövedelemigazolások alapján a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem meghaladta a jogosultsági feltételként jogszabályban meghatározott összeghatárt 
(37.050,-Ft./hó, illetve 39.900.-Ft/hó). Az elutasítottak családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem: 37.559,-Ft./hó és 76.997,-Ft./hó között mozgott.  
3 alkalommal került sor az eljárás megszüntetésére azon okból, hogy a kérelmező a 
hiánypótló felhívásban megjelölt határidőig a kérelméhez nem mellékelte a jogszabályban 
előírt kötelező igazolásokat, nyilatkozatokat (tipikusan: a szülői felügyeletet együttesen 
gyakorolni jogosult, különélő szülők gyámhivatali jegyzőkönyvbe rögzített megállapodását 
arra vonatkozóan, hogy a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja). 
 
2013. év folyamán 31 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
kellett megszüntetni. A megszüntetés okai: 

16 esetben az iskolai tanulmányok befejezése volt,  
1 gyermek esetén a család vagyoni helyzetében bekövetkezett kedvező változás,  
12 gyermek esetén a család (5 család) jövedelmi helyzetében bekövetkezett pozitív 

változás  
2 gyermek esetén a szülő felügyeleti jogának megváltozása. 

Illetékességváltozás miatt 1 gyermek esetben kellett átadnia más település jegyzőjének a 
keletkezett iratanyagot. 



 
    - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2013. évben 15 
alkalommal ülésezett, és 476 db határozatot hozott. 
Ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem 53 db volt és 87 
gyermeket érintett 118 esetben (több gyermek 2, illetve 3 alkalommal is részesült 
támogatásban). 
A kérelmek indokolásaként a kérelmezők elsődlegesen alacsony jövedelmüket, illetve 
munkanélküliségüket jelölték meg. 
Elutasításra csupán 6 esetben került sor. A Bizottság a kérelmek elutasításánál figyelemmel 
volt a családok jövedelmi viszonyaira, valamint arra a körülményre, hogy a kérelmező 
gyermekét az elutasítást nem sokkal megelőzően nagyobb összegű rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesítette. 
A Bizottság által megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások formája (pénzbeli/ 
természetbeni), valamint összege a családok szociális körülményei, a létfenntartásukat 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek, körülmények mérlegelése alapján esetenként eltérő 
volt.  
 
    - egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást: 
• Óvodáztatási támogatás címén 2013. évben mindösszesen 170.000,-Ft. került kifizetésre a 
jogosult szülők részére.  
2013. június hónapjában 12 halmozottan hátrányos helyzetű, óvodás gyermek (aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, továbbá a törvényes felügyeletet gyakorló szülő(k) 
jegyzői eljárás keretében önkéntes nyilatkozatot tett(ek) arra vonatkozóan, hogy a gyermek 
hároméves koráig legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamát fejezték be sikeresen) részesült 
óvodáztatási támogatásban. A támogatás összege összesen: 120.000,-Ft. Minden esetben 
második és további alkalommal részesült támogatásban a gyermek. 
2013. december hónapjában második, illetve további alkalom jogcímén 5 gyermek részesült 
10.000,-Ft./gyermek összegű támogatásban, összesen: 50.000,-Ft. összegben. 
2013. évben óvodáztatási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására nem 
került sor.  
A tárgyévben 7 gyermek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kellett megszüntetni. A 
megszüntetés oka 4. esetben a gyermek óvodai nevelésben való részvételének befejeződése 
volt, 3 gyermek esetén a jogszabályban megengedett mértéket meghaladó óvodai hiányzás 
miatt volt.  
 
• A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2012.(XI.29.) BM rendelete alapján Kiszomboron összesen 74 erdei 
m3 kemény fa került kiosztásra 2013. január-február hónapban 

117 család részére,  
 31 család 1 erdei m3-t 
 86 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 50 család kisgyermeket nevel. 

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján 2013. december hónapban 161 erdei m3  tűzifa 
került megrendelésre Kiszomboron- ebből december hónapban 88,5 erdei m3 került kiosztásra  

122 család részére,  
 11 család 2 erdei m3-t 
 22 család 1  



 89 család 0,5 erdei m3-t 
ebből 50 család kisgyermeket nevel. 

1 erdei m3 tűzifa támogatás 17.780,- Ft/m3 értékű, melyet 3.000,- Ft/m3 szállítási költség 
terhel. 
 
• Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában jelenleg 
Kiszomborról 2 tanuló vesz részt, részükre a tanév idejére 20-20.000,- Ft ösztöndíjat folyósít 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata.  
 
• A Bizottság 2013. márciusi ülésén 33 családot, - közülük 10 gyermeket nevelő családot - 
részesített átmeneti segélyként vetőmag természetbeni támogatásban. A támogatás 
nyújtásának feltétele volt, hogy a család tagja aktív korúak ellátásában részesüljön és a 
lakókörnyezetében a kert megfelelő módon elő legyen készítve (felásva, felszántva) a 
vetőmagok részére. A családoknak átadott vetőmag kb. 1kislánc (360 m2) területre való 
burgonya, borsó, bab, tök és sárgarépa magból tevődött össze. 
 
• Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmával Kiszombor 
közigazgatási területén lévő oktatási-nevelési intézményben nevelkedő, tanulmányokat 
folytató, – 14 év alatti – gyermek részére adományozott tartós élelmiszerekből összeállított 
ajándékcsomagot 1.000,-Ft./gyermek értékben, összesen 477.000,-Ft. összegben (477 
gyermek részére). A megajándékozott gyermekek közül 171 gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő volt.  
 
• Az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 04.) KKÖT rendelet alapján Kiszombor 
Nagyközség Polgármestere 2013. évben 4 fő, előző évben született, Kiszombor településen 
élő gyermek számára állapított meg 15.000,-Ft./gyermek összegű egyszeri pénzbeli 
támogatást, összesen 60.000,-Ft. összegben. A támogatások a hivatkozott rendelet 2. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az újszülött gyermekek nevén vezetett Start-számlákon 
kerültek elhelyezésre.  
 
3. A gyermekétkeztetés megoldásának módja: 
 

2013. évben óvodai étkezésben átlagosan 106 gyermek részesült. 
Az óvodában az étkezési térítési díj a következőképpen alakult:  
100 %-os térítési díj: átlagosan 42 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 11 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 53 gyermek/év. 
 

2013. évben iskolai étkezésben átlagosan 203 gyermek részesült. 
Az iskolában az étkezési térítési díj az alábbiak szerint alakult a tárgyévben: 
100 %-os térítési díj: átlagosan 47 gyermek/év, 
50 %-os térítési díj: átlagosan 37 gyermek/év, 
ingyenes: átlagosan 119 gyermek/év.  
 

A nyári tanítási szünetben 78 gyermek részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben 
(1.821.660,- Ft). 
 
4. Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága: 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1.415.000,-Ft.  
(Ebből pénzbeli támogatás: 165.000,-Ft., természetbeni támogatás: 1.250.000,-Ft.)  



• HPV-vakcina beszerzése a 12-14 éves lányok érdekében: 607.000,-Ft, 
• Újszülöttek támogatása: 60.000,-Ft, 
• Karácsonyi csomag        477.000,-Ft,  
• Arany János ösztöndíj:  40.000,- Ft, 
Tűzifa támogatásra fordított összeg (támogatás + önkormányzati önrész) 3.517.660,- Ft.  
 
A felsoroltakon kívül az önkormányzatot terhelő, gyermekeket esetlegesen érintő szociális 
ellátások is előfordulnak, amelyek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartoznak, például: lakásfenntartási támogatás, aktív 
korúak ellátása.. 
Normatív lakásfenntartási támogatásban 76 - 18 év alatti gyermeket nevelő - család részesült.  
A korábbi években az önkormányzatok jegyzőinek hatáskörében lévő ellátások közül: 

a kiskorú gyermekek részére a közgyógyellátás alanyi jogcímen történő megállapítása, 
illetve a nyilvántartása (magasabb összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg 
gyermek esetén) 2013. január 1-től a járási hivatalok hatásköre, 

a mozgáskorlátozottak részére megállapított közlekedési támogatás viszont megszűnt, 
utoljára 2012. évben került megállapításra.  
 
5. Mikorra tervezik a település gyermekvédelmi koncepciójának elkészítését? 
 
Figyelembe véve, hogy a gyermekvédelmi koncepció megalkotása átfogó szakmai-elemző 
munkára épül, és az előkészületi munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, a koncepció 
elfogadása a későbbiekben várható. 
 
6. Települési szinten milyen programokat támogattak, melyek a gyermek- és 
fiatalkorúak hasznos szabadidő-eltöltését, mentális és testi jólétét segítették elő? 
 
A gyermekek és fiatal felnőttek hasznos szabadidő-eltöltése érdekében az önkormányzat 
tevékenysége: 
- ingyenes internetezési lehetőség biztosítása a Művelődési Házban,  
- kulturális események szervezése, nyári zenés esték támogatása,  
- civil szervezetek támogatása (akik különböző versenyeket, rendezvényeket szerveznek, 
sportversenyek, kerékpár túrák, honismereti tábor stb.), 
- a kulturális, honismereti rendezvények lebonyolításához a Művelődési Ház ingyenes 
biztosítása. 
 
7. Mi a tapasztalatuk, véleményük a gyermekvédelem helyi szereplőinek 
együttműködéséről? 
 
A jelzőrendszer tagjai között – a jogszabályban előírt – együttműködés, kölcsönös 
tájékoztatás elsődlegesen sajnos csak az esetmegbeszélések alkalmával - szóban - valósul 
meg. A hatékonyság és eredményesség növelése érdekében a megbeszéléseken túl, gyakoribb 
információ átadás-átvételre, illetve szorosabb együttműködésre lenne szükség a 
gyermekvédelem helyi szereplői között.  
 
8. Hányszor vettek részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, gyermek ügyében 
történő konzultáción az elmúlt év folyamán? 
 
A szociális ügyintéző, - aki a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat is ellátja - az 
év folyamán tartott észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 4 esetben vett részt.  



 
9. Részt vettek-e az elmúlt év folyamán gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai 
továbbképzésen? Ha igen, milyen formában? 
 
2013. év folyamán a gyámügyi ügyintéző gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai 
továbbképzésen nem vett részt.  
 
10. Milyen javaslatai vannak a gyermekek helyzetének javítása érdekében? 
 
A gyermekek helyzetének javítása érdekében szükségesnek tartom a gyermekvédelem helyi 
szereplőinek szorosabb együttműködését, egymás kölcsönös, megfelelő időben történő 
tájékoztatását.  
A korosztályra jellemző problémák (pl.: kábítószer-használat, cigarettázás, iskolakerülés) 
megelőzése, kezelése érdekében a megfelelő szakemberek által tartott, az érintettek 
érdeklődését felkeltő előadások, foglalkozások útján való felvilágosító tájékoztatásnak, 
tanácsadásnak, pszichológiai segítségnyújtásnak nagyobb szerepet kellene biztosítani. 
 
Kiszombor, 2014. március 12. 
 
 
 

                                                                                           Dr. Kárpáti Tibor 
                                                                                             jegyző megbízásából: 

 
 

                                                                                     Furujás Józsefné  
                                                                                   szoc. ig.üi. 

 



 
 





 
 



 

Éves beszámoló 
Védőnői Szolgálat munkájáról 

(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2013. év adatai alapján) 

1. Gondozott gyermekek száma:  
2013-es évben 201 0-6 éves, valamint 336 7-16 éves gyermeket gondoztam.  

2. Ebből hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát: 
10 gyermek esetében észleltem gyermekvédelmi problémát a családlátogatások, illetve a 
szűrővizsgálatok alkalmával. 

3. Milyen esetekben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé: 
2013-as évben nem volt szükség jelzésre. A problémák, amiket tapasztaltam többnyire 
régebben fennálló problémák, illetve közösen észleltük a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

4. A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 
Gyermekvédelmi céllal is az elmúlt évben 7 családot, összesen 18 alkalommal látogattam. 
A problémát többnyire a különböző mértékű elhanyagolás, és a párkapcsolatok 
megromlásából adódó konfliktusok okozták. Újabb családban döntött úgy a mater, hogy a 
gyermeket az apára hagyja és ő új kapcsolatot kezd.  

5. Milyen módon tartja a kapcsolatot a szülőkkel: 
A szülőkkel családlátogatások alkalmával illetve önálló védőnői tanácsadásokon, szülői 
értekezleteken találkozok. A családlátogatások adják a legtöbb információt a család valódi 
helyzetéről, belső kapcsolatairól, amit a környezetükből érkező jelzésekkel, 
visszajelzésekkel kiegészítve kaphatunk teljes képet. 

6. Családlátogatás során tapasztalt problémák felosztása jellegük szerint: 
Anyagi          19 szociálisan veszélyeztetett gyermeket gondoztam 
Egészségügyi veszélyetetettség       19 egészségügyi veszélyeztetetett gyermeket 
gondoztam 
Jogi           esetek száma: 5 
Párkapcsolati         esetek száma: 7 
Gyermekbántalmazás        esetek száma: - 
Egyéb           esetek száma: 6 

(egyéb családon belüli konfliktusok, több generáció együttéléséből adódó 
konfliktusok, magatartási problémák) 

7. Hányszor vettek részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, személyes konzultáción? 
5 alkalommal vettem részt jelzőrendszeri esetmegbeszélésen, rendszeresen végzünk közös 
családlátogatást a Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozójával. Folyamatos az egyeztetés, 
hogy a családok gondozása egységesen történjen. 
 



8. Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma: 
2013-es évben 3 szociálisan veszélyeztetett várandóst gondoztam.  
Két esetben derült fény titkolt terhességre. 

9. Az oktatási intézményben végzett védőnői munka mutatószámai, jellege, nehézségei? 
Az oktatási intézményekben végzett munka elsősorban pediculosissal fertőzöttek 
kiszűréséről szól, majd a szakmai előírásoknak megfelelően folytatódik gondozásuk, 
illetve végzek személykezeléseket a visszatérő esetekben.  
A 2013/2014-es tanévben ismét megjelent a scabies is mint fertőzőforrás, így a tisztasági 
vizsgálatot kiterjesztettem annak felderítésére is.  
A probléma a nem megfelelően elvégzett személykezelésekből, valamint a környezet nem 
megfelelő megtisztításából adódik, mert a visszafertőződés néhány család esetében 
gyakori.  
Mindezen felül elvégzem az index osztályok kötelező biometriai és érzékszervi szűrését, 
egészségfejlesztő előadásokat tartok, igény szerint részt veszek szülői értekezleten, 
konzultálok a pedagógusokkal. 

10. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátó együttműködésről (iskolai 
ifjúságvédelmi felelős, családgondozó, orvos, stb.)? 
Fontos a megfelelő tájékoztatás, és tájékozottság, mivel az érintett családok jellemzően 
eltérő módon mutatják és magyarázzák a problémát a gyermekvédelmi rendszer különböző 
szereplőinek. Amennyiben minden szereplő megfelelően tájékozott kiszűrhetőek a téves 
információk, könnyebben megtalálható az alapprobléma, és egységesen lehet fellépni a 
megoldás érdekében. 

11. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 
Ismételten több gyermekpszichiátriai előadáson vettem részt, ahol az előadások érintették a 
gyermekvédelmet is. 

12. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
A családok megfelelő motiválására lenne szükség saját problémáik felismerésében és 
megoldásában. Sajnos gyakran hagyatkoznak a szakemberekre, hogy helyettük oldja meg a 
problémáikat, szinte csak tűrik (előfordul, hogy ellenállnak), hogy valaki tegyen helyettük 
valamit. Ha tapasztalható is változás sajnos nem épül be készségszinten, csak esetleges, és 
rövid ideig tartó. Ezért van az, hogy egy-egy családnál éveken át próbáljuk ugyanazt a 
problémát megoldani. 

Kiszombor, 2014. március 19. 

 
Kozma Anikó 

védőnő 
 


