
Éves beszámoló 
A védınıi szolgálat részérıl 

(elkészítendı az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2011. év adatai alapján) 
 

1. Gondozott gyermekek száma:  
2011-es évben 127 0-6 éves, valamint 169 7-16 éves gyermeket gondoztam.  

 
2. Ebbıl hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát: 

32 gyermek esetében észleltem gyermekvédelmi problémát a családlátogatások, illetve a 
szőrıvizsgálatok alkalmával. 

 
3. Milyen esetekben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé: 

2011-es évben egyetlen esetben jeleztem írásban a Gyermekjóléti Szolgálat felé, számos 
esetben pedig szóban konzultáltam a családgondozóval. A szóbeli konzultációk során nem 
találtam indokoltnak a jelzést, mivel gyakran egyszerre értesültünk a gyermekeket veszélyeztetı 
körülményekrıl.  
Az írásos jelzés egy kötelezı státusvizsgálat elmaradása miatt tettem. 

 
4. A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 

Gyermekvédelmi céllal is az elmúlt évben 9 családot, összesen 33 alkalommal látogattam. 
2011-es évben a gyermekvédelmi problémák egy részét továbbra is a nem megfelelı szülıi 
attitőd jelentették, mint pl. a szülık, - nem ritkán az anya - italozó életmódja. 5 család esetében 
vettem részt valamilyen formában a szülık közti megromlott párkapcsolat miatt a gyermekek 
elhelyezése, és kapcsolattartás miatti konfliktusok kezelésében.  

 

5. Milyen módon tartja a kapcsolatot a szülıkkel: 
A szülıkkel többnyire otthonaikban, családlátogatás alkalmával találkozom. Meg tudom 
figyelni a környezetüket, könnyebben észreveszem az esetleges problémákat, hiányosságokat. 
Kapcsolatot tudok tartani a család szőkebb környezetével is ezáltal. Elıfordul, hogy a szülık 
keresnek meg önálló védınıi tanácsadás alkalmával, ilyenkor lehetıség van négyszemközti 
beszélgetésre is. 

 
6. Családlátogatás során tapasztalt problémák felosztása jellegük szerint: 

Anyagi     esetek száma: 12 
Jogi     esetek száma: 4 
Párkapcsolati    esetek száma: 12 
Egészségügyi veszélyetetettség  esetek száma: 10 
Gyermekbántalmazás   esetek száma: - 
Egyéb     esetek száma: 5 

 

7. Hányszor vettek részt jelzırendszeri esetmegbeszélésen, személyes konzultáción? 
Egy alkalommal nem vettem részt a jelzırendszeri esetmegbeszélésen az elmúlt évben, de a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival rendszeresen személyesen is 
konzultálok a felmerült problémákról. 

 
8. Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma: 

2011-es évben nem gondoztam szociálisan veszélyeztetett várandóst, illetve nem volt titkolt 
terhesség. 

 
 
 



9. Az oktatási intézményben végzett védınıi munka mutatószámai, jellege, nehézségei? 
Az oktatási intézményekben végzett munka túlnyomó részét továbbra is a pediculosissal 
fertızöttek kiszőrése, és gondozása teszi ki. Egy jogszabályváltozás miatt 2011 júliusától az 
észlelı feladata adott esetben a fertızött gyermek kezelése is, amennyiben a szülı nem tesz 
eleget a felszólításnak, valamint fokozottan kell ellenırizni a gyermekközösségeket. 
Ezen felül folytatódnak az egészségfejlesztı elıadások a gyermekek részére. 

 
10. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátó együttmőködésrıl (iskolai 

ifjúságvédelmi felelıs, családgondozó, orvos, stb.)? 
Továbbra sem gondolom, hogy megfelelıen mőködik a jelzırendszer, mivel sokszor a 
jelzırendszeri tagok saját megítélésük szerint nem látják indokoltnak a jelzést, ezért akár 
késedelmesen kezdıdhet meg egy adott család gyermekvédelmi gondozása.  

 
11. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 

Gyermek pszichiátriai elıadássorozaton vettem részt, ahol az elıadások érintették a 
gyermekvédelmet is. 

 
12. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

A családoknak nincsenek megfelelı eszközeik, hogy a konfliktusaikat kezeljék, ezért a 
párkapcsolatok is rövid úton megszakadnak. Jellemzı, hogy a folyamatot felgyorsítja egy 
harmadik személy megjelenése a párkapcsolatban, mivel nem tudják, és nem akarják idıben 
rendezni a helyzetet. A gyermekek így nem ritkán a szülık egyik kapcsolatából csapódnak a 
másikba állandóság és nyugalom nélkül, és ezt viszik tovább késıbb a saját párkapcsolataikban. 
Véleményem szerint családterápiával, konfliktuskezelési technikák megfelelı alkalmazásával 
kevesebb ilyen jellegő probléma lenne. 
Emellett tovább kell javítani a szakemberek közti kommunikációt az esetek mielıbbi 
felderítése, valamint a családokkal végzett munka hatékonyságának javítása érdekében. 

 
Kiszombor, 2012. március 20.   
 
 

 
  aláírás 



Éves beszámoló 
A védınıi szolgálat részérıl 

(elkészítendı az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2011. év adatai alapján) 
 

1. Gondozott gyermekek száma:  
2011-ben 93 fı 0-6 éves gyermeket gondoztam. 7-16 évesek száma: 168 fı 
 

2. Ebbıl hány gyermek esetében észlelt gyermekvédelmi problémát: 
 Összesen 3 ilyen esetem volt. 

3. Milyen esetekben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé: 
 Családban történı gyermekelhanyagolás, illetve a szociális körülmények miatt 
jeleztem a Szolgálat felé. 

 
És milyen formában? 

a.) jelzırendszeri megbeszélés  5 alkalommal 
b.) esetészlelı lapon  1 alkalommal 

 
4. A gyermekvédelmi céllal is látogatott családok száma: 3 család 

A családlátogatási alkalmak száma: 15 alkalom 
5. Milyen módon tartja a kapcsolatot a szülıkkel: 

 Személyesen, családlátogatások keretében tartom velük a kapcsolatot. 
 

6. Családlátogatás során tapasztalt problémák felosztása jellegük szerint: 
- Anyagi    esetek száma:2 
- Jogi     esetek száma:2 
- Párkapcsolati   esetek száma:2 
- Egészségügyi veszélyetetettség esetek száma:2 
- Gyermekbántalmazás  esetek száma:- 
- Egyéb    esetek száma:1 

7. Hányszor vettek részt  jelzırendszeri esetmegbeszélésen, személyes konzultáción? 
 5 alkalommal vettem részt esetmegbeszélın, illetve a személyes konzultációt szinte 
napi szinten tartjuk a Gyermekjóléti Szolgálattal. 
 

8. Szociális okokból veszélyeztetett kismamák száma: 1 fı 
 

9. Titkolt terhességek száma:  2011-ben nem volt titkolt terhesség a körzetemben. 
 

10. Az oktatási intézményben végzett védınıi munka mutatószámai, jellege, 
nehézségei? 

 
 Havi rendszerességgel végzünk tisztasági vizsgálatot ( tetvesség szőrése ), Valamint az 
oktatási tanterv keretén belül tartunk egészségvédelemmel, szexuális témában felvilágosító 
elıadásokat. Ezen felül az iskolások rendszeres, kötelezı szőrését is végezzük ( 2-4-6-8. 
osztályokban ). Részt veszünk iskolai egészségprojektekben, ahol az egészséges életmódra 
hívjuk fel a figyelmet. 
 
 
 
 
 



11. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatokat ellátó együttmőködésrıl (iskolai 
ifjúságvédelmi felelıs, családgondozó, orvos, stb.)? 

 A kapcsolattartás megfelelı, a problémás esetekben megvan a visszajelzés. A 
konzultációra is mindig van lehetıség. 
 

12. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt? 
 2011-ben nem vettem részt gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen. 
 

13. Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
 A nyári szünet ideje alatt a nyári napközi lehetıségének fenntartását fontosnak 
tartanám, a csellengı gyerekek számának csökkentése érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:2012-03-27            Csikósné Hamza Gabriella 
  aláírás 
 


