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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § 

(6) bekezdése értelmében elkészült Nagyvázsony Község Önkormányzatának 2018. évi 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló.  

A beszámoló célja az, hogy a Képviselő-testület és Nagyvázsony Község lakosai megismerhessék 

a településen folyó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának megvalósulását. A 

beszámoló a lakosság és a Képviselő-testület tájékoztatásán túl a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal részére is információt nyújt arról, hogy a településen megvalósulnak-e a Gyvt. 

gyermekvédelemre és gyermekjólétre vonatkozó rendelkezései. 

A beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 10. számú mellékletének előírásai alapján készült.  

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a beszámoló elfogadását, illetve hogy a határozati 

javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:  

HATÁROZATI JAVASLAT: 

…../2019 (V. 28) számú önkormányzati határozat 

Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 

jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett 

szerveket tájékoztassa. 

Felelős:  Fábry Szabolcs János polgármester 

Határidő:  azonnal.  

Nagyvázsony, 2019. május 23. 

Fábry Szabolcs János  

polgármester



3 
 

Melléklet: 

 

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § (2) - (4) 
bekezdése, 40. § valamint az Szt. 64. § szerinti feladatokat. 

Az integráltan létrejövő szolgáltatás települési szinten elérhető kötelező 
szolgáltatás, hozzáférhetősége mind a gyermekek védelme, mind a 
családok támogatása szempontjából alapvető fontosságú. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat holisztikus szemléletben kezeli a 
gyermeket és a családot, a szolgáltatás az ellátási területen élő 
valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló 
személyre is kiterjed. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a család, a gyermek érdekében - a szociális munka módszereinek 

és eszközeinek felhasználásával - végzi tevékenységét, a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 

valamint a családi krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

A kliensek számára nyújtott tevékenységeink: 

• tanácsadás 

• prevenciós tevékenység 

• egyéni esetkezelés 

• segítő beszélgetés 

• továbbirányítás 

• ügyintézés 

• adományközvetítés 

• munkahelykeresés 

A gyermekjóléti alapellátások formái 2018-ban: 

- Gyermekjóléti szolgáltatás: 

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat :  

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, 8200 Veszprém, 

Mikszáth. K. u.13. 
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- Gyermekek átmeneti gondozása: 

Intézményünk családok átmeneti otthona (Vp. Pápai út 37.) 

Mencshelyen nyújtott szakmai tevékenység bemutatása 
 

Mencshely településen 2018-ban a családsegítő - és gyermekjóléti szolgáltatást egy 
személyben Ivánné Kántor Natália látta el a korábbi évekhez hasonlóan.  

1. Tárgyi feltételek 

 

A Szolgálat nyitva álló helyisége Nagyvázsonyban található, az IKSZT épületében, a 
Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2. szám alatt. 
A Körjegyzőség biztosítja az iroda bútorzatát, az internet hozzáférést, vezetékes-, mobil 

telefon - és fax használatát, ami megkönnyíti a kommunikációt és a friss információkhoz való 

hozzájutást. 

Az intézmény egy flottás mobiltelefont biztosít a Szolgálat számára, mely segítségével 
a szakmai központ, a csoportvezetők és a kollégák ingyenesen elérhetőek. 

Fentieken kívül, egy számítógép, tintasugaras színes nyomtató, többfunkciós 

fénymásoló és 32 GB-os USB pendrive segíti a családgondozó munkáját.  

 

2. Személyi feltételek 

A szolgáltatást 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szociális munkás 

végzettséggel rendelkező munkatárs látja el. Ellátotti körzete: Nagyvázsony – 

Mencshely – Pula – Vöröstó települések. 

 

3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 

Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás 

Családgondozási formák: 

Alapellátásban történő családgondozás: 

Alapellátásban történő családgondozásra Mencshelyen 2018-ban 1 család esetben került sor, 

a segítségnyújtás 3 főt érintett, közülük 1 fő gyermekkorú. Az ő esetében 

veszélyeztetettséget megszüntető alapellátásra volt szükség. 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására, átmeneti gondozás mellett 

végzett családgondozásra, gyermekvédelmi hatósági intézkedést kísérő családsegítésre nem 

volt szükség a településen. 
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A Szolgálat által észlelt problémák Mencshelyen 2018-ban: 

(A táblázatban csak az együttműködési megállapodás alapján gondozott család került feltűntetésre, az 
egyszeri esetkezelésben részesültek nem.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az ellátotti 
szükségletek 
alakulásának 
ismert 

tendenciái 

A 2018-ban a szolgálatnak együttműködési megállapodás alapján 1 családdal volt kapcsolata 
Mencshelyen, ez 3 ellátott főt érintett, közülük 1 fő volt kiskorú. Az ő esetükben életviteli, 
gyermeknevelési, foglalkoztatással kapcsolatos problémák, anyagi problémák enyhítésére, 

MEGNEVEZÉS CSALÁDOK 
SZÁMA(halmozott 
adat) 

Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő stb.) 

1 

Gyermeknevelési 1 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

- 

Magatartászavar, teljesítményzavar - 

Családi konfliktus - 

Életviteli 1 

Szülői elhanyagolás - 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, 
szexuális) 

- 

Fogyatékosság, retardáció - 

Lelki-mentális - 

Foglalkoztatással kapcsolatos 1 

Egészségkárosodás következménye - 

Ügyintézéshez segítségkérés 1 

Információkérés 1 

Összesen 6 
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megoldására irányult a segítő kapcsolat. A segítségnyújtás eseteikben, döntően 
információnyújtást, segítőbeszélgetést, ügyintézésben történő segítségnyújtást, 
adományozást jelentettek. 4 fő 2 család esetében egyszeri esetkezelés történt, elsősorban 
anyagi és életviteli problémák miatt információnyújtásra, tanácsadásra, adományozásra 
került sor. Szakmai tevékenységek halmozott száma Mencshelyen 2018-ban 128 volt.  

 A veszprémi Család – és Gyermekjóléti Központban igénybe vehető speciális 
szolgáltatások 

A térség ügyfelei szükség szerint vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat: 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Jogi tanácsadás 

- Fejlesztő pedagógus tanácsadás 

- Addiktológiai tanácsadás 

 

Mencshelyen  nem vette igénybe egy fő sem ezeket a szolgáltatásokat. 

5. Kimutatás az adományokról 

 

-   A Szolgálathoz folyamatosan érkeznek adományok magánszemélyektől, anonim 

módon, melyeket a családsegítő a rászoruló családok felé közvetít.  

- Az IKSZT épületében egy külön helyiséget biztosít a felajánlott adományok, ruhák 

számára. A családsegítő, minden hét keddi napján 9-10 óráig ingyenes ruhabörzét tart, 

mely nem csak a nagyvázsonyi, hanem a környező települések lakosai számára is 

elérhető. 2018-ban 259 esetben került sor ruha adomány közvetítésére.   

- Bútor, vagy egyéb adomány tárolására alkalmas raktárhelyiség sajnos továbbra  sincs, 

ezért az ilyen jellegű adományokat úgy tudja fogadni a Szolgálat, ha rögtön a rászoruló 

családhoz közvetíti azt/azokat. 2018-ban 2 alkalommal érkezett bútor felajánlás, 

melyeket azonnal közvetített a családsegítő.  

 
-  A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciója keretében az 

intézmény munkatársai a veszprémi Tesco Hipermarket áruházban tartós élelmiszereket 

gyűjtöttek. Az akció során összegyűlt adományokból a Szolgálat 6 családot tudott 

támogatni, Nagyvázsony, Pula, Mencshely, Vöröstó településeken. 

 
-    Egy anonim adományozó társaság felajánlásának köszönhetően, 2018 decemberében 

10 család vehetett át Veszprémben a családsegítő központban gyermekük számára 

értékes karácsonyi ajándékot, mely a gyermek kívánsága szerint került beszerzésre.  

 
-   2018-ben 11 család részesült krízis segély keretében -Nagyvázsony, Pula, Mencshely, 

Vöröstó településekről- tartós élelmiszeradományban. 
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- Katolikus Karitász helyi képviselőjével is rendszeres kapcsolatban vagyunk, az aktuális 

segélylehetőségekről tájékoztatja a szolgálatot, amit a családok felé közvetítünk.  2018-

ban 2 családot kályhával, 2 családot félévre elegendő pelenkával, 1 gyermeket 

szemüveggel, 12 családot élelmiszerrel sikerült támogatni. 

 

 

6. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

Észlelő és jelzőrendszer működtetése 

A Gyermekjóléti Szolgálat a törvényi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a 

veszélyeztetés megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőség adása a 

megszűntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására. 

2018-ban az alábbi témákban, több csoportban kerültek megszervezésre a megbeszélések, 

összesen 12 alkalommal.  

• 2018. 03. 26. Szakmaközi megbeszélés a Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményével – 29 fő vett részt.  

• 2018. 04. 16-17. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (3-6 év) – 48 fő részvételével.  

• 2018. 06. 05. Gyermekvédelmi nap – A bántalmazott gyermekek jogainak 

érvényesüléséről – 85 fő vett részt.  

• 2018. 10. 24-25. A bántalmazás hatásai kisiskolás korban (6-12 év) – 46 fő 

részvételével.  

• 2018. 11. 21-22. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (12-18 év) – 46 fő vett részt.  

• 2018. 12. 05. Szakmaközi megbeszélés az Apák az Igazságért Egyesület 

elnökével, Szaniszló Csabával – 33 fő vett részt  

A témák meghatározása a tagok javaslatainak figyelembe vételével történik. A meghívók 

kiküldése a megbeszélés előtt egy héttel történik. A megbeszélések nagyrészt a veszprémi 

központban kerültek megtartásra, 2 alkalommal pedig Nagyvázsonyban. 

Gyermekvédelmi Tanácskozás: 
A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer 

tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves 

működését, áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és 

szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására. A tanácskozás összehívására a 

veszprémi központban került sor. 

 
Mencshelyen jelzőrendszeri tagok részéről jelzésre nem került sor. 
 
7. A településen működő szabadidős tevékenységek, csoportok, klubok 
működése 
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A szolgálat az egyéni esetkezeléseken túl csoportokkal, közösségekkel folytatott szociális 

munkát is végez, klubokat, játszóházakat, táborokat szervez. 

A szabadidős programok jellemzően nagyvázsonyi helyszínen szerveződtek, de az ellátási 

terület valamennyi települését érintették. A területi irodához tartozó települések gyermekei 

nagyrészt Nagyvázsonyba járnak általános iskolába, óvodába, idejük egy részét is itt töltik, 

így a helyi szabadidős programokról az oktatási-nevelési intézményben, továbbá a 

települések hirdetőtábláiról értesülhetnek, illetve azokon való részvételre lehetőségük van.  

 

8. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 

- A Szolgálat hagyományos prevenciós programjait 2019-ben is meg kívánja tartani: 

ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak.  

- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott, az 

anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: Fergeteg Fesztivál, gyermekek 

nyári napközis és bentlakásos tábora. 

- A Szolgálat az adományközvetítést is szeretné a 2019-es évben folytatni, kiterjeszteni, 

hogy minél szélesebb kört tudjon ilyen módon támogatni.   

- Nagy sikerrel valósult meg a 2018-as évben is a nyári napközis tábor, így amennyiben 

sikerül előteremteni a megvalósításhoz szükséges forrásokat (pályázat készítés), a cél 

az, hogy a 2019-es évben is megszervezésre kerüljön. 

- Fontos cél az Önkormányzatokkal, a településeken működő intézményekkel, és a civil 

szervezetekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá 

közös preventív- szabadidős programok szervezése. 

 

 

 

Ivánné Kántor Natália                    Horváthné Kecskés Diána 

      családsegítő          intézményvezető 
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Nagyvázsonyban nyújtott szakmai tevékenység 
bemutatása 

 

Nagyvázsonyban 2018-ban a családsegítő - és gyermekjóléti szolgáltatást egy 
személyben Ivánné Kántor Natália látta el a korábbi évekhez hasonlóan.  

 

1. Tárgyi feltételek 

 

A Szolgálat nyitva álló helyisége Nagyvázsonyban található, az IKSZT épületében, a 
Nagyvázsony, Petőfi S. u. 4. szám alatt. 
A Körjegyzőség biztosítja az iroda bútorzatát, az internet hozzáférést, vezetékes-, mobil 

telefon - és fax használatát, ami megkönnyíti a kommunikációt és a friss információkhoz való 

hozzájutást. 

Az intézmény egy flottás mobiltelefont biztosít a Szolgálat számára, mely segítségével 
a szakmai központ, a csoportvezetők és a kollégák ingyenesen elérhetőek. Fentieken 
kívül, egy számítógép, tintasugaras színes nyomtató, többfunkciós fénymásoló és 32 
GB-os USB pendrive segíti a családgondozó munkáját.  

 

2. Személyi feltételek 

A szolgáltatást 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szociális munkás végzettséggel 

rendelkező munkatárs látja el. Ellátotti körzete: Nagyvázsony – Mencshely – Pula – Vöröstó 

települések. 

3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 

 

Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás 

Családgondozási formák: 

Alapellátásban történő családgondozás: 

 

Nagyvázsonyban 2018-ban a szolgálat 20 családdal volt együttműködési megállapodás 

alapján segítő kapcsolatban, a segítségnyújtás 74 főt érintett, közülük 36 fő gyermekkorú. 16 

család 18 fő esetében elegendőnek bizonyult a probléma megszűntetése érdekében az 

egyszeri estkezelés során nyújtott segítség, így náluk családgondozás nem indult.   

21 gyermek esetében veszélyeztetettséget megszüntető alapellátásra volt szükség. 

Gyermekvédelmi hatósági intézkedést kísérő családsegítői munkára nem volt szükség.   

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására 2 alkalommal került sor.  

Átmeneti gondozás mellett végzett családgondozásra, utógondozásra, örökbefogadással 

kapcsolatos feladatok ellátására nem volt szükség a településen. 
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A Szolgálat által észlelt problémák Nagyvázsonyban 2018-ban: 

 

 

 

 

 

 

(A táblázatban csak 
az együttműködési 
megállapodás 
alapján gondozott 
család került 
feltűntetésre, az 
egyszeri 
esetkezelésben 
részesültek nem.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái 

2018-ban az ügyfelek többsége főként információkérés miatt, és anyagi, megélhetési, 
lakhatási problémával fordult a szolgálathoz (albérlet).  

Problémák tekintetében kiemelkedő továbbá az ügyintézési és foglalkoztatással kapcsolatos 
nehézségek, a családi –kapcsolati konfliktusok, gyermeknevelési és életviteli nehézségek.  

MEGNEVEZÉS CSALÁDOK 
SZÁMA(halmozott 
adat) 

Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő stb.) 

13 

Gyermeknevelési 9 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

4 

Magatartászavar, teljesítményzavar 7 

Családi konfliktus 7 

Életviteli 12 

Szülői elhanyagolás - 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, 
szexuális) 

- 

Fogyatékosság, retardáció 3 

Lelki-mentális 5 

Foglalkoztatással kapcsolatos 10 

Egészségkárosodás következménye 4 

Ügyintézéshez segítségkérés 15 

Információkérés 20 

Összesen 109 
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A segítségnyújtás eseteikben döntően információnyújtást, segítőbeszélgetést, tanácsadást, 
konfliktuskezelést,családlátogatást, ügyintézésben történő szociális segítségnyújtást,egyéb 
szolgáltatóhoz való közvetítést,adományközvetítést jelentettek, 2018-ban a szakmai 
tevékenységek száma Nagyvázsonyban 1940 volt.  

 A veszprémi Család – és Gyermekjóléti Központban igénybe vehető speciális 
szolgáltatások 

 

A térség ügyfelei szükség szerint vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat: 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Jogi tanácsadás 

- Fejlesztő pedagógus tanácsadás 

- Addiktológiai tanácsadás 

 

Nagyvázsonyban ezekből a szolgáltatásokból pszichológiai tanácsadást 2 fő, jogi 

segítségnyújtást 9fő, fejlesztőpedagógiai megsegítést 4fő, addiktológiai tanácsadást 0 fő vett 

igénybe.  

5.  Kimutatás az adományokról 

 

-   A Szolgálathoz folyamatosan érkeznek adományok magánszemélyektől, anonim 

módon, melyeket a családsegítő a rászoruló családok felé közvetít.  

- Az IKSZT épületében egy külön helyiséget biztosít a felajánlott adományok, ruhák 

számára. A családsegítő, minden hét keddi napján 9-10 óráig ingyenes ruhabörzét tart, 

mely nem csak a nagyvázsonyi, hanem a környező települések lakosai számára is 

elérhető. 2018-ban 259 esetben került sor ruha adomány közvetítésére.   

- Bútor, vagy egyéb adomány tárolására alkalmas raktárhelyiség sajnos továbbra  sincs, 

ezért az ilyen jellegű adományokat úgy tudja fogadni a Szolgálat, ha rögtön a rászoruló 

családhoz közvetíti azt/azokat. 2018-ban 2 alkalommal érkezett bútor felajánlás, 

melyeket azonnal közvetített a családsegítő.  

 
-  A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciója keretében az 

intézmény munkatársai a veszprémi Tesco Hipermarket áruházban tartós élelmiszereket 

gyűjtöttek. Az akció során összegyűlt adományokból a Szolgálat 6 családot tudott 

támogatni, Nagyvázsony, Pula, Mencshely, Vöröstó településeken. 

 
-    Egy anonim adományozó társaság felajánlásának köszönhetően, 2018 decemberében 

10 család vehetett át Veszprémben a családsegítő központban gyermekük számára 

értékes karácsonyi ajándékot, mely a gyermek kívánsága szerint került beszerzésre.  

 
-   2018-ben 11 család részesült krízis segély keretében -Nagyvázsony, Pula, Mencshely, 

Vöröstó településekről- tartós élelmiszeradományban. 
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- Katolikus Karitász helyi képviselőjével is rendszeres kapcsolatban vagyunk, az aktuális 

segélylehetőségekről tájékoztatja a szolgálatot, amit a családok felé közvetítünk.  2018-

ban 2 családot kályhával, 2 családot félévre elegendő pelenkával, 1 gyermeket 

szemüveggel, 12 családot élelmiszerrel sikerült támogatni. 

6. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

Észlelő és jelzőrendszer működtetése 

A Gyermekjóléti Szolgálat a törvényi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a 

veszélyeztetés megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőség adása a 

megszűntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására. 

2018-ban az alábbi témákban, több csoportban kerültek megszervezésre a megbeszélések, 

összesen 12 alkalommal.  

• 2018. 03. 26. Szakmaközi megbeszélés a Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményével – 29 fő vett részt.  

• 2018. 04. 16-17. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (3-6 év) – 48 fő részvételével.  

• 2018. 06. 05. Gyermekvédelmi nap – A bántalmazott gyermekek jogainak 

érvényesüléséről – 85 fő vett részt.  

• 2018. 10. 24-25. A bántalmazás hatásai kisiskolás korban (6-12 év) – 46 fő 

részvételével.  

• 2018. 11. 21-22. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (12-18 év) – 46 fő vett részt.  

• 2018. 12. 05. Szakmaközi megbeszélés az Apák az Igazságért Egyesület 

elnökével, Szaniszló Csabával – 33 fő vett részt  

A témák meghatározása a tagok javaslatainak figyelembe vételével történik. A meghívók 

kiküldése a megbeszélés előtt egy héttel történik. A megbeszélések nagyrészt a veszprémi 

központban kerültek megtartásra, 2 alkalommal pedig Nagyvázsonyban. 

Gyermekvédelmi Tanácskozás: 
A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer 

tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves 

működését, áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és 

szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására. A tanácskozás összehívására a 

veszprémi központban került sor. 

Nagyvázsony vonatkozásában jelzőrendszeri tagok részéről 16 esetben 
történt jelzés, ebből 15 esetben kiskorú vonatkozásában. A jelzéssel 
érintett személyek száma: 12 fő 
 
7. A településen működő szabadidős tevékenységek, csoportok, klubok 
működése 
 
A szolgálat az egyéni esetkezeléseken túl csoportokkal, közösségekkel folytatott szociális 

munkát is végez, klubokat, játszóházakat, táborokat szervez. 



13 
 

A szabadidős programok jellemzően nagyvázsonyi helyszínen szerveződtek, de az ellátási 

terület valamennyi települését érintették. A területi irodához tartozó települések gyermekei 

nagyrészt Nagyvázsonyba járnak általános iskolába, idejük egy részét is itt töltik, így a helyi 

szabadidős programokban részt tudnak venni.  

A szolgálat családgondozója az év során igyekezett bekapcsolódni a településen 

megszervezésre kerülő, gyermekeket, családokat érintő rendezvények lebonyolításába. 

 

 

Húsvéti Játszóház:  

 2018. március 29.-én az IKSZT munkatársaival közösen játszóházat szerveztünk, ahol 
nyuszi kereső versennyel, kalácssütéssel, és kézműves foglalkozással vártuk a résztvevő 
gyermekeket, és felnőtteket. 

 

 

 

Karácsonyi Játszóház:  

 Nagyvázsony Község Önkormányzata által szervezett Adventi programsorozat első 
vasárnapján tartottunk kézműves játszóházat, ahol ajtó- és ablakdíszt készíthettek a 
résztvevők. 

 

Vázsony Vakáció Napközis Tábor: 

2018.07.23-tól 2018.07.27-ig került megszervezésre a családsegítő és  a Nagyvázsony 

Község Önkormányzata - IKSZT közös nyári tábora, melyre évről-évre egyre nagyobb 

érdeklődés, és igény mutatkozik.  Az egy hetes táborban 35 fő vett részt. Naponta 8-16 óráig 

felügyeletet, és programokat biztosítottunk a 7-14 éves korosztály számára.  Csapatépítő 

játékokkal, egész napos kirándulásokkal (zalaszabari élménypark) pápai strandolással, 

gyalogtúrával, számháborúzással, bábszínházi előadás megtekintésével, ill. az állatvédők 

előadásán való részvétellel színesítettük a hetet.  

A tábor résztvevőinek toborzásánál nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a település és a 

térségi kistelepülésekről érkező hátrányos helyzetű gyerekek részt tudjanak venni a 

programban. 

A napközis tábor alapvető célja: 
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- a nyári szünidőben szabadidős programok biztosítása – főként a csellengő illetve azon 

gyermekek számára, akiknek nincs más lehetőségük a szabadidő hasznos és tartalmas 

eltöltésére. 

- bűnmegelőzés 

- gyermekfelügyelet biztosítása – azon családok számára, ahol ez a nyáron problémát jelent 

- a helyes életmód kialakítása 

- kulturális ismeretek közvetítése   

- kortárs kapcsolatok építése  

- élményszerzés. 
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8. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 

 

- A Szolgálat hagyományos prevenciós programjait 2019-ben is meg kívánja tartani: 

ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak.  

- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott, az 

anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: Fergeteg Fesztivál, gyermekek 

nyári napközis és bentlakásos tábora. 

- A Szolgálat az adományközvetítést is szeretné a 2019-es évben folytatni, kiterjeszteni, 

hogy minél szélesebb kört tudjon ilyen módon támogatni.   

- Nagy sikerrel valósult meg a 2018-as évben is a nyári napközis tábor, így amennyiben 

sikerül előteremteni a megvalósításhoz szükséges forrásokat (pályázat készítés), a cél 

az, hogy a 2019-es évben is megszervezésre kerüljön. 

- Fontos cél az Önkormányzatokkal, a településeken működő intézményekkel, és a civil 

szervezetekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá 

közös preventív- szabadidős programok szervezése. 

 

 

 

Ivánné Kántor Natália          Horváthné Kecskés Diána 

      családsegítő          intézményvezető 
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Pulán nyújtott szakmai tevékenység bemutatása 
 

Pula településen 2018-ban a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást egy személyben 

Ivánné Kántor Natália látta el.  

1. Tárgyi feltételek 

 

A Szolgálat nyitva álló helyisége Nagyvázsonyban található, az IKSZT épületében, a 
Nagyvázsony, Petőfi S. u. 4. szám alatt. 
A Körjegyzőség biztosítja az iroda bútorzatát, az internet hozzáférést, vezetékes-, mobil 

telefon - és fax használatát, ami megkönnyíti a kommunikációt és a friss információkhoz való 

hozzájutást. 

Az intézmény egy flottás mobiltelefont biztosít a Szolgálat számára, mely segítségével 
a szakmai központ, a csoportvezetők és a kollégák ingyenesen elérhetőek. Fentieken 
kívül, egy számítógép, tintasugaras színes nyomtató, többfunkciós fénymásoló és 32 
GB-os USB pendrive segíti a családgondozó munkáját.  

2. Személyi feltételek 

 

A szolgáltatást 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szociális munkás végzettséggel 

rendelkező munkatárs látja el. Ellátotti körzete: Nagyvázsony – Mencshely – Pula – Vöröstó 

települések. 

3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása 

Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás 

Családgondozási formák: 

 

Alapellátásban történő családgondozás: 

 

Pulán 2018-ban a szolgálatnak 5 családdal volt kapcsolata, a segítségnyújtás 16 főt érintett, 

közülük 6 fő gyermekkorú.  4 család (14 fő) gondozása folyt együttműködési megállapodás 

alapján, 2 fő 1 család esetében a probléma megszűntetése érdekében elégnek bizonyult az 

egyszeri esetkezelés is, így az ő esetükben gondozásra nem került sor.  

3 gyermek esetében veszélyeztetettséget megszüntető alapellátásra volt szükség. 

 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatására, átmeneti gondozás mellett 

végzett családgondozásra, utógondozásra, örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátására 

nem volt szükség a településen.  
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A Szolgálat által észlelt problémák Pulán 2018-ban: 

 

 

 

 

 

 

(A táblázatban csak 
az együttműködési 
megállapodás 
alapján gondozott 
család került 
feltűntetésre, az 
egyszeri 
esetkezelésben 
részesültek nem.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái 

2018-ban az ügyfelek többsége főként információkérés miatt, és anyagi, megélhetési, 
problémával fordult a szolgálathoz.  

Problémák tekintetében kiemelkedő továbbá az ügyintézési és foglalkoztatással kapcsolatos 
nehézségek, gyermeknevelési és életviteli nehézségek.  

MEGNEVEZÉS CSALÁDOK 
SZÁMA(halmozott 
adat) 

Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő stb.) 

3 

Gyermeknevelési 2 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 

1 

Magatartászavar, teljesítményzavar - 

Családi konfliktus - 

Életviteli - 

Szülői elhanyagolás - 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, 
szexuális) 

- 

Fogyatékosság, retardáció 1 

Lelki-mentális - 

Foglalkoztatással kapcsolatos 3 

Egészségkárosodás következménye - 

Ügyintézéshez segítségkérés 3 

Információkérés 4 

Összesen 17 
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A segítségnyújtás eseteikben döntően információnyújtást, segítőbeszélgetést, tanácsadást, 
családlátogatást, ügyintézésben történő szociális segítségnyújtást, egyéb szolgáltatóhoz való 
közvetítést, adományközvetítést jelentettek, 2018-ban a szakmai tevékenységek száma Pulán 
266 volt.  

A veszprémi Család – és Gyermekjóléti Központban igénybe vehető speciális 
szolgáltatások 

A térség ügyfelei szükség szerint vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat: 

 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Jogi tanácsadás 

- Fejlesztő pedagógus tanácsadás 

- Addiktológiai tanácsadás 

 

Pulán ezekből a szolgáltatásokból a fejlesztőpedagógiai megsegítést 1 fő vett igénybe.  

 

5. Kimutatás az adományokról 

 

-   A Szolgálathoz folyamatosan érkeznek adományok magánszemélyektől, anonim 

módon, melyeket a családsegítő a rászoruló családok felé közvetít.  

- Az IKSZT épületében egy külön helyiséget biztosít a felajánlott adományok, ruhák 

számára. A családsegítő, minden hét keddi napján 9-10 óráig ingyenes ruhabörzét tart, 

mely nem csak a nagyvázsonyi, hanem a környező települések lakosai számára is 

elérhető. 2018-ban 259 esetben került sor ruha adomány közvetítésére.   

- Bútor, vagy egyéb adomány tárolására alkalmas raktárhelyiség sajnos továbbra  sincs, 

ezért az ilyen jellegű adományokat úgy tudja fogadni a Szolgálat, ha rögtön a rászoruló 

családhoz közvetíti azt/azokat. 2018-ban 2 alkalommal érkezett bútor felajánlás, 

melyeket azonnal közvetített a családsegítő.  

 
-  A Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciója keretében az 

intézmény munkatársai a veszprémi Tesco Hipermarket áruházban tartós élelmiszereket 

gyűjtöttek. Az akció során összegyűlt adományokból a Szolgálat 6 családot tudott 

támogatni, Nagyvázsony, Pula, Mencshely, Vöröstó településeken. 

 
-    Egy anonim adományozó társaság felajánlásának köszönhetően, 2018 decemberében 

10 család vehetett át Veszprémben a családsegítő központban gyermekük számára 

értékes karácsonyi ajándékot, mely a gyermek kívánsága szerint került beszerzésre.  

 
-   2018-ben 11 család részesült krízis segély keretében -Nagyvázsony, Pula, Mencshely, 

Vöröstó településekről- tartós élelmiszeradományban. 
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- Katolikus Karitász helyi képviselőjével is rendszeres kapcsolatban vagyunk, az aktuális 

segélylehetőségekről tájékoztatja a szolgálatot, amit a családok felé közvetítünk.  2018-

ban 2 családot kályhával, 2 családot félévre elegendő pelenkával, 1 gyermeket 

szemüveggel, 12 családot élelmiszerrel sikerült támogatni. 

 

 

6. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben 

Észlelő és jelzőrendszer működtetése 

A Gyermekjóléti Szolgálat a törvényi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a 

veszélyeztetés megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőség adása a 

megszűntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására. 

2018-ban az alábbi témákban, több csoportban kerültek megszervezésre a megbeszélések, 

összesen 12 alkalommal.  

• 2018. 03. 26. Szakmaközi megbeszélés a Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Veszprémi Tagintézményével – 29 fő vett részt.  

• 2018. 04. 16-17. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (3-6 év) – 48 fő részvételével.  

• 2018. 06. 05. Gyermekvédelmi nap – A bántalmazott gyermekek jogainak 

érvényesüléséről – 85 fő vett részt.  

• 2018. 10. 24-25. A bántalmazás hatásai kisiskolás korban (6-12 év) – 46 fő 

részvételével.  

• 2018. 11. 21-22. A bántalmazás hatása a gyermekek fejlődésére az életkor 

figyelembe vételével (12-18 év) – 46 fő vett részt.  

• 2018. 12. 05. Szakmaközi megbeszélés az Apák az Igazságért Egyesület 

elnökével, Szaniszló Csabával – 33 fő vett részt  

A témák meghatározása a tagok javaslatainak figyelembe vételével történik. A meghívók 

kiküldése a megbeszélés előtt egy héttel történik. A megbeszélések nagyrészt a veszprémi 

központban kerültek megtartásra, 2 alkalommal pedig Nagyvázsonyban. 

Gyermekvédelmi Tanácskozás: 
A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer 

tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves 

működését, áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és 

szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására. A tanácskozás összehívására a 

veszprémi központban került sor. 

Pula vonatkozásában jelzőrendszeri tagok részéről 1 jelzésre került sor. 

 
 
7. A településen működő szabadidős tevékenységek, csoportok, klubok 
működése 
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A szolgálat az egyéni esetkezeléseken túl csoportokkal, közösségekkel folytatott szociális 

munkát is végez, klubokat, játszóházakat, táborokat szervez. 

A szabadidős programok jellemzően nagyvázsonyi helyszínen szerveződtek, de az ellátási 

terület valamennyi települését érintették. A területi irodához tartozó települések gyermekei 

nagyrészt Nagyvázsonyba járnak általános iskolába, óvodába, idejük egy részét is itt töltik, 

így a helyi szabadidős programokról az oktatási-nevelési intézményben, továbbá a 

települések hirdetőtábláiról értesülhetnek, illetve azokon való részvételre lehetőségük van.  

 

 

8. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések 

- A Szolgálat hagyományos prevenciós programjait 2019-ben is meg kívánja tartani: 

ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak.  

- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott, az 

anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: Fergeteg Fesztivál, gyermekek 

nyári napközis és bentlakásos tábora. 

- A Szolgálat az adományközvetítést is szeretné a 2019-es évben folytatni, kiterjeszteni, 

hogy minél szélesebb kört tudjon ilyen módon támogatni.   

- Nagy sikerrel valósult meg a 2018-as évben is a nyári napközis tábor, így amennyiben 

sikerül előteremteni a megvalósításhoz szükséges forrásokat (pályázat készítés), a cél 

az, hogy a 2019-es évben is megszervezésre kerüljön. 

- Fontos cél az Önkormányzatokkal, a településeken működő intézményekkel, és a civil 

szervezetekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá 

közös preventív- szabadidős programok szervezése. 

 

 

 

Ivánné Kántor Natália            Horváthné Kecskés Diána 

      családsegítő          intézményvezető 

 
 

 


