A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
A szolgálat biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti feladatokat, azaz:













a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokat,
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
érdekében,
o tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról, segítünk a támogatásokhoz való hozzájutás érdekében,
o családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújtunk, vagy az ezekhez
való hozzájutást megszervezzük,
o a válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, segítjük, tanácsokkal
látjuk el, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz történő hozzájutását megszervezzük,
o a szabadidős programokat szervezünk,
o segítünk a hivatalos ügyek intézésében,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,
o működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
o feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot
készítünk,
o megszervezzük a gyermek veszélyeztetettségét jelző- és észlelő rendszerben
lévő személyekkel és intézményekkel az együttműködést, segítünk
tevékenységük összehangolásában,
o tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő
inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás
szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
o a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban:
szociális segítőmunka) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
o elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
o ha szükséges kezdeményezzük
 egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
egészségügyi ellátások igénybevételét,
pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,
folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a
szükséges intézkedést,
segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készítünk,
kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.











Amennyiben a Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Gyermekjóléti Központ szakmai
támogatását igényli, vagy a család és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozó
szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a
központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésre.

Intézményünk az alábbi speciális szolgáltatásokat biztosítja:
Pszichológiai tanácsadás:




Ügyfélfogadás helyben, minden héten heti 8 órában,
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, információ helyben, vagy az 541-067
telefonszámon kérhető
A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek számára ingyenes

Család és Párterápia
Pár- és családkonzultáció segíthet, ha a család egy tagjánál alakult ki valamilyen probléma, és
ő a családdal együtt él, és a kialakult helyzet hatással van az együtt élő, vagy akár a tágabb
család tagjaira is (például tanulási zavar alakult ki a gyereknél, krónikus betegséggel küzd
valaki a családban). Megkönnyítheti az előrelépést olyan nehezen megfogalmazható
helyzetekben is, amikor sok vita, veszekedés van a családtagok között, de ezek okait nem
sikerül konkrétabban megfogalmazni (pl.: szülő-gyerek, testvér konfliktusok, párkapcsolati
krízisek.



Előzetes időpont egyeztetés szükséges, információ helyben, vagy az 541-067
telefonszámon kérhető
A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek számára ingyenes

Az igénybevétel módja




Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait:
önkéntesen vehetik igénybe az egyének, gyermekek és szüleik vagy gondozóik, illetve
cselekvőképességükben korlátozott személyek,
a jelzőrendszer jelzését követően intézményünk kezdeményezi a kapcsolatfelvételt,
a hatóság (gyámhivatal) kötelezi az egyént, a gyermeket, a szülőt a szolgáltatás igénybevételére.

