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Tárgy:  Beszámoló a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. 
évben végzett munkájáról 

 
 

Tisztelt Bizottság! 

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás látja el 
városunkban a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. A szolgálat vezetője által elkészített 
beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
beszámolót tárgyalja meg és döntsön annak elfogadásáról. 
 

Melléklet: 

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi beszámolója 

 
 
 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2016. március 22. 

 Rogán László 
  polgármester 
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Beszámoló a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulásnak 

 

Az intézmény fenntartója a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás.(2015) Társult települések: Budakalász, Dunabogdány, 

Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 

Visegrád, Pilisszentkereszt. 

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat többcélú (szociális-

gyermekvédelmi alapellátás) integrált intézmény, amely két önálló szakmai egységből állt. 

 A Családsegítő Szolgálat, amely az 1993. III. szociális törvény alapján látta el 

feladatait, 

 Gyermekjóléti Szolgálat, amely az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak 

alapján működött. 

Ez az ellátási forma lehetőséget nyújtott a társult településeknek a kötelező alapellátások 

biztosítására, a szolgáltatások hatékonyságának, minőségének fejlesztésére.  

 

Családsegítő Szolgálat 61 103 lakos 

Gyermekjóléti Szolgálat 11 980 gyermek 

 

 

Az Intézmény Szentendrén székhellyel, Budakalászon területi irodával rendelkezik. A 

telephellyel nem rendelkező településeken heti két alkalommal helyben történő feladatellátást 

biztosítottunk, kivétel képez Tahitótfalu, melynek lakosságszáma és esetszáma heti három nap 

ellátást igényelt. A hét többi napján, a székhelyen, ill. telepirodában biztosítjuk az 

elérhetőséget. A helyben történő feladatellátást erősítve Tahitótfaluban kihelyezett 

pszichológusi tanácsadást, valamint 2009. évtől havonta egyszer jogi segítségnyújtást is 

nyújtunk.  
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Tárgyi feltételek 

A Szolgálat technikailag megfelelően felszerelt intézmény. Jó eszközellátottságunk 

céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető, célom a tárgyi feltételek színvonalának 

megőrzése, az elavult technikai eszközök folyamatos cseréje.  

 

Szociális szakemberek 

A munkatársak képzettsége jó. Az intézmény valamennyi munkatársa szakképzett, a 

családgondozók felsőfokú szakirányú diplomával, a vezetők szakterületeiknek megfelelő 

szociális/gyermekvédelmi szakvizsgával is rendelkeznek. 

 

2015-ben a szociális szakemberek munkáját egy főállású pszichológus, egy félállású 

fejlesztőpedagógus, valamint megbízási szerződéssel jogász segítette. 

Az intézmény mindennapi működtetését segítő feladatokat 2 fő szociális asszisztens és egy fő 

technikai alkalmazott látja el. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységében a szakmából való elvándorlás (fluktuáció) 

továbbra is tapasztalható.  A nehéz felelősségteljes munka kontra alacsony jövedelem miatt 

a munkatársak jövedelmezőbb, kevesebb feszültséggel járó munkát keresnek. Az említett 

okok miatt az intézményvezető, de elsősorban a szakmai vezető számára a gyermekjóléti 

alapellátás megszokott és elvárt szinten való biztosítása nagy odafigyelést igényelt.      

Az NRSZH (családsegítés), valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala (gyermekjóléti alapellátás) a 2015. évi ellenőrzési jegyzőkönyve alapján jó 

minőségűnek ítélte meg az intézmény munkáját. 

 

A szakmai egységek létszáma: 

A foglalkoztatottak létszámát a szakmai jogszabályok, az elvégzendő feladat alapján kell 

meghatározni és az éves költségvetési tervben kell gondoskodni finanszírozásról. 

 

Székhely, telephely szerinti bontásban 

Név Családsegítő 

Szolgálat 

családgondozók 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

családgondozók 

Egyéb 

szakalkalmazottak 

Technikai 

személyzet 

Székhelyen  7 fő 

 

6 fő 

 

3,5 fő 0,5 fő 

Telephely 2 fő 2 fő   

összesen 9 fő 8 fő 3,5 fő 0,5 fő 

 

 

2015. évre megfogalmazott munkatervünk 

 A szakmai munka további javítása érdekében:  

 Intézményen belüli szakmai előadások, a szociális segítő munka folyamatos 

értékelése, javítása.  

 Képzéseken, konferenciánkon való részvétel a szakmai kompetencia fejlesztése és 

bővítése érdekében. 

 A Jelzőrendszer tagjaival az együttműködés hatékonyságának további fejlesztése.  



 Facebook oldal folyamatos frissítése, munkánkról, szolgáltatásainkról a lakosság 

széles körű tájékoztatása (helyi tv, rádió, újságcikkek, szóróanyagok, plakátok). 

 A szabadidős tevékenységek szervezése lebonyolítása (nyári tábor, mobil játszóház, 

falunapokon való részvétel, nyárbúcsúztató program). 

 7. alkalommal nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek számára 

Balatonszárszón. 

 Terveink között szerepelt a Baba –Mama klub indítása Dunabogdányban, Visegrádon. 

 Rendezvényeink között szerepelt a gyermeknapi programunk, karácsonyi 

adománygyűjtés és osztás, karácsonyi ünnepség vacsorával, szociális munkások 

napjának megszervezése, lebonyolítása. 

 Új szolgáltatások bevezetése, megtartása: Bevallunk –adóbevallást segítő 

programunk, évenként ismétlődő lakossági tájékoztatónk valamennyi településen. 

 Rendszeres adománygyűjtés és osztás valamennyi társult településen. 

Elmondhatom, hogy a folyamatos egyéni esetkezelések mellett a munkatervben vállalt egyéb 

feladatainkat szolgáltatásainkat maradéktalanul teljesítettük. 

 

Az intézményben 2015. évben is minden hétfő délelőtt team-et tartottunk.  Itt kerültek 

megbeszélésre a szakmai egységeket érintő kérdések, közös operatív feladatok, a heti 

beosztás, a helyettesítések megbeszélése, valamint az esetmegbeszélések is ebben az időben 

történtek. 

Havi rendszerességgel intézményszintű közös team-en vettek részt a munkatársak, amelyen 

vállalt időpontban és szakmai témában előadást tartottak. 

A családgondozók mentális egészségvédelme érdekében havonta szupervízión vettek részt.  

 

Az intézmény 2015.évi statisztikai adatai  
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Egyszeri segítségnyújtás alkalmával információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás keretében 

szociális segítő tevékenységet nyújtottunk, illetve a probléma feltárása után 

továbbirányítottuk a szolgáltatást igénybe vevőt. Sajnos ezek az esetek nem jelennek meg a 

statisztikában annak ellenére, hogy gyakran több órás munkát jelent a szociális szakembernek. 

 

 
Gyermekjóléti Szolgálat 

esetszám 346 

szakmai tevékenység  3420 

egyszeri tanácsadás 51 

 

Ellátottak számának alakulása 

 

Az intézmény éves forgalma a forgalmi napló adatát mutatja, ennyi alkalommal találkoztunk, 

intézkedtünk ügyfeleink érdekében. A személyes találkozások, telefonálások, ügyintézések 

mellett jelentős időt igényel az adminisztráció, valamint az egyéb szolgáltatásokra 

fordított idő, amit a statisztika továbbra sem tükröz. 

 

 

 

 

Családsegítő Szolgálat  

Családsegítő Szolgálat célja az egyének és családokat veszélyeztető élethelyzetek 

megszűntetésének elősegítése, valamint krízis helyzetben lévő személyek megsegítése, a 

lakosság szociális-mentális helyzetének figyelemmel kísérése, javítása, mely érdekében 

észlelő és jelző rendszert működtet. 
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Probléma típusok 

Családsegítő Szolgálat 
életvitel 61 

családi- kapcsolati 41 

családon belüli bántalmazás 1 

lelki-mentális 44 

gyermeknevelési 0 

anyagi 141 

foglalkoztatással kapcsolatos 94 

egészségkárosodás következménye 33 

ügyi9ntézés segítése 178 

információkérés 262 

egyéb  18 

 

 

 

Foglalkoztatás 

Annak ellenére, hogy térségünkben az országos átlaghoz képest továbbra is jóval 

alacsonyabb a regisztrált munkanélküliek száma, az elmúlt években ez lassan, de 

folyamatosan emelkedett. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen 

lakosság körében növekszik számuk, azonban ma már megjelentek a középfokú és diplomás 

munkanélküliek is. 

Okai: 

 A főváros munkaerő piaci felvevő képessége ma már nem jelentős,  

 A települések földrajzi sajátossága miatt a közlekedés nehézséget okoz (távolság),  

 a magas közlekedési költségekből adódó mobilitási hiánya, 

 a térség alacsony munkaerő felvevő ereje,  
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 nem piacképes képzettségek, 

  a munkaszocializáció hiánya,  

  egészségügyi problémák. 

 

Az 55 év feletti aktívkorú munkanélkülieknek 2015 márciusától már nincs 

együttműködési kötelezettségük intézményünkkel, így csak a motivált álláskeresőket 

tudjuk segíteni álláskeresési tréning, egyéni álláskeresési tanácsadás keretében.  

 

A munkaszocializációs hiányosságok csökkentésére, a készségek-képességek feltárására, az 

álláskereséshez szükséges új ismeretek elsajátítására adott lehetőséget a Családsegítő 

Szolgálat Beilleszkedési programja. 

A program megszűnése után Szolgálat nagy hangsúlyt fektetett más ellátáshoz való hozzájutás 

feltérképezésére, igénylésére.  

A közvetlenül nyugdíjkorhatár előtt álló munkanélküliek számára elsősorban a szolgálati 

idő megállapításához, nyugdíjaztatásuk elindításához nyújtottunk segítséget.  

Közfoglalkoztatás: 2015-ben is azt tapasztaltuk, hogy azok az aktívkorú munkanélküliek, 

akik hosszabb rövidebb ideig részt vehettek közfoglalkoztatásban a nyílt munkaerőpiac felé 

is motiváltabbá váltak, többen tudtak elhelyezkedni. 

A Beilleszkedési program megszűnését követően fontos feladatunknak tartottuk klienseink 

folyamatos tájékoztatását, az új rendszerre való felkészítését.  

 

Álláskeresési tanácsadásunkat 2015-ben elsősorban az egyéni esetkezelésbe építettük be, 

úgy tapasztaltuk, hogy a klienseink problémaira ez a leghatékonyabb forma.  

Az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő munkanélküliek problémái széleskörűek. Egyéni 

esetkezelés során a klienseink saját problémaikra és igényeikre kapnak segítő szolgáltatást. 

Szolgáltatásaink: Email cím, önéletrajz, motivációs levélkészítés, állásinterjúra való 

felkészítés, egészségi állapot javításának segítése, pszichiátriai betegek gyógykezelésének 

elősegítése, NRSZH felülvizsgálatokra való felkészítés, időpont egyeztetés, szállítás 

lebonyolítása, megszervezése, családgondozó személyes támogató részvétele.   

Ügyintézés, információ: 

Továbbra is jelentős azoknak az egyéneknek, családoknak a száma, akik 

társadalombiztosítási, családtámogatási, szociális ellátást önállóan igényelni nem 

tudnak. Készségek, technikák hiány a mellett, nem ritka a szövegértés nehézsége, vagy 

annak teljes hiánya - ami lehetetlenné teszi számukra az önálló ügyintézést. 

A folyamatosan változó jogszabályok értelmezése, az ügyintézések bürokratikus 

nyelvezete nehézséget jelent egyének és családok számára, hogy ügyeikben önállóan 

eljárjanak. Ezekben az esetekben nem csupán információra és tanácsadásra van szükség, 

hanem a konkrét ügyek - a klienssel együtt, vagy helyettük - teljes körű intézésére is.  

2015-ben egyre többen igényeltek az ügyintézés mellett szállítást is, elsősorban egészségügyi 

problémáik, másodsorban utazási, tájékozódási nehézségeik miatt. 

 

 



Anyagi problémák 

Az elmúlt évben az anyagi problémákkal küzdők száma enyhén növekedett.  A 

díjhátralékosok száma stagnál, hátralékuk törlesztésére legtöbb rászorulónak nincs lehetősége, 

ezért egyre inkább alkalmazkodtak nehezített élethelyzetükhöz. Pl.: Kikapcsolt 

áramszolgáltatás után tevékenységeiket a nappali időszakra csoportosítják át, gáz helyett 

átálltak a kiesebb teakályhával való fűtésre. A mosás ezekben az esetekben nehezített, 

higiénés állapotuk romlott. Egyre gyakrabban üti fel a fejét a tetűvel való fertőzöttség. A 

Családsegítő Szolgálat igyekszik együttműködni a szolgáltatókkal, hogy a szinte reménytelen 

helyzetekben is segítse a rászorulókat.  

Családi- Életviteli – Lelki - Mentális problémák: 

A különböző szociális problémák, a kilátástalan élethelyzetek (munkanélküliség, anyagi 

problémák) a legtöbb családban feszültséget teremtenek, indulatokat szülnek. A családi 

kapcsolati problémák, konfliktusok egyre súlyosabb formában jelennek meg. Növekszik az 

alkoholproblémával küzdők száma. Ezért a családgondozóknak az indulatok kezelése a 

hatékony problémamegoldás előfeltétele.  2015-ben megjelent a világ problémái elől a 

virtuális világba menekülő internetfüggő felnőttek problémája is.  

 

Gondnokság alá vétel kezdeményezése új problémaként 2014-ben jelent meg először 

intézményünkben. E probléma 2015-ben is fennmaradt. Egyre több az egyedül álló, idős, 

mentális betegséggel küzdő ember, akinek a társadalmi környezettel egyetlen kapcsolata a 

családgondozó maradt, aki szükség esetén gondnokság alá helyezésüket is kezdeményezni 

tudja. 

 

Technikai, telekommunikációs eszközök használata–az intézményben ügyfélfogadási időn 

belül rendelkezésre álló lehetőségek: fénymásolás, telefonálás, internethasználat stb. 

 

Családsegítő Szolgálat válaszai a célcsoportok problémáira 

 

Komplex egyéni esetkezeléseken túl: 

 A lakosság széles körű tájékoztatása érdekében 2015-ben is minden településen 

előadást tartottak munkatársaink a nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási, családi 

támogatási törvények és ügymenetek változásairól, valamint felhívták a figyelmet a 

pénzintézeti hitelek veszélyeire. 

 Egyre szélesebb körű az észlelő és jelzőrendszer segíti a családgondozók munkáját. 

Kidolgozásra került az együttműködés rendszere, szükség szerint közös 

esetkezelések, valamint a központi és helyi jelzőrendszeri találkozók. 

 A Családsegítő Szolgálat rendszeresen gyűjt és közvetít adományokat.  

 Folyamatosan segíti a szociálisan hátrányos helyzetűek részére igényelhető 

áramszolgáltatónál védett fogyasztói besorolás ügyintézését. 

 A Családsegítő Szolgálat szakmai műhelye is eredményesen működött 2015-ben, 

amelynek keretében szociális szakemberek cserélhették ki tapasztalataikat. Tagjai a 

járás szociális intézményeinek szakemberei. 



 2015-ben közel 90-en vették igénybe jogászunk segítségét.  Jelentősen növekedett a 

párkapcsolati problémákból adódó jogi segítségkérés: válás, keresetlevél 

elkészítésének segítése 

 Az Intézmény pszichológusa krízishelyzetben, családi – kapcsolati konfliktusok 

megoldásában nyújtott segítséget. több esetben családterápiát, párterápiát 

tartottunk. 

 A klienseket a pszichológus heti négy nap összesen heti 30 órában tudja fogadni.  

 Az intézmény jogásza kéthetente 5 órában fogadja az intézmény klienseit.  

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

  
A gyermekjóléti szolgálat törvényben előírt feladatait, a gyermekjóléti szolgáltatást az 

ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatással), és szervező 

tevékenységével (szervezéssel) biztosította. 

 

 

 

 

A szolgáltatás egyre ismertebb a lakosság körében ezt az is alátámasztja, hogy fél százra 

tehető az ellátási területen egyszeri információt, tájékoztatást kérők száma. 
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Gyermekjóléti Szolgálat problématípusai 
anyagi 80 

gyermeknevelési 101 

beilleszkedési nehézség 56 

magatartás-teljesítményzavar 61 

családi konfliktus 74 

szülők, család életvitele 63 

szülői elhanyagolás 31 

családon belüli bántalmazás 21 

fogyatékosság, retardáció 9 

szenvedélybetegségek 15 
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A probléma típusok között a családi konfliktusok jelentős nagyságrendet képviselnek. 

Hátterében legtöbbször a család diszfunkcionális működése, a hosszan elhúzódó, 

agresszivitást sem mellőző válások állnak.  

A problématípusok között ma már folyamatosan megjelenik a bántalmazás, ami az erősödő 

agresszió, a „győzni mindenáron” jelenség, illetve a szülők nevelési eszköztelenségének 

következménye. 

Ezekben az esetekben az információ, tanácsadás, jogi, pszichológiai segítségnyújtás mellet, 

hatósági intézkedés kezdeményezésére is sor került. 

 

A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0 – 18 éves korosztály, az ehhez 

kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában 

szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, 

közösségek, szervezetek).  

Az emelkedő munkanélküliség következtében növekszik a nélkülözés, a rossz anyagi 

helyzet. Az ellátásban kerülő családok egy része segélyből, illetve a gyermekek után járó 

ellátásokból él. Az anyagi probléma önmagában még nem veszélyeztető tényező, azonban 

számtalan egyéb problémát indukálhat: elhanyagolás, lakhatás elvesztése, szülők mentális 

állapotának romlása. 

A jelzett veszélyeztetett gyermekek száma 2015-ben stagnált, ezért is van szükség a 

jelzőrendszeri tagokkal és a társszakmákkal történő hatékony együttműködésre.  

A gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi gondok mellett megtalálhatjuk 

a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás, családon belüli 

bántalmazással kapcsolatos problémákat.  

A családi konfliktusok, a hosszan elhúzódó viharos válások, gyakran párosulnak gyermek 

elhelyezési, kapcsolattartási problémákkal. A probléma orvoslására leginkább alkalmas 

módszerek a szülők közötti közvetítő eljárás, és a család/pár terápia.  Tapasztalataink szerint e 

módszerek csak akkor hatékony megoldások a problémakezelésre, ha a szülők, a 

családtagok a probléma megoldására használják, és nem csupán ügyvédi tanácsra 

eszközként saját maguk jó pozicionálására. 

A szülői elhanyagolás gyakori oka az állami gondozott, illetve alacsony intellektusú szülők 

gyermeknevelési eszközeinek hiányosságai, valamint a nem tervezet családalapítás, ahol a 

szülői szerepekre még nem készültek fel a párok. 

A családgondozóknak ezekben az esetekben az életviteli, gyermeknevelési- gondozási 

tanácsadás, információnyújtás a fő feladatuk. 

Az elhanyagolások közül az érzelmi elhanyagolás mögött leggyakrabban a szülők 

szocializációs hiányosságai, kilátástalan helyzetük, máskor túlhajszolt életmódjuk húzódik 

meg. 

Az érzelmi elhanyagolás felerősítheti a kortárscsoportok jelentőségét, aminek következtében 

a gyerekek könnyebben sodródnak önveszélyeztető élethelyzetbe, rossz társaságba. 

Leggyakoribb szabálysértések járásunkban a lopások, és a rongálások. Ezek a 

problématípusok hatósági jelzésekre kerültek intézményünkhöz. Ezekben az esetekben a 

segítő beszélgetések, a szülőknek nyújtott pszichológiai tanácsadás, máskor védelembe vétel 



során kidolgozott nevelési-gondozási tervben lefektetett magatartási szabályok, 

jelzőrendszerrel való feladatmegosztás vezethet eredményre. 

A Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulók problémái összetettek és egyre bonyolultabbak, 

komplex kezelést igénylőek.  

Veszélyeztetett gyermekekkel végzett tevékenységünk nélkülözhetetlen eszköze, amikor a 

családokról és problémáikról saját környezetükben tájékozódunk. A családlátogatások 

mellett segítőbeszélgetések, információnyújtás, tanácsadás, konfliktuskezelés is a szakmai 

szolgáltatás része. 

Felkérésre nyújtott szolgáltatásaink: környezettanulmányt végeztünk a gyámhatóságnak, 

gyámügyi eljárások során, örökbefogadáshoz véleményt készítünk, az érintett közoktatási 

intézmények felkérésére véleményezzük a magántanulói jogviszony létesítésére vonatkozó 

szülői kérelmet.  

A tankötelezettség mulasztásával kapcsolatosan a jogalkotó az eddigieknél szigorúbb 

szabályokat állapított meg, így az iskolai hiányzások csökkenést mutatnak.  

A Gyermekjóléti Szolgálat statisztikájából megállapítható, hogy a kiskorúakat jellemzően 

saját családjukban, környezetükben - alapellátásban - gondoztuk. A szakellátásba került 

gyermekek száma lényegesen nem változott.  

 

Pszichológus célcsoportjai:  

Az érdeklődők körülbelül fele gyermeknevelési kérdésekben kért tanácsot. Sokan pszichés 

problémájuk miatt kérnek segítséget, valamint kisebb mértékben a családi - kapcsolati 

zavarok miatt jönnek szolgálatunkhoz.  Ma már nem jellemző az a társadalmi tendencia, 

miszerint inkább a magasabb iskolai végzettségűek igénylik önként a pszichológiai 

segítséget. Ma már minden társadalmi rétegből felkeresik a pszichológust. A pszichológusi 

szolgáltatást igénybe vevők elsősorban nők, részben anyaként kérnek segítséget, de pszichés 

nehézségeiket is sokkal könnyebben megosztják egy szakemberrel, mint azonos esetben a 
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férfi lakosság. Sajnos, ők sokszor csak későn, komoly mentális zavarok miatt kerülnek 

kezelésre, amelyek prognózisa így kétséges kimenetelű.  

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat válaszai a célcsoportok problémáira 

 
 

Az együttműködés módja: 

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a jelentkező gyermekvédelmi  

problémákat elsősorban alapellátás keretében az érintettek önkéntes együttműködésével 

igyekszünk kezelni. Amennyiben a családok önkéntes együttműködésre nem motiváltak, vagy 

az alapellátásban történő segítségnyújtástól eredmény nem várható, gyermekvédelmi 

gondoskodásra teszünk javaslatot.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat hatékonyságát szakmaközi együttműködés tökéletesítésével, a 

prevenciós tevékenységünk kiszélesítésével, hatékony jelzőrendszer működtetésével, 

szolgáltatás körének szélesítésével kívánja fokozni.  

A Gyermekjóléti Szolgálat esetében is jelentős törvényi változások történtek, amelyről 

folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait.  

A gyermeki veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai folyamatos ápolták, építették, frissítették kapcsolataikat az észlelő és 

jelzőrendszer tagjaival. 

Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival a rendszeres jelzőrendszeri találkozóinkon tematikus 

előadások, pozitív és negatív példák esetismertetésével, bemutatásával igyekeztünk az 

együttműködés hatékonyságát növelni.  

Folyamatosan megrendeztük a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácskozását, melyek 

során számtalan új tapasztalatra teszünk szert, amit felhasználunk a további együttműködés 

javítására.  

Gyermekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer tagjainak tevékenységük összehangolása érdekében 

szakmai konzultációkat szervezett, valamint szakmaközi megbeszéléseket tartott a 

gyermekvédelemben érintett szervezetekkel.  

Az elmúlt évek munkájának eredményeként ma már a sokproblémás családok hatékony 

esetkezelésének elengedhetetlen része a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakemberek 

együttműködése. Rendszeresek az esetkonferenciák. 

A kapcsolattartást segítő program a megszakadt vagy nem megfelelően működő szülő-

gyermek közötti kapcsolattartás helyreállítására törekszik Területei: mediáció, 

kapcsolatügyelet.  

Pszichológiai tanácsadás keretében pl. nevelési kérdésekben, életciklusból adódó 

krízisekben kapnak segítséget a gyermekek és családjaik. 

Fejlesztőpedagógus segítségével a leghátrányosabb helyzetű gyermekek felzárkóztatása, 

önbizalom erősítése történik. A pótvizsgára való felkészítő szolgáltatás a jelentős mértékű 

leszakadást kívánja csökkenteni.  



Jogász segít a szolgáltatást igénybe vevőknek eligazodni a jogszabályok értelmezésében, 

kérelmek megírásában. 

Nehezíti az adekvát beavatkozást az időben történő jelzés, ill. a jelzést küldő megfelelő 

intézkedéseinek elmaradása. Az elkövetkezőkben is fontos feladatunk, hogy a jelzőrendszer 

tagjai számára tudatosítsuk az időben történő jelzések fontosságát.  

 

 

Egyéni esetkezeléseket segítő további szolgáltatások 

 

 

ADOMÁNY SZOLGÁLTATÁS 

A nehéz anyagi helyzetben élő családok, egyének száma csekély mértékben emelkedett az 

elmúlt évekhez képest, azonban annak mélysége jelentősen megnövekedett. 

Intézményünk széleskörű adományozással igyekszik könnyíteni a súlyos anyagi problémákkal 

küzdők helyzetét. A növekvő munkanélküliség és az ebből is fakadó szegénység miatt egyre 

nagyobb igény mutatkozik a lakosság részéről a tartós élelmiszer adományra.  

Néhány ellátott településen már működik a magánszemélyek által felajánlott, többnyire 

konzerv, tartósélelmiszer adományozás, amit az adott település legrászorultabb családjainak 

osztunk szét.  

2015-ban a szükségleteket látva jelentős mennyiségű adományt gyűjtöttünk.  

Adományok típusai: 

 Tartós élelmiszerek, konzervek, üdítők, bébiételek  

 Pékségből kenyér, zsemle 

 Több tonna felnőtt és gyermek ruhanemű  

 Újszülötteknek és csecsemőknek téli-nyári rugdalódzó 

 Tisztálkodó szerek: öblítő, mosószer, sampon, fogkrém, cipőpaszta, 

 Iskolai felszerelések: ceruza radír, vonalzó, tornacipő, 

 Bútorokat, bútorszállítás lehetőségét, 

 Számítógépek, televíziók 

 Számtalan játék 

 Karácsonyi ebéd 60 főre 

Az adventi időszakban összegyűlt adományokból összesen kb. 75 családot tudtunk 

karácsonyra ajándékcsomaggal megajándékozni. A csomagokban a tartós élelmiszereken 

kívül a családban élő gyerekeknek játékok kerültek átadásra. 

Budakalászi telephelyünkön minden hónap utolsó napján megrendezett „Adományok napja” 

szolgáltatásunk nagy népszerűségnek örvend, 2015-ben is több tonna ruhaneműt osztottunk 

ki. 

KAPCSOLAT PROGRAM  

 

A Kapcsolat Programunkon belül a következő speciális szolgáltatásokat nyújtjuk a családi 

problémák kezelésére: 

 Kapcsolatügyelet 

 Mediáció 

 Családkonzultáció 



A mediátorok beiktatása egy válási procedúrába lehetővé teszi, hogy a felek közösen, 

önkéntesen hozzanak döntéseket akár vagyoni, akár a gyermeket érintő vitás 

kérdésekben.  

Az önként tető alá hozott megállapodásokat a felek nagyobb valószínűséggel tartják be, mint 

az olyan ítéleteket, melyeket fejük felett meghozott döntésnek élnek meg. 

2015-ben tovább csökkent azon mediációk száma, ahol tényleges megállapodás is született. 

Ennek okát legtöbbször abban látjuk, hogy az erős érzelmi- indulati viharban lévő kliensek 

nem képesek racionális döntéseket hozni még segítő szakember irányítása mellett sem.  

 

INFORMÁCIÓS PONT 

 

2015-ben is nyitva állt információs pontunk Szentendrén, a Püspökmajori lakótelepen, a 

város egyik legneuralgikusabb pontján. A szolgáltatást igénybevevőkhöz helybe ment 

mindkét szolgáltatás. Az információs ponton rendszeresen adományosztást is tartottunk. Az 

infópont nem hozta a várt eredményt a Püspökmajori lakótelep lakossága nem élt igazán a 

lehetőséggel, így a helyben történő szolgáltatásunkat 2016. január 1.-vel beszüntettük 

 

JELZŐRENDSZER 

 

Jelzőrendszer működése:  

A törvényi rendelkezésnek megfelelően 2015-ben is hat alkalommal tartottunk 

jelzőrendszeri találkozót Szentendrén, az intézmény székhelyén. Ezen túl az ellátott 

településeken is folyamatosan kapcsolatban vannak kollégáink a jelzőrendszeri tagokkal. A 

tavaszi és őszi hónapok során találkozót tartanak, ahol rendszerint az aktuális törvényi 

változásokat, dilemmákat vitatják meg egymással, valamint a térségi együttműködést 

erősítendő, lakossági programok közös szervezését kezdeményezik. 

A 2015-ben évben a jelzőrendszeri találkozók színvonala tovább emelkedett.  Igyekeztünk 

változatos, igényeken alapuló, széleskörű érdeklődésre számot tartó előadásokat szervezni. 

 

PSZICHOLÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A pszichológus Családsegítő Szolgálattól érkező eseteinek kis részéből lesz csak hosszabb 

lélegzetű terápia, melynek okai között szerepel:  

 

A kliensek egy részének pszichés állapota teljes rehabilitációt nem enged meg, mert 

személyiségfejlődésük nagyon sérült, súlyos függőségekkel küzdenek, illetve nem 

motiváltak a hosszan tartó közös munkára. Ezekben az esetekben a pszichológiai 

megsegítés általában egy aktuális problémára fókuszál. Néhány alkalmas tanácsadás, 

támogató terápia, ami – a lehetőségekhez képest – változásokat hozhat.  

A kliensek egy másik csoportja, ellentétben az előzőekkel, jól strukturált, viszonylag 

egészséges családban él, a család pszichés állapota, strukturáltsága olyan jó, hogy csak 

rövidtávon van szükség tanácsadásra, támogatásra. Ezeket az eseteket általában sikerrel 

lehet lezárni.  

 



FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSI SZOLGÁLTATÁS 

 

Hátrányos helyzetű, többségében a Gyermekjóléti Szolgálat által delegált - kisebb számban 

önként jelentkező, - tanulmányaikhoz segítséget kérőknek nyújtott szolgáltatás. Óvodás 

korútól érettségizőkig minden korosztály igénybe vette szolgáltatásunkat. A több éves 

tapasztalat alapján elmondható, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma nem 

csak gyarapodik, de a problémák súlyossága is egyre mélyülő tendenciát mutat.  

Ha bekövetkezik a sajnálatos bukás, akkor rászoruló gyermekek a nyári felkészítést szokták 

igénybe venni, ami nagy százalékban sikeres vizsgával zárul. A foglalkozásokon rendszeresen 

megjelent gyerekek közül senki nem bukott. 

A pótvizsgákon valamennyien átjutottak, tanulmányaikat felsőbb osztályfokon 

folytathatták. A szükséges eszközök, forrásanyagok, másolási lehetőség, számítógép 

használat, internet, fejlesztő játékok, rendelkezésre állnak. 2015-ben új szolgáltatásként 

OKJ vizsgára készülő felnőtt lakost is segítettünk felkészülésében 

 

SZABADIDŐS PROGRAMOK 

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a prevenció munkánkban, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt 

lakkossággal ne csak a problémák felmerülése és megoldása során találkozzunk, hanem 

minél több esetben, örömeiben is osztozzunk, ezért saját programjainkon túl rendszeresen 

részt veszünk a települések, illetve civil szervezetek által szervezet programokon is. 

Nyári tábor 

2015-ban ismét megrendeztük nyári táboroztatásunkat. 

A tábor célja: minél több gyermeknek biztosítsuk, hogy gyermekkorában legalább 

egyszer eljuthasson a Balatonra.  

A gyermekek kiválasztása elsősorban a szolgáltatásainkat igénybe vevő családok 

gyermekei közül kerül ki, azonban fontosnak tartjuk, hogy olyan családok gyermekeinek is 

helyet adjunk akik, még nagy nehézség árán kifizetik a közüzemi díjakat és szerény módon 

meg is élnek, azonban arra már nincs lehetőségük, hogy akárcsak egynapos programot 

is szervezzenek gyermekeiknek. 2015-ben is 20 gyermeket táboroztattunk 

Balatonszárszón. 

 Mobil Játszóház 

Szintén hosszú évekóta működő nyári szabadidős programunk a Mobil játszóház. A nyári 

szünidő 10 hetében minden szerdán másik településen verjük fel sátrainkat és tesszük 

színesebbé a vakációt. Továbbra is azt preferáljuk, hogy lehetőség szerint a család közösen 

vegyen részt a rendezvényen, így az egyéni élményen túl, családi emlék is lehet a közös 

játszónap. A részvételi arány településenként változó. A helyi újságoknak továbbra is 

köszönjük híreink folyamatos megjelenítését.  

 

INTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK 

 

Intézményi keretek között állandó rendezvényeink a gyermeknap, a szociális munkások 

napja, valamint karácsonyi rendezvényünk.  

 



Gyereknap 

Gyermeknapi programunk családi program, a családi versenyjátékokon, csapatjátékokon túl, 

célunk, hogy a szülők olyan játékötleteket kapjanak, ami minimális költségekkel nyújthat 

teljes kikapcsolódást az egész családnak. A közös játékon túl játékadományok kiosztására is 

lehetőség nyílik ezen a napon. 

Szociális Munka Napja 

A Szentendrei Járásban intézményünk rendezi a Szociális munkások napját. Célunk a 

szociális szakma identitásának erősítése. 

Évente más-más gondolat jegyében építjük fel a programot, 2015. évben a rendezvény a 

változások jegyében zajlott. A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó kollégák 

képviseletében minden szakterületről képviselik a szakmát. 

Karácsony 

Ahogy talán mindenhol, intézményünkben is karácsonyi ünnepségünk az év 

legmeghatározóbb programja. 

Állandó, széleskörű szponzorainknak köszönhetően 2015-ben adománygyűjtésünk igen 

sikeres volt. Az ünnepségen résztvevő legnehezebb élethelyzetben lévő családokon túl, 

klienseink jelentős részének tudtunk tartós élelmiszerből álló családi ajándékcsomagot, 

a gyermekeknek játékokat, valamint az egyedül álló felnőtteknek személyre szóló 

meglepetéseket ajándékozni. Az ünnepséget hagyományainkhoz híven 2015-ban is közös 

vacsorával zártuk. Köszönjük Budakalász Városának, hogy ünnepségünknek helyet biztosított 

a Faluházban. 

PR 

 

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat törvényben előírt feladata a lakosság 

folyamatos tájékoztatása, az intézmény működésével (elérhetőség, nyitva tartás) és 

szolgáltatásaival kapcsolatban. 

Intézményünk által szervezett és megrendezésre került eseményekről – gyermeknap, 

játszóház, szabadidős programok, adományosztás - folyamatos hirdetés jelent meg a 

Szentendre és Vidéke újságban, számos önkormányzati lapban, valamint elektronikus 

felületeken. 

JOGÁSZ 

 

Ingyenes jogi tanácsadásunk (nem képviselet) továbbra is igen népszerű, elsősorban a nehéz 

anyagi helyzetben lévő a folyamatosan változó jogszabályokat értelmezni egyre nehezebben 

tudó lakosság körében. Jogász segít a szolgáltatást igénybe vevőknek problémáik 

megoldásában, érdekeik képviseletében. 

2015-ben 90 fő esetében történt jogi segítségnyújtás. 

 

Szentendre, 2016. március 11. 

 

                                                                                             Bognár Judit 

                                                                                         Intézményvezető 

 



 

A Családsegítő Szolgálat beszámolója  

Budakalász 

2015. 
 
Budakalász lakosságának száma a KSH 2015. januári adatai alapján 10.660 fő volt. 

Budakalász 2009-ben kapta meg a városi rangot. Területét alkotja Lupa-sziget, Omszki-tó és 

Szentistván-telep, amely az 1920-as években tisztviselők lakótelepeként épült. Budakalász 

kedvező fekvésének köszönhetően, nagyon régóta folyamatosan lakott hely. Budapesthez 

közel fekszik, ennél fogva sohasem számított elmaradott területnek. Közlekedési helyzete 

mindig is kitűnő volt: itt a Duna völgyében futott a Budát Visegráddal összekötő út, amelyet 

sokáig hadi útként is használtak. Ma ez a 11-es számú főút, amely a települést bekapcsolja az 

országos vérkeringésbe. 2008 szeptemberétől pedig az M0-ás gyorsforgalmi út északi 

szakasza biztosítja a K-N Y-i irányú közlekedés lehetőségét. 

1888-ban nyitották meg a Szentendre Helyi Érdekű Vasutat (HÉV), amely a mai napig a 

legfontosabb közlekedési eszköze a Budapesten munkát keresőknek, vállalóknak és 

tanulóknak. 

 

Szolgáltatásaink igénybevétele a lakosság és jelzőrendszer által megtett jelzések, illetve 

önkéntes megkeresések alapján történtek. 

 

A 2015-ös év folyamán a Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait 151 fő vette igénybe. Ebből 

60 esetben történt szerződéskötés, 91 esetben pedig egyszeri segítségnyújtás. 

 

 
 

 

2015-ban az esetszám jelentősen megnövekedett. A szolgáltatást igénybevevők legtöbbször 

egy egész család problémáját képviselik, így a segítségnyújtás jóval több lakost érint, mint 

ami a statisztikában megjelenik. Az esetszám növekedésében a kötelező jelzőrendszeri 

tagokkal való kiváló együttműködés is szerepet játszik.  Emellett a családgondozókkal 

kialakított bizalmi kapcsolat, az eredményes segítségnyújtás is elősegíti, hogy klienseink 

tovább viszik az intézmény hírét, megismertetik környezetükkel szolgáltatásainkat. E 

szájhagyomány után terjedő információáramlás, többet ér minden hirdetésnél, szórólapozásnál 
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Forgalmi adatok: 

Esetforgalom: 851 

Ügyfélszám: 151 fő 

Esetszám: 60 fő 

 
 

A számok tükrében: 151 ügyfél és hozzátartozóik kerestek fel bennünket. 851 esetben került 

sortalálkozásra, gondozásra. A szolgáltatásaink nagyon változatosak és komplexek. Célunk 

mindig a szakszerű segítségnyújtás, az életvitel megkönnyítése. 

 

Az elsődleges problémák köre 

Foglalkoztatással kapcsolatos 8 fő 

Ügyintézés segítése 31 fő 

Anyagi problémák 43 fő 

Családi- kapcsolati problémák 1 fő 

Életviteli tanácsadás 10 fő 

Lelki-mentális támogatás 2 fő 

Információ 35 fő 

Egyéb 5 fő 
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Foglalkoztatással kapcsolatos 

 

A szolgálatnál elhelyezkedési problémákkal küszködő kliensek közül csökkent a középfokú 

képesítéssel rendelkezők száma. A problémával jelentkezők többsége 8 általános, vagy annál 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik, és egyre gyakrabban találkozunk az 

analfabétákkal, akik csupán 1-2 osztályt végeztek el. A szakma hiánya egyre nagyobb gondot 

jelent, mivel már egy egyszerűbb munkakörben is elvárja a munkáltató a szakképzettséget.  

Újabb tendenciaként az tapasztalható, hogy már gyártósori betanított munka esetén is 

kérik a középfokú végzettséget. 

Visszatért a korábbi években tapasztalt tendencia is, hogy az ügyfelek általában 2-3 hónapig 

tudják megtartani munkahelyüket, legtöbben már a próbaidő alatt kiesnek a munkaviszonyból. 

Gyakran a munka idény jellege miatt, de számos esetben egészségügyi és mentális okokra is 

visszavezethető a munkában eltöltött rövid idő. 

Azon klienseink, akik a 45-50 évesen veszítették el állásukat, nagyon nehezen tudnak újra 

elhelyezkedni.  

Egyre nagyobb szerepe van az internet használatának és az informatikai ismereteknek 

az álláskeresésben; már a 8 általános iskolai végzettséggel betölthető munkakörök esetében 

is komplett fényképes pályázati anyagot kérnek a munkáltatók, elektronikus úton, nem ritkán 

a számítógépes ismereteket is elvárják.  

Önéletrajzírással folyamatosan megkeresik Szolgálatunkat a munkát keresők, ha van 

már elkészített anyag, akkor átnézzük, frissítjük, illetve ha még nincs, akkor segítünk a 

megírásban. Jó és bevált módszer, hogy álláskereső fiókot és személyes e-mail címet 

létesítünk, ahonnan elküldjük a jelentkezéseket az álláshirdetésekre, valamint ahova a 

munkaadók válaszai érkeznek. 

 

Anyagi problémák 

Az anyagi problémákkal küzdők száma jelentősen nem emelkedett. Azonban a nehéz 

élethelyzetben lévőknek, alig-alig van lehetőségük javítani helyzetükön. Az anyagi 

problémák általában nem jelentenek igénytelenséget, a családok alkalmazkodnak 

körülményeikhez, rátanulnak az új életformában való működésre. Néhány családnál azonban 

sajnos megjelent az ágyi poloska, és az egyre gyakoribb tetűfertőzés is.  

A munkanélküli, szenvedélybeteg, egészségkárosodott, és a nagycsaládosokat veszélyeztetik 

leginkább az anyagi nehézségek. Az emberek egyre kevesebb pénzt tudnak kiadni ruházatra, 

cipőre, kisebb háztartási eszközökre.  

Bármilyen anyagi támogatásnak – legyen a pénzbeli, vagy természetbeli – örültek a kliensek. 

Sokaknak a közüzemi számlák kifizetése után élelemre, ruhára már nemigen maradt pénze. 

Egyre nagyobb szerepet játszik a ruhaadományozás. 2015-ben 10 alkalommal tartottuk meg 

az Adományok napját, ahol közel 200 család részére több tonnányi ruhaadományt osztottunk 

ki, valamint konyhai eszközöket, játékokat, kisebb (székek, asztal) és nagyobb bútorokat, 

háztartási gépeket (ágy, szekrénysor, TV stb.) közvetítettünk. Az adatok szerint kb. 35 olyan 

család van, akik rendszeres visszatérők, még az extrém időjárás sem riasztja vissza őket (nagy 

eső, szélvihar, kánikula). Ők tulajdonképpen nálunk szerzik be összes ruhadarabjukat. 

Jellemzően a nyár végi, ősz eleji időszakban emelkedett jelentősen az érdeklődés az 

adományok iránt, valószínűsíthetően összefüggésben van az őszi iskolakezdéssel, a hideg idő 

beálltával valamint a tűzifa-vásárlással együtt járó többletkiadással. 

 



Adományok 

adományosztás száma 10 alkalom 

adományozottak száma 200 fő 

rendszeresen visszatérők száma 35 fő 

 

 

Ügyintézésben való segítségkérés 

 

A második legnagyobb kategória az ügyintézés segítése. Korábbi évekhez képest nem 

változtak az ügyek típusai. Továbbra is társadalombiztosítási, egészségügyi, foglalkoztatási, 

családtámogatási ellátások, okiratpótlások (taj- és adókártya, lakcímkártya) a szociális 

pénzbeli ellátások, szociális bérlakás, ápolási segély igénylésében, hivatalos szervekkel való 

együttműködésben (NYUFIG, NAV, MÁK, ELMÜ, Bevándorlási Hivatal stb.) kértek 

segítséget.  

 

Életviteli probléma 

 

Tapasztalatink alapján elmondható, hogy az anyagi problémák, a tartós 

munkanélküliség jelentősen lerontja az érdekérvényesítő képességet is. Az ügyfelek 

önértékelését, társadalmi helyzetét a megszerzett állás betöltése és sikeres megtartása újra 

helyreállítja. 

Nehézséget jelent továbbra is, hogy ügyfeleink egy része hospitalizálódik, beletanul a 

„kliens-létbe” és ebből az állapotából az idő előrehaladtával egyre nehezebb 

kimozdítani. Elsősorban arra törekszünk, hogy ügyfeleinket képessé tegyük saját életük 

vitelére, saját ügyeik intézésére, merje, tudja felvenni a kapcsolatot a hatósággal, hivatallal, 

szolgáltatóval. Előfordul azonban, hogy az ügyfelet „kézen fogva” kell vezetni a hivatalok 

útveszőiben és az ügyintézés során. 

 

Lelki-mentális probléma 

 

A hozott problémán túl, - a segítő beszélgetések során – egyre gyakrabban találunk a 

háttérben a gyermeknevelési, a családi-kapcsolati és a konfliktuskezelési nehézségeket is. 
A lelki nehézségekkel küzdők körében a mindennapi élettel való megküzdés képessége 

hiányzik. Sokszor elég egy beszélgetés, amely után saját maguk találhatják meg a kivezető 

utat problémáikból. Amennyiben erre nem képesek, akkor terápia vagy konzultáció keretén 

belül Szolgálatunk pszichológusa segít kezelni problémáikat. 

 

 

Jelzőrendszer 

 

A jelzőrendszeri tagokkal továbbra is aktív az együttműködés. Régóta jó kapcsolatot ápolunk 

a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, a rendőrséggel, a Vöröskereszt helyi hajléktalan 

szállójával és utcai szociális munkásaival (2015. június 30-ig), védőnőkkel, helyi oktatási 

intézményekkel valamint az Idősek Klubjával.  A jelzőrendszer tagjaival évente két 

alkalommal szakmai egyeztetéseket tartunk, aktuális szakmai témákat vitatunk meg. Szükség 

esetén az esetekhez kapcsolódó feladatokat tisztázzuk, felosztjuk, ha szükséges 

esetkonferenciát hívunk össze. 

 

 



 

Egyéb tevékenységeink 
 

 

A Szolgálatunk Mobil játszóház programjával 2015-ben is több alkalommal jelen voltunk a 

településen, ahol játéklehetőséget biztosítottunk a gyermekek részére. 

 

 

Nyári tábor 

Hagyományos nyári táborunk keretében a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2015-ben 20 gyermeknek (11 társulási településről), köztük Budakalászról 3 

gyermeknek, tudott lehetőséget biztosítani a Balaton melletti a nyaralásra. Célunk, hogy a 

gyerekek a család kedvezőtlen anyagi helyzete miatt ne szenvedjenek hátrányt és 

megfelelő ismeretekkel gazdagodjanak mind szociális, mind kulturális téren. 

 

Adományok napja 

 

Az adományozás célja, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező, a nehéz anyagi 

helyzetben élő családok térítésmentesen juthassanak hozzá ruhához, gyermekjátékokhoz, 

konyhai eszközökhöz, háztartási gépekhez, illetve bútor adományokhoz, ezzel is javítva 

életkörülményeiket.  

A budakalászi lakosok körében nagy hagyománya van az adományozásnak, szívesen 

hoznak adományokat a rászorulóknak. 

 

Adományozó tevékenységünk két nagy területet ölel fel: 

  - Adománygyűjtés és osztás 

 -  Nagyobb dologi javak közvetítése (bútor, háztartási eszközök stb.) 

 

A rendelkezésre álló raktárhelyiség szűkössége miatt a nagyobb tárgyi adományok közvetítés 

útján kerültek a rászorulókhoz. Háztartási nagygépeket (mosógép, centrifuga, hűtőszekrény) 

sokan keresnek, sajnos ezekből kevés felajánlás érkezik.  

 

Karácsonyi ünnepség 

 

Karácsonyi ünnepségünkön Budakalászról 3 családot láttunk vendégül a budakalászi 

Faluházban. Köszönjük Budakalász Városának, hogy immár második alkalommal adott 

helyet az ünnepség lebonyolítására. 

Az ünnepségre meghívottak száma korlátozott volt. Akiket az ünnepségre nem állt 

módunkban meghívni, azoknak ajándékcsomagokat készítettünk, aminek nagy részét tartós 

élelmiszerrel és a gyermekek részére játékokkal töltöttünk meg.  Budakalászon 5 rászoruló 

család számára készítettünk ily módon még ajándékcsomagot. 

 

 

                           Benczik Orsolya és Kiss Eszter 

                               családgondozók 

 

 

 

 



 

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 

 Budakalász 

2015. 

 

 
Budakalász lakosságának a száma 10 660 fő, ebből a gyermekek száma hozzávetőlegesen 

2200 fő. 

Budakalászon a Gyermekjóléti Szolgáltatást a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el. Szentendrén székhellyel, Budakalászon területi irodával rendelkezik. 

Az alapellátás módja a családgondozók által végzett gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek 

testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 

A szolgáltatás biztosítása során a hangsúly a veszélyeztető tényezők csökkentésén a 

(prevención) és a család erősségeire való alapozáson, a családi egység megőrzésén van.  

 

A megelőzésnek szerves része a Szolgálat által működtetett észlelő és jelzőrendszer. A 

jelzőrendszeri tagok a következők: nevelési – oktatási intézmények, házi–és gyermekorvosok, 

védőnők, körzeti megbízott, Járási Gyámhivatal illetve a nem állami szervek. 

A kapcsolat a jelzőrendszer tagjaival megfelelő. A jelzőrendszerrel való együttműködés 

szoros és folyamatos. A védőnői szolgálat részéről bátran kerestek meg problémáikkal, 

többször voltunk együtt családlátogatáson közös eset kapcsán.  

2015–ben a munkakapcsolat a bölcsőde és a házi gyermekorvosi szolgáltatással is 

szorosabbá vált. Az együttműködés magában foglalja a rendszeres tájékoztatást, valamint az 

információk cseréjét a településen élő gyermekek problémái kapcsán. Ezt segítik elő a 

szakmaközi megbeszélések és az esetkonferenciák, amelyek a jelzőrendszeri tagok 

részvételével kerülnek megrendezésre. 

 

A 2015–ben az önkéntes megkeresések száma jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest. 

A legtöbb jelzést továbbra is a közoktatási intézményektől kaptuk. A településen az 

igazolatlan iskolai hiányzások okán védelembe vett gyermek 1 fő volt.  

 

A jelzőrendszer működtetése mellett a Szolgálat fő feladatai között szerepel a szervezés, 

szolgáltatás, családgondozás. 

 

A családgondozás mindenkor a segítő kapcsolatra épül, amihez elengedhetetlen a bizalom, 

ehhez időre és fogadókészségre van szükség. A családgondozás filozófiája, hogy a gyermek 

jólétét akkor szolgáljuk legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat eseteit áttekintve egyre több a családi konfliktussal, válással, 

kapcsolattartási problémákkal terhelt családok száma. Eluralkodó szemléletté kezd válni a 

„győzni minden áron”. A családoknál egyre gyakoribb a bántalmazás, és a gyermek 

eszközként való  használata a szülők harcában. 

 

Fontosnak tartom megemlíteni a Kapcsolat Programunkat, ezen belül is a 

Kapcsolatügyelet Szolgáltatásunkat. A 2015 évben, a Járási Bíróság, a Gyermekjóléti 

Szolgálat illetve önkéntes alapon történtek megkeresések. A 2015–ös évben a budakalászi 



területi iroda továbbra is helyet tudott biztosítani felügyelt kapcsolattartás esetében. A 

mediációs szolgáltatásunkat több esetben is igénybe vették a családok. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk speciális szolgáltatásaink megismertetésére is: 

kapcsolatügyelet, mediáció, pszichológusi, fejlesztő pedagógusi, jogi 

segítségnyújtásainkra. 

 

 

A családgondozás történhet: 

 

 önkéntes megkeresésre, 

 jelzőrendszer által küldött személlyel, 

 együttműködésre kötelezés során: védelembe vétel esetében, szakellátásban lévő 

gyermek családjával.  

 

A Szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint 2015-ben: 

 

 

Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma 

Önkéntes (szülővel közösen) 5 

Együttműködésre kötelezett (hatóság által) 2 

Jelzőrendszer által küldött 19 

Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 2 

Gyámhatóság által kezdeményezett 7 

Összesen 35 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2015. év alatt összesen 39 gyermeket gondozott, alapellátás 

keretein belül, 2 gyermeket védelembe vétel keretében. Ez 33 családot jelentett.  

Három gyermeket kellett bűncselekmény illetve szabálysértés elkövetése miatt gondoznunk. 

 

A kezelt probléma típusokat illetően a következők jelentkeztek 2015-ben: 

 

Megnevezés Szakmai tevékenység száma 

(halmozott adat) 

Gyermekek száma 

Anyagi 25 2 

Gyermeknevelési 139 13 

Magatartászavar 138 3 

Családi konfliktus 163 11 

Szülő, család életvitele 42 2 

Szülői elhanyagolás 31 8 

Összesen 557 41 

 

 

A probléma típusoknál a 2015 évben is magasabb volt a családi konfliktusokkal jelentkező 

családok száma. A többi problématípus az előző évekhez viszonyítva nem változott. 

 

 



 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2015-ben: 

 

Megnevezés Szakmai tevékenység 

száma (halmozott adat) 

Gyermekek száma 

Információnyújtás 261 41 

Segítő beszélgetés 127 33 

Tanácsadás 39 21 

Hivatalos ügyekben való 

közreműködés 

19 9 

Családlátogatás 98 41 

Első védelembe vételi 

tárgyaláson való részvétel 

8 9 

Pszichológiai tanácsadás   

Konfliktuskezelés 113 29 

Szakmaközi megbeszélés 2 -------- 

Esetkonferencia 4 5 

Adományozás 33 15 

Összesen 718 207 

 

 

A 2015. év során is több szabadidős programot szerveztünk a budakalászi gyermekek 

számára: mobil játszóház, karácsonyi ünnepség, gyereknap. 

A Budakalász Városnap rendezvényén is részt vettünk. 

A társult 11 településről 20 gyermek közül, 2015 nyarán három budakalászi gyermeket egy 

hétig táboroztatott intézményünk a Balaton mellett, ahol az ellátás ingyenes volt számukra.  

 

Prevenciós szolgáltatások: 

 

Megnevezés Szakmai tevékenység 

 

Szolgáltatásban részesülők 

Játszóház 3 25-30 fő 

Iskolai szünidős tábor 12 3 

Összesen 15 3 

 

A jövőben is célunk a már kialakult és jól működő szakmai kapcsolatainkat ápolni, 

programjainkat megőrizni és lehetőségeinkhez képest bővíteni. 

 

 

                                                                                Készítették: Lázár Judit, Németh Zsuzsanna  

                                                                                                          családgondozók 

                                                                         

 

 


