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 Éves beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkájáról 

2020. szeptember 1- 2021. augusztus 31. 

I. Általános adatok 

Jánoshalma Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézményünk fő tevékenysége 
az óvodai nevelés. A székhelyen (Radnóti u. 12.) kívül a gyermekek gondozása-nevelése a 

Batthyány u. 14. szám alatti telephelyen történik. 

OM azonosító: 202400 

További tevékenységek: 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.  

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.) 

Család- és Gyermekjóléti Központ (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.) 

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a 
közfoglalkoztatottak létszáma alapján intézményünk engedélyezett alkalmazotti létszáma: 46 

fő. Betöltött létszám: 45+1 fő felmentési idejét tölti (Család-és Gyermekjóléti Központ) 

Megoszlása: 

Jánoshalma, óvodák (óvónő, ped. asszisztens, dajka, óv. titkár, udvaros, vezető): 30 fő, ebből 
1 fő óvodapedagógus az EFOP- 3.9.2-16-2017-00057 augusztus 31-ig teljes munkaidőben. 

Bölcsőde: 3 fő 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 2 fő 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (családsegítők, szakmai vezető): 4 fő 

Család-és Gyermekjóléti Központ (esetmenedzserek, iskolai, óvodai szociális munkások, 
szociális diagnózis munkakör, szakmai vezető): 7 fő  (ebből 1 fő felmentési idejét töéti) 

Ebből 2 fő prevenciós munkatárs az EFOP-1.5.3-16-201-00082 pályázat fenntartási idejében. 
(2022. 06. 30.) 
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II. Működési feltételek 

1. Bölcsőde 

Negyedik nevelési évét zárja a szakmailag önálló, feladatellátás a Radnóti utcai székhelyen. 

Ebben az évben sem kellett felvételi kérelmet elutasítani, hely hiány miatt. Januárban 2 család 

kérelmét kellett visszautasítanunk helyhiányra hivatkozva. Szeptemberben az előírt 12 

kisgyermek helyett 14 kezdte meg a közösségi életét (14 fő akkor vehető fel, ha minden 

gyermek betöltötte 2. életévét) a nevelési év 2. felére a megengedett 14 fő jár bölcsődei 

csoportunkba. Ingyenesen 13 fő étkezik.  

Összesen 468 napot hiányzott igazoltan a 14 fő bölcsődés. Átlagosan 33 nap (tavaly:18 nap) 

jutott egy gyermekre. Igazolatlan mulasztás nem volt. 

 

 

2.  Óvodai nevelés 

A 2020. október 1-jei adatok alapján: 

Óvodás csoportjaink száma: 8  Összes létszám: 172 fő + 3 fő (SNI) = 175 fő 

Átlagosan 22 kisgyermek jár csoportjainkba. Maximális csoportlétszám 25 fő. 

SNI-s gyermekeink száma (2 főként kell tekinteni normatíva igénylésnél): 3 fő 

BTMN-s gyermekeink száma: 18 fő    SNI-s létszámunk 5 főre módosult év végére. 

Óvodásaink száma év végére 6 fővel növekedett. 

Óvodánkban a hátrányos, halmozottan hátrányos, BTMN-s gyermekek száma növekszik. 
Egyre több azon gyermekek aránya is, akik védelembe kerülnek az elhanyagoltságuk és a 
felmerülő nevelési-gondozási problémák miatt. A szülők között sok a fiatal. Életkoruknál 
fogva nem igazán sajátították el a gyermekneveléssel járó teendőket, a minimális higiénia 
biztosítását, az ideális családmodell kialakítását, megvalósítását. Egyre többször 
találkozhatunk a szülő hárító magatartásával, valamint az óvodától elváró olyan feladatok és 
cselekvési normák biztosítására, mely nem az intézmény feladata. 

A neveléshez-gondozáshoz szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel minden 
kolléga rendelkezik. 
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1997. évi XXXI. tv. 21/B. §  

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az alábbi esetekben: 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, azaz 

139.185 Ft 

ae) nevelésbe vették. 

 

Óvodánkban a gyermekek létszámát tekintve 92 %-a kap térítésmentesen napi háromszori 

étkezést. Az összes létszámot tekintve 14 fő fizet az óvodai étkezésért. 

 

Jogviszony létesítés: 

Az óvodai jogviszony megkezdése kötelezően 3. életév. Az óvoda felveheti azt a gyermeket 

is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, ha minden hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
/2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (1) / 

Hiányzás: 

Felméréseink alapján az óvodalátogatás többnyire rendszeres. Igazolatlan hiányzás nem 

jellemző, a gyermekek főként betegség vagy előre bejelentett távollét időtartamára maradtak 

távol az óvodától. A rendszeresség eredményességét igen nagymértékben befolyásolta az a 

tény, hogy ha 5 nevelési napnál többet hiányzik igazolatlanul a gyermek, akkor a 

gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot kell értesíteni, ha pedig hiányzása eléri a 10 

nevelési napot, szabálysértési hatóságot kell értesíteni. 

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §(4) a, és a (4b) / A büntetés a családi pótlék időszakos 
megvonását is jelentheti. 
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2021. március 8-tól (111/2021. Korm. r. és a 177/2021. Korm r. alapján) április 18-ig, 

óvodánkban a rendkívüli szünet elrendelése miatt gyermekfelügyeletet biztosítottunk.  

Ezt követően már csak a szülő írásbeli nyilatkozata alapján (járványhelyzetre való 
hivatkozással) maradhatott továbbra is otthon a gyermek.  

 

Problémaként jelentkezik: 

1. A családok év közbeni költözése, vándorlása és az ebből adódó intézményváltások, 
2. minden hiányzás igazolása, orvos által. 

 

Hiányzások száma: 

Igazolt hiányzás összesen: 5529 nap, átlagosan 30,8 napot hiányzott egy gyermek. (tavaly: 

5039 nap; tavaly előtt:3678 nap). 

Igazolatlan hiányzás nem volt. 

Tankötelezettség: 

A 2021/2022-es tanítási évben 53 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait valamelyik 

általános iskolában. 7 fő augusztus 31-ig betölti ugyan 6. életévét, de a szakértői bizottság 

javaslatára még egy évet eltöltenek óvodánkban. 
/2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik/ 

Iskola éretlenség okai: 

- testi fejletlenség (összerendezetlen mozgás, nincs harmonikus finommozgás…) 

- lelki és szociális éretlenség (szorong, érdeklődése nem megfelelő, érzékelése, észlelése 

kevésbé differenciálódik, vizuális és akusztikus differenciálása nem megfelelő, szabályokhoz 

nem alkalmazkodik megfelelően…) 

- beszéde hibás, időnként nehezen érthető 

- gondolkodás egyszerű, szűk körben képes 

- megfigyelőképesség változó, gyenge 

 

2.1 A tehetséges gyermekek számára tehetség műhelyeket hoztunk létre, ahol hetente 1 

alkalommal 15.30 órától a délelőtti tevékenységektől eltérő játékos feladatokat, új 

ismereteket, mozgásokat, készségek fejlesztését valósítottunk meg.  
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Tehetség műhelyeink: zeneovi, angol és német nyelv, „kis felfedezők”. 

A zeneóvoda és az angol nyelv tehetséggondozás az EFOP-3.9.2-es pályázat keretében 2021. 

január 31-ig valósult meg. Majd a zeneovi és a német nyelv január 1-jétől június 30-ig az 

NTP-OTKP-20 kódszámú „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok 

támogatása” elnevezésű projekt keretében folytatódik. 

2.2 Az átlagtól eltérő fejlődési ütemű gyermekek fejlesztése szakvizsgával rendelkező (3 

fő) kolléga bevonásával valósulhatott meg. Anyagi forrását az EFOP-3.9.2-es projekt 

biztosítja augusztus 31-ig. 

2.3  Nyáron, diákmunka keretében a Testnevelési Egyetem hallgatója tart sport 

tevékenységeket és gyógytornát az ügyeletet igénylő gyermekeknek, illetve a felnőtt 

kollégáknak tartásjavító mozgást, tornát. 

2.4 Négy szakmai munkaközösségünk működött folyamatosan, többnyire havonkénti 

ülésekkel, illetve szükség esetén gyakoribb összejövetellel. 

 A, Vezetői munkaközösség 

1. Ülések időszaka: Minden hónap első hétfő délután. 

Résztvevők: intézményvezető, óvodavezető helyettes, telephelyvezető, szakmai vezető 

(bölcsőde), munkaközösség vezető. 

2. Ülések időszaka: Minden hét hétfő reggelenként, illetve igény szerint 

Résztvevők: intézményvezető, Család-és Gyermekjóléti Központ, Szolgálat szakmai 

vezetői, Gyerekház szakmai vezetője. 

 B, Környezeti munkaközösség 

Ülések időszaka: munkaterv alapján, hagyományaink figyelembevételével 

Résztvevők: állandó – munkaközösség vezető, óvodavezető helyettes, telephelyvezető 

          változó – nagycsoportos óvónők 

 C, Belső önértékelési csoport 

Az intézmény önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző 

pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, feladat ellátásához szükséges jog- és 

felelősségi körrel felruházott csoportja. 

Feladata önértékeléssel, értékeléssel és ellenőrzéssel, elégedettség méréssel kapcsolatos. 
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Résztvevők: óvodavezető helyettes, telephelyvezető, munkaközösség vezetők, szakmai 

vezető. 

 D, Tehetségműhely 

Ülések időszaka: munkaterv alapján. 

Résztvevők: állandó – tehetségműhely vezető, telephelyvezető, tehetségműhelyt tartó 

pedagógusok 

          változó – nagycsoportos óvónők 

 

 3. Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 

Fontos kiemelni, hogy egyre több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű család 

látogatja a házat és veszi igénybe a szolgáltatást. Sokat segítenek ebben a család-és 

gyermekjóléti szolgálat, központ munkatársai, illetve az Orczy utcai Közösségi Házban való 

jelenlét. A járványhelyzet miatt a kapcsolattartás az online térre helyeződött át. A mentori 

látogatások, segítették a törvényi előírások közös értelmezését, valamint a szakmai elvárások 

tekintetében történő egyeztetést. 

 

 

 4. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ 
Ötödik éve látja el feladatát intézményünk keretein belül, a szakmailag teljesen önálló két 

egység. A szolgálat és a központ élén is szakmai vezető áll. A családsegítők és az 

esetmenedzserek közötti munkakapcsolat nagyon jó, egymás munkáját segítik, a közös, 

kölcsönös együttműködés jellemzi a kollégákat. A központ kötelező feladatává vált az 

óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység, 2 fő látja el. Egyik kolléga Jánoshalma, másik 

kolléga a Járás köznevelési intézményeiben tart fogadó órát. Központ további kötelező 

feladata a szociális diagnózis, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal történő 

együttműködés, járási jelzőrendszeri tanácsadói tevékenység. 

 

III.  SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Általános rész 
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A feladatok elvégzése a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal történik. 

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel mindenki rendelkezik az óvodai, bölcsődei 

és gyerekház feladatellátásban. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál egy fő nem 

rendelkezik a szükséges végzettséggel. Központ esetében 2 fő nem rendelkezik a 

munkakörhöz elvárt végzettséggel, ebből 1 fő 2. éves hallgató szociális munkás szakon, 
tanulmányi szerződést kötöttünk a kollégával. 

Minden alkalmazott fegyelmezetten, munkaidejét pontosan betartva, feladatát maximális 

elhivatottsággal végzi. Mindannyian a gyermeket, az ellátottakat tartják szem előtt, legjobb 

tudásuk szerint végzik munkájukat. A kollégák összetartanak és segítik egymást.  

Tartós távollét, betegszabadság: 

Ebben a nevelési évben összesen 468 (tavaly 320; tavaly előtt 132) munkanapot töltött 39 

(tavaly 10; tavaly előtt 15) kolléga betegszabadságon és táppénzen. 30 napot meghaladó, 

tartósan távol 2 fő volt összesen 282 nappal. Intézményünkből nyugállományba 2 fő vonul, 

ebből 1 fő Krupa Józsefné a nők kedvezményes öregségi nyugdíjazása, 1 fő Turcsányi Mihály 

pedig az öregségi nyugdíj korhatár elérése alapján. 

 

Bölcsőde, Óvoda: 

Pedagógusok létszáma besorolásuk, fizetési fokozatuk szerint: 

  

Összes 

létszám 

Ebből: 
Szakvizsgával 
rendelkezők 

létszáma 

Ebből: 
PED I-be 

sorolt 

pedagógusok 
létszáma 

Ebből: 
PED II-be 

sorolt ped. 

létszáma 

Ebből: 
Mester 

pedagógus 
létszáma 

Ebből: 
Középfokú 

végzettséggel 
rendelkezik 

 

Bölcsőde 
1 fő - 1 fő - - -- 

Radnóti 
utcai óvoda 

 

11 fő 

 

9 fő 

 

1 fő 

 

8 fő 

 

2 fő 
- 

Batthyány 
utcai óvoda 

 

6 fő 

 

2 fő 

 

2 fő 

 

3 fő 

 

1 fő 
1 

 

Összesen: 

 

18 fő 

 

10 fő 

 

4 fő 

 

10 fő 

 

3 fő 

 

-- 

 

Állami normatív támogatás igénylésének alapja óvodában: 15,4 fő pedagógus volt. (dolgozott 

15 fő) 3 fő óvodapedagógus (összesen 2 teljes munkaidőben) az EFOP-3.9.2. pályázat 
keretében végzett fejlesztő feladatot. Bölcsődében:1 fő felsőfokú- és 1 fő középfokú 
végzettségű kisgyermeknevelő-gondozó dolgozik. 
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Ebben a nevelési évben Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásban 2 fő, 

Mesterpedagógus fokozatot célzó eljárásban 1fő vett részt. Minden eljárás sikeresen zárult, 

szakmai rátermettségüket bizonyítva 95 - 98% -os eredményeket elérve. 

A Belső Önértékelési Csoport éves ütemterve alapján minden kolléga teljesítette már az 

önértékelésben való részvételt, amely a tanfelügyeleti ellenőrzést hivatott előkészíteni.  

 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 

Mindkét munkatárs rendelkezik óvodapedagógus végzettséggel (1 fő főiskola, 1 fő 

középfokú). A gyerekház vezetője augusztus 31-ig megszerzi a Biztos Kezdet Gyerekház 

Ismeretek és Készségek elnevezésű 120 órás kötelező kiegészítő képzés tanúsítványát. A két 

munkatárs nem vett részt a pedagógus életpálya modellben, munkabérük nem a Kjt szerinti 

bértáblának az alapja. A pedagógusokra vonatkozó 10%-os „ágazati „ pótlékban sem 

részesülnek. 

Vezetői pótlékot kap a gyerekház szakmai vezetője. 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ: 

Beosztás Munkaviszony Munkaidő Végzettség 

1.1.Család- és Gyermekjóléti Központ 

1 fő szakmai 

vezető – 

jelzőrendszeri 

tanácsadó - 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 

gyermekjóléti alapellátás 
szakvizsgával 

1 fő 
esetmenedzser 

főállás heti 40 óra szociálpolitikus (felmentési idő) 

1 fő 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra általános szociális munkás 

1 fő 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra andragógus 

1 fő felvételi 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra 
általános szociális munkás, 

hitoktató 
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1 fő szociális 
segítő ISZM 

főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 

gyermekjóléti alapellátás 
szakvizsgával 

1 fő szociális 
segítő ISZM 

főállás heti 40 óra érettségi 

1.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

1 fő szakmai 
vezető  

főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 
gyermekjóléti alapellátás 

szakvizsgával 
1 fő 

családsegítő 
főállás heti 40 óra általános szociális munkás 

    

1 fő 
családsegítő 

főállás heti 40 óra pedagógus 

1 fő 
prevenciós 
munkatárs 

főállás heti 40 óra 
szociális, mentálhigiénés 

asszisztens 

 

IV.  TÁRGYI FELTÉTELEK 

Bölcsőde, Óvoda: 

A csoportszobák világosak, játékkal, bútorral megfelelően ellátottak. A törvény által előírt 

gyermekenkénti m2 biztosított. Játékban gazdag, minta értékű környezetben folyik a bölcsődei 

és óvodai élet, nevelés. 

A karbantartás, javítás folyamatos. A nagyobb javításokat, esetleges cseréket a vírushelyzet 

miatt már megkezdtük a veszélyhelyzet - és majd a nyári zárva tartások ideje alatt.  

 

A felajánlott adók 1%-nak, köszönhetően, részben fejleszteni tudjuk játék parkunkat. Ezúton 

is szeretnénk megköszönni az önzetlen, nagylelkű felajánlásokat. 

 

Az épületek, udvarok és egyéb karbantartásra, felújításra vonatkozó igényfelmérés írásban 

beérkezett a vezetőktől. A költségvetés lehetőségéig, fontossági sorrendben történik a 

megvalósítás a nyári időszakban. A bejárás e tekintetben részben már megtörtént a 

Városgazda Kft szakmai egység vezetőjével. 
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Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 
A telephely biztosítja a törvény által előírt feltételeket, valamint a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ közelségének (egy azon épület) köszönhetően az együttműködés a 

kollégák között, erősebb. A veszélyhelyzetre tekintettel 2021. március 8 – április 19-ig online 

térben (zárt Facebook közösségi csoportban) zajlott a kapcsolattartás. A pandémia ideje alatti 

elszigetelődés miatt át kellett gondolnunk a játszóudvar kialakítását. A kerítés áthelyezésével, 

füvesítéssel, hinta és homokozó, valamint játéktároló telepítéssel megnagyobbítjuk a játékra 

szánt területet. Köszönet az együttműködésért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 

Háza vezetésének. 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ: 
A Járási Központ kialakításakor lehetőségünk volt személygépkocsit, néhány kerékpárt és 

asztali számítógépet vásárolni. Mára minden „munkagépen” jogtiszta szoftver található. Az 

idősebb gépeket a költségvetés lehetőségéhez mérten próbáljuk lecserélni, v. tárhelyét 

bővíteni. Iratok tárolására két helyiségben is sikerült nagyméretű tároló szekrényeket 

készíttetni. Az irodák zsúfoltak, 3-4 kolléga dolgozik minden helyiségben. A szakmai vezetők 

egy irodában végzik mindennapi munkájukat.  

Továbbra is megoldatlan probléma az épületrész árnyékolása, mert a nyári időszakban szinte 

elviselhetetlen a hőség az irodákban. Légkondicionáló beszerelését költségvetésünk nem teszi 

lehetővé. A gázkazán élettartama is végéhez közeledik. Egyre többször kellett javítani, 

alkatrész beszerzése rendkívül nehézkes! 

Július 1-jétől kötelezően, napi jelentéssel (GYVR) rendszerben kell a kollégáknak dolgozni. A 

rendelkezésünkre álló internet sebesség és teherbírás nem elegendő. Napi problémákkal 

küzdünk! Az informatikus csak ideig-óráig tudja visszaállítani a munka végzéshez szükséges  

feltételeket. Gyakran omlik össze a rendszer, v. tűnik el a „Z” meghajtó! Munkaidő előtt, v. 

után maradnak bent a kollégák, hogy a határidőre feltöltsék a dokumentumokat és elvégezzék 

a feladatokat. Ezzel azonban túlóra keletkezik. 
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V. Nevelőmunka 

Óvodánk fontos célkitűzése a kialakított, meglévő értékek megőrzése és az elért eredmények 

megtartása, valamint a hagyományok ápolása. 

A játék elsődlegességét, valamint a környezeti nevelés fontosságát hangsúlyozzuk. 

Sok a részképesség zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási problémával küzdő 

kisgyermek. Ezért az egyéni bánásmód, differenciált egyéni fejlesztés hangsúlyozottabbá vált, 

különös tekintettel a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében. Nevelkedésük intézményünkben integrált keretek között zajlik. 

 

Fontos az átmenet nehézségeinek csökkentése akár az óvodába, akár az iskolába lépéskor. 

Az önkifejezés, önmegvalósítás terének lehetőséget biztosítottunk tehetséggondozói műhely 

keretében. Az eltelt évek azt igazolják, hogy szükség van a tehetséggondozásra, 

személyiségük komplex fejlesztésére a felzárkóztató fejlesztések mellett. 

Esélyt igyekszünk teremteni a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermek számára is 

egyaránt. 

Nevelőközösségünk elsődleges és alapvető feladata, hogy az óvodai élet s benne minden 

tevékenység a családi nevelés kiegészítését szolgálja. Erősíteni kell, ahol ez jól funkcionál és 

segíteni, pótolni, kiegészíteni, ahol ez kevésbé jól működik. 

Az iskolába lépőknél alkalmazzuk a DIFER (Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) mérést,  

amely tájékoztatást adhat az óvodában lévő és majd iskolába lépő gyermek felkészültségéről. 

Az óvónő részletes információkat kaphat a tanuláshoz szükséges képességek fejlettségéről, 

illetve hiányáról. 
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DIFER mérés eredménye és összehasonlítása az országos szinttel. 

 Írás-

mozgás 

Relációs 

szókincs 

Tapasz-

talati 

össze-

függés 

Elemi  

számolás 

Tapasz- 

talati 

követ-

keztetés 

Szocia

-litás 

Beszéd-

hang- 

hallás 

Értékelhetetlen 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

Előkészítő 1 fő 0 fő 0 fő 10 fő 3 fő 2 fő 1 fő 

Kezdő 17 fő 2 fő 6 fő 19 fő 8 fő 3 fő 1 fő 

Haladó 18 fő 9 fő 15 fő 2 fő 15 fő 5 fő 2 fő 

Befejező 11 fő 10 fő 16 fő 9 fő 12 fő 5 fő 9 fő 

Optimum 0 fő 26 fő 10 fő 7 fő 9 fő 32 fő 34 fő 

Országos szint Haladó Befejező Befejező Haladó Haladó Haladó Befejező 

Országos szint 

alatti teljesítők 

38% 23% 44% 61% 23% 10% 8% 

Tavalyi évben 

szint alatti telj. 

27% 32% 40% 28% 21% 25% 12% 

Tavaly előtti 

évben 

59% 24% 27% 27% 2% 0% 4% 

                                                               BTMN       18 fő 

2 H            18 fő 

3 H            18 fő 

SNI             3 fő 

 

Iskolai tanulmányait 53 kisgyermek kezdi meg szeptemberben. 

Mérésben rést vett 47 fő, 6 fő esetében nem készült el, hiányzása és óvoda váltása miatt.  

A 21 fő rendelkezik valamilyen részképesség zavarral (BTMN) és sajátos nevelési igényű 

szakvéleménnyel. 18 fő hátrányos helyzetű, 18 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű 
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családban él. (Természetesen nem feltétlenül a BTMN-s gyermekek a halmozottan hátrányos 

helyzetűek). 

Az iskolába menők közül az országos szintet nem érte el: 

Írásmozgás területen: 47-ből 18 fő     (tavaly: 56-ból 15 fő) 

Reláció szókincs területen: 47-ből 11 fő   (tavaly: 56-ból 18 fő) 

Tapasztalati összefüggés területén: 47-ből 21 fő  (tavaly: 56-ból 22 fő 

Tapasztalati következtetés területen: 47-ből 11 fő  (tavaly: 56-ból 12 fő) 

Elemi számolás területen: 47-ből 29 fő   (tavaly: 56-ból 16 fő 

Beszédhanghallás területen: 47-ből 4 fő   (tavaly: 56-ból 7 fő) 

Szocialitás területen: 47-ből 5 fő    (tavaly: 56-ból 14 fő) 

Mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a számadatok pontosan tükrözik városunk 

lakosságának leképezését (hátrányos helyzetű település; még mindig jelen van a 

közfoglalkoztatott; alkalmi munkából élők száma). Sokan képtelenek a rendszeres munkára, 

napirend kialakítására; egyszerűbb munkavégzésre; hiányzik a bonyolultabb munkafázis 

megértése, összetett feladatok elvégzése). 

Ebben az évben nem volt értékelhetetlen szinteredmény. A felzárkóztatás, fejlesztés kis-és , 

mikro csoportban márciusig, rendszeres volt. Fontos megjegyezni, hogy az idei és az előző 

nevelési év vírushelyzet miatti „kiesése” nehezen, v. lassan pótolható hiányosságokat 

„termelt”. Ebből adódóan az alapozás, elmélyítés, rögzítés fázisa részben-ill. teljes 

egészében elmaradt!  

Az írásmozgás kialakítása ebben a korban igen nehéz, sok szakember tartja korainak (a 

csontok kialakulatlansága miatt) ezt az időszakot. Azok a gyermekek, akik szinte csak 

intézményünkben használnak színes ceruzát, ecsetet, zsírkrétát, ott még nehezebb ennek a 

szintnek a teljesítése (nem beszélve a nehéz feladat sorról). 

Kimagaslóan magas százalékos eltérést mutat az országos szinttől az elemi számolás 

készségszintje! Ennek okát a tanévzáró értekezleten keresni foglyuk. Rövid-és hosszú távú 

terveket felállítunk e számadat csökkentése érdekében! 

Fejlesztési feladatunk: 

Az értékek alapján szükséges azon területek átvizsgálása, megfelelőbb módszerek bevezetése, 

melyeknél az országos szint alatt történt a teljesítés. Az eredmények javítása érdekében a 
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tavalyi évre vonatkozóan közösen (3 fejlesztő kolléga segítségével) elkészítettük a cselekvési 

tervet. Ebben az évben felülvizsgáljuk és a szükséges kiegészítéseket megtesszük. Valamint a 

következő év elején egy nevelésmentes nap keretében ötleteket, eszközök készítéséhez 

iránymutatást, fejlesztési tanácsokat, fogalmazunk meg fejlesztő kollégáink javaslatai alapján. 

 

Óvodánk 2 alkalommal is elnyerte a Zöld Óvoda címet. Ebben az évben az Örökös cím 

megszerzésére nyújtanak be pályázatot kollégáim. 

2 éve a Boldog Óvoda címet is magunkénak mondhatja közösségünk. 

Emellett Madárbarát Óvoda megnevezéssel is büszkélkedhetünk. 

1. Családokkal való együttműködés 

Formái: szülői értekezlet, családlátogatás, családi délután, bál, beszélgető kör, nyílt nap. 

Szülőkkel való kapcsolattartás részben megfelelő, ünnepeinkre, rendezvényeinkre történő 

bevonásuk folyamatosan történik, bár eredményessége nem minden esetben mutatkozik meg.  

Ebben az évben sem írásbeli sem pedig szóbeli panasztétel nem történt. 

Sok éves vezetői és pedagógusi tapasztalatom alapján: 

Az óvodákkal, iskolákkal kapcsolatos társadalmi elvárások alig pár évtized leforgása alatt 

nagy változáson mentek át, a nevelési-oktatási intézmények feladatai jelentősen megváltoztak. 

A család szerepe átalakult, az értékrendek megváltoztak, a gyermekek közötti kulturális és 

szociális különbségek nagyok. Minden kényelmetlenséget kerülni akarnak, miközben a 

gyerekek átvették a családi élet irányítását, minden körülöttük forog, a gyerekek uralják a 

felnőtteket. Ebben a szerkezetben az alapvető nevelési értékeket nem tanulják meg, nem 

tudnak sem egymásra figyelni, sem pedig másra, nem tartják be a szabályokat, mindenért 

másokat hibáztatnak. Ha valami nem úgy történik, ahogy ők gondolják, attól feszültté, 

zavarttá válnak. A családi környezetből elsajátítandó nevelési minták egyre fokozottabb 

hiányának pótlása is az óvodára és a pedagógusokra hárul. Az intézménynek és a 

pedagógusoknak szembe kell nézniük ezekkel a kihívásokkal. Közös érdekünk a szülőkkel a 

gyermek fejlődésének támogatása, viselkedéskultúrájának megteremtése, erősítése, közösségi 

életének fejlesztése.  
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Legtöbbször maga a családi nevelés okozza a gyermek viselkedését, a szülők nem nyitottak a 

változásra. Meghallgatja a pedagógus véleményét, sokszor még helyesel is, de azután nem 

történik otthon semmi, nincs következménye, nem jelenik meg a következetesség. Ezekben az 

esetekben sokszor a pedagógus kudarcnak éli meg alkalmazott módszereit, bár tudja, hogy 

önmaga kevés a megoldáshoz, nem sikerül megnyerni az ügynek a szülőt, beláttatni vele a 

módosítás szükségességét. A családok jelentős része nem mindig tud eligazítást adni a 

gyermeküknek, hogy mi a követendő norma. A szülői háttér nélkül gyakran 

szélmalomharcnak, hiábavaló küzdelemnek tűnik kollégáim és jó magam számára is a 

gyermekeknél elérni az elvárt neveltségi szintet. Egyre több időt kell szánnunk a nevelésre, 

sajnos nemcsak a gyermekeket, de a szülőket is egyre többször kell figyelmeztetni az 

elfogadott normák betartására. 

 

2. Társintézményekkel való együttműködés 

A városban működő két általános iskolával jó munkakapcsolat alakult ki. A járványhelyzet 

nagy mértékben megváltoztatta a sok éves, jól működő hagyományokat. Elmaradtak a közös 

programok és meglátogatása az elsősöknek. 

A Gyermekjóléti szolgálattal, központtal a kapcsolat szoros. A jelzőrendszer működése 

folyamatos. Az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt veszünk. A felmerülő problémákat 

vázoljuk, a régebbi eseteket nyomon követjük. 

A gyermekorvossal és védőnőkkel szükség szerinti a kapcsolat. 

Az előző évben célként kitűzött védőnői látogatások számának növelése megvalósult, az 

együttműködés nagyon jó. Jelzéseinket figyelembe veszik, nagyban segítik munkánkat. 

A kötelező szűrővizsgálatokon felül az Egészségügyi Központnak köszönhetően több 

programot is felkínálnak pl. kéz-és fogmosó show, egészséges táplálkozás a gyerekeknek, 

farmovi. 

Az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársaival szintén jó munkakapcsolat ápolunk.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza lakóit elsősorban nagycsoportosaink 

lepik meg egy-egy műsorral, a pandémia miatt ebben az évben elmaradtak a látogatások, 

közös programok. 
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A Sportcsarnok vezetésével, dolgozóival jól kialakított kapcsolatról számolhatok be. Sport 

rendezvényeinknek minden alkalommal helyet biztosítanak és segítik szervező munkánkat. 

Már az elmúlt évben sikerült a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberével kialakítani egy 

hagyománnyá váló kapcsolatot.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjával rendkívül jó munkakapcsolat 

alakult ki, köszönhetően annak, hogy több nyugállományba vonult kolléganők is szerepet 

vállal segítőként. Részt vesznek rendezvényeinken pl. szüret, kirándulások, 

irodalmi délelőtt. Támogatják a rászoruló gyermekeket, családokat. 

Jánoshalmi Rendőrőrssel való kapcsolat az „Ovi Zsaru” programon keresztül szilárdult meg. 

A Jánoshalmi Gazdakör Egyesületével is jó kapcsolatot ápol intézményünk. Kecskemét 

közeli vadasparkba 25 db belépővel segítették kirándulási tervünket. 

 

3. Speciális segítők 

Logopédus, gyógy testnevelő 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai látják el óvodánkban a beszéd, illetve a 

mozgásszervi rendellenességek korrekcióját. A fejlesztések intézményünkben történnek az 

arra alkalmas helyiségekben. A szülőkre nem ró plusz feladatot, térítést nem kell fizetni. 

Második éve, hogy rendhagyó módon az iskolába menő nagycsoportosok számára 1 hetes, 

intenzív előkészítő foglalkozásokat tartanak július hónapban. 

ODU Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény szakemberei 

Az EFOP-3.9.2-es pályázat keretében december közepéig végeztek kiegészítő fejlesztést, 

valamint fejlesztő pedagógusaink számára mentorálást. 

4. Továbbképzések 

A törvényi előírásnak megfelelően a Beiskolázási Terv alapján végezzük a kötelező 

továbbképzéseket. Szükséges és időszerű, hogy önfejlesztésünk között helyet kapjon a 

gyermekek szocializálódásának, részképesség zavarok megismerésének jobb elősegítését 

célzó képzéseken való részvétel. A konfliktusok kezelése, a nehezen vagy egyáltalán nem 

együttműködő szülőkkel való kapcsolatteremtés technikájának elsajátítása. 
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• A kiégés elleni prevenciós tréningen 8 fő dajka, pedagógiai asszisztens vett részt az 

Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. 

• Játékpedagógia, szabadidő- szervezés / 2021. 04. 19./ 

• Life Coaching egyéni képzés / 2021. 04. 19.; 04. 26.; 04. 29./ 

• Családi krízisek, családi szocializáció a gyakorlatban /2021. 04. 26.; 04. 27./ 

• Érzékenyítő képzés /2021. 04. 21.; 04. 23.; 04. 30./ 

• A szülői szerep alakulása /2021. 04. 27.; 04. 29./ 

• „Így Tedd rá” 

A képzések többsége az EFOP-3.9.2-16-2017 kódszámú Járásokat összekötő humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat keretében valósult meg. 

5. Pályázat 

NTP-OTKP-20 – 0050 kódszámú „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató 

programok támogatása” elnevezésű pályázat keretében 900.000 Ft vissza nem térítendő, 100 

%-os mértékű támogatást nyert el intézményünk. 

Tehetséggondozási programunkat a zeneóvoda és a német nyelv területen indítottuk el. 

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2021. január 1. 

A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021. június 30. 

A projekt hivatalos támogatója: Nemzeti Tehetség Program és Miniszterelnökség, 

Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter. 

 

EFOP-3.9.2-16-2017 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben című pályázat. 

Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban. 

Támogatás: 1. Óvodai nevelésben – 2 fő óvodapedagógus (részmunkaidőben), 1 fő 

óvodapedagógus (teljes állásban) kiegészítő fejlesztést végez, BTMN-s gyermekek 

tekintetében. Családi és beóvodázási programok szervezése; angol nyelv- és; zeneóvodai 

tehetséggondozás; úszás oktatás; külső fejlesztő pedagógusok és szakemberek fejlesztő 

tevékenysége, gyakorlati tanácsadása. 
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  2. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ számára, összesen képzés, 

tréning, choaching. 

Projekt indítása intézményünkben: 2018. szeptember 1. 

Projekt zárása: 2021. október 31.  Elnyert összeg: 88.217.316 ft 

 

EFOP-1.5.3-16-2017 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi című projekt 

A pályázat 2 fő prevenciós munkatárs alkalmazását teszi lehetővé intézményünk keretei 

között. 

Projekt fenntartási idejének vége: 2022. június 30. 

 

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" 

Minimum 113 fő  16-54 éves korú akcióterületen élő célcsoporttag részére kell Egyéni 

Fejlesztési tervet készíteni és folyamatos szociális munkával elősegíteni a nyílt 

munkaerőpiacon való elhelyezkedését. 4 fő szociális munkás vesz részt, részmunkaidőben. A 

pályázat az ő munkabérüket és járulékait finanszírozza. 

Projekt indítása intézményünkben: 2021. május 1. 

Projekt zárása: 2023. március 31.   

 

NEAG-KP-1-2021/5-000174 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásában: a civil 

szervezetek működésének és szakmai tevékenységének támogatása címmel, A Jánoshalmi I. 

II. és IV. számú Óvodákért Alapítványunk 300.000 ft támogatásban részesült. (2021. április 1. 

– 2022. március 31.) 

Elbírálás alatt:  
Gyermeklánc Tanösvény  A Városi Civil Alap keretében  „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” című  Alapprogramhoz  VCA-KP-1-2021/3 Civil szervezetek 

eszközbeszerzési támogatása  2,5 millió ft összegben. 
 

VI. Külső ellenőrzések 

Bölcsőde: 
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Ebben az évben nem volt sem hatósági, sem pedig szakmai ellenőrzés. 

Óvoda: 

Szakmai ellenőrzés: 

1. Minősítési eljárás, mester pályázat védése 

Pedagógus II., illetve mester fokozatot megcélzó eljárásban vett rész 3 fő. Mindannyian 

szakmai elhivatottságukról, felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. A kollégák 95 - 98%-

os eredményeket értek el. Fizetési fokozatukban történő átsorolásuk 2022. január 1-jén 

valósul meg. 

 

Hatósági ellenőrzések: 

2. Magyar Államkincstár 

Ellenőrzés célja: Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből 

származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása 

jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében.  

Az ellenőrzés eltérést nem talált. 

 

 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 

Ebben az évben nem volt sem hatósági, sem pedig szakmai ellenőrzés. 

 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ: 
Ebben az évben nem volt sem hatósági, sem pedig szakmai ellenőrzés. 

 

 

VII. Egyéb, intézményt érintő tájékoztatás 

o Óvodánk életéről, hagyományairól, programjairól a szülők rendszeresen facebook 

oldalunkon tájékozódhatnak. Tapasztalatunk az, hogy szívesebben olvassák ezt a 
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közösségi oldalt, mint a faliújságunkat. Továbbá minden hónapban a Hunyadi Népe 

újság hasábjain keresztül számolunk be az aktuális eseményekről. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100008140059147&fref=ts) 

o A tájékoztatás kibővítése céljából intézményünk honlapja is működik. 

 http://gyermeklanc7.webnode.hu/ 

o Ebben az évben is lehetőséget kaptunk közfoglalkoztatottak befogadására. 

Segítségük nélkül nem tudnánk feladatainkat megfelelő színvonalon és mértékben 

ellátni. Köszönet a szervezőknek, lebonyolítóknak. 

o A COVID-19 vírus okozta járványhelyzet ebben az évben is átgondolásra, feladatok 

újszerű megvalósítására, a kapcsolattartás új platformra való áthelyezésére 

kényszerített mindannyiunkat. A tavalyi évhez képest tapasztalattal rendelkeztünk, 

ami nagyban segítette az újszerű munkát. Sok kolléga átesett a fertőzésen. 

Megélhettük az „intézményi karantén állapotot”. 2021. március 17-én a Magyar 

Honvédség emberei teljes épület fertőtlenítést végeztek a Batthyány utcai óvodában. 

o  

 

 

 

VIII. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ A JÁRVÁNY IDEJE ALATTI 

MUNKAVÉGZÉSRŐL 

 

Óvoda, Bölcsőde: 
A 111/2021. Korm. rendelet értelmében az óvodákban és bölcsődékben napközbeni 

felügyeletet kellett biztosítani. Kezdés időpontja: 2021. március 8. 

2021. április 19-től mindkét óvoda minden csoportja folytatta a március 8-a előtti munkát. 

Március 08 – 12. a Batthyány utcai óvoda biztosította a felügyeletet (Bölcsőde és a Radnóti 

utcai épület zárva volt az összesen 15 fő igazolt COVID beteg miatt). 

Március 16-tól a bölcsőde és a Radnóti utcai óvoda volt nyitva. 

Batthyány utcai óvodában erre az időre, igazoltan 5 fő és 1 fő közfoglalkoztatott betegedett le. 

A gyermekeket a személyes találkozás minimálisra történő visszaszorításával fogadtuk. Az 

épületbe, a dolgozókon kívül más nem léphetett be. Intézményeinkben a fertőtlenítő takarítást 
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folyamatosan biztosítottuk (csoportszobák, mosdók, öltözők, kiszolgáló- közösségi- és vizes 

helyiségek, kilincs, kapcsoló, csoportszobai- és udvari játékok, eszközök). A felületeket, 

naponta több alkalommal fertőtlenítettük (asztalok, székek, ágyak, lambéria, ajtó, ablakkeret, 

számítógépek, fénymásolók, nyomtatók, egyéb eszközök), termeket, helyiségeket 

szellőztettük. A zsúfoltság elkerülése érdekében, óvodai csoportszobáinkba max.10 

gyermeket helyeztünk el. Bölcsődei csoportunkra – az idő előre haladtával- ezt nem tudtuk 

biztosítani, a nagyarányú igény miatt.  

A gyermekek a lehető legtöbb időt töltöttek az udvaron, szabad levegőn. 

Minden intézményben biztosítottuk a kézfertőtlenítés lehetőségét, illetve kollégáim számára a 

szájmaszkot. A gyerekek között azonban nem használták. 

Az intézményekbe csak egészséges gyermek léphetett be, a betegségből visszatérőtől orvosi 

igazolást kértünk! 

 

 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 
A két munkatárs létrehozott egy zárt közösségi csoportot (Nyitnikék 2020.) 69 A szülőkön 

kívül a gyerekházak mentora és jómagam is követhettük a közösség életét! Bács-Kiskun 

Megyében a Jánoshalmi Gyerekház vállalta fel ezt a kapcsolattartási módot először, még az 

előző veszélyhelyzet ideje alatt. A munkatársak továbbra is megtartották a hetirendi 

tevékenységeket, azzal a különbséggel, hogy videó felvételeket készítettek, melyeket 

feltöltöttek a csoportba. Szóbeli útmutatást adtak a feladatokhoz, az eszközök használatát úgy 

választották ki, hogy a „leg rászorulóbb családok számára” is elérhetővé váljon. Figyelembe 

vették az újrahasznosítás lehetőségeit is. 

A munkatársak gondoltak azokra a családokra is, akiknek nincs internet elérhetőségük.  

(Jelenleg a rendszeresen járók 2 %-a) Ezeket a családokat 3 naponta hívták telefonon. A 

mosási- és a fürdési lehetőségeket folyamatosan biztosította az intézmény. Ez minden esetben 

előre meghatározott időpontban történt. 

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ: 
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Ez a feladatellátás az, ahol nem csökkent, hanem inkább növekedett a kollégák munkája. A 

szakmai javaslat a személyes kapcsolattartás csökkentését ajánlotta. Azonban a gyakorlatban 

nem ez volt a jellemző.  

A veszélyhelyzet ideje alatt 2 csoportra osztottuk a kollégákat és heti váltásban dolgoztak. 

Tesztelésük 1 hónapon át megoldott volt, hetente 1 alkalommal, a két csoport váltásakor. 

A) csoport Home Office-ban; B) csoport a munkahelyen. Mindkét csoportban volt szakmai 

vezető, esetmenedzser, családsegítő és óvodai-iskolai szociális segítő, takarítónő. 

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, határoztam úgy, hogy a családlátogatásokat, 

kapcsolattartást nem engedélyezem, felfüggesztem és csak is veszély, illetve krízis helyzetben 

biztosítjuk ezen idő alatt. 

A csomagosztás az épület udvarán, megnyújtott időben zajlott. Az idős rászorulók számára a 

bevásárlást, gyógyszerek kiváltását elvégezték kollégáim. 

 

 

 

 

Köszönet: 
Köszönettel tartozunk a Városgazda Kft vezetőjének és munkatársainak, hogy mindig 

készséggel rendelkezésünkre álltak és állnak. Segítőkészségük eredményezte, hogy a 

gyermekek számára mindig balesetmentes és biztonságos környezetet tudtunk és tudunk 

biztosítani. 

Szeretném megköszönni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza vezetőjének 

együttműködését, segítségét és nagyfokú rugalmasságát. 

Köszönet továbbá a pénzügyi, valamint a humán osztályvezetőknek és munkatársainak, 

hogy egész évben segítették munkánkat, hasznos tanácsokkal támogatták ötleteinket. 

Köszönjük a Közétkeztetési Kft együttműködését, segítségét és leginkább türelmét. 

 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden kollégámnak megköszönjem 

az éves munkáját, hiszen mindenki jóval többet tett annak a közösségnek a 

fejlesztése, fejlődése érdekében, melynek hasznos és értékes tagja!  
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Nehéz, de eredményben gazdag munkával zárhatjuk le a 2020-2021-es nevelési 

évet! 
 

 

 

Mellékletek: 

1. Beszámoló a gyermekvédelmi rendszer működéséről 

2. Intézményvezető helyettes beszámolója 

3. Telephelyvezető beszámolója 

4. Bölcsőde szakmai vezetőjének beszámolója 

5. Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház szakmai vezetőjének beszámolója 

6. Környezeti munkaközösség beszámolója 

7. Belső önértékelési csoport beszámolója 

8. Mesterprogramok időarányos beszámolói 

9. Speciális szakemberek beszámolói 

 

 

 

 

Jánoshalma, 2021. június 16. 

        Ördögh Edit 
                intézményvezető 
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1-es számú melléklet 
 

 

 

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 

Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 

szakmai beszámolója 
a 

2020. évben végzett tevékenységéről 
2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 

 

Tartalomjegyzék 

1. Szervezeti felépítés 28 

1.1 Család- és Gyermekjóléti Központ 28 

1.2 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 28 

2. Szakmai információk 2020. december 31.-én: 29 

3. Törvényi háttér – jogi keretek: 30 

3.1 A törvény célja: 30 

3.2 A Család- és Gyermekjóléti Központ – Család és Gyermekjóléti Szolgálat célja: 31 

4. Tárgyi feltételek: 31 

5. Ellátás32 

5.1 Ellátási terület, ellátást, szolgáltatást igénybe vevők köre 32 

5.2 Ellátás igénybe vételének módja 32 

6. Ügyfélfogadási és munkarend 33 

6.1 Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei 33 

6.2 Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői 33 

6.3 Munkarend 33 

6.4 Helyettesítések 33 

7. Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről, elérhetőségéről szóló tájékoztatás 33 

8. Család- és Gyermekjóléti Központ 34 

8.1 . A Család és Gyermekjóléti Központ feladata a szolgáltatási feladatokon túl 34 

8.2. 2020. évre átvezetett gondozások száma: 35 

8.3. 2021. évre átvezetett - folyamatban levő gondozások száma: 37 

8.4. Problémák kezelésére tett intézkedések: 37 

8.4.1. Hatósági intézkedéssel érintett ügyek esetmenedzseri tapasztalatai: 39 

8.5. Kapcsolattartási ügyelet: 43 

8.6. Készenléti Szolgálat 43 

8.7. Pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia 44 

8.8. Jogi tanácsadás 45 

8.9. Óvodai és iskolai szociális segítés (OISZM) 46 

8.10. Szociális diagnózis (SZD) 48 

8.11. Család- és gyermekjóléti szolgálatokkal történő együttműködés, járási jelzőrendszeri 
tanácsadói tevékenység: 49 

9. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 51 

9.1 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 51 

10. 2020. évi szakmai mutatók 53 

11. 2020 évre előirányzott célkitűzések és a megtett intézkedések 57 

11.1 Szakmai felkészültség biztosítása 57 

11.2 Szakmai együttműködések hatékonyabbá tétele 58 

11.3 Pszichológiai ellátás 59 

11.4 Ügyfélforgalom biztosítása 59 

11.5 Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 59 

11.6 Bántalmazás kapcsán tett intézkedések: 60 

11.7 Elhanyagolás kapcsán tett intézkedések: 60 

11.8 Iskoláztatási támogatás szüneteltetése: 61 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 

 

11.9 HH/HHH környezettanulmányok készítése: 62 

11.10 Ingyenes szünidei étkeztetés 62 

11.11 Adománygyűjtés: 63 

11.12 Szabadidős programok: 63 

11.13 Éves tanácskozás: 64 

11.14 Prevenciós tevékenység 64 

11.15 Szociális diagnózis 66 

11.16 Észlelő és jelzőrendszer működése 66 

12. Beérkezett jelzések 68 

12.1. Beérkezett jelzések száma jelzőrendszeri tagok szerinti bontásban 68 

12.2. 2016-2020 években mutatkozó változások a jelzést küldő szervezet típusa szerint
 69 

12.3. A jelzés módja szerinti bontás 69 

12.4. Jelzés időpontja szerinti bontás 70 

12.5. Jelzett probléma szerinti bontás 70 

12.6. A jelzés minősége szerinti bontás 71 

13. Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok 71 

14. Család és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatrendszere 72 

15. Alapellátások áttekintése 74 

15.1 Biztos Kezdet Gyerekház: 74 

15.2 Gyermekjóléti szolgáltatás: 76 

15.3 Bölcsőde: 76 

15.4 Óvodai nevelés: 76 

15.5 Oktatási intézmények: 78 

15.6 .Pedagógiai Szakszolgálat 80 

15.7 GYEP Közösségi Ház 81 

15.8 Egészségügyi alapellátások: 81 

15.8.1. Védőnői Szolgálat: 81 

15.8.2. Háziorvosok, házi gyermekorvosok: 83 

15.9 Szociális alapellátások 83 

15.10 Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása: 84 

15.11 Rendőrség: 84 

15.12 Pártfogó felügyelő: 84 

16. Gyakran megjelenő problémák, és a rájuk adható válaszok: 84 

16.1. Anyagi: 84 

16.2. Életvitel: 85 

16.3. Gyermeknevelés: 86 

16.4. Mentális állapot: 86 

16.5. Szerhasználat: 87 

16.6. Családi konfliktus: 87 

16.7. Lakhatás: 88 

16.8. Tankötelezettség: 88 

 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 

 

 

Szervezeti felépítés 

Az intézmény megnevezése:  

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család - és Gyermekjóléti Központ 

Az intézmény székhelye:  
6440 Jánoshalma, Radnóti M. u. 12. 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
A központ telephelye:   6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. 
A központ fenntartója:   Jánoshalma Város Önkormányzata 

Fenntartó székhelye:   6440 Jánoshalma, Béke tér 1.  
A központ ellátási területe:   Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém  
települések közigazgatási területei 
Ellátási forma:    Más intézmény keretében önálló szervezeti és szakmai  
egységként működő család és gyermekjóléti szolgáltatás 

Ellátási típus:    Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
A szolgálat telephelye:   6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. 
A szolgálat fenntartója:   Jánoshalma Város Önkormányzata 

Fenntartó székhelye:   6440 Jánoshalma, Béke tér 1.  
A szolgálat ellátási területe:  Jánoshalma település közigazgatási területe 

Ellátási forma:    Más intézmény keretében önálló szervezeti és szakmai 

 egységként működő család és gyermekjóléti szolgáltatás 

Ellátási típus:    Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 

 

Szakmai információk 2020. december 31.-én: 

Beosztás Munkaviszony Munkaidő Végzettség 

1.1.Család- és Gyermekjóléti Központ 

1 fő szakmai 
vezető – 

jelzőrendszeri 
tanácsadó - 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 

gyermekjóléti alapellátás 
szakvizsgával 

1 fő 
esetmenedzser 

főállás heti 40 óra szociálpolitikus (felmentési idő) 

1 fő 
esetmenedzser  

főállás heti 40 óra általános szociális munkás 

1 fő 
esetmenedzser 

főállás heti 40 óra andragógus 

1 fő felvételi 
esetmenedzser 

főállás heti 40 óra 
általános szociális munkás, 
hitoktató 

1 fő szociális 
segítő ISZM 

főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 

gyermekjóléti alapellátás 
szakvizsgával 

1 fő szociális 
segítő ISZM 

főállás heti 40 óra érettségi 

1.2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

1 fő szakmai 

vezető  
főállás heti 40 óra 

általános szociális munkás 
gyermekjóléti alapellátás 

szakvizsgával 
1 fő 
családsegítő 

főállás heti 40 óra általános szociális munkás 

    

1 fő 
családsegítő 

főállás heti 40 óra pedagógus 

1 fő 
családsegítő 

főállás heti 40 óra 
szociális, mentálhigiénés 
asszisztens 

1. számú táblázat: szakmai létszám 2020. december 31.-én 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde intézményben önálló szervezeti és szakmai egységként 
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működik. 2020. évben a Központ vezetője Zámbó Judit, helyettese Pécsi Renáta, aki egyben a 

Szolgálat szakmai vezetője.  

A gondozotti létszámok rendeletben rögzítettek, Szolgálat családsegítői 1 fő/25 család 
gondozását látják el, Központ esetmenedzserei 1 fő/50 eset koordinációs tevékenységében 
működnek közre. Az évek óta problémát jelentő magas esetszámok 2020. évben is 
változatlanok. Országos szinten nagy problémát jelent a pályaelhagyás, a 2016-as évtől a 

dolgozói team gyakorlatilag teljesen lecserélődött, a szakdolgozók folyamatosan elhagyják a 
pályát a magasabb bérezés érdekében. A fluktuáció jelensége folyamatosan jelen van az 1998. 

óta működő szolgáltatásban, mely két fontos problémát vet fel. A családsegítők és 
esetmenedzserek személyének folyamatos változása kedvezőtlenül hat a gondozott 
családokkal kiépített bizalmi kapcsolat fenntartásában, másrészt a 2019.-es évtől kezdődően 

már nem volt lehetőség végzett szakemberrel pótolni a kieső szakmai létszámot. Ily módon a 

szakképzettségi arány visszaesett, 2020. év végén 3 fő az előírt végzettség megszerzését 
vállalva végezte munkáját. A szakmai képzettség jelenleg 73 %-os.  

 

 

 

Törvényi háttér – jogi keretek: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 
többszörösen módosított 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló törvény alapján működik. Szakmai feladatait és a működés feltételeit a 
15/1998.(IV.30.) NM rendelet, valamint az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szögezi le. A 
Család- és Gyermekjóléti Központ Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom és Rém 
településeken, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Jánoshalma településen biztosítja a 
feladatellátást és szolgáltatást.  

1.1  A törvény célja: 
A gyermekek védelmének rendszere arra hivatott, hogy elősegítse a gyermekek családban 

történő nevelkedését, a veszélyeztetettséget megelőzze, a kialakult veszélyeztetettséget 
megszüntesse, illetve a szülői gondoskodásból kikerült gyermekek helyettesítő védelmét 
tevékenységével biztosítsa.  
A gyermekek védelmének rendszerében személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozása.  
„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését”.(Gyvt.)  

- meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 
teljesítéséhez, illetve gondoskodni a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről 
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- célok elérése érdekében a törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogait, a jogok 
érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait 

- a törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, 
jogát biztosítva kell eljárni 

- családdal együttműködve, annak szükségleteihez igazodva biztosítani kell a gyermek 
családban történő nevelkedését 

A személyes gondoskodás keretében működő szociális ellátások rendszerének célja a szociális 
biztonság megteremtése és megőrzése, melynek érdekében a törvény meghatározza az állam 
által biztosított ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

1.2  A Család- és Gyermekjóléti Központ – Család és Gyermekjóléti Szolgálat célja: 
A Család és Gyermekjóléti Központ - Szolgálat célja, hogy széleskörű, segítő, támogató, 
szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munkával a gyermekvédelmi 
törvényben foglalt jogok érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez 
hozzájáruljunk, a gyermekek családban történő nevelkedését elősegítsük, veszélyeztetettséget 
megelőzzük, illetve megszüntetéséhez segítséget nyújtsunk. Feladataink végzése során 
tiszteletben tartjuk az egyének, családok autonómiáját, hagyományait, szokásrendszerét, 
vallási elköteleződését, tradícióit. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy szervezzük és 
összehangoljuk a hatósági intézkedéssel érintett gyermekek és családjuk szociális 
biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és 

megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási 
rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést a járás egész területén. Feladataink 
teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez 
kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel.  

Családsegítéssel nyújtott szolgáltatásaink célja, hogy a szociális és mentálhigiénés 
problémákkal küzdő, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok számára segítséget 
nyújtsunk az okok megelőzéséhez, illetve azok megszüntetéséhez, valamint hozzájáruljunk az 
életvezetési képesség megőrzéséhez. 
 

 

 

Tárgyi feltételek: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2016-

os átalakítást követően Jánoshalma város központjában egy épületben került elhelyezésre, 
tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. A szolgáltatás nyújtásához szükséges 
infrastruktúra rendelkezésre áll. Az épületben 3 iroda megléte biztosítja az adminisztrációs és 
ügyintézéshez szükséges helységet az esetmenedzserek és a családsegítő munkatársak 

számára. E helységekben íróasztalok, irattároló szekrények, a munkavégzéshez szükséges 
számítógépek, telefon és internet hozzáférés biztosított. 1 interjúszobában folyamatosan 
biztosított a bizalmas beszélgetésekhez szükséges körülmény. Ezen kívül 1 helység áll 
rendelkezésre a speciális szolgáltatások – pszichológiai ellátás, kapcsolattartások 
lebonyolítására. A szakmai létszám és a napi ügyfél forgalom növekedésével sokszor 
problémát jelent a külön helységben megoldható beszélgetés. Az épületben ügyfelek részére 
várakozó helység, valamint szociális helység biztosított. A szakmai munka ellátásához 2016. 
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évben történő fejlesztés kapcsán a kerékpárok biztosítása, illetve a külterületi gondozáshoz, 
járás területére való közlekedés biztosítására gépkocsi beszerzése nyújtott lehetőséget.  
Az infrastrukturális ellátottság teljes egészében megoldott, internet hozzáférés, fénymásolás, 
faxolás, vezetékes, illetve mobil telefon, mely a teljes körű szolgáltatásra, magasabb 
színvonalú ügyintézés biztosítására ad lehetőséget. Az elavuló számítógéppark cseréje 
folyamatos, 2020. évben irattároló szekrények beépítése is történt, mely az iratanyagok 

tárolását biztosítja.  
 

 

 

Ellátás 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, törvényben meghatározott 
hatósági intézkedések biztosítják. 

1.3 Ellátási terület, ellátást, szolgáltatást igénybe vevők köre 

A Jánoshalmi Járást 5 település, 2 város (Jánoshalma, Mélykút), és 3 község (Borota, 
Kéleshalom, Rém) alkotja, székhelye Jánoshalma. A Család- és Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásainak az 5 településen élő valamennyi személy, gyermek és család számára 
elérhetőnek kell lennie. Az ellátottak köre – Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom és 
Rém településeken élő lakosság.  
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások a Jánoshalmán élő lakosság 
számára biztosítottak.  
A szolgáltatások igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, bárki igénybe veheti faji, 
vallási, szociális, egészségügyi körülményekre vagy politikai hovatartozásra való tekintet 
nélkül, igénybe veheti egyén, család, szülő, vagy maga a gyermek is. Adott család életébe 
történő hatósági beavatkozás kizárólag csak akkor valósítható meg, ha a gyermek védelme az 
önkéntesség során nem valósul meg.  

1.4  Ellátás igénybe vételének módja 

Rendszerbe történő felvételkor a szolgáltatást igénybe vevővel együttműködési megállapodást 
kötünk a további munka eredményessége érdekében, illetve nyilatkoztatjuk ügyfeleinket a 

tájékoztatás megtörténtéről. A megállapodásban a személyes adatok rögzítésén túl igénybe 
vevő nyilatkozik a megkapott tájékoztatásról (szolgáltatás elemei, tartalma, feltételei), a rá 
vonatkozóan vezetett nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának lehetőségéről, 
együttműködési szándékáról, adatai kezeléséről való hozzájárulásról, valamint adataiban, 

jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásokról való tájékoztatási kötelezettségéről. 
Aláírást megelőzően tájékoztatást kap a szülői jogokról, kötelezettségekről, gyermekek 
jogairól, kötelezettségeiről. A Központ elsősorban a hatóságok által megküldött megkeresése 

alapján veszi fel ügyfeleivel a kapcsolatot, illetve a Szolgálatok által megküldött javaslatok 
alapján. A Szolgálat az esetek többségében jelzőrendszeri tagjaitól értesül problémás 
helyzetekről, az állampolgári, önkéntes megkeresés néhány esetben jellemző.  
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Ügyfélfogadási és munkarend 

A Központ és a Szolgálat egységes alapelve, hogy folyamatosan biztosított legyen az 
ügyfélfogadás, mindezt állandóan rendelkezésre álló ügyeletes munkatárssal biztosítjuk, így 
nincs ügyfélmentes nap. A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás rendje nem változott, 

azonban a szükségessé vált óvintézkedések bevezetése. Az ügyféltérben egy időben csak egy 
ügyfél tartózkodhat, a belépéskor kötelező a maszk használata, a kézfertőtlenítés, a 1,5 m-es 

távolságtartás, és a távozó ügyfél utáni fertőtlenítés. A védő intézkedések meghosszabbították 
az ügyintézéseket, tapasztalat szerint az ügyfelek túlnyomó többsége mindezt türelemmel 
viseli. 

1.5 Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei 
Jánoshalma: hétfő:  900-1600 

 kedd-csütörtök: 730 - 1600 

 péntek:  730 - 1330 

Rém: hétfő: 1100-tól, de szükség szerinti időtartamban 

Kéleshalom: kedd: 1100-tól, de szükség szerinti időtartamban 

Borota: szerda: 1100-tól, de szükség szerinti időtartamban 

Mélykút:  szerda, csütörtök: 1200-tól, de szükség szerinti időtartamban 

Készenléti szolgálat: munkaidőn túl, illetve hétvégén 0-24 óra 

1.6  Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői 
Jánoshalma: hétfő:  900-1600 

 kedd-csütörtök: 730 - 1600 

 péntek:  730 - 1330 

1.7  Munkarend 

Heti 40 óra az alapintézmény munkarendjéhez igazodva. A családsegítők és esetmenedzserek 
munkaidejének 50%-a területen családgondozással, segítő munkával, 50%-a az irodában 
ügyfélfogadással és adminisztrációs tevékenységgel töltendő le.  
 

 

 

1.8 Helyettesítések 

A központ és szolgálat szakmai vezetőjének helyettesítését általános szociális munkás 
végzettséggel Pécsi Renáta látta el, családsegítők és esetmenedzserek munkaköri leírások 

szerint egymást helyettesítették.  

Elérhetőségük az ügyfelek tájékoztatása érdekében kifüggesztésre került. 
 

 

Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, 
elérhetőségéről szóló tájékoztatás 

Járás településein önkormányzatok hirdetőtábláin, egészségügyi, oktatási, nevelési 
intézményeiben kifüggesztésre került a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás és elérhetőség, 
különös tekintettel a speciális szolgáltatásokra. 

Aktuális eseményeinkről szórólapokon tájékoztatjuk az ügyfeleinket és az érdeklődőket.  
A Központ és a Szolgálat tevékenységéről, valamint a Központ speciális szolgáltatásairól 
szórólapok készültek, melyek az ügyfélváró helységben elhelyezésre kerültek. 
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Család- és Gyermekjóléti Központ 
 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. 
 janoshalmacsgyk@gmail.com 

 tel.. 77/400-165 

 06-70/198-91-50 /Rém, Borota, Kéleshalom/ 
 06-70/198-91-51 /Mélykút 
 

 

1.9 . A Család és Gyermekjóléti Központ feladata a szolgáltatási feladatokon túl  
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít: 

- kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,  
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 
- óvodai, iskolai szociális segítést, 
- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, 

a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:  
- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a 
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 
megszüntetésére, 

- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek 

megelőző pártfogását, 
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez - az 

otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához, 

- utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez, 

- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 
családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 

készít; 
- a fiatalkorúak pártfogója számára havi két alkalommal helyet biztosítunk 

ügyfélfogadásához központ irodájában 
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- szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. 

8.2. 2020. évre átvezetett gondozások száma: 
Jánoshalma:       69 család      123 gyermek 

Mélykút:            50 család        91 gyermek 

Rém:                  12 család        21 gyermek 

Borota:                 9  család       11 gyermek 

Kéleshalom:         2 család          3 gyermek 

összesen:        142 család     249 gyermek 

 

 

Település 2016. 

gyermek/család 

2017. 

gyermek/család 

2018. 

gyermek/család 

2019. 

gyermek/család 

2020. 

gyermek/család 

Jánoshalma 152/88 164/98 141/85 151/86 174/96 

Mélykút 111/61 129/72 126/71 114/62 126/67 

Rém 31/21 23/17 23/14 29/10 26/14 

Borota 6/6 12/6 10/6 17/10 11/9 

Kéleshalom 4/3 7/5 3/2 3/2 4/3 

Összesen: 304 / 179 335 / 198 303 / 175 314/170 341/189 

2. számú táblázat: Átszervezést (2016.) követően éves esetszámok alakulása 
településenként 

 

 

Település/Intézked
és 

védele
mbe 

vétel/fő 

id.el

h./fő 

nevelés
be 

vétel/fő 

utógond
ozás/fő 

 

családbafo
gadás 
gyámrende
lés/fő 

összes 
gyer

mek 

szám 

összes 
esetszá
m 

Jánoshalma 72 7 53 3 39 174 96 

Mélykút 38 5 56 - 27 126 67 

Rém 9 4 10 - 3 26 14 

Borota 3 - 3 1 4 11 9 

Kéleshalom 1 - - 1 2 4 3 

összes 
gyermekszám 

123 16 122 5 75 341 189 

3. számú táblázat: 2020. évi összes esetkezelések településenként 
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Település Év Jánoshalma Mélykút Borota Rém  Kéleshalom 

Védelembe vétel 2016. 64 51 1 11 1 

Nevelésbe vétel 46 33 1 11 1 

Ideiglenes 

hatályú 
elhelyezés 

5 - 1 3 - 

Utógondozás 1 1 - - - 

Családbafogadás 36 26 3 6 2 

Védelembe vétel 2017. 67 61 4 7 3 

Nevelésbe vétel 47 33 5 9 2 

Ideiglenes 

hatályú 
elhelyezés 

4 2 - - - 

Utógondozás 3 3 - - - 

Családbafogadás 43 30 3 7 2 

Védelembe vétel 2018. 65 47 3 9 - 

Nevelésbe vétel 44 41 4 8 1 

Ideiglenes 

hatályú 
elhelyezés 

9 4 - - - 

Utógondozás 2 1 - - - 

Családbafogadás 21 33 3 6 2 

Védelembe vétel 2019. 73 25 4 16 - 

Nevelésbe vétel 41 58 5 9 - 

Ideiglenes 

hatályú 
elhelyezés 

- 7 - - - 

Utógondozás 1 1 - - 1 

Családbafogadás 36 23 4 4 2 

Védelembe vétel 2020. 72 38 3 9 1 

Nevelésbe vétel 53 56 3 10 - 

Ideiglenes 

hatályú 
elhelyezés 

7 5 - 4 - 

Utógondozás 3 - 1 - 1 

Családbafogadás 39 27 4 3 2 

4. számú táblázat: Átszervezést (2016.) követően éves hatósági intézkedéssel érintett 
gyermekek számának alakulása településenként ellátások szerinti bontásban 
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8.3. 2021. évre átvezetett - folyamatban levő gondozások száma: 
Jánoshalma:       76 család    140 gyermek 

Mélykút:            58 család    100 gyermek 

Rém:                  10 család      16 gyermek 

Borota:                8  család        9 gyermek 

Kéleshalom:        1 család        1 gyermek 

összesen: 153 család    266 gyermek 

 

 

8.4. Problémák kezelésére tett intézkedések: 
A Család- és Gyermekjóléti Központ elsődleges feladata azokkal a családokkal, 
gyermekekkel történő együttműködés, ahol hatósági intézkedés vált valamilyen okból 
szükségessé. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések a 
védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, 
utógondozás, megelőző pártfogás. Az esetkezelések során törekszünk arra, hogy a 
fokozatosság az intézkedésekben is láthatóvá váljon. A jelzésre kerülő elhanyagolások, iskolai 
mulasztások, és egyéb veszélyeztetések kapcsán törekszünk a szülőt és gyermeket egy bizalmi 

kapcsolatban a változtatás és a kialakult probléma megoldása érdekében motiválni. A 
védelembe vételek túlnyomó többsége szülői és gyermekek együttműködésének hiányában 
válik szükségessé, amikor a szolgálatok által nyújtott alapellátás nem vezet eredményre. 

Védelembe vételekre benyújtott javaslat legtöbbször a gyermekek családban történő értelmi, 
érzelmi, erkölcsi, fizikai veszélyeztetése, elhanyagolása kapcsán történt. Családbafogadások 

többsége a szülők távolléte miatt kerül foganatosításra, de előfordul, hogy a szülő 
gyermeknevelési alkalmatlansága teszi szükségessé. Fontos, hogy valamely családtag lássa el 
a gyermek törvényes képviseletét, ellátást, nevelését. Változatlanul igen magas a 

családbafogadások és gyámrendelések száma a járásban, melyeket elsősorban a szülő halála, 
külföldre költözése, vagy bármely más akadályoztatása tett szükségessé. A gyámrendelések jó 
része a szülő kiskorúsága miatt kerül foganatosításra. Szem előtt tartjuk annak fontosságát, 
hogy a gyermek ne állami gondoskodásba kerüljön, elkerülendő a hospitalizáció problémáját, 
valamint az államra rótt terheket. 
Ideiglenes hatályú elhelyezés leginkább krízishelyzetben fordul elő, amikor a gyermek 
felügyelet nélkül marad, vagy a veszélyeztetés olyan súlyosságú, hogy azonnali intézkedés 
szükséges. Nevelésbe vétel, mint hatósági intézkedés abban az esetben kerül elrendelésre 
javaslatunkra, amennyiben a szülő együttműködésének a hiánya miatt a gondozási tervekben 
megfogalmazott kötelezések nem valósulnak meg, és a gyermek családjában súlyos 
veszélyeztetésnek van kitéve. Elsősorban az alapvető fizikai szükségletek ki nem elégített 
volta. Nevelésbe vételekre azokban az esetekben került benyújtásra javaslat, amelyeknél 
szakemberek tapasztalata alapján a gyermekek nem voltak a családban tarthatók súlyos 
veszélyeztetés miatt. „Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek, vagy más személy által 
tanúsított - magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.” Egyre 

több esetben találkozunk olyan esetekkel, ahol a szülő maga kéri a nevelésbe vételt, újszülött 
esetében már előre jelzi, hogy nem kívánja háztartásában gondozni, illetve a nevelési 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

 

eszközök hiánya miatt, már olyan súlyos probléma alakul ki a családban, hogy a szülői 
elfáradás, eszköztelenség hívja elő a kérelem benyújtását.  
A szakellátásban élő gyermekek gondozási helyével, nevelőszülőkkel, gyermekvédelmi 
gyámokkal történő személyes kapcsolattartás folyamatos. Felülvizsgálatokat megelőzően a 
gyermekek gondozási helyén történő látogatások a 2020.-as évben nem történtek meg a 

pandémiás helyzet miatt, jellemzően telefonos kapcsolattartás zajlott, ezzel sajnos nem volt 
személyes tapasztalatunk a gyermekek beilleszkedéséről, a kapcsolattartások lezajlásáról. 
Munkánk során folyamatosan a szakellátás szakembereivel való szorosabb együttműködésre 
törekedtünk.   

Utógondozást a nevelésbe vétel megszűnését követően látunk el azon gyermek esetén, aki 
családjába visszahelyezésre kerül. Utógondozás 5 gyermek esetében folyt, akiknek nevelésbe 
vétele megszűnt, e tevékenységgel a családba való vissza-, illetve beilleszkedését követjük 
nyomon. A nevelésbe vett gyermekek esetében legfőbb cél a család alkalmassá tétele a 
gyermek visszafogadására. Az előző évhez viszonyítva ez a mutató alig mutat emelkedést. 
A Központ alapvető feladata a gyermekekkel, családokkal és a velük közvetlenül kapcsolatban 
álló szakemberekkel történő együttműködés megszervezése, munkájuk koordinálása. 
Mindazon ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, mely a családok 
életében pozitív változást eredményezhet. Mindezt tervezetten, a gondozási terveknek 
megfelelően végezzük, melyet a család, valamint a szakemberek hagynak jóvá, és az abban 

foglaltaknak megfelelően vállalják az együttműködést.  
Változatlanul figyelmet érdemel, a járás településeinek lélekszáma, és az esetszámok 
viszonylata. Jánoshalmához viszonyítva még mindig nagyon magas számadatként 

értelmezhető a mélykúti hatósági intézkedéssel érintett esetszámok nagysága.  Különösen a 
nevelésbe vett gyermekek száma figyelemfelkeltő, mely további feladatokat ró az 
esetmenedzserekre. Az esetkezelések hatékonysága okán nagy hangsúlyt fektetünk a 
szolgálatok családsegítőinek folyamatos szakmai támogatására, a szakmai rálátás és 
felkészültség biztosítása érdekében, különösen azért, mert a szolgálatoknál dolgozó 
családsegítők 100 %-ban nem szakképzettek, Mélykút esetében is problémát jelent a személyi 
állomány változása mind a családsegítők, mind az esetmenedzserek tekintetében. Járási 
jelzőrendszeri tanácsadó a településeken meglévő ellátórendszer bekapcsolásával is segítette 
az esetkezelések hatékonyságát.  
 

A szakmai munka segítése évek óta elsődleges szempont, ezért mindig nagy hangsúlyt 
helyeztünk a havi szakmai megbeszélések, tanácsadások megtartására a szolgálatok 
családsegítői számára. Előző években a szakmai fórumokon való részvételt, és az 
esetmenedzserek minél több alkalommal való megjelenését preferáltuk a településeken. A 

pandémiás helyzet azonban új kihívások elé állított bennünket. A szakmai szabályozók 
egyértelműen a személyes kontaktok helyett az on-line és telefonos kapcsolattartásokat írták 
elő. Azonban egyértelműen megfogalmazható, hogy a személyes jelenlét nem helyettesíthető 
ezekkel a módszerekkel, sem a családokkal való kapcsolattartásban, sem a szakmai 
megbeszélések tekintetében. A szakmai támogatás azt a célt valósítja meg, hogy az 

esetmenedzserek a családsegítőkkel közös családlátogatásokat szerveznek, egyeztetik a 
különböző szakmákkal történő konzultációt. Különösen jelentős ez a tevékenység az 
egyszemélyes szolgálatok esetében, de fontos abból a szempontból is, hogy elkerüljük a kettős, 
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esetlegesen ellentétes irányú gondozást. A veszélyhelyzetre kiadott szakmai útmutatások szinte 
minden esetben késve érkeztek a szolgáltatókhoz. 
A 2020.-as év sem hozott eredményt annak tekintetében, hogy a magas esetszámokat 
csökkenteni tudjuk, így a védelembe és nevelésbe vett gyermekek magas számának 

csökkentését. Tapasztalat szerint újabb és újabb sokproblémás család kerül látókörünkbe, de 

figyelmet érdemel az is, hogy több család költözés miatt került illetékességi területünkre, így 
rendszerünkbe. Ezen számadat tükrében nem fogalmazható meg egyértelműen az, hogy a 
településeken élő családok szociális helyzete romlik, de a régóta helyben lakó családok 
esetében látható a folyamatos romlás. Szinte minden településen tapasztaltuk, hogy a 
beköltöző családok hatósági intézkedéssel érintettek, így a védelembe és nevelésbe vett 
gyermekek számának emelkedése is ennek köszönhető. Esetmenedzsereink nagy hangsúlyt 
helyeztek a családokkal történő rendszeres kapcsolattartásra, a látogatásokat a legtöbb 
esetben családsegítőkkel együtt bonyolítják. A családok helyzetének javítása érdekében 
célként fogalmazódott meg a természetes kapcsolatok felkutatása, anyagi helyzet javítása 

munkaerőpiaci integrációval, reintegrációval, segítségnyújtás és közvetítés közmunka 
programba. Tanácsokkal történő ellátás folyamatos, a családok mentális támogatása, szülői 
szerepekben való megerősítése elsőrendű feladat, ellátásokhoz való hozzájutás segítésével, 
szolgáltatások közvetítésével igyekszünk a gyermekek családban történő nevelkedését 
elősegíteni. 
Az elmúlt évben a veszélyhelyzet miatt nem tudtunk szakmai továbbképzésekbe bekapcsolódni.  
 

 

8.4.1. Hatósági intézkedéssel érintett ügyek esetmenedzseri tapasztalatai: 

Jánoshalma: A településen a hatósági intézkedések indítása a jelzőrendszeri tagoktól 
beérkező jelzések alapján a szolgálatok által megtett javaslatok, és a hatósági megkeresések 
alapján valósulnak meg. Állampolgári jelzés csupán a speciális szolgáltatások igénylése 
kapcsán jellemző. A védelembe vételi eljárások megindításának elsődleges okai a tárgyévben 
a szülői elhanyagolás, lakókörnyezeti elégtelenség, és az 50 órát meghaladó iskolai 
mulasztások, melynek hátterében több más ok is feltárható. A többségi társadalom 
elvárásainak kevésbé megfelelni tudó családokban jellemző a szocializációs hiányosság, az 
alacsony iskolai végzettség, az ebből adódó munkaerő-piacon való megjelenés elnehezülése, 
és az eredményeként megjelenő anyagi problémák tömege. Mindezt követi a mentális egészség 
romlása, a beszűkülés, kilátástalanság, mely az érdektelenséget eredményezi, és jelentősen 
megnöveli a szenvedélybetegségek irányába történő sodródást.  Egyre több család esetében 
tapasztaljuk a tudatmódosító szerek használatát, melyről a jelzőrendszeri tagok is értesülnek. 
Az előző évekhez képest viszont a családok nyújtanak erről információt. A kezdetben 

tapasztalt hárítás megszűnni látszik, a családok e probléma kapcsán nyíltabbak, egyre többen 
beszélnek az érintettségről. A védelembe vételek döntő többségében pszichológus szakember 

közreműködése válik szükségessé, valamint mediációs eljárás alkalmazása a családi 
diszfunkciók és konfliktusok feloldására. Az elmúlt évek adatait vizsgálva a védelembe vétel 
keretében gondozott gyermekek száma növekedést nem mutat, a lezárásra kerülő esetek 

többsége nagykorúsággal, költözéssel vagy tankötelezettség megszűnésével magyarázható. A 

pozitív eredményt az jelentené, ha a lezárás sikeres, probléma megoldást hozó segítő munkát 
dokumentálhatnánk. A pandémiás helyzet a családok problémáit mélyítette, a megélhetés 
nehezebbé vált, egyre több család érkezett adományért, elsősorban élelmiszeradomány után 
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érdeklődtek. Az intézmény részére felajánlott élelmiszereket, ruhát, bútorzatot továbbítottuk 
rászoruló családoknak, sajnos ebben a segítségnyújtásban nagyon korlátozottak a 
lehetőségeink. Változatlanul problémát jelent a bérlakások hiánya. Több esetben érkeznek 
hozzánk megoldatlan lakásproblémákkal, a településen eladó házakat részletre kevésbé lehet 
megvásárolni, bérletként a tulajdonosok nem kívánják kiadni, krízishelyzetben csak az OKIT-

tól tudunk segítséget kérni.  
Ideiglenes hatályú elhelyezés intézkedés az elmúlt évben több esetben is történt, melynek oka 
a felügyelet nélkül hagyott gyermek volt. Annak ellenére, hogy a szülők bár előre látták, hogy 
gyermekük felügyelet nélkül marad, a szükséges intézkedést nem tették meg. Az ideiglenes 

elhelyezés azokban a családokban történt túlnyomó többségben, ahol a szülő külföldön vállalt 
munkát, aki börtönbüntetésének letöltésére készült, a gyermek felügyeletéről előre 
gondoskodott.   

A családbafogadással és gyámrendeléssel érintett esetek száma az előző évekhez viszonyítva 
nem lényegesen, de emelkedett. E hatósági intézkedés okai legtöbb esetben a szülők távoli 
településen, külföldön történő munkavállalása, börtönbüntetés letöltése miatti akadályoztatás, 
de előfordul, hogy elhanyagoló, veszélyeztető családi viszonyok esetén a család tágabb 
környezetét hívjuk segítségül. A gyámrendelések oka többségében a kiskorú szülő 
gyermekvállalása. A családbafogadás intézményével igyekszünk elkerülni a gyermek 
nevelésbe vételét. 
Jánoshalma településről szakellátásban gondozott, nevelésbe vett gyermekek száma az elmúlt 
évhez képest ismét emelkedett, sajnos igen magas számban.  A számadat igen magas, annak 

ellenére, hogy nagykorúvá válás és a családok elköltözése okán megtörténnek az 
esetlezárások. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyre több szülő a gyermek megszületése előtt 
jelzi azon szándékát, hogy nem kívánja gyermekét nevelni. Örökbeadás a településről 
tárgyévben nem történt. Valamennyi szakellátásban nevelkedő gyermek esetén elmondható, 
hogy családjaiknál alig érhető el olyan mértékű változás, mely a hazagondozást lehetővé 
teszi. A szülők a gyermekeikkel való határozatban foglalt kapcsolattartási jogukkal – és 
kötelezettségükkel anyagi okok miatt kevéssé rendszeresen élnek. Gyakran tapasztalható a 
szülők és családjukból kiemelt gyermekek közötti érzelmi kapcsolat elsivárosodása, mely az 
idő előrehaladtával a gyermekek családba való visszagondozásának lehetőségét 
nagymértékben csökkentik. A fél éven túli kapcsolattartás hiánya a gyermek örökbe 

adhatóságát eredményezi. A járványveszély első hullámában a nevelésbe vett gyermekekkel 
való szülői kapcsolattartás szünetelt, nem volt mód a személyes találkozásra. A korlátozásról 
a gyámok, de Központunk munkatársai is értesítették az érintetteket.  
Az elmúlt évben csupán 3 gyermek családjába történő hazagondozása történt, ebben az 

esetben esetmenedzser utógondozói feladatokat látott el segítendő a családba történő 
beilleszkedést. 
 

Mélykút: A rendszerünkben lévő családok többségében jellemző az alacsony iskolázottság, 
szakképzetlenség, az ebből fakadó munkanélküliség és alacsony jövedelem. Az elmúlt években 

jellemzően mezőgazdasági vállalkozók által nyújtott alkalmi munkák képezték a bevételeket, 
mely pozitívan értékelendő, de biztonságot, stabilitást kevésbé nyújt a családok számára. A 

közelmúltban beindult víziszárnyas húsfeldolgozó üzem előző évben reményre adott okot, 

hiszen bevételt és biztos megélhetést biztosítana azoknak, akik élnek a lehetőséggel. 
Esetmenedzsereinknek nagy felelőssége van a munka felé irányításban, a felnőttek 
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munkavállalásának motiválásában. Jelenlegi tapasztalatunk az, hogy a rugalmatlan 

munkaidő miatt gyermekes anyák és különösen az egyedülállók, ebbe a munkába nem tudnak 
bekapcsolódni, illetve csak nagy áldozatok árán, amennyiben van támogató hozzátartozójuk. 

A gondozott családok többségénél tapasztaltuk, hogy a víziszárnyas feldolgozóban munkát 
vállalók jó része egy-két nap elteltével felmondják munkaviszonyukat, inkább a bizonytalan 
alkalmi munka felé mozdulnak el. Legfőbb indokaik a munka nehézsége, rugalmatlan 
munkaidő és túlóra, az általuk alacsonynak vélt bérezés.  

A település kiterjedt szegregátumában utcasornyi lakhatásra szinte alkalmatlan ingatlan van, 
melyek folyamatosan gazdát cserélnek. Változatlanul az a tapasztalat, hogy a mélykúti 
családok lakhatási körülményei sokkal rosszabbak, mint a járás többi településén. Legtöbb 
gondozásban álló család esetében elmondható, hogy az alapvető feltételek sincsenek jelen az 
ingatlanokban, áram, víz, fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőség sincs. Az elmúlt évben több 
család esetében a védelembe vételek legfőbb oka a lakókörnyezeti elégtelenség, a gyermekek 
fizikai elhanyagolása volt. Tapasztalható az életviteli, életmódbeli problémák széles köre, a 

szenvedélybetegség, a tudatmódosító szerek használata, mely a fiatal terhes anyák esetében is 
megfigyelhető.  
A védelembe vett gyermekek elsősorban nagyfokú elhanyagolás és iskolai mulasztás miatt 
kerültek rendszerbe. Az átalakítást követően Mélykút településen kevésbé volt jelen az iskolai 

mulasztás, az évek elteltével ennek folyamatos növekedését tapasztaljuk. Több szülő úgy véli, 
hogy az igazolt mulasztásnak nincs következménye, azonban az elért 250 órás hiányzás a 
gyermek évismétlését vonja maga után. A nagyfokú elhanyagolás alatt elsősorban az alapvető 
szükségletek, fizikai ellátás hiányát értelmezzük, illetve az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételének hiányát, elsősorban a védőnői, gyermekorvosi ellátás hiányát. 
Tapasztalható a szülők nevelésében megjelenő következetlenség, felelősség hiánya, az 
intézményekkel való együttműködés elmaradása. Tárgyévben a védelembe vételek száma 
erőteljesen nőtt, az erre okot adó problémák folyamatosan súlyosbodnak, mélyülnek.  

A nevelésbe vett gyermekek száma az intézményi átalakítást követően folyamatos növekedést 
mutatott, a tárgyévben enyhén csökkent. A kiemelések elsődleges oka a nagy mértékű 
elhanyagolás, és ebből adódó súlyos veszélyeztetés. Néhány esetben tapasztaljuk a szülők 
azon szándékát, hogy a születendő gyermek nevelését nem vállalják. A nevelésbe vételek és az 

ideiglenes hatályú elhelyezések esetszáma csökkent a tárgyévben. A nevelésbe vételt követően 
a kapcsolattartásra jogosultakat az első alkalommal eljuttatjuk a kapcsolattartás helyszínére, 
azonban később nem tartják rendszeresen a kapcsolatot gyermekeikkel, ezzel gyakorlatilag 

lehetetlenné válik a későbbi hazagondozás. 2 gyermek esetében a kapcsolattartás hiánya miatt 
örökbeadásra került sor.  
A településre jellemző, hogy a családbafogadások is a szülő veszélyeztető magatartása miatt 

kerül sor, kevesebb esetben a szülő távolléte indokolja. A családbafogadások száma ismét 
nőtt, jellemzően nagykorúsággal, költözéssel kerültek esetek lezárása.  
A jelzőrendszeri tagok közül az elmúlt évben jelzés leggyakrabban az oktatási intézményekből 
érkezett, valamint a védőnői szolgálattól. Az iskola többnyire mulasztások és magatartási 
problémák miatt kerestek meg bennünket. A védőnők egészségügyi, higiéniai és környezeti 
elhanyagolások miatt éltek jelzési kötelezettségükkel. Az általuk jelzett kiskorúakkal 
védelembe vétel kapcsán kapcsolatban álltunk.  
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Borota: A település jól kiépített alapszolgáltatásokat biztosít lakosainak, a gyermekek óvodai 
és iskolai előmenetele helyben biztosított. Az elmúlt évben hatósági intézkedéssel érintett 
ügyek száma csökkenést mutat, mely a településről való elköltözés és a nagykorúvá válással 
indokolható. Súlyos mértékű elhanyagolás és veszélyeztetés a településen nem jellemző. 
Védelembe vételi ügy egy család településre történő költözése kapcsán került Központunkhoz, 

oka a szülői elhanyagolás, iskolai mulasztás és kiskorú várandóssága volt, mely miatt a 

család azóta is gondozásban áll. Az iskolai igazolatlan mulasztás a beköltöző család esetében 
fordult elő, egyébként a településen élő gyermekek körében nem jellemző. Nevelésbe vétellel a 

gondozott gyermekek családjai is költözés miatt kerültek látókörünkbe, ez 2 családot érint, és 
1 család esetében a kapcsolattartásra jogosultakkal állunk segítő kapcsolatban. Egy család 
esetében nevelésbe vételből hazagondozás történt. Családbafogadás összesen négy családot 
érintett tárgyévben, a hatósági intézkedést a szülők külföldi munkavállalása tette szükségessé, 
két esetben szülői alkalmatlanság, elhanyagolás volt a kiváltó ok. Ebből egy eset lezárásra 
került, a gyermek visszakerült a vérszerinti családjába.  
 

Kéleshalom: A településen élő családokkal kapcsolatos hatósági intézkedések száma csökkent 
a tárgyévben. Jellemzően a településen élő szakemberek nagy figyelmet fordítanak azokra a 
családokra és gyermekekre, akiknél feltételezhető, hogy elakadás lehet. Az elmúlt évben a 

nevelésbe vételből hazagondozott gyermek utógondozása zajlott, mivel nem volt probléma 
vele kapcsolatban, az egy év letelte után az ügye lezárásra került. A családbafogadott 

gyermekek közül 1 fő nagykorúvá vált, így az ő esete is lezárásra került, jelenleg a településen 
1 fő családbafogadott gyermekkel kapcsolatban végzünk segítő munkát. Új eset tárgyévben 
nem került felvételre, egy beérkezett jelzés esetén nem tartottuk szükségesnek a védelembe 
vételt foganatosítását. Igazolatlan iskolai mulasztás nem jellemző. 
 

Rém: A településen hatósági intézkedéssel érintett családok túlnyomó többsége az átalakítást 
követően került látókörünkbe. Az új esetek nagy része a családok településre történő költözése 
kapcsán kerülnek felvételre. Tapasztalat szerint az újonnan beköltöző családok hatósági 
intézkedéssel érintettek. A védelembe vételek száma csökkent az előző évhez képest. A 

védelembe vételi ügyek oka egyrészt a szülői elhanyagolás, folyamatos költözés, illetve az 

iskolai igazolatlan mulasztás.  Általánosságban azonban az igazolatlan iskolai mulasztás a 

településen nem jellemző. A nevelésbe vételek közül egy gyermeket a nagykorúság betöltésével 
lezártunk, azonban egy csal kérte gyermekeinek nevelésbe vételét, így a számadat nem 

csökkent. A családbafogadás intézménye lehetőséget ad számunkra, hogy a szülő távollétében, 
pl. külföldi munkavállalás miatt a gyermek felügyelete és gondozása megoldott legyen. A 

településen azonban olyan családbafogadási ügyek vannak, melyek a szülői elhanyagolás 
miatt váltak szükségessé, a gyermekeket a közeli hozzátartozó gondozza a szülők távollétében. 
Az elmúlt évben ideiglenes hatályú elhelyezés is szükségessé vált, mivel a szülő felügyelet 
nélkül hagyta gyermekeit.  
 

Probléma típusok a Központ rendszerébe való bekerülés gyakorisága szerinti sorrendben: 
- gyermek elhanyagolása (fizikai) 
- család, szülő életvitele (szenvedélybetegség, antiszociális viselkedés) 
- családi konfliktus 

- tankötelezettség elmulasztása 
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- szülők betegsége 

- lakókörnyezeti elégtelenség 

- nevelési problémák (következetlen szülői magatartás) 
- gyermek lelki bántalmazása családon belül - beilleszkedési nehézség 

- gyermek lelki elhanyagolása – magatartászavar 

- tartós betegség 

- drogfogyasztás 

- csavargás – anyagi – gyermek fizikai bántalmazása családon belül 
- munkanélküliség 

- gyermek szexuális bántalmazása családon belül 
 

 

8.5. Kapcsolattartási ügyelet: 
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy nyugodt, semleges helyet biztosítson a gyermekek 
számára, a külön élő szüleikkel, rokonaikkal, hozzátartozóikkal meghatározott 
időben/időtartamban. Barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak hozzátartozókkal, 
a gyermekek életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, valamint szükség szerint felügyelt 
módon, szakember jelenlétében. 
A Család- és Gyermekjóléti Központ az ellátási kötelezettségi körébe tartozó gyermekek 
számára (Jánoshalma Járás közigazgatási területe – Jánoshalma, Mélykút, Borota, 
Kéleshalom, Rém) biztosítja a szolgáltatást külön házirend szerint, melynek betartása 
mindenki számára kötelező. 

A szolgáltatás igénybevételére kedden 900-1200, csütörtökön 1300-1600 között, és szombati 
napon 900-1200 óráig van lehetőség, az erre kijelölt kapcsolattartó helyiségben.  
2020. évben a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatását 5 nevelésbe vett gyermek és szülője vette 

igénybe Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata alapján. Ezen kapcsolattartások 
ügyében a helyszín nem konfliktusos magatartás miatt került elrendelésre, hanem a szülő 
tehermentesítése érdekében. A kapcsolattartásra jogosult szülők Kiskunmajsáról, Kalocsáról, 
Rémről és Bajáról érkeznek, míg 1 szülő jánoshalmi illetőségű.  
1 gyermek ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala által 
hozott határozat alapján biztosítottuk a helyszínt, 1 gyermek esetében pedig a Szegedi 

Járásbíróság rendelte el a felügyelt kapcsolattartást. A szülővel megkötött együttműködési 
megállapodással zajlanak a kapcsolattartások. A két említett családnál a helytelen 
kommunikáció, évek óta hordozott sérelmek, a megegyezés hiánya vezetett oda, hogy hatósági 
szabályozásra került a gyermekek apai kapcsolattartása.  
A kapcsolattartási ügyelet így a 2020.-as évben 9 gyermek és hozzátartozója részére 
biztosította a szolgáltatást, összesen 24 alkalommal. Az előző évhez képest kevesebb volt a 
biztosított szolgáltatás, mivel a járványhelyzet első hullámában a kapcsolattartások 
lebonyolítására nem volt lehetőség. 
 

 

8.6. Készenléti Szolgálat 
Célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 
készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44 

 

megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, 
vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A telefonos készenléti szolgálat a Központ 
nyitvatartási idején túl hívható + 36 70 198-09-99 telefonszámon. 
Készenléti Szolgálat teljesítése telefonos szolgáltatást jelent, azaz munkaidőben a szakmai 
munkatársak a Központ telefonszámain, illetve személyesen elérhetőek, munkaidőn túl egy 
ügyeletes szakember a nap 24 órájában telefonon elérhető.  
Telefonon a szolgálatot ellátó munkatárs információt tud nyújtani, tanácsadásban részesítheti 
az ügyfelet, szükség esetén gyakorlati támogatást tud biztosítani: vagy hivatalos személy - 
rendőr, mentő, tűzoltó - a helyszínre történő mozgósításával, vagy szükség esetén személyes 
intézkedéssel. 
A készenléti szolgálat az intézmény zárásának időpontjától a következő munkanap nyitási 
időpontjáig tart, azaz: 

• munkanapokon 1600-tól – 730-ig, 

• hétvégén péntek 1330 – hétfő 730-ig, 

• a munkaszüneti napokon az azt megelőző munkanap végétől a következő 
munkanap reggel 730-ig. 

A készenléti szolgálatot ellátó ügyeletesek a 2020. év folyamán összesen 20 alkalommal 

intézkedtek, 8 esetben személyesen helyszínre érkezve, 12 esetben elegendő volt a telefonon 
történő tájékoztatás nyújtása. A helyszíni intézkedések során ideiglenes hatályú elhelyezés 

nem vált szükségessé.   

 

 

8.7. Pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia 

Pszichológus fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, motivációs, 
szocializációs problémák, iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek, krízisek, 
vélelmezett, vagy valós bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti, önértékelési zavarok, 

családba visszahelyezés, családba-fogadás esetén fellépő mentális problémák) jelentkező 
klienseket. Specifikus sérülést szenvedett gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel 
is foglalkozik.  Bekapcsolódik a Kapcsolattartási ügyelet feladatellátásába, igény szerint 
konzultációs lehetőséget biztosít az esetmenedzserek számára.  
Feltérképezi a magatartásbeli problémák körét, okait és egyben javaslatot tesz azok 
megoldására, a fejlesztés irányaira, és segíti a kliensét a gyógyuláshoz vezető úton. Egyéni és 
csoportos keretek között is dolgozik kliensekkel. Problématípustól függően a klienseket 

kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti. (Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség 
esetén a folyamatba bevonja a család tagjait is. Amennyiben a kliens problémája meghaladja 
a Központ kereteit, illetve a pszichológiai tanácsadó kompetenciáját, úgy a megfelelő 
szakellátáshoz irányítja. Az esetmenedzsereknek, családsegítőknek segítséget nyújt egy-egy 

esethez. Együttműködik más szakemberekkel - tanácsadói tevékenységét és eredményeit 
rendszeresen írásban rögzíti.  
A pszichológiai ellátás igénybe vétele önkéntesen történik, egyre inkább tapasztaljuk, hogy a 
gyermekkel foglalkozó pedagógusok javaslatára a szülők megkeresik a szakembert. Leginkább 
magatartási problémák miatt irányítják pedagógusaink a szülőket szakemberhez. Tapasztalat 
szerint igen sok gyermek küzd félelmekkel, szorongással, melyek hátterében fel nem dolgozott 
veszteségélmény (gyász) húzódik. Az ellátás nagy segítséget nyújt különváló szülők esetében, 
melyhez elengedhetetlen, hogy mindkét fél együttműködő, gyermeke érdekében tenni akaró 
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legyen, és létrehozható legyen a közös megállapodás. 2020.évben 14 megállapodás jött létre 

24 fő részvételével, mely előremutató abban a tekintetben, hogy az érintett felek felismerik 

szükségességét és hatékonyságát. Mindegyik esetben a Központ irodájában zajlott a mediáció, 

vidéki szolgálatok hivatalos helyiségeibe nem volt szükség kihelyezni a megállapodások 
megkötését. 
A pszichológiai ellátást igénybe vevők száma az elmúlt évekhez képest nem csökkent. 
Elmondható azonban, hogy az igénylések magas száma miatt több hónapos a várakozási idő, 
általában két hónapra előre foglaltak az időpontok. A szülők egyre mélyebb problémákkal, 
sokszor feldolgozatlan traumákkal érkeznek, a szakmai munka sikeressége érdekében nem 
elegendő a kéthetenkénti, esetleg havonkénti találkozás, így több esetben hetenkénti találkozás 
válik szükségessé. Ennek eredménye, hogy a pszichológus a rendelkezésére álló időkeret miatt 
nem tud annyi gyermeket ellátni. A folyamatosan növekvő igényt a Gyep által nyújtott 
szolgáltatásba delegáljuk. A járványhelyzet idején on-line biztosítottuk a szolgáltatást, nem 
maradt igénylő ellátatlanul.  
Pszichológiai tanácsadás – Kinigopulos Márta - minden hét csütörtöki napján 800-1800 

 

5.számú táblázat: Átszervezést (2016.) követően pszichológiai ellátást igénybe vevők 

számának alakulása településenként 
 

 

8.8. Jogi tanácsadás 

Az ingyenes jogi tanácsadás célja, hogy ügyfeleink hathatós segítséget kapjanak jogi 
vonatkozású ügyeikben, peres eljárásokban.  Az elmúlt évben jogi tanácsadást igénybe vevő 

ügyfeleket GYEP Közösségi Házba irányítottuk. 
Ingyenes jogi tanácsadás – dr. Kecskés Patrícia 

minden hét keddi napján 1200-1300 

Település Év 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Jánoshalma 33 157 331 176 181 

Mélykút 9 46 19 25 26 

Borota 0 10 0 4 10 

Rém 3 26 55 15 17 

Kéleshalom 1 4 7 4 2 

Összes igénybe vevő: 45 243 412 224 236 
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8.9. Óvodai és iskolai szociális segítés (OISZM) 
A kidolgozott Szolgáltatási Terv szerint szociális segítő munkát biztosítottunk a járás 
településeinek oktatási-nevelési intézményeiben.  
A szociális segítők nyújtotta szolgáltatásról szórólapokat készítettünk.  A munkatársak 

ügyfélfogadást biztosítanak a járás oktatási intézményeiben (Jánoshalma, Mélykút, Borota, 

Rém, Kéleshalom). A gyakorlati megvalósítás során intézmények tanulói létszámától 
függően, heti rendszerességgel jelen vannak a kollégák, mintegy helybe visszük a 

gyermekvédelem biztosította szolgáltatásainkat. Az intézményekben helyet kapva 

rendelkezésre állunk egyrészt a pedagógusoknak, de a szülőknek, gyermekeknek is, akik 
tanácsot, információt szeretnének kérni. Az óvodai és iskolai szociális munka középpontjában 
a gyermek, valamint a gyermek és intézmény kapcsolata áll. Az oktatási-nevelési 
intézményekben tartott ügyfélfogadással egyrészt elérhetővé kívánjuk tenni szolgáltatásainkat 

a pedagógusok, gyermekek, szülők részére, mintegy mozgó gyermekvédelmi szolgáltatás 
biztosításával. Másrészt elősegíteni kívánjuk a család és iskola kommunikációját, kapcsolatát, 
együttműködését. Nagy segítség számunkra, hogy az intézmények kivétel nélkül nagy 
nyitottsággal fordulnak a szociális szakemberek felé, kérik, igénylik a segítséget.  
 

Tanácsadói tevékenység tartalma ügyfélfogadási időben: 
- szülők számára gyermekneveléssel, család életvitelével kapcsolatos problémákban 

tanácsadás 

- szülők számára információnyújtás a működő szolgáltatásokról, elérhetőségéről, 
jogokról, ügyintézésben való segítségnyújtás 

- gyermekek számára tanácsadás, információnyújtás jogokról, kötelezettségekről, 
szabadidős programok eléréséről 

- gyermekek számára egyéni tanácsadás, problémás esetek kezelése, abban való 
segítségnyújtás, szükség esetén tovább irányítás 

- krízishelyzetek feltárása, arra megoldások keresése 

- pedagógusok számára konzultáció biztosítása 

- konfliktusok kezelésében közreműködés, szülő pedagógus közötti, illetve gyermek 

pedagógus közötti mediáció 

Az ügyfélfogadás keretében a szociális szakemberek egyéni esetkezelést végeztek, szükség 
esetén delegálták a problémát Szolgálatok esetleg a Központ felé. A gyermekek számára 

csoportfoglalkozásokat szerveztek, ezek pedagógusok által jelzett igény és problémakör 
szerint működtek. A szülők számára nevelést elősegítő tanácsadói csoportfoglalkozásokat 
biztosítottak, mely a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekre próbált választ és 
megoldási lehetőséget adni. Ezek a csoportfoglalkozások a járás óvodáiban kerültek 
megszervezésre. A szabadidős foglalkozások megvalósítását anyagszükségletek biztosításával 
támogattuk. Minden oktatási és nevelési intézmény számára biztosítottuk kirándulások 

szervezését és azok költségeit.  Szociális segítők jelenlétükkel és szakmai felkészültségükkel 
segítették az intézmények pedagógusai számára a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátását.  
A Gyvt. rendelkezései szerint 2018. szeptember 1-től kötelezővé vált szakmai munka, így 2 fő 
alkalmazásával került biztosításra. Jánoshalma oktatási – nevelési intézményeiben 1 fő, 
Mélykút, Borota, Rém, Kéleshalom település intézményeiben 1 fő. Ahhoz, hogy a szociális 
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segítést megfelelően lássuk el, fontos szerepe volt a bevezetés előtti szervező, előkészítő, és 
pályázati munkának. A megalapozott szükségletek és az igények felmérése során, lehetőség 
nyílt a megfelelő, bizalomra épülő együttműködés megalapozására, a szolgáltatástervezés 
komplex átgondolására, megbeszélésére. A közoktatási intézmények, nyitottan fogadták a 
szolgáltatás bevezetését. A kisebb települések óvodáiban és iskoláiban kevesebb probléma 
jelentkezik, illetve a szociális védőháló is szorosabb, így gyorsabban reagál a település 
jelzőrendszere a problémás helyzetekre, mint egy nagyobb település nagyobb létszámú 
intézménye. A járásunkban több pályázat is nyújt programot az ellátott intézményekben, 
biztosít szolgáltatásokat, programokat, ezek a szociális segítők számára is lehetőséget 
nyújtanak a programokba való bekapcsolódásra is. Ilyenek voltak a nyári napközis táborok. A 

tényleges munkáról, elérhetőségekről szórólapot készítettünk az intézmények, az intézményt 
látogató gyermekek, diákok és szüleik részére. A segítő munkában többségében egyéni 
tanácsadások zajlottak, ebben és a 7 csoportfoglalkozáson érinett gyermekek száma 84 fő 
volt. 5 fő szülő részére szerveződött csoportfoglalkozás a nevelési kompetenciák 
szervezésére. 
A járványveszély első hullámában az intézményünk belső átszervezésre kényszerült a 
megnövekedett feladatok ellátása érdekében. Mivel az általános iskolákban on-line oktatás 
zajlott, az időskorú 70 év feletti személyek ellátása, bevásárlás, gyógyszer kiváltás, csekkek 
befizetése a szociális segítőkre hárult. Az on-line oktatásban kevésbé, vagy nem 
együttműködő gyermekek és szüleik felkeresése és támogatása a szolgálatok családsegítőinek 
feladata lett.  

 

Probléma típusok prioritás szerint 
- beilleszkedési zavar 
- magatartászavar 
- iskolai konfliktus (gyermek-gyermek, gyermek-pedagógus) 
- gyermeknevelési problémák 

- anyagi 

 

 

Az együttműködés keretei: 
• A szociális segítő kapocs és információs csatorna az intézmény és a család- és 

gyermekjóléti központ, illetve az egyes családok és a gyermekjóléti szolgáltatások 

között. 
• Az intézmény kapcsolattartóján keresztül, aki általában az intézmény vezetője, vagy 

az általa kijelölt személy (gyermek és ifjúságvédelmi felelős), folyamatosan 

tájékoztatja tevékenységéről az intézményt. A kapcsolattartó feladata, hogy segítse a 
szociális segítő közösségbe történő bevezetését, beilleszkedését. Tájékoztassa a 
problémás esetekről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről. Indokolt esetben javasolt az 

intézmény értekezleteire, rendezvényeire, esetmegbeszéléseire meghívni a segítőt. 
• Az intézményszintű együttműködés érdekében a család- és gyermekvédelmi központ 

és a köznevelési intézmény vezetője rendszeresen konzultálnak egymással, a 
szolgáltatás minőségét közösen értékelik. 
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• A szociális segítő hatékonysága attól is függ, hogy mennyire tudja magát elfogadtatni 
az adott intézményben. Mennyire képes információkat átadni, jól kommunikálni az 

intézményvezetővel, pedagógusokkal és a szülőkel. 
• A szociális segítő munkája bizalmi alapon működik, elsődleges feladata az intézmény 

dolgozóival a jó munkakapcsolat kialakítása. Munkájának megtervezéséhez szükséges 
az intézmény jelzéseit, kéréseit figyelembe venni. 

• A szolgáltatási terv elkészítése előtt célszerű bevonni az adott intézmény 
pedagógusait, illetve indokolt esetben a külsős szakembereket (utazó 
gyógypedagógus, pszichológus, szakszolgálat emberei stb.). 

• Fontos még a közös munka megkezdésekor tisztázni, hogy az óvodai szociális 
segítőnek nem feladata az intézményvezető, a pedagógus vagy a külső szakember 
kompetenciájába tartozó feladatokat megoldania. Segítségére akkor van szükség, 
amikor a probléma kezelése során a szakember kompetenciáját meghaladó nehézség 
lép fel. 

• A szociális segítő a szereptévesztés elkerülése érdekében nem családsegítő, nem 
esetmenedzser. Tartós és hosszú távú gondozást nem végez, a gondozási folyamatban, 
mint bevont szakember vesz részt. 

• Mint bevont szakember (észlelő- és jelzőrendszeri tag) konkrét feladatokat végezhet. 
Pl.: monitorozza a megfigyelt gyermek viselkedését, jelzi, ha változást észlel nála, 
bevonja a prevenciós, a szabadidős programokba, konkrét csoportfoglalkozást szervez, 
akár a szülők bevonásával. 

Az intézményekben zajló egyéni esetmunka legtöbbször pedagógus kérésére történt, de 
előfordult, hogy a gyermek maga kereste fel a szociális segítőket. Legtöbb esetben a 

pszichológiai szolgáltatásba történt delegálás, melyet szülő, vagy pedagógus kért. A Központ 
ellátása túlterhelt, ezért többször a GYEP nyújtotta lehetőség felé irányítottuk az igénylőket. 
A csoportfoglalkozások megtartására ugyancsak pedagógus javaslata alapján került sor. 
Legtöbbször a magatartási problémák jelentenek kihívást a tanórai foglalkozásokon, melyek 
oldására kértek segítséget. Tapasztalat szerint a tanulók kevésbé elfogadóak egymással 
szemben, nincs türelem, tolerancia, helytelen és durva a kommunikáció. A Gyerek Esély 
Programmal (GYEP) együttműködve az iskolai óvodai szociális segítők a nyári napközikben 
is feladatokat vállaltak. Ennek már a szervezésében is segítséget nyújtottunk, megszólítottuk a 
szülőket, felmértük az igényeket. A gyermekeket a szülők munkaidejükben el tudták helyezni, 
ahol változatos programokkal várta hétről hétre a pedagógus és az iskolai óvodai szociális 
segítő. Ez a lehetőség nagy segítség a nyári szünidőben, mert sok családnak problémát okoz a 
gyermekek elhelyezése, illetve ez a program teljesen díjmentes, nem jelent plusz költséget a 
családok számára.  

Iskolai vezetés részéről több esetben fogalmazódott meg kérés szülői értekezleten történő 
részvételre, melyet lehetőség szerint teljesítünk, a szülőket tanácsokkal látjuk el. A Központ 

és Szolgálat esetei kapcsán megfogalmazott gondozási és cselkevési tervekben részfeladatok 
kerültek meghatározásra, ezért a folyamatos kapcsolattartás szükséges. 
 

8.10. Szociális diagnózis (SZD) 

2016. január 1.-vel módosított 1993. évi. III. törvény a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatások összevonásán túl új alapokra helyezte a családok és gyermekek ellátásának 
rendszerét. A szolgálatok és központok feladatai között a szociális diagnózis bevezetésére 
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került sor, mely 2018. január 1-től kötelezően ellátandó feladat, melyre a központ felvételi 
esetmenedzsert biztosít. A szociális diagnózis az alapja a szociális és gyermekjóléti ellátások 
igénybevételének, gyakorlatilag a szociális diagnózis határozza meg egy adott személy 
ellátások iránti szükségletét.  
„A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó 
vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó 
szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe 
bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A 
jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális 
szolgáltatókat és a szociális intézményeket.” 

Tárgyévben a Szolgálat megkeresését követően 33 diagnózis készült Jánoshalmán, a feltárást 
követően a szükséglet kielégítése érdekében ügyfeleket a megfelelő szolgáltatás felé 
irányítottuk.  

 

Tevékenység Összes tevékenység Összes ellátott száma 

Kapcsolattartási ügyelet 24 21 

Készenléti szolgálat 20 14 

Pszichológiai tanácsadás 391 236 

Mediáció 14 24 

Óvodai, iskolai szociális 
segítő tevékenység 

36 89 

Szociális diagnózis 33 33 

Összesen: 518 417 

9. számú táblázat: Speciális szolgálatatások adatai 
 

 

5.11. Család- és gyermekjóléti szolgálatokkal történő együttműködés, járási 
jelzőrendszeri tanácsadói tevékenység: 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a feladat ellátására, illetve azok koordinálására járási 
jelzőrendszeri tanácsadót jelölt ki. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladatkörébe tartozik, az 
öt településen veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működésének támogatása, 
jelzőrendszer tagjainak informálása, segítése, valamint a járáshoz tartozó Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatok, és a szolgálatok keretében működő jelzőrendszeri tagok 
munkájának segítése. A Központ járási jelzőrendszeri tanácsadója a szakmai támogatáson túl 
a Szolgálatok szakmaközi megbeszélésein állandó résztvevő, és javaslataival segíti a 
témakörök kiválasztását. A járás településen a szabályozók szerint évi 6 alkalommal kell 

jelzőrendszeri megbeszélést szervezni, erre azonban a járványhelyzet miatt nem került sor. A 
Szolgálatok írásban tájékoztatták a jelzőrendszeri tagokat az általuk végzett tevékenységről, 

azokról a problémákról, melyekben a jelzőrendszeri tagok segítségét kérték. E 
tájékoztatókban volt lehetőséget arra, hogy bemutatásra kerüljenek a Járásban megjelenő új 
szolgáltatások. 2020. február 28.-ig a településeken megrendezésre kerültek az éves 
tanácskozások, március 31.-ig minden szolgálat elkészítette az intézkedési tervet, melyet 
megküldtek Központ felé. A Szolgálatok feladatai közé tartozó, a heti jelentések megküldése, 
melyet járási jelzőrendszeri tanácsadó összegez. A kimutatás szerint a jelzésre köteles 
szervezetek, intézmények közül Mélykúton a legaktívabbak a védőnők, a többi településen az 
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oktatási-nevelési intézmények. Kimutatható, hogy jó a kapcsolat az összes jelzőrendszeri 
taggal, a háziorvosok és a házi gyermekorvosok azok, akik alig élnek jelzéssel a szolgálatok 
felé.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ a járás területén működő Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatok feladatainak szakmai támogatása érdekében havi rendszerességgel köteles 
esetmegbeszélést tartani. Mivel a járványhelyzet ezekre a megbeszélésekre sem adott 
lehetőséget, a kollégák tájékoztatása a szolgálatoknál történő megjelenések során valósultak 
meg. A törvények és végrehajtási rendeletek folyamatosan változnak, a járványhelyzetben 
folyamatosan érkeztek az újabb szakmai iránymutatások, így az elmúlt évben is a változások 
hozta feladatok szerepeltek a megbeszélések fő témakörét illetően. Személyes megjelenéssel 
biztosítottuk a szolgálatok családsegítőinek a tájékoztatást, a problémás esetek konzultációját. 

Az elmúlt évben a következő témák köré fonódtak a személyes szakmai konzultációk: 

szolgálatok feladatai, jelentései központ felé, szolgálatok jelzőrendszeri feladatai, központ 
speciális szolgáltatásai, azok igénybevételének feltételei, éves tanácskozások tapasztalatai, 
szünidei ingyenes étkeztetések lebonyolításával kapcsolatos kérdések és teendők, hátrányos 
helyzet megállapításához szükséges környezettanulmány elkészítésével kapcsolatos feladatok, 
RSZTOP adományosztással kapcsolatos teendők, GYEP aktuális programjai, melyekre a 
résztvevők bevonása az elsődleges feladatunk, járványhelyzet kezelése ügyfélfogadási időben, 
családlátogatások során. Ezen megbeszéléseken történt a Módszertani Hálózat által nyújtott 
információk átadása is, melyet írásban is továbbítottunk.  

A Módszertani Hálózat a szakmai támogatást valósítja meg. Kiskunhalasi módszertani 

szakértő vezetésével havi rendszerességgel kezdeményeznek a járások központjainak szakmai 

értekezletet. Itt az aktuális változások kerülnek bemutatásra, az elmúlt évben ezek a 
megbeszélések on-line valósultak meg.   
2020. évben a kollégáink nem vettek részt megyei szintű szakmai fórumon, melynek oka a 

járványhelyezt volt. A Módszertani Hálózat által megküldött szakmai anyagokat e-mail-ben 

továbbítottuk a szolgálatok részére, melyet szóbeli megbeszélés követett.  
A Központ és a Járás Szolgálatai között rendkívül fontosnak tartjuk a jó szakmai kapcsolatot, 
hiszen a rosszul működő kapcsolat egyértelmű vesztese a család és közvetlenül az érintett 
gyermek. Szeretnénk elkerülni, hogy kialakuljon egyfajta hierarchikus viszony a Központ és 

Szolgálatok között. Valljuk, hogy a gyermekek érdekében közösen kell dolgoznunk és 
segítenünk, támogatnunk a rászoruló családokat. A Központ esetmenedzserei törekednek arra, 
hogy a hatékonyabb együttműködés és problémamegoldás érdekében a Szolgálatok 

családsegítőivel közös gondozásokat végezzenek.  
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. 
 janoshalmacsgysz@gmail.com 

 tel.. 77/400-165 

1.10 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.1  
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.2 
 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az 
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek 
körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 
A családsegítés keretében biztosítani kell: 

a. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,  
c. a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 
d. a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 
e. 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-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f. a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell: 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében3: 

a. a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és 
a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való 
hozzájutás megszervezése, 

 
1 Szt. 64.§. 
2 Gyvt. 39.§. (1) 
3 Gyvt. 39.§. (2) 
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c. a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 
hozzájutásának szervezése, 

d. a szabadidős programok szervezése, 
e. a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

Gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:4 

a. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
b. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
c. a jogszabályban meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 

Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében5: 

a. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíteni a 
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozását, 

b. a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

c. kezdeményezni gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, különösen a 
családsegítés, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez.6 

a. folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

b. meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

c. az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy 
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

d. szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e. segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
f. felkérésre környezettanulmányt készít, 
g. kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
h. biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
i. részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 
j. nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 
4 Gyvt. 39.§. (3) 
5 Gyvt. 39.§. (4) 
6 Gyvt. 40.§. (2) 
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2020. évi szakmai mutatók 

A forgalmi napló szerinti esetkezelések száma 2020. december 31-ig: 

Jánoshalma 2016 2017 2018 2019 2020 

 5250 6670 6804 7252 9863 

11.számú táblázat: esetkezelések halmozott adatai 
Szakmai tevékenység mutatói: 
Tevékenység 2016 2017 2018 2019 2020 

Információnyújtás 2682 6657 7956 4827 5131 

Segítő beszélgetés 441 347 1291 1052 1218 

Tanácsadás 236 929 1190 962 381 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

1116 1218 1526 1342 1944 

Kríziskezelés 32 - 17 10 38 

Közvetítés pénzbeli, 
természetbeni ellátásokhoz 

653 + 463 2962 2056 990 303 

Közvetítés más 
szolgáltatáshoz 

35 107 240 72+253p

r. 

96+186pr 

Esetkonferencia 11 18 10 8 3 

HH/HHH 

környezettanulmány 
elkészítésében közreműködés 

66 69 90 100 98 

Családlátogatás 2459 3813 3956 2677 6573 

Adományközvetítés 5 

alkalomm

al / 295 

család 

156 fő 2148 fő 2716 fő 3962 

Ingyenes szünidei étkeztetés 

Tavaszi 

Nyári 
Őszi 
Téli 

4 alkalom 

116 (100) 

fő 

58 (37) fő 

36 fő 

34 fő 

4 alkalom 

46 fő 

63/37 fő 

34 fő 

47 fő 

4 alkalom 

38 fő 

61/20 fő 

34/30 fő 

40/30 fő 

4 

alkalom 

39/38 fő 

64/61 fő 

35/35 fő 

46/40 fő 

4 alkalom 

272 fő 

104/42fő 

68/50fő 

76/40ő 

 

Szabadidős program 
gyermekek számára 

3 alkalom 2 alkalom  

143 fő 

1 alkalom  

75 fő 

1 

alkalom 

70 fő 

- 

Továbbirányítás 35 107 290 244 96 

Bírósági tárgyalás - 2 - - - 

Rendőrségi kihallgatás 1 - 1 - - 

Észlelő-jelzőrendszer 
szakmaközi megbeszélése 

6 6 6 6 2 

Szakmai konzultáció 
társszakmákkal 

241 590 832 879 849 

Kiskorú várandós anya 11 2 6 4 1 
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gondozása 

Csoportmunka - - 64 

alkalom 

41 

alkalom 

36 

alkalom 

12. számú táblázat: Szakmai tevékenységek száma 2016.-2020 évben 

 Ellátásban részesülők száma: 
Ellátás 2017 2018 2019 2020 

Egyszeri esetkezelés és 
tanácsadás 

364 948 948 903 

Együttműködési 
megállapodás alapján  

377 312 288 336 

Összesen: 741 1260 1236 1239 

13. számú táblázat: Ellátásban részesülők száma 2017.-2020 évben 

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma: 
 2017. 

december 31-

én 

2018. 

december 31-

én 

2019. 

december 31-

én 

2020. 

december 31-

én 

Veszélyeztetettként 
nyilvántartott  
kiskorúak száma 

103 122 116 118 

Ebből hatósági 
intézkedésben 
érintett  

54 55 60 58 

14.számú táblázat: Veszélyeztetett kiskorúak 

 

Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben érintett 
kiskorúak száma kapcsolatfelvétel módja szerint: 

Kapcsolatfelvétel 
módja 

2017 2018 2019 2020 

Önkéntes 2 25 6 7 

Gyermekjóléti 
szolgáltatást 
nyújtó 
intézmény által 
kezdeményezett 

8 9 16 24 

Jelzőrendszer 

által 
kezdeményezett 

38 49 36 41 

Gyámhivatal 
által 
kezdeményezett 

6 3 - 3 

Összesen: 54 86 58 76 

15. számú táblázat: Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben 
érintett kiskorúak 

 

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők életkor szerint: 
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Ellátott 2017 2018 2019 2020 

Gyermek: 241 189 176 191 

Felnőtt: 136 123 112 145 

Szociálisan 

rászorult, 
egyedülálló, 
magányos, anyagi, 
vagy más ok miatt 
krízishelyzetben 
levő felnőtt: 

7 
22 

+112prevenció 

14 

+253prevenció 

20 

+197prevenció 

  16. számú táblázat: Együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők 
életkor szerint 

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők szociális segítő tevékenységek: 
Tevékenység 2017 2018 2019 2020 

Saját ügykörben végzett 
tevékenység: 308 242 210 260 

Egyéni gondozási nevelési 
terv megvalósításába 
központ által bevont 

67 64 74 75 

Szociális válsághelyzetben 
lévő kiskorú várandós 
anya gondozása: 

2 6 4 1 

17. számú táblázat: Szociális segítő tevékeny 

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint: 
Gazdasági aktivitás Jánoshalma 

Fő 

2016 2017 2018 2019 2020 

Foglalkoztatott (15-74 

év) 72 69 73 52 
75 

Munkanélküli (15-64 

év) 37 52 13 24 
13 

Inaktív (15-  ) 120 105 87 89 99 

Inaktív-ból nyugdíjas 16 4 4 - 13 

Inaktív-ból 15 éves, 
vagy idősebb tanuló 

55 71 32 53 
24 

Eltartott 0-14 éves 
gyermek 

182 151 139 123 
149 

Összesen: 411 377 312 288 336 

18. számú táblázat: Ellátottak gazdasági aktivitás szerint  
 

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők iskolai végzettség szerint 
Iskolai végzettség Jánoshalma 

Fő 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Általános Iskola 8 
osztálynál kevesebb 

229 233 182 163 190 

Általános iskola 8 
osztály 

114 116 93 90 94 

Befejezett 

szakmunkásképző 
iskola, szakiskola 

41 17 23 29 40 

Befejezett 

szakközépiskola 
12 3 6 5 8 

Befejezett gimnázium 7 6 3 1 1 

Érettségire épülő 
befejezett OKJ iskola 

4 1 2 - - 

Felsőfokú iskola 
(főiskola, egyetem) 4 1 3 - 3 

Összesen: 411 377 312 288 336 

19. számú táblázat: Iskolai végzettség szerint 
Prevenciós tevékenység és egyéb szolgáltatások: 

Tevékenység 
2017 2018 2019 2020 

alkalom fő alkalom fő alkalom fő alkalom fő 

Egyéni esetmunka: - -  112  253  197 

Csoportfoglalkozás: 12 11 64 273 41 183 36 168 

Szabadidős 
rendezvény 

2 
143 

1 
75 1 70 - - 

20. számú táblázat: Prevenciós tevékenység 
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 2020 évre előirányzott célkitűzések és a megtett intézkedések 

 

1.11 Szakmai felkészültség biztosítása 

Szolgálat családsegítői figyelemmel kísérik a hatályos jogszabályokat, szakmai szabályokat, 
módszertani javaslatokat, hogy minden esetben megfelelő szakszerű intézkedéssel járjanak el 
a segítő folyamatban, információt tudjanak nyújtani az igénylőknek szolgáltatások és 
támogatások igénybevételéről. Nagy hangsúlyt helyezünk a szakmai továbbképzéseken való 
részvételre, szakemberei minden elérhető, a szakmai munkát és felkészültséget előmozdító 
képzésen és konferencián jelen vannak. Az elmúlt naptári évben a kialakult járványhelyzet 
miatt a képzések és konferenciák száma jelenléti módszerekkel lecsökkentek, ehelyett a 
szükséges szakmai és veszélyhelyzettel összefüggő információk és tudásanyagokhoz való 
hozzájutás elektronikus formában volt megoldható. 
Lényeges szakmai segítség a Bács-Kiskun Megyei Módszertani Hálózat, mely a havonta 
2020-ban döntően elektronikus úton megtartott szakmai megbeszélésen történő tájékozódásra 

ad lehetőséget.   
A szakmai felkészültség mellett igen hangsúlyos a szakmai stáb állandósága. Az állandóság 
nem csak az egyének és családok életében fontos, az intézmények működésében is 
meghatározó. A folyamatos személyi változások a gondozások során negatív hatásúak, mivel 
az ügyfelekkel kiépített bizalmi kapcsolat az alapja a sikeres gondozásnak. Ezért törekszünk 
arra, hogy a családok életében a szakemberek személye lehetőleg ne változzon csak a 
legszükségesebb esetben. A 2020-as évben a szakmai stáb összetételében jelentős változások 
következtek be. A 2020. január 1.-én három fő családsegítő dolgozott szolgálatunknál, majd 
2020 február hónaptól már csak két családsegítő végezte munkáját a Szolgálatnál. Így a 2020-

as év nagy részében a szakmai vezető mellett csupán egy családsegítő dolgozott, majd 
november közepén az 1.5.3. pályázat zárultával két prevenciós munkatárs – tovább-

foglalkoztatás keretében kezdte meg tevékenységét családsegítő munkakörben. 
Család és Gyermekjóléti Központ szakmai megbeszélései is a járványhelyzettel összefüggő 
szigorú eljárási szabályok betartása mellett zajlott, ezen túl a Központ szakmai támogatást 
nyújt a Szolgálatnak minden szükséges esetben. 
A hatékonyabb esetkezelések érdekében törekszünk a gondozási esetek munkatársak közötti 
arányos elosztására. A jogszabály által előírt7 25 család/családsegítő ellátotti szám betartására 
mód nincs, ugyanis a családsegítők a jogszabályban rögzített esetszámnál nagyobb esetszámot 
szükséges gondozniuk. 2020-ban hosszú időn keresztül a családsegítők a megengedett 

esetszám közel kétszeresét gondozták. Ez a szakmai munka megnehezítését, tulzott leterhelést 
eredményezett a szakembereknek. 
Az alább részletezettek szerint 2020-ban az eseti tanácsadásban résztvevő ügyfelek száma az 
előző évihez képest nem változott, viszont nem volt lehetőség arra, hogy egy teljes állású 
családsegítő folyamatos ügyfélforgalmat bonyolítson, eseti tanácsadottként megjelenő 
ügyfelek segítését végezze. Ügyfélforgalmat családsegítők, valamint prevenciós 
munkatársakkal végezték az együttműködési megállapodás alapján ellátást igénybe vevő 
ügyfelek gondozása mellett. 
Az együttműködési megállapodás alapján ellátást igénybe vevő ügyfelek eseteiben két 
családsegítő között nyílik mód az elosztásra, így azonban a 25 család/családsegítő ellátotti 
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arány nem tartható be. A gondozási esetszámok magas volta a szolgálat életében évek óta 
problémát jelentett, hiszen magas esetszámmal minőségi, eredményt hozó munka alig 
elvárható. A 2016. január 1-ét követő változások, mely a családsegítést és gyermekjóléti 
szolgáltatást egy szakmai egységbe vonta össze, megnehezítette helyzetünket, feladataink 
lényegesen megsokszorozódtak. A 2020-as évben a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok is 
megjelentek, így a szakemberek leterheltsége tovább nőtt.  
A gyermekek védelmére irányuló segítő munka felelősségteljes odafigyelést igényel, azonban 
a munkaidő jó részét felemészti, így a felnőtt lakosság problémáira nem jut elegendő idő. 
Mindez csak akkor valósítható meg, ha rendelkezésre áll megfelelő számú és végzettségű 
szakember, és csökkentjük a fluktuáció mértékét. 
 

1.12 Szakmai együttműködések hatékonyabbá tétele 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival és a partnerintézményekkel való együttműködés 
(szakmaközi megbeszélések, esetkonferenciák, írásbeli jelzések, a személyes konzultációk, 
kölcsönös látogatások, együttműködés a gondozási tervek alapján), eset jelzőlap áll 
rendelkezésre. A partnerektől, az észlelő- és jelzőrendszeri tagoktól érkezett írásos jelzésre 
írásban, a szóbeli jelzésre szóban tesz visszajelzést az esetért felelős munkatárs. 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat számára alapvető feladat a szolgáltatások szervezése, 
társszakmák együttműködésének összehangolása. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjait, az 
együttműködés módját és a jelzési kötelezettség elmulasztásának következményeit a Szt. és a 
Gyvt. szabályozza. A jelzőrendszer hatékonyságának fejlesztése továbbra is cél, mivel a 
kötelezettség ellenére a gyermekorvosok a szakmaközi megbeszéléseken nem vesznek részt, 
csak személyes, konkrét esetben történő megkeresésre nyújtanak tájékoztatást  
A jelzőrendszer kiszélesítése, az egyházi, társadalmi szervezetekkel történő együttműködés 
fenntartása továbbra is fontos.  
Jelzőrendszeri tagok jelzési hajlandóságának növelésének érdekében és az írásban teendő 

jelzések elmaradásának kiküszöbölésére a jelzőrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolatot 
tartunk fenn, segítve a gyermekekkel foglalkozó szakembereket a jelzést igénylő esetek 
felismerésében, a szakmai kompetenciájukhoz tartozó intézkedéseik megtételében és a 

szakmai kompetenciákon túlmutató esetekben jelzési kötelezettségük megtételében. Az 
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a pedagógusok ezirányú támogatásának egy 
újabb színtere jelent meg.  
A hatékonyabb együttműködés és az információ áramlás elősegítése érdekében immár 
gyakorlat, hogy a munkatársak az iskolákban személyesen találkozzanak a gondozott 
gyermekek osztályfőnökeivel, jelzést követően pedagógussal személyesen veszik fel a 
kapcsolatot. A tavalyi év digitális tanrendje és szigorító intézkedései lecsökkentették a 
szakemberekkel való személyes kontaktusok számát. Összesen csupán két alkalommal nyílt 
módunk a jelzőrendszer tagjaival személyes megjelenés keretében jelzőrendszeri 
megbeszélést tartani, ezen túl rendszeresen tájékoztattuk a jelzőrendszer tagjait szakmai 

kérdésekről. A tavalyi évben szakembereinknek nem volt lehetősége szülői értekezleteken 
megjelenni, mivel azok megtartása is a védekezési intézkedések ellen hatottak volna. 
Az ezt megelőző években kiemelkedően magas volt a 18. életévét betöltött személyek 
tekintetében érkezett jelzések száma, amely részben eredményezi a szociálisan rászorult, 
illetve krízishelyzetben levő felnőttkorú személyek szociális ellátórendszer szolgáltatásaiból 
való kimaradását, ellátatlanságukat. 2020-ben is törekedtünk arra, hogy a társadalmi 
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felelősségvállalás növelése érdekében közösségi szociális munka módszereinek lehetőség 
szerint a legszélesebb körben való alkalmazásával és a jelzőrendszer tagjainak 
érzékenyítésével a szociálisan rászorult, egyedülálló, magányos, anyagi, vagy más ok miatt 
krízishelyzetben levő személyek segítése előtérben maradjon. A COVID19 járvány 
kitörésével a településen a Város Önkormányzata 70 éven felüliek, és az ellátásra szoruló 
betegek számára a gyógyszerkiváltás, csekkek befizetése, bevásárlás megoldására szervezett 
segítőket. Intézményünkből 3 fő vesz részt ebben a feladatban. A Város Önkormányzata 70 
éven felüliek, és az ellátásra szoruló betegek számára a gyógyszerkiváltás, csekkek befizetése, 
bevásárlás megoldására szervezett segítőket. Az ezen feladatra átcsoportosított 
szakembercsoport egyik tagja az egyik prevenciós munkatársunk volt. 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat számára fontos, feladatot jelent, hogy indokolt esetben a 
Család és Gyermekjóléti Központ felvételi esetmenedzserét megkeresve kezdeményezze a 
család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális 
szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózis elkészítését. 2020-as évben Jánoshalma 
településen 32 esetben kezdeményezte a Szolgálat a felvételi esetmenedzser közbenjárásával 
szociális diagnózis készítését. 
Szolgálatunk gyakran szervez közös családlátogatást védőnői szolgálat szakembereivel, 
valamint 2020 év elején a hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázásának támogatására 
pályázati keretek között a  családsegítők, óvodapedagógusok és védőnők közös, összehangolt 

munkával, közös látogatásokkal igyekeztek segítséget nyújtani a családoknak.  

 

1.13 Pszichológiai ellátás 

Szolgálatunk jelenleg önállóan pszichológiai ellátást nem biztosít, azonban az igénylők a 
Központhoz irányítva vehetik igénybe a speciális szolgáltatások között. 2020 évben összesen 
111 személy (gyermek és felnőttkorú) irányítása történt a Központ pszichológiai 
tanácsadására Jánoshalmán. 
Közvetítői eljárásban megállapodások létrehozásában – mediáció - nyújtunk segítséget válás, 
gyermekelhelyezés ügyekben, kapcsolattartási problémák megoldásában. 
 

1.14 Ügyfélforgalom biztosítása 

Dózsa György utcai telephelyünkön kívül GYEP pályázat keretében heti egy alkalommal két 
órában biztosítjuk a gyermekjóléti szolgáltatást a Közösségi Házban. 
 

1.15 Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 

A szolgálat családsegítői a válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatják az őt, és a 
magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, szükség esetén elősegítik az 
átmeneti elhelyezést. 
A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát 
tájékoztatjuk a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt 
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a 
titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és 
elérhetőségéről. 
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1.16 Bántalmazás kapcsán tett intézkedések: 
Gyermekbántalmazás a WHO definíciója szerint: „A gyermek bántalmazása és elhanyagolása 
(rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális 
visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb 
kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének 
vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat 
keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 

Gyermekbántalmazás alatt értelmezzük a szakmai szempontok figyelembe vételével, ha 
valaki testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy, ha a gyermek sérelmére 
elkövetett cselekményt – noha tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg, illetve nem 
jelenti.  

A családon belüli bántalmazás évek óta problémát jelent. Bántalmazás a hatósági 
intézkedéssel nem érintett gyermekek esetén minden esetben hatósági intézkedést von maga 
után. Szexuális bántalmazás minden esetben rendőrségi eljárást von maga után. 
 

1.17 Elhanyagolás kapcsán tett intézkedések: 
Elhanyagolás minden olyan mulasztás vagy baj okozása (akár szándékos, akár tudatlanságból, 
óvatlanságból, nemtörődömségből ered), amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy 
lassítja, akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. 
Érzelmi elhanyagolás: az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 
gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése.  
Fizikai elhanyagolás: az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek, a felügyelet hiánya, 
kiemelendő a csecsemő, kisgyermek magára hagyása, bezárása, a gyermek védelmének 
elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve.  
Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások 
beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése, a gyermek egészségének/gyógyulásának 
veszélyeztetése a szükséges kezelés visszautasításával, az orvosi tanács ellenére a kórházból 
„saját felelősségre” való távozás.  
Oktatási-, nevelési elhanyagolás: az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, iskolai 
feladatok, teljesítmény-problémák figyelmen kívül hagyása, együttműködés hiánya, vagy 
szembefordulás az oktatási intézménnyel, annak rendjével vagy a rendelkezésre álló és 
javasolt speciális képzési, fejlesztési szolgáltatások igénybevételének elmulasztása.  
Tapasztalatunk szerint több családban előfordul, hogy ugyan jó anyagi kondíciókkal 
rendelkeznek, de beosztás és tudatos tervezés nélkül nem valósul meg a gyermekek megfelelő 
ellátása.  Ilyen esetekben lehetőség van a nevelési, illetve iskoláztatási támogatás 
természetben történő nyújtására, ilyen jellegű intézkedésre 2020-ban nem került sor.  
 Az elhanyagolások kapcsán feltárt okok között azonban szerepel a munkanélküliség okozta 
anyagi probléma, az alacsony jövedelem, az elégtelen lakáskörnyezet, a mentális állapot 
romlása, de az elhanyagoló szülői nevelési attitűd, érdektelenség is. 
 

 Bántalmazás Elhanyagolás 

 Fizikai Lelki Szexuális Fizikai Lelki 
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21. számú táblázat: Bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma 2017 és 2020 között 
 

Közvetlen és súlyos veszély esetén a családsegítők közvetlenül tesznek javaslatot hatósági 
intézkedésre, ezzel egy időben értesítik a Család- és Gyermekjóléti Központot.  
2020 évben Szolgálatunk közvetlen hatósági intézkedésre 6 gyermek tekintetében tett 
javaslatot.  

 

1.18 Iskoláztatási támogatás szüneteltetése: 
A tanköteles korú gyermekek igazolatlan mulasztásainak megelőzése és megszüntetése 
érdekében szorosabbra fontuk az együttműködést oktatási intézményekkel. Pedagógusokat 
rendszeresen tájékoztattuk a törvényi változásokról, a megtehető intézkedésekről, gondozási 
tervek megfogalmazásában és megvalósításában is résztvevők voltak. Személyes 
megkereséssel tájékoztatást nyújtunk az oktatási intézményekben pedagógusok részére az 
igazolatlan iskolai mulasztások kapcsán szükséges intézkedésekről, egységes 
formanyomtatványt használunk a jelzések megtételéhez, az együttműködés szorosabbá tétele 
érdekében a személyes kapcsolatra törekszünk, családsegítők, esetmenedzserek felkeresik 
oktatási intézményeket, ahol tájékozódnak a tanulók iskolai előmeneteléről, pedagógusokkal 
közös családlátogatásokat szerveznek, folyamatos telefonos, illetve személyes kapcsolatban 
állnak osztályfőnökökkel 
A mulasztás miatt gondozásba vett gyermekek iskolai előmeneteléről digitális tanrendbe való 
bekapcsolódásáról rendszeresen tájékozódtunk, és nyújtottunk információt a pedagógusok 
számára. Szülőket folyamatosan tájékoztattuk a jogkövetkezményekről. 
A törvényi előírás szankciókat tesz kötelezővé a szülő irányába kötelezettsége elmulasztása 
kapcsán. A családi pótlék tanköteles korú gyermek esetében iskoláztatási támogatásként kerül 
folyósításra, amennyiben az igazolatlan mulasztás eléri az 50 órát, a támogatás 
szüneteltetésére kerül sor. 16 év alatti gyermek esetében a védelembe vétel is elrendelésre 
kerül.  
 

Tankötelezettség 
elmulasztása 

2017 2018 2019 2020 

Ügykörben végzett 
gondozással érintett 
gyermekek száma 

83 35 38 

49 

Ebből hatósági 
intézkedéssel érintett 
gyermekek száma 

20 10 13 

8 

22. számú táblázat: Tankötelezettség elmulasztása 
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2020. évben iskolai mulasztás miatt 49 fő gyermek gondozása folyt, ebből hatósági 
intézkedéssel érintett 8 fő. A  tavalyi évben a szorgalmi időszak jelentős részében jelenléti 
oktatás nem volt az iskolákban, mégis nagymértékben nőtt az iskolai mulasztással érintett 
gyermekek száma. A tankötelezettség elmulasztásával összefüggő védelembe vételek száma 
azonban csökkent, tekintettel arra, hogy a digitális oktatásba be nem kapcsolódó gyermekek 
tekintetében iskolai mulasztás nem értelmezhető. 
A tankötelezettség megszűnését követően a fiatalokat szülővel a településen működő 
pályázati keretek között dolgozó szakemberekhez, valamint a BKMKH Jánoshalma Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályához irányítottuk regisztrálásra. Aggasztó azonban, hogy ezek 
a fiatalok nem szereznek megfelelő iskolai végzettséget, mely a munkaerő-piacra történő 
belépésüket nagy mértékben gátolja.    
A 2019 szeptemberétől hatályos törvényi változások értelmében magántanulói státusz 
engedélyezésére a továbbiakban nem volt mód, indokolt esetben az Oktatási Hivatal 
kérelemre engedélyezheti az egyéni tanrend keretében való tankötelezettségteljesítést. 2020.-

as évben egyéni tanrend engedélyezése két esetben történt. Egyik esetben kiskorú várandós 
anya egyéni tanrendjét engedélyezték, másik esetben pedig pszichiátriai szakvélemény 
alapozta meg az engedélyezést.  
 

1.19 HH/HHH környezettanulmányok készítése: 
Jegyzői megkeresésre szolgálatunk 2020. évben 98 családnál készített környezettanulmányt a 
hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítására beadott kérelem 
alapján.  
A szolgálat közreműködése hasznos, hiszen a környezettanulmány elkészítése során 
kapcsolatba kerülhetünk olyan családokkal is, akikről jelzés nem érkezett, azonban a látogatás 
során kiderülhet segítségre szoruló probléma. Ilyen esetekben a prevenciós munkatársak 
kezdték meg a család prevenciós tevékenység keretében való gondozását. 
Az oktatási-nevelési intézmények szakembereit folyamatosan kérjük, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmények újításakor javasolják a szülőknek a hátrányos helyzet 
megállapításának kezdeményezését, hiszen a gyermekek e határozat alapján válhatnak 

ingyenes szünidei étkezőkké.  
 

1.20 Ingyenes szünidei étkeztetés 

2016. évtől kezdődően a törvényi változásokkal a rászoruló gyermekek minden iskolai 
szünetben kérhetik az ingyenes étkeztetést. Feltétele a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyet megállapítása.   
Oktatási-nevelési intézmények figyelmét felhívjuk, illetve kérjük, kövessék nyomon, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények lejáratát, azok időben kerüljenek 
meghosszabbításra, jogosultak kérjék a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítását, mivel ez feltétele az ingyenes szünidei étkeztetés igénybe vételének. 
Jegyző minden iskolai szünet kezdete előtt kiértesítette a jogosultakat az igénylés 
lehetőségéről. Ezt követően szolgálatunk is megkapta azoknak a szülőknek a névsorát, akik 
kiértesítésre kerültek a szünidei étkeztetés jogosultsága alapján. Családsegítő 
munkatársainkkal minden családot igyekeztünk személyesen felkeresni, és tájékozódtunk 
arról, hogy igényelnek-e segítséget a kérelem kitöltéséhez, illetve igénylik-e a szünidőben 
gyermekek számára az ebédet.  
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Azok, akik nem igényelték az ebédet, aláírták az általunk készített nyilatkozatot. A kérelmek 
kitöltésében szükség szerint segítséget nyújtottunk, illetve begyűjtöttük azokat, majd leadtuk 

az ügyintézőnek. 
A családok az igénylések leadása után határozatot kaptak a jogosultságról, az étkezés igénybe 
vételének helyéről és időpontjáról. Szolgálatunk családsegítői ez után ismét felkeresték a 
családokat, hogy segítsünk a határozat értelmezésében. Az előzetes létszám ismeretében a 
Diákélelmezési Konyhával egyeztettünk. 
A tavaszi szünetben a kialakult veszélyhelyzet miatt a szünidei étkeztetést nem helyben 
fogyasztással, hanem kiszállítással oldották meg a Szolgálat és a Központ munkatársai. A 

kiszállítás biztosításához magánszemélyek, vállalkozók és az Önkormányzat nyújtott 
segítséget gépkocsi biztosításával. A nyári, őszi és téli szünetekben a megszokott módon a 
Diákélelmezési konyha étterem részében helyben fogyasztással került megszervezésre a 
szünidei étkeztetés. A helyben fogyasztással érintett szünetekben több szülő lemondta az 
ebédet, legtöbbjük arra hivatkozva, hogy otthon van és egyébként is főz naponta. 
Összességében elmondható, hogy a teljes időtartam alatt zökkenőmentesen, probléma nélkül 
zajlott az étkeztetés, panasz egy szülőtől sem érkezett. A gyermekek és a szülők úgy 
nyilatkoztak, hogy ízletes, és maximálisan elegendő volt a kiosztott ebéd.  
 

1.21 Adománygyűjtés:  
Jánoshalmi szolgálat évek óta gyűjti és fogadja az adományként felkínált ruhaneműket, 
bútorokat, használati cikkeket, tanszereket, ezek közvetítése fontos feladatunk. A begyűjtött 
ruhaneműkből lehetőség szerint ruhabörzét tartottunk.  
2017. december hónapban kezdődött az SZGYF megvalósításában a rászoruló személyeket 
támogató operatív program (RSZTOP). Együttműködési megállapodás került aláírásra 2023.-
ig. Családsegítőink ebben az Uniós pályázatban közvetítői szerepet töltenek be, az eljuttatott 
névsor egyeztetése, és a rászorulók kiértesítése az elsődleges feladatunk. A célcsoport 2019 
január hónaptól a 0-3 éves korú gyermekek, a várandós kismamák. A 0-3 éves korú 
gyermekek, valamint a várandós kismamák minden hónapban jogosultak voltak 
élelmiszercsomagra, míg a 7-14 éves korú gyermekek július és augusztus hónapokban 
kaphattak csomagot. A megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelemmel 
rendelkező időskorúak csomagosztása is folytatódott a 2020-as évben. 
A tavalyi év rendhagyónak számított az adományok közvetítése terén is. A 0-3 éves korú 
gyermekek részére biztosított RSZTOP csomagok házhozszállítással valósultak meg április és 
május hónapokban, tekintettel, hogy a kialakult járványhelyzet miatt az SZGYF leszállította a 
csomagokat, de azok kiosztását nem vállalták. Ezen kívül május hónapra a megváltozott 
munkaképességű és alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak csomagjai szintén 
házhozszállítással került kiosztásra. A 2020-as év első félévében jelentős adományokat 
kaptunk, melyet rászoruló családoknak volt módunk kiosztani. Magánszemélyek, vállalkozók, 
intézmények élelmiszeradományt, maszkokat, gumikesztyűket, fertőtlenítőszereket, 
ruhaneműket és lakástextíliákat juttattak intézményünkhöz a rászorulók megsegítésére, 
valamint a szünidei és intézményi étkeztetés kiszállításához gépkocsikat biztosítottak. 
 

1.22 Szabadidős programok:  
A gyermekjóléti alapellátásban végzendő feladatok közül nagy szerepet kap a szabadidős 
tevékenység, mely egyben kötelező feladatunk. Az ezt megelőző években családsegítők aktív 
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szervezői és résztvevői a programoknak, mert hisszük és tapasztalatból tudjuk, hogy egy 
kötetlen, szabadidős tevékenységben más irányból közelíthetünk a gyermekek és családjaik 
felé. A 2020-as évben a járványhelyzet, megszorító intézkedések és egészségmegóvási 
intézkedések nem tették lehetővé nagyszabású közösségi programok szervezését. 
 

1.23 Éves tanácskozás:  
Az éves tanácskozást megelőzően a gyermekjóléti szolgálat bekérte a jelzőrendszer tagjainak 
írásos beszámolóját, melyben értékelésre került a jelzőrendszer működése, valamint a 
településeken működő alapellátások, közös javaslatot tettek működésük javítására, szükséges 
ellátások és szolgáltatások bevezetésére. A szolgálat e törvényi kötelezettségének az év 
február 28.-ig eleget tett. 2020 évben az Intézkedési terv határidőben elkészült, megküldésre 
került a Család- és Gyermekjóléti Központ felé. 
 

1.24 Prevenciós tevékenység 

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. 
projekt gyakorlati megvalósítása 2018.10.15. Jánoshalma és Mélykút településeken is 
megkezdődött. Alkalmazásra került 2 fő prevenciós munkatárs heti 40 óra keretben, majd 

2019 április hónapban személyi változás történt. Ezt követően 2020 júniusától újabb személyi 
változás történt. Az előzőekben megszokottak szerint folyt tovább a szakmai munka mind 

Jánoshalma, mind Mélykút településen. 
 Feladatuk egyrészt egyéni esetmunka keretében történő prevenciós tevékenység 
folytatása. Ennek célja a súlyosabb problémák, esetleges krízishelyzetek kialakulásának 
megelőzése, a szociális védőháló megerősítése.  

A felnőtt lakosság életvezetési képességeinek megőrzésére, készségeinek fejlesztése, szükség 
esetén korrekciójára is szükség van ahhoz, hogy a krízishelyzetek elkerülhetők legyenek. 
Egyéni esetmunka keretében ügyfelek döntően a Család és Gyermekjóléti Szolgálat eseti 
tanácsadottként megjelenő ügyfelei köréből kerültek ki, akiket személyes megkereséssel 
vontunk be a feladatellátásba, tájékozódtunk a megtett intézkedés hatékonyságáról, 
megvalósulásáról, esetlegesen újabb felmerülő problémákról. Döntően anyagi jellegű 
nehézségek azok, melyek a családokat nehéz, segítség nélkül gyakran megoldhatatlan 

problémák felé sodorják.  
Feladataink másik nagy csoportját a hátrányokkal küzdő fiatalok és felnőttek számára 
szervezett prevenciós csoportfoglalkozások tettákk ki.  

A csoportfoglalkozások tematikusan felépített terv alapján szerveződtek és zajlottak. 

Alapvetően két fő vonalon értük el a csoporttagokat: 
1. Közfoglalkoztatott személyek 

2. Pályakezdés előtt álló fiatalok 

A közfoglalkoztatott személyek számára 2020 naptári évben Jánoshalma településen öt 
csoport szervezésére nyílt lehetőség. A valamennyi csoport 4 alkalmas, alkalmanként 2 órás 
foglalkozáson vett részt. A csoportokban mindösszesen 58 fő vett részt.  
 Pályakezdés előtt álló fiatalok csoporthelyzetbe való bevonása az AM Kelet-
magyarországi ASZK, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
tanulóiból tevődött össze. Hat csoportba összesen 118 fiatal bevonása történt.  Valamennyi 
csoport 4 alkalommal vett részt a foglalkozásokon, alkalmanként 2 órában. Két csoport 
esetében mind a négy csoportalkalom 2020-ban történt, míg négy csoport esetén 2-2 csoport-
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alkalom még 2019 év végén, és a fennmaradó 2-2 csoportfoglalkozás pedig 2020 év első két 
hónapjában. 

Feladataink összetétele a 2020 év elején jelentősen nem változott az előző évekhez képest. Az 
egyéni esetmunka keretében történő prevenciós tevékenység folytatása továbbra is jelentős 
túlsúllyal mutatkozott a csoportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása, valamint az 

ügyfélforgalom kiszolgálása mellett.  A prevenciós kollégák munkarendje az eddig 
megszokottak szerint, tevődött össze a továbbiakban is. Az egyik prevenciós munkatárs 
ügyfélfogadást tartott, míg a másik prevenciós munkatárs végezte a családlátogatásokat és az 
egyéni esetkezelésekkel, csoportfoglalkozások szervezésével kapcsolatos tevékenységeket. A 
prevenciós munkatársak napi váltásban végezték ezt a két tevékenységi kört, ily módon 
továbbra is kiemelkedően fontos volt minden reggel a folyó ügyek egyeztetése, a nap 
folyamán elvégzendő feladatok átbeszélése. 
Dokumentációs feladatok végzését prevenciós munkatársak lehetőség szerint a tevékenység 
elvégzésének napján, amennyiben erre a nagyszámú látogatás, illetve szociális segítő 
tevékenység időigényes volta miatt nem volt mód, úgy a következő munkanapon 
ügyfélfogadási idő alatt végezték el. 
2020. március hónapjától a pandémia és a kihirdetett veszélyhelyzet jelentős változtatásokat 
eszközölt az eddigi munkafolyamatok terére. A településen élő időskorú személyek védelme 
érdekében a számukra szükséges élelmiszer bevásárlását és gyógyszerek kiváltását a 
településen két szakember koordinálta és végezte, közülük az egyik személy az egyik 
prevenciós munkatárs volt. Heti rendszersséggel keresték fel a szolgáltatást igénybe vevő idős 
korú személyeket a bevásárlólista és gyógyszerlista összeírásával, valamint a kért javak 
bevásárlása után azok kiszállításával. 
A másik prevenciós munkatárs továbbra is folytatta az egyéni esetkezeléseket és 
ügyfélforgalom bonyolítását, valamint mikor az a jogszabályok értelmében lehetséges volt, a 

csoportfoglalkozások szervezését, lebonyolítását. 
Továbbra is jellemzően anyagi nehézségekkel keresték meg az ügyfelek a prevenciós 
munkatársakat. A 2020-as évben számottevően megemelkedett az ügyfeleink körében az 
étkeztetést, házi segítségnyújtást igénylő, illetve arra rászoruló személyek aránya. A 
veszélyhelyzet sok egyénnek és családnak tovább nehezítette életkörülményeit, csökkentek 
bevételeik, így az adományokhoz való hozzájutás segítése, adományok igénylése is 
nagymértékben növekedett. Továbbra is elmondható, hogy az előirányzott 4 személyes 
találkozás a hatékony esetkezeléshez gyakran nem volt elégséges, ilyen esetekben a szükséges 
ideig folytatódott az ügyfelek segítése, illetve 2020.11.13-ável 14 egyéni esetkezelés a Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat felé további gondozásra átadásra került, így ezen személyek, 
családok gondozása alapellátás keretében folytatódik tovább a Szolgálat előtt. 
Az előző években is mutatkozott már, hogy a szolgáltatás önkéntes igénybevétele mellett 
állampolgári jelzés érkezett egy-egy idős korú, szociális vagy más okból krízishelyzetbe 
került személyről, ez az elmúlt időszakban tovább fokozódott. Egyre több egyéni esetkezelés 
indult állampolgári bejelentés alapján, amely a társadalmi felelősségvállalás erősödését 
mutatja. 

 Jánoshalma és Mélykút településeken a beszámolóval érintett időszakban összesen 
141 egyéni esetmunkát kezdtünk meg. Ebből 118 Jánoshalma, míg 23 Mélykút településen 
zajlott. Az előző időszakról áthúzódó gondozások száma 57 fő volt.  
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A pályázat zárásáig, 2020.11.13-ig összesen 183 egyéni esetkezelés zárult le eredményesen, 
14 egyéni esetkezelés a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé további gondozásra átadásra 
került. 
 

1.25 Szociális diagnózis 

Jánoshalma településen felvételi esetmenedzsert 32 esetben kereste meg szolgálatunk 
szociális diagnózis elkészítése ügyében. Szociális diagnózis valamennyi esetben elkészült, 
együttműködés hiányában nem maradt el diagnózis készítése. 
 

1.26 Észlelő és jelzőrendszer működése 

Az NMr 9. § (1) értelmében, „a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy 
krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a 
család- és gyermekjóléti szolgálat 
a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 
szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, 
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet 
esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése 
esetén az arról való tájékoztatásra, 
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 
d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 
szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 
e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 
illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 
f) veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 
g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, 
és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét, 
h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel 
jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, 
i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést 
szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 
j egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási 
jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket – beleértve az 
ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva 
esetkonferenciát szervez, 
k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és 

l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.” 

Településen működő jelzőrendszer munkáját jelzőrendszeri felelős koordinálja, szakmai 
segítése járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosításával történik. 
A jelzőrendszer tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői 
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a 
köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői 
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szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket 
befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, az alapítványok és az 
egyházi jogi személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő, a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, az 

állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.8 
A jelzőrendszer tagjainak jelzési, együttműködési és eljárást kezdeményező kötelezettségük 
van9, ezért kiemelkedő fontosságú erről a jelzőrendszer tagjainak folyamatos tájékoztatása. 
Az év folyamán a szakmai anyagok aktualizálása megtörtént, valamint a jelzőrendszer tagjai 

számára átadásra kerültek. 
Még mindig elmondható, hogy a településünkön a jelzőrendszeri megbeszéléseken a 
háziorvosok és a házi gyermekorvosok nem jelennek meg. Jelzőrendszeri tanácsadó, valamint  

családgondozók személyes megkereséssel igyekszik bevonni őket a közös munkába. Az előző 
évekhez hasonlóan 2019 évben is problémát jelentett az, hogy a jelzőrendszer tagjai szóbeli 
jelzésüket megteszik ugyan, de azt később írásban már nem küldik meg szolgálatok felé. Ezen 
probléma kiküszöbölésére az jelzőrendszeri tagokkal folyamatos személyes kapcsolatot 
tartottunk fenn, segítve a gyermekekkel foglalkozó szakembereket a jelzést igénylő esetek 
felismerésében, felismerésében, a szakmai kompetenciájukhoz tartozó intézkedéseik 
megtételében és a szakmai kompetenciákon túlmutató esetekben jelzési kötelezettségük 
megtételében.  
2020. évben Jánoshalma településen 2 szakmaközi megbeszélés lebonyolítására került sor a 
szigorú járványügyi intézkedések miatt. Ezen túl 4 alkalommal tájékoztattuk a jelzőrendszer 
tagjait szakmai kérdésekről digitális formában. Megbeszélések minden esetben előkészítő 
munka előzte meg.  
2020 évben elmondható, hogy a jelzőrendszer tagjainak együttműködési hajlandósága az 
előző évek mintáját mutatta. A háziorvosok és házi gyermekorvosok a továbbiakban sem 
vesznek részt a szakmai megbeszéléseken, találkozókon. Eredménynek könyveljük el, hogy 
ugyan a megbeszéléseken nem vettek részt, viszont az év folyamán több ízben fordult elő, 
hogy szolgálat megkeresésére együttműködtek főként a magányos idős emberek, illetve 
pszichiátriai betegek egészségi állapotának feltérképezésében. 
A köznevelési intézmények és védőnői szolgálat munkatársai továbbra is aktívan részt 
vesznek a jelzőrendszer munkájában, valamennyi megbeszélésen jelen vannak, aktív 
munkájukkal segítik a közös munkát. 
Az új jelzőrendszeri tagok felkutatása és bevonása az év folyamán folyamatos volt. 
Folyamatosan figyelemmel kísértük azt, hogy mely új szolgáltatók jelentek meg a településen, 
valamint, hogy történt-e személyi változás az adott intézményekben. 
A központ által szervezett megbeszéléseken minden hónapban megjelentek családsegítőink, 
de elmondható, hogy valamennyi a szolgálat által szervezett megbeszélésen is megjelent a 
központ. Ily módon a település és intézményünk adottságaiból, miszerint egy intézményen 
belül van jelen az alapellátás e két intézménye, minden szakmai konzultáció, megbeszélés a 
közös problémák köré szerveződik, közös megoldási módok megkeresésére törekszünk. 
A jogszabályi rendelkezések értelmében a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a 
személy krízishelyzetét észlelő rendszer működtetése körében a szolgálat a beérkezett 

 
8 Gyvt 17. § (1) 
9 Gyvt 17. § (2)(3) 
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jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a 
Család- és Gyermekjóléti Központnak.  

Az éves tervben szereplő időpontokig minden naptári héten megküldésre kerültek a központ 
felé a szolgálathoz beérkezett jelzésekről készült heti jelentések. 
 

 

Beérkezett jelzések 

2020 évben összesen 321 jelzés érkezett, melyből 252 gyermekről, míg 69 esetben szociálisan 
rászorult, egyedülálló, magányos, anyagi, vagy más ok miatt krízishelyzetben levő felnőtt 
korú személyről érkezett a jelzés.  

 
1.diagramm:jelzések megoszlása életkor szerint 

 

12.1. Beérkezett jelzések száma jelzőrendszeri tagok szerinti bontásban 

Érkezett jelzés 2020 

Bölcsőde, családi napközi 0 

Óvoda 3 

Általános iskola, középiskola 136 

Védőnői szolgálat 19 

Orvos 1 

Rendőrség 8 

Ügyészség, bíróság, pártfogói fel-i 
szolg. 

0 

Szociális, gyermekvédelmi int. 56 

Önkormányzat 6 

Gyámhivatal 7 

Munkaügyi hatóság 0 

Egyesület, alapítvány, egyház 1 

Magánszemély 84 

Egyéb 0 

Összesen 321 
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24. számú táblázat: Jelzést tevő személy/ intézmény 

A köznevelési intézmények jelzéseinek száma igen magas, amely mögött olyan okok is 
meghúzódhatnak, hogy a tankötelezettség teljesítésének elmulasztásának eseteit és az azokra 
teendő jelzési kötelezettségeket a jogszabályok számszerűsített, szubjektív mérlegeléstől és 
megítéléstől mentes rendszerként írja le. A tavaji naptári évben a kialakult veszélyhelyzet és 
digitális tanrend bevezetése miatt az iskolai mulasztások számának csökkenését feltételeztük, 
ennek ellenére a jelenléti oktatás időszaka alatt több iskolai mulasztásról érkezett jelzés, mint 
előző naptári év teljes időtartama alatt. 
Elmondható az is, hogy a tankötelezettség teljesítésére vonatkozó, jogszabályban előírt 
kötelezettségüknek az intézmények pedagógusai bizonyos esetekben késve tesznek eleget. 

Több ízben előfordul, hogy az iskola egyszerre küldi meg a szolgálat felé a 10, 30 és 50 órás 
mulasztásról szóló jelzését, mely főként olyan családnál, ahol megelőzően segítő munka- 

jelzés hiányában - nem volt, az önkéntesen, alapellátás keretében igénybe veendő szociális 
segítő munka és az ehhez kapcsolódó folyamatok kimaradását eredményezik, mivel ily 
módon azonnal hatósági intézkedésre (védelembe vétel és iskoláztatási támogatás 
folyósításának szüneteltetése), ezzel együtt kötelezésen alapuló gondozási folyamatra kerül a 
sor. 

 

12.2. 2016-2020 években mutatkozó változások a jelzést küldő szervezet típusa 
szerint 

Jelzőrendszer 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Egészségügyi szolgáltatók: 22 16 15 18 20 

Ebből védőnői jelzés: 19 10 13 15 19 

Szociális szolgáltatók: 24 30 33 32 56 

Gyermekek napközbeni ellátását nyújtók: 6 - - . - 

Köznevelési intézmény: 127 116 69 103 139 

Rendőrség:  12 1 7 4 8 

Ügyészség, bíróság, pártfogó: 4 1 - 1 - 

Állampolgár:  5 6 57 18 84 

Önkormányzat, jegyző: 24 4 11 3 6 

Kormányhivatal Gyámhivatal:  52 28 3 - 7 

Egyesület, alapítvány, egyház - - 5 2 1 

Kormányhivatal Szabálysértés - - 18 11 - 

25. számú táblázat: Jelzést tevő személy/ intézmény az átalakítást követően 

A segítő munka folyamatában elkészítendő cselekvési tervek megfogalmazásához, majd a 
rendszeres családgondozáshoz elengedhetetlen, hogy a jelzőrendszer tagjai egymás 
tájékoztassák a családdal történő minden eseményről. Rendszeres, napra kész információkkal 
a közös munka hatékonyabbá teszi a problémamegoldást. A jelzőrendszer munkája egyre 
hatékonyabbnak bizonyul, a szolgálat családsegítői jó kapcsolatokat építettek ki a különböző 
intézményekkel, szolgáltatókkal, hatóságok képviselőivel. A szakmaközi megbeszéléseken túl 
szükség szerint napi kapcsolatban állnak egymással.  
 

12.3. A jelzés módja szerinti bontás 

 Jelzések száma Összes jelzés aránya 

Jelzőlapon írásban 79 24.6% 
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Egyéb módon írásban 154 48% 

Személyesen szóban 69 21.5% 

Telefonon szóban 19 5.9% 

Egyéb módon 0 0% 

26. számú táblázat: Jelzés módja 2020 

 

12.4. Jelzés időpontja szerinti bontás 

Az összes beérkező jelzések 7%-a probléma kialakulásához, beavatkozás szükségességének 
időpontjához viszonyítva megkésve ékezett szolgálatunkhoz, ez a 2019-as évhez képest 6%-

os javulást mutat. 
 

12.5. Jelzett probléma szerinti bontás 

Jelzett probléma szerinti bontás esetén szükséges megemlíteni, hogy természetesen az 
elsődleges probléma, amellyel egy egyén, vagy család a szolgálattal kapcsolatba kerül, nem 
minden esetben egyezik meg a fő problémával. Egy elsődlegesen hozott probléma, például 
iskolai mulasztás mögött meghúzódó okok, nehézségek, problémák esetleges családi 
diszfunkciók feltárása, megoldási javaslatok és feladatok megfogalmazása hosszabb folyamat. 
Jelen táblázat feladata csupán az elsődleges, un hozott problémák számszerű összegzése. 
Településünkön a legnagyobb arányban az iskolai mulasztás, családi kapcsolati, életviteli-, 
gyermeknevelési problémák, magatartás- és teljesítményzavar, valamint a lakhatási 
problémák jelennek meg. 
 

 

Jelzett probléma szerinti bontás 2018 2019 2020 

Életvitel 63 40 128 

Családi, kapcsolati (bántalmazás, erőszak, 
elhanyagolás) 

34 32 37 

Lelki-mentális 10 8 10 

Gyermeknevelési 64 18 30 

Gyermekint.-be való beilleszkedési nehézség 27 2 2 

Magatartászavar, teljesítményzavar 40 26 3 

Anyagi 24 4 7 

Foglalkoztatással kapcsolatos 0 0 0 

Egészségkárosodás következménye 18 24 13 

Ügyintézéshez segítségkérés 1 5 0 

Információkérés 2 2 0 

Lakhatási 7 18 17 

Iskolai mulasztás na 59 47 

Szenvedélybetegség na 1 10 

Kiskorú várandós anyáról érkezett jelzés na 7 1 

Egyéb 50 23 113 

27. számú táblázat: Jelzett probléma 2018-2020 
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12.6. A jelzés minősége szerinti bontás 

A jelzések adattartamának vizsgálata után elmondható, hogy a segítő folyamat 
megkezdéséhez szükséges legalapvetőbb adatok 2018-ban a beérkezett jelzések 67%-ban 

állnak csak rendelkezésre, addig ez az arány 2019 évben már megközelítette a 90%-ot 

(89.4%). 2020-as naptári évben ez az arány 65% alá csökkent.  
 

 

Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok 

A kialakult veszélyhelyzet intézményünkben is jelentős változásokat generált. A kormányzati 
utasításoknak megfelelően megváltoztattuk az ügyfélfogadási rendet, szigorú higienes 

szabályok bevezetése megtörtént. 
Az intézmény területén egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, maszk és kézfertőtlenítő 
használata kötelező. A rendelkezések értelmében a személyes kontaktusok számát 
minimálisra volt szükséges korlátozni, családlátogatást csak krízishelyzetben tehettek 
szakembereink.  

Intézményünk munkatársai a kormányzati intézkedéseket maradéktalanul betartották, azonban 
a családlátogatások számának csökkentésére nem volt mód, ugyanis a szünidei és intézményi 
gyermekétkeztetések szervezésével és kiszállítással, a digitális tanrendre való áttéréssel 
összefüggésben a gyermekek tanulástámogatásával, papír alapú feladatok családoknak való 
kiszállításával, az RSZTOP csomagok kiszállításával, adományok közvetítésével 
nagyarányban megnőtt a családlátogatások száma is. 

 
A 2020-as évben az adományok száma is nagymértékben megnövekedett. Mind 
magánszemélyektől, mint vállalkozóktól és szervezetektől juttattak szolgálatunkhoz 
adományokat, melyet a rászoruló személyeknek volt módunk kiosztani. 
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Család és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatrendszere 

- Védőnői Szolgálatok 

- Házi gyermekorvosok, háziorvosok 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálatok 

- Család és Gyermekjóléti Központok 

- Iskolák, óvodák, bölcsőde, Gyerekházak 

- Idősek Otthona, Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő, Házi segítségnyújtás, 

Szociális étkeztetés, Idősek klubjai,  
- Tanyagondnoki, falugondnoki szolgálatok 

- Nevelési tanácsadó, Pedagógia szakszolgálatok 

- Máltai Szeretetszolgálat 
- Sorsok Háza 

- Kiskunhalasi, Bajai Kórház 

- Működési területen lévő önkormányzat 
- Jánoshalmi Járási Kormányhivatal 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámhivatali Osztálya 

- Pártfogó felügyelő szolgálat 
- Rendőrség, ügyészség, bíróság 

- Kábítószerügyi egyeztető fórum, bűnmegelőzési és áldozatsegítő szervezetek, 
intézmények, 

- Közművelődési, kulturális szervezetek, intézmények, 
- Közigazgatási hatóság, 
- Társadalmi szervezetek, civil szervezetek, sportegyesületek, 
- Egyházak, karitatív szervezetek 

- Segélyszervezetek, magánadományozók 

- Más járásokban működtetett szociális intézmények, 
- Kisebbségi önkormányzatok  
- Családok Átmeneti Otthonai 

A legtöbb személlyel, intézménnyel való együttműködés módját jogszabály rögzíti, de a 
kapcsolatrendszerünk folyamatos bővítésére törekszünk. A nem kötelezett intézményekkel 
együttműködési megállapodást kötünk.  
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A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat biztosítja a gyermekjogi, ellátott-jogi 

képviselő részére látogatása során 

- a gyermekek, felnőttek, családok számára könnyen hozzáférhető és négyszemközti 
beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiséget,  

- a helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét 
A gyermekjogi, ellátott jogi képviselő által írásban tett észrevételeire 15 napon belül 
válaszolunk, megtett intézkedéseinkről részletesen tájékoztatjuk.  
A gyermekek és a szülők jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztatást a 
családsegítők, esetmenedzserek személyesen nyújtják az ellátottak (gyermek és törvényes 

képviselője) részére. A tájékoztatás megtörténtét, a jogok és kötelezettségek, az ellátás 
tartalmának és feltételeinek, valamint az intézmény által vezetett, rájuk vonatkozó 
nyilvántartások tudomásul vételét az ügyfelek a nyilatkozat aláírásával tanúsítják. 
Gyermekjogi és ellátott jogi képviselők elérhetősége váróhelyiségben kifüggesztve 
megtalálhatók, egészségügyi, oktatási, nevelési intézményekben is a tájékoztatás érdekében 
kifüggesztésre kerültek. 
 

 

Gyermekjogi képviselő: 
 dr. Babenyecz Mónika 

 elérhetősége: 20/4899-623 

 monika.babenyecz@ijb.emmi.gov.hu 

 levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. 
 

 

Ellátott jogi képviselő: 
 Bánkiné Bosnyák Frida 

 elérhetősége: 06-20/48-99-604 

 bosnyak.frida@ijb.emmi.gov.hu 
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Alapellátások áttekintése 

A 2020.-as évet érintően is megkértük a jelzőrendszer tagjaitól az írásos beszámolókat, a 
beérkezett értékelések alapján az alábbiak összegezhetők. 
A törvény alapján a gyermekek védelmét biztosító személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások a következők:  
• Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai (Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda) 

• gyermekjóléti szolgáltatás, (család és gyermekjóléti szolgálat, család és  
 gyermekjóléti központ) 
• gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás, bölcsőde,  
mini bölcsőde, munkahelyi  
 bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 
  gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás),  
• gyermekek átmeneti gondozása (befogadó szülő, helyettes szülő, gyermekek átmeneti  
 otthona, családok átmeneti otthona) 
 

1.27 Biztos Kezdet Gyerekház:   
Jánoshalmán a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központja által 
működtetett – „Nyitnikék” Gyerekház működik – mely az óvodai nevelés megkezdése előtt 
nyújt lehetőséget a gyermekek és szüleik együttes felkészítésére. A Biztos Kezdet Gyerekház 
célja: a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, 
fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az 

óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást 
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A Gyerekház szakemberei a jelzőrendszer 
tagjaiként részt vettek a szervezett megbeszéléseken, a szolgálat a hátrányos helyzetű szülők 
és gyermekeik bevonásában közös, egymásra épülő programok szervezésével segítették 
munkájukat az elmúlt évben is.  
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 2010-ben kezdte meg működését. A 2018. február 1-

től hatályba lépő 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításait figyelembe véve minden 
hónapban teljesítjük a kötelezően megadott rendszeresen járó gyermeklétszámot. A 2020-as 

évben 43 család vette igénybe szolgáltatásainkat. Ebből 15 család újonnan érkezett a 
gyerekházunkba.  Elmondhatom, hogy a gyermekek, az édesanyák, a nagymamák örömmel és 
lelkesedéssel jönnek hozzánk nap, mint nap.  
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve folytatjuk az elkezdett munkát a 
korosztályoknak megfelelően. Azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a fiatal anyukák, hanem a 
többgyerekes anyukák számára is tudunk nyújtani segítséget, a pici babák gondozásában, 
ápolásában. Ebben kiemelkedő segítséget kapunk mi is a védőnőnktől. Igyekszünk 
hangsúlyozni annak fontosságát, hogy megértsék a szülők, hogy a pár hetes babával is fontos 
a mindennapi kommunikáció, az anyai kéz biztonságot nyújtó simogatása, megnyugtató 
hangja, ami az egészséges érzelmi fejlődést segíti elő. Bizonyos szempontból nehézséget is 
jelent a segítségnyújtás, hiszen mindig akadnak olyan szülők, akik közömbösen állnak a 

dolgokhoz. 

A gyermekek első életév betöltése után a testi- lelki fejlődésük különböző szinten áll. Az 1-3 

éves gyerek figyelmének lekötése többletenergiát igényel. A babát csecsemőkorban sok 
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érzelmi és értelmi hatás érte már, különösen az anyától. Az így kialakult alapokra építhetünk 
az 1-3 éves időszakban. A gyermek szellemi fejlődése, befogadóképessége ilyenkor korlátlan. 
Továbbra is szem előtt tartjuk a gyerekek fejlesztését, így például egyensúlyérzék, szem kéz 
koordináció, nagy és finom mozgások, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, 
kreatív fejlődés. Különböző foglalkozások formájában valósítjuk meg a komplex fejlesztést: 
ilyen az ének-zene, tánc, kézműves tevékenységek, mese, vers, mondóka, mozgás, ismerkedés 
a természettel foglalkozások. 
Nagyon szeretik a gyerekházas családok a közösségi rendezvényeket, amikre nagyon sokan 
kíváncsiak. Próbáljuk minél jobban felkelteni az érdeklődésüket, érdekes programokkal, 
szülői fórumokkal, beszélgető körökkel, tanácsadásokkal, különböző rendezvényekkel. 

A természet-közeli programok, a hagyományok őrzése szívesen ösztönzi őket adományozásra, 
önkéntes segítésre, kifejezetten a nagyszülői körben. 
Egyre több alkalommal vonjuk be a szülőket a heti team ülésekbe, véleményüket szívesen 
vesszük a programok kidolgozásánál, vagy ötletek hozatalakor.  
Közösségi programjaink az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz igazodnak. Az előző év 
sikerein felbuzdulva, hagyományt teremtünk különböző programjaink folytatására.  Ilyenek a 
Családi délután- játékos vetélkedő, tanya látogatás, filmes délután, biciklis kirándulás, 
babakocsis-és a lámpás felvonulás. 
Internetes felületen, plakátokkal illetve a havonta megjelenő Hunyadi Népe újságban 
népszerűsítjük, csalogatjuk a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családokat. 
A Nyitnikék Gyerekház 2010. évben kezdte meg a működését, már a kezdetektől fogva, 
nagyon sok pozitív és negatív behatás ért bennünket. Nincs ez másként jelenleg sem. A 
célcsoport bármilyen jellegű és mértékű bevonása, kemény áldozatos munka. Az ő világuk 
számunkra sok furcsaságot tárt fel. Nehéz hozzájuk közel kerülni, mivel ők is a maguk 
számára elfogadott normák szerint élnek. A gyerekház az eltelt idő alatt többféle módon 
próbált és próbál közelebb kerülni a családokhoz. A meggyőzés erejével, a lehetőség 
kihasználásával igyekszünk minél több családot bevonni. Ezek véghezvitelében továbbra is 
nagy segítséget kaptunk és kapunk a mai napig a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól, 
valamint a védőnőktől, ami a jó együttműködésnek köszönhető. Előzetes egyeztetés után 
közösen keressük fel az érintett családokat, ugyanúgy az új családokat, mint a már bevont, de 
különböző okok miatt elmaradt családokat. Ezt az együttműködést igen jelentős 
erősségünknek tartjuk, mivel ők azok, akik már mélyebben megismerkedtek ezekkel a 
családokkal. 

Az óvodával kialakult szoros kapcsolatunkat is kiemelnénk, mivel ők is sokat agitálják az 
óvodába járó gyerekek szüleit, akik kisebb gyerekeket is nevelnek. A rendezvényeikre 
folyamatos meghívást kap a Gyerekházunk, amivel minden alkalommal élünk is, hiszen a 

gyerekházas szülők betekintést kaphatnak az óvodai élet mindennapjaiba is. Jó kapcsolatot 
ápolunk  a katymári gyerekházzal, ami szakmailag hatalmas segítség a mentorok munkájának 
megszűnése óta. Rendszeresen hívjuk egymást szakmai illetve közösségi programok 

részvételére. 
A Gyerekház szakmai mentora 2020-es évben is Labáth Ferencné. 
Szolgáltatások közül Kinigopulos Márta pszichológus a szülők minden kérdésére válaszolt, 
illetve csoportos foglalkozásokat tartott.  
Domján Edit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében rendszeresen látogatja a 
Gyerekházat. 
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Mindezek mellett nagyon sok segítséget kapunk a Gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól, 
főként a családok bevonzásában. 
2020-ban a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház az alábbi pályázatban megvalósítási 
helyszínként részt vesz: 

GYEP (GYERMEKESÉLY PROGRAM) - EFOP 1.4.2-16-2016-00020 

A pályázat során védőnői előadásokat hallhattunk- 

2020. tanév ellenőrzései: 
2020.07.27-én Helyszíni ellenőrzést tartottak a Magyar Államkincstár emberei. 
A Magyar Államkincstár az ellenőrzés során minden rendben talált.  
A gyerekház célja: 
Szabad, spontán és változatos tevékenységekkel:  
- szociális teret biztosítani.  
- együtt játszani.  
- közösségi életet tanítani 

- nem felkészülünk az életre, hanem éljük az életet. 
A 2020-es év összegzése: 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az elmúlt két évben magasan megnövekedett a 
hátrányos helyzetű gyermekek arányának száma.  A szülők nyitottak, segítőkészek és 
rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat. 
 

1.28 Gyermekjóléti szolgáltatás: 
A Család- és Gyermekjóléti Központ által a Járás területén, valamint a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Jánoshalma településen biztosított a fentebb vázolt esetszámok, 
szakmai tevékenységek mutatói alapján.  
 

1.29 Bölcsőde: 
Napközbeni ellátások körében bölcsődei ellátás Jánoshalma településen működött, illetve 
működik jelenleg is 14 férőhellyel. Kisgyermekes családok számára nagy segítséget nyújt, 
főként, ha a gyermeket gondozó anya munkába tud állni. E napközbeni ellátási forma a 3 év 
alatti gyermekek napközbeni ellátása.  
 

1.30 Óvodai nevelés:  
Egyházi és önkormányzati fenntartással működik a településen, a gyermek és ifjúságvédelmi 
felelősök rendszeres kapcsolatot tartottak a szolgálattal. A szakmaközi megbeszéléseken való 
részvételük elősegítette, hogy a családokról információt cseréljünk, tapasztalatainkat 
megosszuk. Éves tanácskozáshoz megküldött beszámolójukban az alábbi észrevételeket 
fogalmazták meg. 
Jánoshalmán a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde két telephelyen biztosítja az óvodai nevelést. 
Az éves beszámoló szerint az óvodában igen magas az etnikai kisebbséghez tartozó 
gyermekek aránya, megközelítőleg a gyermekek egynegyede, mely az eltérő szocializációs 
minták meglétét feltételezi. Az intézménybe járó gyermekek közel 40%-a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Az intézményben a jövedelmi viszonyok 
figyelembevételével a gyermekek 90%-a térítésmentesen veheti igénybe a napi ötszöri 
étkezést. 
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A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányi is közel harmada 
az összlétszám tükrében. A gyermekek többsége rendszeresen jár Óvodába, mulasztások 
betegség miatt fordulnak elő. Az adatokat tekintve kijelenthetjük, hogy igen magas a 
segítségre, odafigyelésre, fejlesztésre szoruló gyermekek száma. A gyermekek gondozottan, 
ápoltan érkeznek az óvodába,  gyakori probléma a fejtetvesség, de a szülőkkel együttműködve 
minden esetben orvosolják a problémát. 
Az óvoda szülőkkel való kapcsolata jó. Szülők az óvónőkkel jó kapcsolatot ápolnak, 

kéréseiknek a szülők eleget tesznek. Amennyiben a szülőknek segítségre van szüksége, 

óvónőktől szívesen kérnek segítséget, óvónők segítséget nyújt minden felmerülő 
problémában. 
A jelzési kötelezettségeiknek óvónők eleget tesznek. 
Sok gyermek küzd beilleszkedési, viselkedési-magatartási zavarral, részképesség hiánnyal. Ez 

gyakran családi zavarokból, problémákból ered. A szülők gyakran nem érzik szülői 
felelősségüket gyermekük nevelésében, következetesség, korlátok hiánya jellemző a 
családokra. Szülők határozatlansága bizonytalanságot vált ki a gyermekekben. A fiatal szülők 
kevés időt töltenek gyermekeikkel. Az óvoda törekszik arra, hogy a közös minőségi idő 
fontosságát hangsúlyozzák a szülőknek, ezt a mindennapi kapcsolattartással, közös 
tevékenységek, programok szervezésével, szülői értekezletek, fogadóórák, közös ünnepek, 
Nyílt Napok, Családi Napok szervezésével. A taji évben a járványhelyzet miatt az óvoda 
kapui hosszabb időre bezárni kényszerültek, azonban a szabályozások és higienes 

intézkedések figyelembe vételével ügyeleti nyitva tartás folyamatos volt. Közösségi 
programok szervezésére is csak az aktuális szabályok maradéktalan betartása mellett 
kerülhetett sor. 
Az intézményben tehetséggondozás és logopédiai fejlesztés is folyik az intézményben, hogy a 

gyermekek személyisége minél több területen fejlődjék. Ezeket óvónők tartják délutánonként 
a gyermekeknek: gyógytestnevelés, zeneóvoda, idegen nyelvoktatás játékosan, mozgáskotta. 
Jó kezdeményezés a „Beóvodáztatási program, ahol óvónő, védőnő és családsegítő keresi fel 
a leendő óvodásokat. Ezen látogatások tájékoztató jellegűek, segítő szándékkal történnek az 
óvodai beiratkozás előtt. 
Pályázati költségvetésből lehetőség volt a nyár folyamán a hátrányos helyzetű gyermekek 
részére a „vízhez szoktatás” program. A gyermekek 15 alkalommal utazhattak Kiskunhalasra 

a Termál Fürdőbe. 
Jánoshalma településen egyházi fenntartással is működik óvoda két telephellyel.  A Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai feladatellátásán ifjúságvédelmi feladatokat 
az óvodapedagógusok látják el. Az ő munkájukat koordinálja össze a gyermek és 
ifjúságvédelmi felelős. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 31 gyermek, hátrányos helyzetű 8 
gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 14 gyermek. Két gyermek gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedik, míg a veszélyeztetett gyermekek száma 9 fő. 
Az intézményben a problémák felmerülésekor azonnal esetmegbeszéléseket kezdeményeznek 
az érintett pedagógusokkal és a szülőkkel. A 2020-2021-es tanév első félévében 9 gyermek 
esetében készült a szolgálat megkeresésére pedagógiai jellemzés. Az óvoda folyamatosan 
együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, akiktől Karácsony előtt 20 gyermek 
kapott adományt. Az óvoda védőnője továbbra is nagy segítséggel van a védőnő az 
egászségmegörzésben és a fejtetvesség elterjedésének megelőzésében. 
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Fejlesztésre szoruló gyermek esetén szakember felkérése történik, így minden gyermek 
megkapja a szükséges fejlesztését. A szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőség 
megteremtése iránt a nevelőtestület továbbra is elkötelezett. Az óvodapedagógusok és a 
fejlesztő pedagógusokfolyamatosan értekeznek, együtt gondolkodnaka megelőzésben, illetve 
az esetleges problémák feltárásában és a megoldás terén.  
 

1.31 Oktatási intézmények: 
Általános iskolai képzés Jánoshalmán 1-8. évfolyamon két intézményben biztosított, a 
Hunyadi János Általános Iskolában, melynek Kéleshalom településen is van tagintézménye, 
illetve a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában egyházi fenntartással.  
A kollégiumi elhelyezés hiánya a gyermekvédelemi tevékenységben nehézséget jelent, hiszen 

igénybevételét javasolni tudtuk azoknak a gyermekeknek, akik oly mértékben voltak 
elhanyagoltak, hogy a napi élelmezésük, biztonságos, rendezett környezet, a tisztálkodás is 

csak ebben a formában volt biztosítható. Az oktatási-nevelési intézmények által megküldött 
beszámolókból kiderül, hogy a gyermekek védelmével kapcsolatos tevékenység, 
együttműködésen alapuló segítés számukra is fontos. A gyermekek oktatásán, nevelésén túl 
számtalan, gyermekek érdekét szolgáló feladatot látnak el.  
A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusai is folyamatosan a 
megoldásokat keresik, az esélyegyenlőség megteremtésében elkötelezettek a nevelők.  
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el közvetlenül, de 1 fő 
koordinálja munkájukat, aki a jelzőrendszer munkájában is részt vesz. A tanulók 30 %-a 

részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely jól láttatja a családok anyagi 
helyzetét. Hátrányos helyzetű a tanulók 9,1%-a, míg halmozott hátrányos helyzetű 11.7% 
amely 7.4%-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A veszélyeztetett tanulók aránya 
6.2%. 

A szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőség megteremtése iránt a nevelőtestület 
továbbra is elkötelezett. Az osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, és a napközis nevelők 
folyamatosan konzultálnak, együtt gondolkodnak a prevencióban, esetleges problémák 
feltárásában és megoldás terén. 
Felzárkóztató és tehetséggondozó programokat, sport és művészeti szakköröket biztosítanak a 

gyermekek számára, melyeket a járványügyi helyzet szabályainak megfelelően valósítottak 
meg. Problémák felmerülésekor esetmegbeszélést kezdeményeznek a gyermekkel foglalkozó 
pedagógussal és a szülőkkel. 
Szolgálat felé igazolatlan mulasztás miatt 4 tanuló esetébenkellett jelezniük, valamint két 
család ügyében folyamatosan konzultáltak a szolgálattal, a pszichológiai támogatást több 
gyermeke esetében is kérték, valamint online zaklatás körébe tartozó esetben dolgoztak együtt 
a szolgálattal. Az elmúlt évben a járványügyi helyzet miatt a digitális oktatás folyamán több 
család került nehéz helyzetbe, fordult az iskolához segítségért, hogy gyermeke tanulási 
folyamatában ne maradjon le társaitól. alapítványukkal és külső segítő szervezetekkel, 

felajánlásokkal sikerült minden tanuló számára biztosítani a digitális oktatás feltételeit, 
számítógépekkel segíteni, ahol szükség volt rá.  
A tanév kezdetén a Kiskőrösi Tankerületi Központ jóvoltából a RSZTOP-2,1,1-16-2017-

00001 számú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” 
c. projekt keretén belül 43 tanulónak osztottak ki tanszercsomagot, mely a tanévkezdéshez 
szükséges eszközöket tartalmazta. 
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2020 decemberében a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából 4 tanuló kapott szemüveget, 20 
család pedig tartós élelmiszer csomagot. Ezen felül a Csepregi Gasztro-Food Kft 

élelmiszercsomagja 10 gyermekhez juthatott el. 
A tanulókkal és a szülőkkel együttesen 162.4kg élelmiszert és 51 adománydobozt adtak át a 
Máltai Szeretetszolgálatnak. Továbbra is sok család küzd a munkanélküliséggel. A rossza 
anyagi helyzet is megmutatkozik a tanulók nagy százalékánál. Gyakori probléma tanszerek 
hiánya és étkezési díjak be nem fizetése.  
Az iskolavédőnő továbbra is nagy segítségére van az iskolának az egészség megőrzésben és a 
tetűfertőzöttség elkerülésében is. 
Az iskola ifjúságvédelmi felelőse részt vett a Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft 
szervezésében „A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együtt működésének elősegítése” 
elnevezésű továbbképzésen. 
Segítséget a pszichológiai ellátás magasabb óraszámban történő biztosításához kértek. 
Középfokú képzést Jánoshalmán az déli Aszc Jánoshalmi Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumban van mód igénybe venni.  
Az ifjúságvédelmi felelős, mint beosztás a fenntartó rendelkezései következtében megszűnt. 
A feladatot az osztályfőnökök látják el a vezetőség és a kollégiumi nevelők segítségével. 
Iskola Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok. Nevezetesen a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje (ezen belül az SNI-s és a BTMN-s tanulókkal foglalkozás, valamint 
a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok külön fejezet). A gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések (HH-s és HHH-s tanulók); a szülő, a tanuló, a 
pedagógus és az intézmény partneri kapcsolat tartásának formái; a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, 
felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei.  
A tanulói létszámunk év végén (december 18-án) 423 fő (2019-ben 433 fő volt). Ebből 
hátrányos helyzetű (HH-s) 33 (2019-ben 35 fő volt), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) 

tanuló 18 (2019-ben 28 fő volt). Sajátos nevelési igényű tanuló (SNI-s) 86 fő (2019-ben 83 

volt), BTMN-s tanuló 34 fő (2019-ban is 34 fő volt). A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a 
HHH-s tanulók létszáma csökkent, a többi kategóriába ugyanannyi tanuló került 
hozzávetőlegesen. Az SNI-s és BTMN-s tanulókkal az iskoláknak külön foglalkozni kell. Az 

Iskolában 2011 óta a Georgica Alapítvány anyagilag segíti a hátrányos helyzetű, 
veszélyeztetett tanulókat. Gyermekvédelmi Kedvezményben (GYVK) 79, 4 tanuló 
nevelőszülőknél van és 3 tartósan beteg. Nagy családban 44-en nevelkednek. 

Tanév elején és tanév közben a fenti kategóriák valamelyikébe tartozó gyermekeket az 
osztályfőnökök felmérik. Az 50%-os étkezési támogatás igénylésére még nyáron kell 
megküldeniük a kérelmet a tanulóknak, amelyet tanévkezdésre elbírálnak. Tanév közben az 
iskolán belüli és a városi szervezetekkel együttműködve folyamatosan végzik a gyermek-és 
ifjúságvédelmi feladatokat. A problémákat megpróbálják azonnal, helyben megoldani például 
iskolán belüli fegyelmi tárgyalás lefolytatásával vagy bukásértesítő kiküldésével. A törvényi 
előírásoknak megfelelően (20/2012-es EMMI rendelet) értesítőt küldtek a Gyámhivatalnak és 
a Gyermekjóléti Szolgálatnak. Tapasztalatuk szerint a következetes fegyelmi fokozatok 
betartása miatt minden évben egyre kevesebb fegyelmi tárgyalásra került sor az előző évekhez 
képest. Ebben közrejátszik a pandémia is, mert 2020-ban elég kevés időt töltöttek tanulóik 
jelenléti oktatás keretén belül az iskolapadban. Számszerűsítve ebben az évben egy előzetes 
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megbeszélésre került sor, amin a felek megegyeztek. Így fegyelmi tárgyalás 2020-ban nem 

volt. 

A veszélyeztetett tanulók előmenetelét folyamatosan külön figyelemmel kísérik, a lehetséges 
támogatások igénylésében segítenk (ösztöndíj pályázat, alapítványi támogatás étkezésre, 
utazási költségre, stb). Az SNI-s és a BTMN-s tanulóknak külön fejlesztési foglalkozásokat 
tartanak, a speciális tanterem berendezését sikerült pályázatból biztosítani. Sajnos a 
fejlesztésre szoruló tanulók száma növekszik, egy főállású fejlesztő pedagógust 
foglalkoztatnak. Egy foglalkozáson maximum 9 tanuló vehet részt, de már ezzel a létszámmal 
dolgozva sem olyan hatékony a fejlesztés, mint 4-5 fővel. Egyes tantárgyakból szükség esetén 
korrepetálási, felzárkóztatási foglalkozásokat szervezése történik. 
A tanuló jogait és kötelességeit a Házirend tartalmazza, az esetleges, részükről felmerülő 
problémákat a Diákönkormányzaton keresztül juttathatják el a vezetőség felé. A tanulók 
közötti konfliktusokat iskolán belül rendezik, figyelmeztetések fokozataival és kirívó esetben 
fegyelmi tárgyalással intézik el. A fegyelmi tárgyaláson a vezetőség, a kollégium, az 
ifjúságvédelem, a diákönkormányzat, az érintett tanulók és szüleik vesznek részt. 
Amennyiben valamelyik fél nem jelenik meg, újabb időpontot jelölnek ki, erről értesítik a 
tanulókat és szüleiket. Ha a második tárgyalásról is távol marad valamelyik érintett fél, a 
tárgyalást nélküle folytatják le és a határozatról értesítik a feleket.  
Problémaként merült fel a közösségi oldalakon való magán jellegű, iskolán belüli tartalmak 
megosztása, chat-elése, de kinyomozzuk a forrás megosztóját és a konfliktus helyzetekhez 
hasonlóan kezeltük. Szeptember 3-ától havonta 2 alkalommal (első héten kedden 8-tól 10-ig, 

harmadik héten kedden 14-től 16 óráig) iskolai szociális munkás fogadja a hozzá forduló 
diákokat, tanárokat, szülőket tanácsadáson. Sajnos ebben a tanévben még senki sem kereste 
fel, mert cikinek érzik a diákok. Szülői értekezleteken külön felhívjuk a szülők figyelmét az 
iskolánkban működő lehetőségekre gyermekük szociális és kognitív hátrányainak enyhítése 
érdekében. Tájékoztatással és tanácsadással segítjük a HH-s, HHH-s, SNI-s, BTMN-s, 

GYVK-s gyermekével kapcsolatos jogainak és a kötelességeinek eligazodásában. Szülői 
értekezlet napján minden szaktanárral és kollégiumi nevelővel tud a szülő fogadó óra 
keretében beszélni. Általában azok a szülők nem mennek el szülői értekezletre, akik 
gyermekével gond van. Ilyenkor az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt, telefonon keresi, 
esetleg a vezetőség közreműködésével behívatjuk. Ha a szülő nem tart kapcsolatot az 

iskolával, az intézmény keresi meg a szülőt. 
Tanulóink elsősorban az osztályfőnökön és a kollégiumi nevelőn keresztül fordulhatnak 
segítségért a vezetőséghez és az alapítványhoz. 
Szükség esetén együttműködnek a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatallal, az 
Önkormányzattal és a Pedagógiai Szakszolgálattal 
 

1.32 .Pedagógiai Szakszolgálat 
A Pedagógiai Szakszolgálat, mint a Jelzőrendszer tagja, rendszeresen részt vesz a 
jelzőrendszeri értekezleteken. A Szakszolgálat vezetője folyamatosan tájékoztatást nyújt a 
tankötelezettség változásával összefüggő törvényi környezetről. 
A 2019-2020-as tanév II. félévében és a 2020-2021-es év I. félévében egy család és négy 
gyermek ügyében történt intézkedés. Volt olyan eset, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat kért a 

Szolgálattól segítséget, más esetekben a szolgálat munkatársa kért információt a Pedagógiai 
Szakszolgálattól.  
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A kapcsolattartások telefonon vagy e-mailben történtek, minden esetben megoldást kerestünk. 
Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet a Pedagógiai Szolgálat nem észlelt, hatósági eljárás 
kezdeményezése sem történt. 
 

1.33 GYEP Közösségi Ház 

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt keretében az Család és 
Gyermekjóléti Szolgálattal a törvénynek megfelelőn eleget tesz a jelzőrendszeri 
feladatainknak.  

A programok megvalósító kollégák a 2020.-as év folyamán nem tettek írásban jelzést, 
azonban a Közösségi Házban heti rendszerességgel tartanak esetmegbeszélést a családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Ugyan csak a Közösségi Házban, havi 
rendszerességgel, tart Kinigopulosz Márta pszichológus egyéni és csoportos tanácsadást, 
valamint az ingyenes jogi segítség nyújtás is havi rendszereséggel működik.  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival az együttműködés keretében a 
közösségi munkatársakkal közösen a pandémiás időszakban az intézményi éztkeztetés 
kiszzállításában vettek részt, valamint a nyári napköziben és a 100 fős családi tábor szervezési 
munkáiban közösen vettünk részt. Ezen túl a szakmaközi hálózatok és képzések 
szervezésében, részvételében is jelentős az együttműködés a két intézmény között. 
A közösségi Ház 3 havi munkaterv tervezetét megküldik a Szolgálat munkatársainak is. Az 

együttműködés a Gyep munkatársai és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaival folyamatos.  
 

1.34 Egészségügyi alapellátások: 
15.8.1. Védőnői Szolgálat: 
A településen dolgozó Védőnői Szolgálattal évek óta jól működő, napi rendszerességű a 
kapcsolatunk, a családoknál tett közös látogatás immár állandó gyakorlattá vált. A védőnők 
azok, akik a gyermekek újszülött korától 7 éves korig találkoznak a családokkal, de a 
terhesgondozás során már a szülővel is kapcsolatban állnak, észlelik az esetlegesen felmerülő 
problémákat.  
A családok életében szinte az első védvonal, munkájuk elengedhetetlen és rendkívül fontos. 
Statisztikai adataikból egyértelműen kiderül, hogy évek óta csökkenő tendenciát mutatott a 

terhesgondozások és a születések száma, ez a tendencia 2018 évben megfordulni látszott, 
majd 2019 és 2020-as években viszonylag alacsony számon szinte stagnál. ismét csökkentek a 
születési számok, valamint a nyilvántartott várandósok száma is folyamatos csökkenést mutat. 
Az általános iskolás korú gyermekek száma is folyamatosan csökkent 2016-2020 között.   
A 2020-as évben a munkákat meghatározta a járvány miatt kialakult helyzet. Kevesebb 
lehetett a személyes találkozás mind a gondozottakkal, mind a társszakmák képviselőivel.  
Kommunikációjuk áttevődött a virtuális térre. Így általában jól tudnak kapcsolatot tartani a 
gondozottakkal, de nagyon hiányzott a személyes kontaktus. A védőnőkre nagyon nagy teher 
hárult. A családlátogatások száma minimálisra korlátozódott, a tanácsadások, védőoltások 
folyamatosan megtörténte a járványügyi előírásoknak megfelelően. Időnként problémát 
okozott az időpontra érkezés. Sürgős esetben a családgondozók és a védőnők közös látogatást 
is szerveztek. A statuszvizsgálatok egy része is az online térre tevődött át. A szolgálattal való 
együttműködés szoros volt az elmúlt évben is, a szolgálat munkatársai folyamatosan felhívták 
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a családok figyelmét a statusvizsgálatok, kivizsgálások fontosságára, szükség esetén a 
védőnők írásbeli jelzést tettek.  
Tapasztalataik szerint a társadalmat érintő változások településünkön is nyomon követhetők, 
az anyagi problémák mellett változott az erkölcsi és normarendszer, a családok szerkezete 
negatív irányba változott, az életvezetési problémák mentális problémákat hívnak elő, mely a 
gyermekekre történő odafigyelésben mutatkozik meg leginkább. A családok egyre 
nehezebben birkóznak meg a gyermeknevelés adta felelősséggel, tapasztalható a fizikai 
elhanyagolás, rendezetlen ruházat, higiénés hiányosságok, fejtetvesség, rüh fertőzöttség. Több 
család esetében tapasztalják, hogy az orvosi ellátás során felírt gyógyszereket, krémeket a 
szülők nem tudják kifizetni, de nagy problémát jelent a vidékre történő utazás is szakorvosi 
vizsgálatokra. A gyógyászati segédeszközök, mint a szemüveg hatalmas kiadás egy 
transzferjövedelemből élő család számára. Nagy segítséget jelent a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által biztosított lehetőség az elmúlt években 10 gyermek kapott szemüveget.  
Az iskolai védőnő 733 gyermeket lát el 3 iskolában, tapasztalata, hogy a tanulóknál talált 
problémák többnyire az egészségtelen életmód következményei, ezért nagy hangsúlyt 
fektetnek a személyes tanácsadásra. A gyermekorvos a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a kötelező páros évfolyamok, a védőnő a kötelezően nem előírt páratlan évfolyamok 
vizsgálatát is elvégzi. 
A rendszeres higiénés ellenőrzésnek köszönhetően jelentősen csökkent a fejtetvesség megléte, 
nagyfokú fertőzöttség a jánoshalmi oktatási intézményekben nem jellemző.  

A szolgálattal meglévő kapcsolat szinte napi szintű, az esetkonferenciáknak, 
megbeszéléseknek állandó résztvevői. Nagy segítségként értékelik a pszichológiai és a jogi 
segítségnyújtást, maguk is többször irányítanak a szolgálathoz családokat. Segítséget kapnak 

a szolgálattól a problémák kezeléséhez, az orvosi, védőnői tanácsadáson, védőoltásokon 
történő megjelenés elősegítésében, de a szolgálat is jelez, amennyiben táplálási problémát, 
fejlődési elmaradást tapasztal, vagy gondozatlan terhesség kerül a látókörbe. 
A családok megsegítése érdekében az alábbi fejlesztéseket tartják szükségesnek a településen: 
- problémás családok ösztönzése a felelős szülői magatartás érdekében 

- felnőtt lakosság tájékoztatása a káros szenvedélyek következményeiről, melyek a 
gyermekek testi, lelki egészségére is kihat 

- ösztönző programok indítását, melyek a nagyszülők „visszaintegrálását” segítik a 
családok mindennapjaiba, gyermeknevelésbe 

- konfliktuskezelés, családterápia a megnövekedett családi feszültség oldása érdekében 

- magatartási problémával küzdő gyermekek családjainak segítése 

- magántanulók figyelemmel kísérése 

- rászoruló családok szakorvoshoz való eljuttatása 

- teljes munkaidőben pszichológus alkalmazása 

- gyógyszerek kiváltásában segítségnyújtás, különösen, ha a betegség a közösségre nézve 
veszélyt jelent (rühösség) 

- gyógyászati segédeszközök kiváltásában segítség  
- értelmi sérült szülőkkel való foglalkozás biztosítása, segítő hálózat létrehozása 

- nevelőszülők képviseletének megjelenése megbeszéléseken 

- Járvány miatt a családok megterheltsége mind anyagilag, mind pszichésen nőtt. Ennek 
hosszútávú hatásait még nem lehet látni, a segítő szakmáknak fokozott együttműködésre 
lesz szükségük a károk felmérésére és megoldására. 
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15.8.2. Háziorvosok, házi gyermekorvosok: 

A településen 2 házi gyermekorvos és 4 háziorvos végzi az egészségügyi alapellátást, az éves 
beszámolók nem érkeztek vissza.  
A háziorosok és házi  gyermekorvosok tekintetében elmondható, hogy az észlelő, 
jelzőrendszer megbeszélésein személyesen nem jelennek meg, a szolgálat által megküldött 
írásos megkeresésekre válaszolnak, jellemzően szóbeli kapcsolatot tartanak fenn 

családsegítőkkel. 
 

1.35 Szociális alapellátások 

Idősek klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali melegedő 

Településünkön 2020-es évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés 
Háza Jánoshalma. biztosítja a szociális alap és szakellátások nagy részét. A Házi 
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szakfeladatokat az Önkormányzat látja el. 
A szolgálatunk számára már az is nagy előny, hogy fizikailag is egy telephelyen működnek a 
szolgáltatások, kivéve az étkeztetés és a házigondozás tekintetében. A jelzőrendszeri 
megbeszéléseken állandó résztvevők, valamennyi szociális alapellátás esetében jellemző a 
szakemberek közös gondolkodása, tenni akarása a rászoruló személyek problémás ügyeiben. 
Több esetben jeleztek rászoruló családokról, és ugyancsak több esetben fordult elő közös 
látogatás, problémafeltárás, és közösen megtervezett intézkedés is a felmerülő problémák 

megoldására.  
Jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó esetben. 
A szolgálat is több esetben kértek időskorú személyek számára szociális étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, vagy idősek klubjába történő felvételt, de a hajléktalan ellátásba is irányított 
rászorulókat.  
Családsegítőkkel közös családlátogatások, összehangolt cselekvési tervek segítették közös 
munkánkat. 
Idősek Klubja szolgáltatás igénybe vételének elősegítése több ízben családsegítőkkel közös 
eredmény. 
Családsegítő szolgálattal valamint több ügyfél esetében rendszeres konzultáció, nyomon 
követés és közös munka biztosítja a rászoruló személyek támogatását, ellátását. 
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1.36 Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása: 
2016. évtől kezdődően biztosított a településen a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek 
nappali ellátása. A Sorsok Háza megkeresésre tájékoztatást nyújt azon ellátottaikról, akik a 
szolgálat gondozásában is igénybe veszik a szolgáltatást.  
 

1.37 Rendőrség: 
A Jánoshalmi Rendőrőrs által megküldött tájékoztatás szerint a 2020-as évben Jánoshalmán 
nem éltek jelzéssel kiskorú veszélyeztetés tárgyában. A tavalyi évben elkövetett 
bűncselekmény miattkét fiatalkorúval szemben jártak el, egyikük azóta szakellátásba került, 
ahonnan azonban folyamatos szökése történik. kiskorúak tekintetében kisösszegű lopások 
fordultak elő, esetenként családon belül történtek a lopások. 
Gyermekkoprú elkövető a tavalyi évben nem volt.. Családon belüli erőszak miatt a rendőrség 
egy esetben élt jelzéssel. 
 

1.38 Pártfogó felügyelő: 
Jelenleg Jánoshalmán a pártfogó felügyelő közel 40 folyamatban lévő ügyben jár el. Az ügyek 
nagy többsége felnőttkorú ügyfeleket jelent, ezen belül is magasabb a közérdekű munka 
büntetésre ítéltek száma.  
A fiatalkorúak esetében az elmúlt évekhez hasonlóan, jelentős csökkenés mutatkozott. A 
környezettanulmányok száma folyamatosan csökken, 2020. évben 1 környezettanulmány 
készült fiatalkorú bűnelkövető esetében. A bűncselekmény kábítószerrel kapcsolatos.  Ebben 

az ügyben megelőző pártfogás elrendelésére sor sem került. 
A bűncselekmények tekintetében a vagyon elleni bűncselekmények –lopások- vannak 

legnagyobb számban. Az ügyfelekkel történő beszélgetések során kiderül, a kábítószer 
probléma jelen van a fiatalok körében, a legnagyobb problémát az un. „dizájner drogok” 
térhódítása jelenti.  
 

 

Gyakran megjelenő problémák, és a rájuk adható válaszok: 
16.1. Anyagi:  

Az anyagi helyzet nagymértékben befolyásolja és meghatározza a családok életét.  A 2020-as 

naptári év a kialakult járványhelyzettel összefüggésben még inkább nehéz helyzetbe sodorta a 
családokat. A digitális oktatás bevezetése miatt sok szülő kizáródott a munka világából, 

ugyanis gyermekeiket felügyelet nélkül nem lehetett otthon hagyni, tanulmányaikban segíteni 
kellett a gyermekeket. Így több családban, ahol ezt megelőzően a szülők dolgoztak, kevesebb 
bevételből kellett a család fenntartását biztosítani. 
A bevételek nem megfelelő nagysága számtalan problémát hív elő. A bizonytalanság, a 
stabilitás elvesztése mentális állapotromlást eredményez, kezdetben a lakáskörnyezet 
elhanyagolása, saját higiéné rendezetlensége tapasztalható, később a személyes kapcsolatok, 
érzelmi kötelékek is fellazulnak, kevesebb figyelem irányul felnőttre, gyermekre egyaránt. A 

transzferjövedelmek nem elegendőek a kiadások fedezésére, a lakás rezsiköltsége, az 
élelmezés, és ezen felül az iskoláztatás, ruházattal történő ellátás, ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz való eljutások költsége sok család számára komoly problémát okoz.  
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Több család kevésbé havi, inkább napi létfenntartási problémákkal küzd. Néhány pedagógus 
tapasztalja, hogy a gyermekek éhesen érkeznek iskolába, óvodába, ez leginkább a hét első 
napján látható. Ezek a tapasztalatok feltételezik, hogy a gyerekek nem kapnak otthonaikban 

megfelelő mennyiségű élelmet, de családsegítői tapasztalat az is, hogy a minőséggel is 
komoly problémák vannak.  
Az elnehezült anyagi helyzet előfordul olyan esetekben is, ahol a szülő pénzkezelési 
problémákkal küzd. Rendelkezésre áll megfelelő bevétel, de a felelőtlen gazdálkodás miatt 
mégis vannak kifizetetlen szolgáltatói számlák, hátralékok, de bankok és magánszemélyek 
felé tartozás. 
A napi gondok enyhítésére változatlanul szükségesnek tartjuk élelmiszeradományok 
felkutatását, annak szétosztását. Nagy segítséget nyújt a 2017. december hónapban 
megkezdett RSZTOP támogatás, mely előre láthatólag 2023.-ig nyújt segítséget a 
családoknak. A havi rendszerességű adományokat hasznosabbnak tartjuk, mivel a nagyobb 

mennyiségek rendszeresen eladásra kerültnek.  
A szolgálat részéről folyamatos törekvés, hogy magánszemélyektől is fogadjunk 
adományokat, legyen lehetőség arra, hogy a beérkező családnak legalább egy-két napra 
élelmet tudjunk biztosítani.  
A felajánlott adományokat, ruhaneműt, háztartási felszerelést, bútorokat, játékokat, havi 
rendszerességgel meghirdetett időpontban osztjuk ki.  
A szünidei étkeztetés biztosítása kiemelt feladat a jövőben is. Sajnos nagyon kevés család 
veszi igénybe, pedig nagy könnyebbséget jelentene, mert csökkentené az élelmezésre fordított 
családi kiadást. Javasoltuk a pedagógusoknak, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmények lejártakor javasolják a szülőknek a HH, HHH jogosultság megállapítását is, 
mert ez előfeltétele a jogosultság megállapításának. Cél, hogy minél több rászoruló gyermek 
hozzájusson szünetben is a megfelelő meleg ételhez.  
Gyermekek mielőbbi napközbeni ellátásban történő megjelenése több szempontból segítséget 
nyújthat az érintett családoknak. Egyrészt a szülők felszabaduló idejükben háztartási 
feladataikra több időt tudnak szánni, és a munkavállalást is elősegíti. Másrészt a gyermekek 
számára biztonságos közegben, ellátást is igénybe véve a másodlagos szocializációs 
színtérben hiányosságaik kompenzálása is megvalósulhat.  Törekvés, hogy óvodás kor előtt 
minél több család vegye igénybe a Gyerekház szolgáltatásait is.  
Oktatási-nevelési intézményektől kérjük, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények 
meglétét, hosszabbításra történő benyújtását figyeljék, megelőzendő, hogy a gyermekek 
kimaradjanak a támogatott étkeztetésből. 
A fejtetvesség kezelése érdekében ingyenes tetűirtó szerek beszerzése, valamint a rühösség 
kezelésére alkalmas szerek iskolákban, óvodákban történő elhelyezése. 
 

16.2. Életvitel:  
A családok többsége nem rendelkezik azokkal a tudásokkal, melyek megélhetésükben 
eszközként hívhatók. A jelzőrendszer tagjai és a családsegítők által tapasztalt, illetve a 

forgalmi naplókban feljegyzett probléma típusok alapján elmondható, a családok által hozott 

problémák túlnyomó többsége anyagi eredetű, melyhez életviteli probléma társul. A szülők 
alacsony iskolai végzettsége, megfelelő ismereteik hiánya, problémamegoldó eszközök 
hiánya, munkanélküliség, ennek következményeként fellépő anyagi nehézségek, 
gyermeknevelési, családi kapcsolati zavarok, konfliktusok, életviteli, életvezetési problémák, 
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mentálhigiénés problémák, valamint a gyermekek magatartási,- és teljesítményzavara. 
Tapasztaljuk, hogy a családok az ingatlanaik adta lehetőséget még tanácsok sora után sem 
használják ki. A kertek, földterületek műveletlenül állnak, pedig egy átlagos ház kertjében a 
család szükségleteit kielégítő mennyiségű konyhakerti növény megtermelhető lenne. A 
családok többsége nem tudja a kerteket hasznosítani, mert nem rendelkeznek a műveléséhez 
szükséges tudással, és így kevésbé várható, hogy gyermekeiket erre megtanítják.  
- Szükségesnek tartjuk, hogy továbbra is olyan programok szerveződjenek, melyek 

keretében ezeket az ismereteket megszerezhetnék. Már iskoláskorban is lehetne a 

tananyag része a háztartásszervezés, kertgondozás, de témái lehetnek az osztályfőnöki 
óráknak is. A pénzügyi gazdálkodás elsajátítása legalább ennyire fontos lenne. Ehhez a 

családgondozók is szívesen nyújtanak támogatást. 
- Családsegítőink napi tanácsadói tevékenységük során rendszeresen nyújtanak a napi 

üzemmenet szervezéséhez ötleteket, tanácsokat gondozási terveikbe beépítve. Fontos 
szerepet kap a háztartásszervezés, pénzügyi ismeret, pénzkezelés. 

- Munkaügyi Központban szervezett tanfolyamokra delegálás, beíratkozás, részvétel 
elősegítése.  Ügyfeleink számára gyakorta alkalmi munkalehetőségeket kutatunk fel. 

- Közmunkaprogramban való részvétel elősegítése, résztvevők támogatása. 
-  

16.3. Gyermeknevelés:  
A gyermeknevelési probléma évek óta jelzett probléma az oktatási, nevelési intézmények 
pedagógusaitól. Tapasztalat szerint a szülők gyakorlatában nincsenek következetes nevelési 
eszközök. A családok jó része más értéket vall magáénak, a többségi társadalom által elvárt 
érték és normarendszer. A gondozott gyermekek jelentős része kedvezőtlen a szocializációs 
háttérrel rendelkezik, a mintákat közvetítő szülő mást és másként kommunikál a gyermek 
felé, mint az őt oktató, nevelő pedagógusok. Ebben a kettősségben a gyermekeknek 
meglehetősen nehéz eligazodnia.   

- Gyermekek számára fontosnak tartjuk az elérhető szabadidős program folyamatos 
biztosítását, különösen a késő délutáni, esti órákra történő elfoglaltság szervezése, mely 
megelőzheti a csellengést. E tevékenység során lehetőség adódik a gyermekek és fiatalok 
önismereti és személyiségfejlesztésére is. 

- Szülők számára szervezett csoportfoglalkozások szintén fontos szerepet töltenek be, 
enyhíthetik a szocializációs hiányosságokat, önismeretet fejleszt, illetve tanácsadással 
segítik a gyermeknevelést. Szükségesnek tartjuk, hogy a női, szülői szerepeket értelmezni, 
azokat megélni tudják a társadalmi elvárások tükrében. Az iskolai, óvodai szociális segítés 
projektben a szülőket is igyekszünk bevonni csoportfoglalkozásokra, melyeken 
pszichológus tanácsadói tevékenységével segíti a gyermeknevelési problémák megoldását. 
 

16.4. Mentális állapot:  
A lelki, mentális problémákkal küzdő személyekre alapvetően jellemző, hogy nincs 
betegségtudat, így a probléma megoldása és esetlegesen orvosi kezelése is elnehezül. A 
családsegítőink több személy esetében szembesültek egészségkárosodás következményeivel, 
elsősorban pszichés eredetű problémákkal. A mentális problémák jórészt feldolgozatlan 
traumák eredménye, konfliktusos családi kapcsolatok okozta sérülésekből fakad. A mentális 
egészség biztosítása, és segítése fontos feladat. Legtöbb esetben az orvosi ellátás igénybe nem 
vétele az, mely a probléma megoldását meggátolja.  
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A mentálisan sérült emberekkel történő közös munka időigényes, nagy szakmai 
felkészültséget szükségeltet.   

- A feldolgozatlan traumák kezelésére egyéni terápiák biztosítása magasabb számban lenne 
szükséges.  

- Háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal, nevelési tanácsadókkal rendszeres kapcsolat 

szükséges a folyamatos információ csere érdekében.  
- Tanulási nehézséggel, magatartási problémákkal küzdő gyermekek mielőbb kerüljenek 

nevelési tanácsadóba, illetve szakértői bizottsághoz, hogy a fejlesztő foglalkozásokat 
igénybe vehessék. 

- Szükséges a gyermekek szociális készségének fejlesztése, az erőszakmentes 
kommunikáció elsajátítása, ezeket a programokat pályázatból segítettük az elmúlt évben. 
 

16.5. Szerhasználat:  
Hivatalos megerősítéssel még mindig nem támasztható alá, de a gondozott családoktól tudjuk, 

hogy a fiatalok, a fiatal, kisgyermekeket nevelő szülők ismerik, használják a különböző 
tudatmódosító szereket. Elterjedésének megfékezése érdekében szükséges a probléma 
kezelése. 
- Gyermekek, fiatalok prevenciós tájékoztatása, előadások szervezése. Szülők figyelmének 

felkeltése a jelen levő problémára, motiválásuk a megelőzésben való érdekeltté tételével, 
illetve összefogás elősegítése. 

- Szülői értekezleteken legyen téma, figyelemfelhívás, osztályfőnöki órákon tájékoztatás. 
- Családlátogatások során szülők tájékoztatása, megoldási javaslat készítésének érdekében. 
 

16.6. Családi konfliktus:  

A családon belüli bántalmazások száma ugyan alacsony, mégis jelen van, ezért problémaként 
értelmezendő. A szülő-szülő közötti konfliktusoknak szemtanúi a gyermekek, a jelzett 
esetekben rendőri intézkedés is történt. Ilyen esetekben a gyermekek érzelmi, erkölcsi 

fejlődése kerül veszélybe, érzelmi biztonságuk megrendül. A kapcsolati problémák 
megoldatlansága a gyermekek lelki traumáját idézik elő, a szülők többsége nem tud a 
különválás mellett dönteni, mert kicsiny ingatlanjaikat sem megfelezni, sem eladni nem 

tudják. Az ilyen helyzetekben a további együttélés folyamatos konfliktusforrást jelent. A 
családi konfliktusok egy részénél tapasztalható a szenvedélybetegség is. Azok a szülők, akik a 
konfliktust követően a különválás mellett döntenek, nem tudnak gyermekeik érdekében 
megfelelően kommunikálni, szinte harcot indítanak egymás ellen, melyben a gyermekeket 
eszközként használják.  
- A konfliktusok lezárásához a szülők segítségre szorulnak, ennek érdekében központ 

pszichológusa mediáció alkalmazásával nyújt segítséget. Szükségesnek látjuk a 
pszichológus szakember magasabb óraszámban való elérésének biztosítását. 

- Szükség esetén felügyelt, vagy anélküli kapcsolattartást javaslunk és segítjük elő gyermek 
és szülője közötti kapcsolattartást.  

- A családon belüli bántalmazás felismerése elsősorban az oktatási-nevelési 
intézményekben történhet, hiszen a gyermekekkel a pedagógusok állnak napi 
kapcsolatban. Pedagógusok folyamatos tájékoztatására hangsúlyt helyezünk a 
bántalmazás felismerése kapcsán, a szakmaközi megbeszéléseken minden évben 
szervezünk e témakörben tájékoztatást.  
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16.7. Lakhatás:  
A településen fellelhető eladó ingatlanok igen alacsony áron kerülnek meghirdetésre. Albérlet 
csak nagyon ritkán található, az önkormányzati bérlakások száma alacsony. A 
lakásproblémákkal küzdő családok transzferjövedelmeik miatt hitelek felvételére nem 
számíthatnak, részletfizetés bevételeikre nem, vagy alig tervezhető. Rendkívül nehéz feladat a 
szolgálat számára lakhatást keresni. A bevezetésre került Csok - állami támogatási rendszer 

megoldást hoz néhány családnak a saját otthon megteremtésében. Ehhez folyamatosan 
nyújtunk segítséget tájékoztatással, illetve az ingyenes jogi tanácsadáshoz irányítással. 
A meglévő lakások karbantartása, folyamatos felújítása sok család számára elérhetetlen 

feladat, hiába a szándék, az alacsony bevételek nem teszik lehetővé az állagmegóvást, 
felújítást. A házak jó része gyakran egészségtelenné válik, de a közüzemi tartozások 
felhalmozódása is gondot jelent. Ugyancsak problémaként sorolható fel a téli időszakban a 

fűtés megoldása. 
- A családokat ösztönözzük saját erőforrásaik függvényében elő-takarékosságra a későbbi 

vásárlás elősegítése érdekében. 
- A lakhatás biztosítása kapcsán abban nyújtunk segítséget, hogy az adatbázisból 

rendelkezésre bocsájtjuk a címeket, elérhetőségeket, kérésre közvetítünk eladó és a vevő 
között, ha az eladó hajlandó részletfizetési kedvezményt biztosítani.  

- Megoldást jelenthetne még az önkormányzati bérlakások számának növelése, kollégium, 
Családok Átmenei Otthona, vagy krízislakás fenntartása. 

- Szolgáltatókkal állandó kapcsolatban állunk, ügyfeleink részére rendszeresen 
kérelmezünk részletfizetést. 
 

16.8. Tankötelezettség:  
A tankötelezettség elmulasztása, igazolatlan hiányzások változatlanul problémát jelentenek, 
bár egyre kisebb mértékben. Hátterében főként a rendszeresség hiánya figyelhető meg. Az a 
gyermek, aki óvodás korától kezdődően nem szokja meg a napi intézménybe történő eljutás 
kötelezettségét, az később nagyobb arányban válik mulasztóvá az iskolában is. Ehhez társul a 
szülői következetlenség, érdektelenség, a megfelelő figyelem hiánya, jövőkép hiánya. 
Számukra a későbbi munkavállalás is elnehezül, kiszorulnak a munkaerő-piacról.  
Sajnálatos módon a mulasztás az alsó tagozatos korosztályt is érinti, e mögött a szülői 
hanyagság feltételezhető.  
- Az iskolai mulasztások kezelésére a pedagógusok és szociális szakemberek közötti 

együttműködést a továbbiakban is erősítenünk szükséges az időben történő jelzések 
érdekében. 

- Tanácsadások keretében fontos a szülői szerepek megerősítése, a kötelességtudat, 
felelősség vállalás erősítése. 

- A pedagógusok folyamatos tájékoztatását tartjuk szükségesnek, hogy a jelzések 
egységesen 10, 30, és 50 órát meghaladóan jussanak el a szolgálatokhoz. 

- A tankötelezettség teljesítése érdekében a pályaválasztási konzultációt biztosítjuk az 
oktatási intézmények végzős tanulói számára. 

- Családlátogatásokon, de szülői értekezleteken is támogatjuk a pedagógusok törekvéseit, 
szülők irányába közvetített elvárásait. 
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Jánoshalma, 2021. március 31. 

   

 

 

 

     Zámbó Judit      Pécsi Renáta 

CSGYK Szakmai vezető    CSGYSZ Szakmai vezető 
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2-es számú melléklet 
 

Radnóti u. óvoda beszámolója 

2020-2021. tanév 

Működési feltételek: 

A Radnóti u. óvodában öt óvodai csoporttal, és egy bölcsődei csoporttal kezdtük meg a 
tanévet. Sajnos az év közbeni működésünket befolyásolta a covid járvány. A járványügyi 
előírásokat mindig betartottuk, a törvényi előírásoknak megfelelően működtünk. A szülők 
október óta nem léphettek be az óvoda épületébe, ez plusz szervezést igénylő feladatot rót 
ránk, a gyerekek reggeli átvétele és a délutáni kiadása, valamint a szülőkkel való 
kapcsolattartás tekintetében. Különösen nehéz volt, hogy a beszoktatás még zajlott, ezért a 
kiscsoportos és bölcsődés szülők egyesével beléphettek október végéig. 2021 március 9-től, 
április 19-ig, csak munkáltatói igazolással rendelkező szülők gyermekeit fogadhattuk. A 
kollégák közül sokan megbetegedtek a járványban, de nem kellett bezárni az intézményt, 
folyamatos gyermekfelügyeletet tudtuk biztosítani. A fenntartó biztosította a fertötlenítő 
szereket, szájmaszkot a dolgozók részére.  
Nagyon jó volt a munkakapcsolat a kollégákkal, kölcsönösen számíthattunk egymás 
segítségére, mind a szakmai munka megvalósításában, mind a hiányzások esetén a 
helyettesítésben.  
 

Csoportok: 

 

Csoport Létszám Roma  gy. 

száma 

SNI BTMN 3H 2H 

Napraforgó       

Katica       

Bóbita       

Micimackó       

Napocska       

Összesen. fő fő fő fő fő fő 

 

Személyi feltételek: 
Az idei nevelési évben a személyi feltételek biztosítva voltak. . A csoportjaink a kettes norma 

szerint működtek. Egy kolléganőt, hosszabb táppénzes állományba kerülése  miatt, nyugdíjas 
kolléganő helyettesítette. Két kolleganő (Juhászné J. Csilla és Krupa Józsefné) a BTMNS 

gyermekek fejlesztését, és a DIFER mérést a csoporton belül végezte, köszönjük az 

időigényes sok adminisztrációval járó munkájukat. Ahhoz, hogy ezt a nehézségek ellenére 

megtudták oldani az érintett csoportokban, a munkatársak még összehangoltabb munkájára 
volt szükség. Köszönjük a vezető, Ördögh Edit segítségét, hogy ha szükséges volt beállt a 
csoportokba helyettesíteni. A dajkák munkáját, egész évben közhasznú munkás segítette. Két 
kolléganő minősült ebben az évben, az egyik Ped.2, a másik, mester pályázatát védte meg. 
Tárgyi feltételek: 

Ezt a tanévet a már teljesen korszerű, felújított óvodánkban kezdtük meg. A tárgyi feltételek 
maximálisan biztosítottak a folyamatos, biztonságos munkavégzéshez. 
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A felajánlott adók 1%-ából, a pályázatokból, és a szülői felajánlásokból nagyon szépen tudtuk 
bővíteni játékkészletünket, tárgyi felszereltségünket. Igazán gazdag mozgásfejlesztő 
eszközökkel, tornaszerekkel rendelkezünk. (trambulinok, futóbiciklik, ügyességi játékok) 
Az udvari játékok karbantartása folyamatos és  az igényeknek megfelelően történik. A 
játékaink az uniós szabvány alapján és a pénzügyi lehetőségünkhöz mérten fokozatosan 
bővül, cserélődik. 

Szakmai munkánk: 

Szakmai munkánk megvalósulását nehezítette a vírushelyzet, de úgy gondolom, hogy a 
kialakult helyzethez mindig tudtunk alkalmazkodni, lehetőleg úgy, hogy óvodai életünk minél 
kevésbé sérüljön. Sajnos, így is több programunk elmaradt, vagy az eddigiektől eltérő módon 
került megrendezésre. 
Szakmai munkánk megvalósításában a pályázatok segítettek. Ezek összehangolása a meglévő, 
működő tevékenységeinkkel, hagyományainkkal a vírushelyzetet is figyelembe véve, 
folyamatos szervezést, átgondolást igényeltek. Fontos célkitűzésünk volt, hogy a pályázatok 
segítsék a kialakított, meglévő értékeink megőrzését, és az elért eredmények megtartását, de 
innovatív elemeket is tartalmazzanak. 

A játék elsődlegességét, valamint a környezeti nevelés fontosságát hangsúlyoztuk.  . 
Nagycsoportosaink a  Zöld ővoda és a Farm óvoda programjain vehettek részt. 
Kiemelt nevelési feladatunk volt az óvodás gyermekek mérése, értékelése, egyéni fejlesztésük 
segítése.  
A BTMN, SNI gyermekek, száma igen nagy az óvodánkban, egyéni fejlesztésük a 

szakvizsgás óvónőkkel és, gyógypedagógusokkal történt. Szeptember elején rendeztük meg az 

óvoda átadó ünnepségünket, ahol még a szülők is vendégeink lehettek. Erre az alkalomra 

előadó művészt is hívtunk, aki interaktív zenés előadásával szórakoztatta a közönséget. 
Ugráló vár, népi játékos, lufi hajtogató bohóc színesítette a programot. Itt mutatkoztak be 

tehetségműhelyeink is. 
A nevelési évben tovább szerettük volna erősíteni az óvodánk és a családok közötti 
kapcsolatot, ám a vírushelyzet miatt, erre most nem kerülhetett sor. A nagysikerű családi 
napunkat sem tudtuk megtartani, helyette színes programokkal gyermeknapi délelőttöt 
szerveztünk óvodásainknak. A szokásos bálunk is elmaradt, pedig több időpontot is 
kijelöltünk.  
A leendő óvodásokat hívogató játszónapot, szerencsére már megtudtuk tartani, az udvarra 

szerveztük, a járványügyi szabályok betartásával. Ebbe az évben ismét mesetúrával 
ünnepeltük meg a Föld napját, melyet közös virágültetés zárt. 
Mindennek ellenére, sikeresek, gyerekeknek, dolgozóknak  egyaránt élménynyújtóak voltak, 
programjaink, hagyományőrző napjaink, a Zöld jeles napok.  

A társóvodánk és a bölcsőde között jó munkakapcsolatot segítette a közös programok 

szervezése pl. óvoda átadó ünnepség, erdei óvodás programok, gyereknap. 

Eseményeink: 
• Óvoda átadó ünnepség 

• Erdei óvoda nyitó programja 

• Szülői értekezletek megtartása 

• Állatok világnapja megünneplése, kirándulások  

• Adventi ünnepi kör, Mikulás, Lucázás, karácsony délelőtt megszervezése 

• Farsang 
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• Március 15 

• Víz világnapja, (csoportonkénti tevékenységek)  

• Föld napi mesetúra 

• Nyílt nap, játszónap megtartása 

• A középsősök részt vettek a Gyep pályázatban, kézmosó- show, fogmosó- show 

• Madarak és fák napja – erdei óvoda záró programja 

• Gyermeknap óvodánkban 

• Anyák napja- csoportosan, v. egyénileg 

• Búcsúzó ünnepségek a nagy csoportosoknak 

• Bábszínházi előadás Kecskeméten, szegedi vadasparban látogatás, a 
tehetséggondozáson résztvett gyermekek részére (pályázat) 

 

 

 

Tehetséggondozás: 
Tehetségműhelyeink (angol, német, ének) sikeresen működtek, anyagi fedezete pályázatokból 
történt, arra törekedtünk, hogy az iskolába menő gyermekek közül lehetőleg mindenki vegyen 

részt valamelyik műhely tevékenységében.  
Esélyteremtés: 
Az SNI,  BTMNS és magatartás zavarral küzdő gyermekek személyiség és mozgásfejlesztését 
segítette a gyógytestnevelő, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus. 
Szakmai munkaközösségek:  

A nagycsoportos óvónők az állandó jelleggel működő környezetes munkaközösség tagjai 
voltak. 

Kapcsolataink: 

A társintézményekkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, a Gyerekházat szívesen láttuk 
rendezvényeinken pl. erdei óvoda. A Gyerekjóléttel szinte napi kapcsolatban vagyunk, gyors, 
és szakszerű segítséget kapunk, közösen, együtt gondolkodva próbáljuk megoldani a 

felmerülő problémákat.   
 

Jánoshalma, 2021. június 13.  

 

 Somogyi Beáta 

   int. vez. hely. 
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3-as számú melléklet 
Beszámoló 

Batthyány Óvoda 

2020/2021. tanév 

 

2020.szeptember. 01-én. 65fő gyermek jár óvodánkba. 95% kihasználtsággal működtünk. 
Kis csoportba 23fő, középső csoportba 22fő, nagy csoportba 20fő  
6fő óvodapedagógus, 3fő dajka, 1fő pedagógiai asszisztens, 1fő közfoglalkoztatott,1fő 
udvaros.  

Ebben a tanévben több lehetősége volt a gyerekeknek külön foglalkozásokon részt venni: 
 Katolikus hittan hétfőnként Bese Gergő atya, Logopédus Ács Szilvia minden kedden délelőtt   
4 órában, Gyógy testnevelő  Kancsár Erika, Zeneóvodai foglalkozás Lukács Edit, Boldog 
óvoda foglalkozások Csernákné Kasziba Zsuzsanna, Nasz Júlia fejlesztő pedagógus, SNI 
gyerekeket fejleszti.  Sztrinkó Tünde óvodapedagógus a BTMN gyerekeket fejlesztette. A 

személy ellátottságunk megfelelő volt. 
 A pedagógiai programunkban leírt célokat, feladatokat megismerve, elfogadva és betartva 
kezdtük meg a tanévet.  
A beszoktatás zökkenő mentesen zajlott a kiscsoportban. Sok új szülővel, gyermekkel 
ismerkedtünk meg. A járványhelyzetre való tekintettel a beszoktatás idején a kiscsoportos 

szülők bejöhettek az épületbe, a többi szülő az ajtóban adta át és vette át a gyermekét. 
Novembertől, minden szülő az épületen kívül várakozott, a maszk használatát kértük. 
Az év elején a munkatervben a jeles napokat, zöld napokat, naptári ünnepeket, figyelembe 
véve kezdtük meg munkánkat 
A közösség, jól összehangolt, szervezett, szakmai munkájának, köszönhetően születettek meg 
az éves rendezvényeink: 

- Erdei óvodás megnyitó nap, a nagycsoportosoknak Kéleshalom. 
- Állatokat világnapján Király tanyára látogattak a nagycsoportosok, középsősök, kicsik 

a csoportba hozott nyuszit simogattak, ismerkedtek életmódjával. 
- Márton naphoz kapcsolódva előadót hívtunk, Tengeri Atilla dob művészt aki, 

interaktívan, sok eszközzel, ismertette meg a zene művészetét. 
- Adventra ráhangolódva feldíszítettük óvodánkat, csoportjainkat. 

-  A járványhelyzet miatt nem volt az óvodában Mikulás. A kíváncsiságot, varázslatot a 
cipők tisztításával, és csomag belehelyezésével valósítottuk meg. Erről a helyi 
újságban is hírt adtunk a város lakóinak. Nagycsoportosok Luca napi kotyolását, 
jókívánságait, fogadták a  Maci, Pillangó csoportosok.  

- Karácsonyi ünnepélyt tartottunk csoportonkénti szervezésben. A fa alá ajándék az 
óvoda alapítványára utalt 1%-ból jutott. 

- Sajnos a járványhelyzet a szülői jótékonysági bált is törölte bíztunk, hogy egy későbbi 
időpontban megtudjuk szervezni, de sajnos a májusi időpont sem tette lehetővé a 
szervezést. 

- Kevés hó esett így csak rövid időre élvezhettük a tél örömeit. (szánkózás, csúszkálás 
dombról) 

- Foglalkoztunk a madarak védelmével. Figyeltük a kihelyezett etetőkbe érkező  
madarainkat. 
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- Egészséges életmódhoz szükséges testápolás, higiénés szabályok, étkezési szokások… 

A vírushelyzet miatt e téma még fontosabb szerepet kapott. 
- Népi megfigyelésekre építve medvés heti projekt tervet dolgoztunk ki. 

- Farsangi időszakban a gyermekek nagyon készültek a jelmezbálra.  Ebben az évben 
nem tudtuk nyílt nappá tenni a szülők számára a bált. Az óvodapedagógusok 
mesejátékot szerveztek, és adtak elő a gyermekeknek. A szülőket fényképekkel, 

videókkal, Messenger üzenetben tájékoztattuk a történtekről. Erről a 

rendezvényünkről is a helyi újságban szintén írásos, fényképes formában tájékoztattuk 
a város lakóit. 

- Március 6-tól kormányrendelet jelent meg melyben az intézményeket bezárták. 
Ügyeletet, gyermekfelügyeletet rendeltek el. Így óvodánkban két hétig működtettünk 
ügyeletet, a többi időben a Radnóti óvodában dolgoztunk, majd április 19-től 
nyithattunk ki ismét. Ekkor a szülő eldönthette, hogy kívánja-e a gyermekét járatni 
vagy az óvodavezetőtől engedélyt kér, hogy még otthon maradhasson. 

- Minden csoportban volt pár szülő, aki úgy döntött, hogy még nem hozza óvodába, így 
a kérelmet nyújtottak be. 

- Április 22-én föld napja alkalmából „mesetúrát”szerveztünk. Mivel a zöldóvoda 

program egyik kiemelt napja. Így az állomásokon kapott feladatokat teljesítették. 
Megismerkedhettek a föld, levegőszennyezéssel, az állatok védelmével, étkezési 
szokásaival. Majd délután a szülőkkel együtt virágot ültettek az óvodai virágládákba. 

- Májusban köszöntöttük az édesanyákat az anyák napi „kuckóban”. A járványügyi 
szabályokat betartva jöhettek be a csoportba az anyukák. 

- Madarak fák napja alkalmából a nagycsoportosok Kéleshalomra mentek ahol 
Molnárné Túri Mária a környezeti munkaközösség vezetője kiválóan szervezte meg, 

koordinálta a feladatokat, a gyerekeknek az adott témában. Molnár Erzsike 

kenyérlángos sütésével járult hozzá a nap sikeréhez. Kovács Sándor madarász a 
madárvilág rejtelmeibe, titkaiba kalauzolt bennünket. 

- Családi nap szervezését nem tette lehetővé a járványhelyzet, ami a munkatervben 
szerepelt. Így gyermeknapot szerveztünk az udvaron a gyerekeknek. Május utolsó 
péntekén. Változatos, játékos, élményekben gazdag programokban volt részük a 

délelőtt folyamán, örömmel vitték haza az ajándékot.  
- Június 16-tól nyári élet kezdődik. Felváltva tart nyitva a két óvoda és fogadja a 

gyerekeket egészen augusztus végéig.  
 

E tanévben egy kolléganőnk, Szűcs Nóra sikeres minősítő eljáráson vett részt, 95% 

eredménnyel. 
Májusban az EFOP1.4.2-16-2016-00020 integrált térségi gyermekprogramok”Együtt 
könnyebb” pályázat keretében kézmosó, fogmosó Show tanulhatták meg a gyermekeink 
helyes higiénés szabályokat, szokásokat. 
            8fő BTMN gyermek, és 3fő SNI gyermek kapott fejlesztést ebben a tanévben. 
 A helyi nevelési Tanácsadó, és a Bajai képességvizsgáló javaslatára. 
 Gyermekekkel, fejlesztő pedagógusok, logopédus, illetve a csoportba az óvodapedagógusok 
foglalkoztak. Így próbálva a hátrányokat kompenzálni, esélyt adni a felzárkózásra. 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

95 

 

Sajnos a második tanévünket szakítja meg a vírus helyzet. De rájöttünk, hogy a nehézségek 
ellenére is tudunk változatos, színes, élmény dús, programokat szervezni a gyerekeknek, csak 

az összefogás és az együtt gondolkodás szükséges hozzá. 
 

 

 Köszönet: - Városgazda kft. dolgozóinak. 
                 - Udvaros mindennapi rendszeres esztétikus tiszta, környezet megvalósításáért.                
             - Szülők, támogatók, felajánlásaiért. 
 

Jánoshalma,2021. június 08. 
 

Csernákné Kasziba Zsuzsanna 

       Telephelyvezető 
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4-es számú melléklet 
 

Év értékelő beszámoló a Bölcsőde munkájáról 
2020-2021 nevelési-gondozási év 

Az idei évkezdés a járványhelyzet miatt másként indult, mint az eddigi évek. Családlátogatás 
elmaradt, a bölcsőde épületében fogadtuk az új kisgyermekeket szüleikkel együtt, előre 
egyeztetett időpontban, egyenként. Sikerült megteremteni a bensőséges hangulatot és így egy 
kicsit más módon ismerkedtünk egymással. Beszélgetés és együtt játszás lehetőségét 
biztosítottuk, igy kerülhetett sor a beszoktatási sorrend és a beszoktatás menetének 
megbeszélésére.  
A beszoktatást szeptember 1-én kezdtük, a csoportban maradt 4 kisgyermek segítségével. Az 
új kisgyermekek adaptációját segítette, bátorította a csoportban maradó gyermekek 

szeretetteljes fogadtatása, általuk könnyebbnek bizonyult a csoport szabályainak kialakítása, 
elfogadása, a játékba kapcsolódás menete. Október végére 8 kisgyermek szokott be a 
csoportba.  

A következő feladatunk a szokásrendek és természetesen a biztonságos, szeretetteljes légkör 
kialakítása volt.  Az összehangolt nevelés eredményeként egyre „csendesebbé” vált 
csoportunk. 

Novemberben újabb gyermek érkezett csoportunkba, az ő beszoktatása is zökkenőmentesen 
zajlott.  

Vártuk és fogadtuk a Télapót, az adventi időszakban igyekeztünk megteremteni az ünnepi 
hangulatot a korosztálynak megfelelő eszközökkel. A téli szünet utáni visszatérés nem 

okozott nagy problémát, örömmel érkeztek a gyermekek. 

Január elején a Család és Gyermekjóléti Központ segítségével került csoportunkba egy 

kisgyermek. Az ő beszoktatása átalakította egy kicsit a csoportunk életét, igyekeztünk a 
korának megfelelő környezetet kialakítani, ezzel segíteni beilleszkedését, fejlődését. 
 Február 24.-től a bölcsődés csoportunk is karanténba került a megbetegedések miatt. A 

karantén lejárta után a Diákélelmezési Konyha leállása miatt voltunk zárva. 3 hét után 
nyitottunk, ekkor 2 kisgyermek vette igénybe szolgáltatásunkat. A járványügyi előírásoknak 
eleget téve a terasz ajtónál vettük át reggelente az érkező gyermekeket, a hazaadás is ugyan 

így történt. Szülő nem léphetett a bölcsőde területére. A szülők nyilatkoztak, hogy gyermekük 
egészséges és az elmúlt 2 hétben nem érintkezett fertőzött személlyel. A higiéniai előírásokat 
szigorúan betartottuk és betartattuk. A szülők minden tekintettben partnerek voltak, 

elfogadták és betartották a helyzet adta előírásokat.  Gyermeklétszámunk folyamatosan 
szaporodott. Április végére csoportunk teljes létszámmal működött.  Gyermekeink örömmel 
üdvözölték egymást és a bölcsődei mindennapok visszatértek a járványügyi helyzet előtti 
szokás és napirendbe.  
Gyermekeink fejlődése, önállósági törekvéseik, koruknak és egyéni fejlődési ütemüknek 
megfelelő. Érdeklődőek, társas kapcsolataik kialakulóban vannak. Beszédfejlődésük, kettő 
gyermek kivételével, megfelelő ütemben halad. 3 kisgyermek korai fejlesztésben vesz részt, 
heti rendszereséggel.  
Május elején új kisgyermek érkezett csoportunkba. A járványügyi előírásoknak megfelelő 
védelem mellett történt a beszoktatása. Szeretettel fogadták a gyerekek, játszani hívták, hamar 
beilleszkedett a csoportba. 

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com


Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ 

  6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 
Tel.: 77/401-160  

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

97 

 

A járványügyi helyzetre tekintettel, családi délutánt nem tartottunk. Gyermekeinkkel június 
11.-én, délelőtt, napirenden belül, játékos tornával és egy kis zsúrral búcsúztattuk a nevelési 
évet. A tornáról felvétel készült és ezt az online felületen a szülőkkel megosztottuk.  
Fontos feladatunknak tekintjük a folyamatos tapasztalatszerzést, új ismeretek elsajátítását 
kollektívánkban.  Szeptember hónaptól, a Magyar Bölcsődék Egyesületének javaslatára, 
próba jelleggel bevezettük az új egységesített csoportnaplót.  
 Csoportunkból 13 gyermek iratkozott be az óvodába, 1 kisgyermek marad a csoportban, 

mivel még nem tölti be 2021.szeptember 01-ig a 2,5 éves kort.  
Bölcsődénk 2020.07.19.-08.16.-ig tart zárva.  
A nyári szabadságok idejére minden kedves kolléganőnek és kollégának jó egészséget és 
tartalmas pihenést kívánok! 
 

 

Jánoshalma, 2021.06.09. 

 

 

 

 

 

 Csiszár Márta 

Szakmai vezető 
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5-ös számú melléklet 
 

 

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

BIZTOS KEZDET NYITNIKÉK GYEREKHÁZ 

 

JÁNOSHALMA 

2020/2021. 

 

 

Készített: Lippai-Ádám Nikolett 
 

Bevezető gondolatok: 
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 2010-ben kezdte meg működését. A 2018. február 1-

től hatályba lépő 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításait figyelembe véve minden 

hónapban teljesítjük a kötelezően megadott rendszeresen járó gyermeklétszámot. A 

2020/2021-es nevelési évben 43 család vette igénybe szolgáltatásainkat. Ebből 15 család 
újonnan érkezett a gyerekházunkba.  Elmondhatom, hogy a gyermekek, az édesanyák, a 

nagymamák örömmel és lelkesedéssel jönnek hozzánk nap, mint nap.  
 

Gyermekekre irányuló szolgáltatások: 
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve folytatjuk az elkezdett munkát a 

korosztályoknak megfelelően. Azt tapasztaljuk, hogy nemcsak a fiatal anyukák, hanem a 
többgyerekes anyukák számára is tudunk nyújtani segítséget, a pici babák gondozásában, 
ápolásában. Ebben kiemelkedő segítséget kapunk mi is a védőnőnktől. Igyekszünk 

hangsúlyozni annak fontosságát, hogy megértsék a szülők, hogy a pár hetes babával is fontos 
a mindennapi kommunikáció, az anyai kéz biztonságot nyújtó simogatása, megnyugtató 
hangja, ami az egészséges érzelmi fejlődést segíti elő. Bizonyos szempontból nehézséget is 

jelent a segítségnyújtás, hiszen mindig akadnak olyan szülők, akik közömbösen állnak a 

dolgokhoz. 

A gyermekek első életév betöltése után a testi- lelki fejlődésük különböző szinten áll. Az 1-3 

éves gyerek figyelmének lekötése többletenergiát igényel. A babát csecsemőkorban sok 
érzelmi és értelmi hatás érte már, különösen az anyától. Az így kialakult alapokra építhetünk 
az 1-3 éves időszakban. A gyermek szellemi fejlődése, befogadóképessége ilyenkor korlátlan. 
Továbbra is szem előtt tartjuk a gyerekek fejlesztését, így például egyensúlyérzék, szem kéz 
koordináció, nagy és finom mozgások, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség, 
kreatív fejlődés. Különböző foglalkozások formájában valósítjuk meg a komplex fejlesztést: 
ilyen az ének-zene, tánc, kézműves tevékenységek, mese, vers, mondóka, mozgás, ismerkedés 
a természettel foglalkozások. 
 

Szülőkre irányuló szolgáltatások: 
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Nagyon szeretik a gyerekházas családok a közösségi rendezvényeket, amikre nagyon sokan 

kíváncsiak. Próbáljuk minél jobban felkelteni az érdeklődésüket, érdekes programokkal, 
szülői fórumokkal, beszélgető körökkel, tanácsadásokkal, különböző rendezvényekkel. 
A természet-közeli programok, a hagyományok őrzése szívesen ösztönözni őket 
adományozásra, önkéntes segítésre, kifejezetten a nagyszülői körben. 
Egyre több alkalommal vonjuk be a szülőket a heti team ülésekbe, véleményüket szívesen 
vesszük a programok kidolgozásánál, vagy ötletek hozatalakor.  
 

Közösségre irányuló szolgáltatások: 
Közösségi programjaink az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz igazodnak. Az előző év 

sikerein felbuzdulva, hagyományt teremtünk különböző programjaink folytatására.  Ilyenek a 
Családi délután- játékos vetélkedő, tanya látogatás, filmes délután, biciklis kirándulás, 
babakocsis-és a lámpás felvonulás. 
Internetes felületen, plakátokkal illetve a havonta megjelenő Hunyadi Népe újságban 

népszerűsítjük, csalogatjuk a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családokat. 
 

Szakemberekkel folytatott munka: 

A Nyitnikék Gyerekház 2010. évben kezdte meg a működését, már a kezdetektől fogva, 

nagyon sok pozitív és negatív behatás ért bennünket. Nincs ez másként jelenleg sem. A 

célcsoport bármilyen jellegű és mértékű bevonása, kemény áldozatos munka. Az ő világuk 
számunkra sok furcsaságot tárt fel. Nehéz hozzájuk közel kerülni, mivel ők is a maguk 

számára elfogadott normák szerint élnek. A gyerekház az eltelt idő alatt többféle módon 
próbált és próbál közelebb kerülni a családokhoz. A meggyőzés erejével, a lehetőség 
kihasználásával igyekszünk minél több családot bevonni. Ezek véghezvitelében továbbra is 
nagy segítséget kaptunk és kapunk a mai napig a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól, 
valamint a védőnőktől, ami a jó együttműködésnek köszönhető. Előzetes egyeztetés után 
közösen keressük fel az érintett családokat, ugyanúgy az új családokat, mint a már bevont, de 
különböző okok miatt elmaradt családokat. Ezt az együttműködést igen jelentős 

erősségünknek tartjuk, mivel ők azok, akik már mélyebben megismerkedtek ezekkel a 

családokkal. 
Az óvodával kialakult szoros kapcsolatunkat is kiemelnénk, mivel ők is sokat agitálják az 
óvodába járó gyerekek szüleit, akik kisebb gyerekeket is nevelnek. A rendezvényeikre 
folyamatos meghívást kap a Gyerekházunk, amivel minden alkalommal élünk is, hiszen a 

gyerekházas szülők betekintést kaphatnak az óvodai élet mindennapjaiba is.  
 

A Gyerekház szakmai mentora 2020/2021-es nevelési évben is Labáth Ferencné. 
 

 

 

 

Szolgáltatások közül dr. Kinigopulos Márta pszichológus a szülők minden kérdésére 
válaszolt, illetve csoportos foglalkozásokat tartott.  
Domján Edit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében rendszeresen látogatja a 

Gyerekházat. 
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Mindezek mellett nagyon sok segítséget kapunk a Gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól, 
főként a családok bevonzásában. 
 

 

A gyerekház célja: 
Szabad, spontán és változatos tevékenységekkel:  

- szociális teret biztosítani.  
- együtt játszani.  
- közösségi életet tanítani 
- nem felkészülünk az életre, hanem éljük az életet. 

 

 

2020/2021-es évben képzéseken való részvétel: 
A Gyerekház két dolgozója, Agócs László Antalné és Lippai-Ádám Nikolett 2021.02.23-26. a 

Biztos Kezdet Partneri együttműködésben a gyerekekért program képzésén vett részt. 
A Gyerekház vezetője Lippai-Ádám Nikolett, 2021.03.23-tól megkezdte a 120 órás Biztos 

Kezdet Gyerekházak komplex ismeretek és készségek megnevezésű képzést, mely jelenleg 
digitális formában zajlik. 

 

 

 

A gyerekház székhelye:  

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház  
6440 JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. 93.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 2021. március 08. utáni élete: 
 (Vis maior)  

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház a rendkívül helyzetre való tekintettel, a munkáját 
digitális formában folytatta tovább. A 2020-as évben létrehozott zárt csoportban folytatja 
tevékenységeit. 
Célunk, hogy a Gyerekházba járó anyukákkal a kapcsolatot ne szakítsuk meg, ne hagyjuk 
magunkra jelenlegi helyzetben sem. Erre egy közösségi oldal (facebook) titkos csoportos 

formáját választottuk. (A GDP törvényeket, és a személyiségi jogokat figyelembe véve, ezt az 

oldalt NEM TUDTUK nyilvánossá tenni.) 
Alkalmanként a Gyerekház nyilvános facebook oldalán is tájékoztattuk, segítettük azon 

anyukákat is, akik még nem rendszeres látogatói a Gyerekházunknak.  
Az oldal neve: Nyitnikék 2020 
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Az oldal létrehozásának dátuma: 2020.03.17.  
Az oldal két adminisztrátorai :                        Lippai-Ádám Nikolett   (Gyerekház vezető) 
                                                                        Agócs Lászlóné              (Gyerekház munkatárs) 
Az oldal tagjai: Az elmúlt egy év rendszeresen járó családjai (anyuka, apuka, nagymama) 

                           Szakmai mentorunk: Labáth Ferencné 

                           Intézményvezetőnk: Ördögh Edit 
                           Pszichológusunk: Dr. Kinigopulos Márta 

                           Védőnőnk: Ádámné Brecska Mária 

A heti rendünket és az aktualitásokat figyelembe véve építettük fel napjainkat. Minden 

napnak meg volt a saját tevékenységi formája. Minden hét egy téma köré épült fel, így 
megőrizve a komplexitást is. 
A délelőttre vonatkozó heti rendünk:  
         Hétfő: mese, vers, mondóka 

         Kedd: ének-zene, tánc 

         Szerda: kézműves tevékenységek 

         Csütörtök: „egészséges nap”, torna 

         Péntek: Háztartási praktikák 

A Nyitnikék 2020. facebook zárt csoportba az adminisztrátorok a fentiekhez alkalmazkodva, 

az általuk készített videókat, fényképeket, ötletetek, tanácsokat, bejegyzéseket tettek közzé, 
délelőtt 8-13 óráig. Délután 13-15 óráig (az altatási idő alatt) az adminisztrátorok és a 
csoportban lévő szakemberek, az anyukákat/szülőket látták el nevelési tanácsokkal. Ilyenkor 
fórumokra, interaktív beszélgetésekre is sor kerülhetett. 15 órától 16 óráig az adminisztrátorok 
a dokumentációt végezték, valamit a következő napot szervezték, tervezték. 

A Nyitnikék 2020. facebook zárt csoportba lévő tagok hozzászólhattak a témákhoz, fotókat 
videókat tehettek közzé. „Beszélgethettek” egymással.  
Az édesanyákat/szülőket a hétvégén sem hagytuk magukra. Útmutatást adtuk a szülőknek a 
gyermekükkel való foglalkozáshoz, és a művelődéshez.  
Szombaton: Művelődés - könyv ajánló 

Vasárnap: Művelődés - film ajánló  
A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház dolgozói gondoltak azokra a családokra is, akiknek 
nincs internet elérhetőségük.  (Jelenleg a rendszeresen járók 2 %-a) Ezeket a családokat 3 
naponta hívjuk telefonon. Ha sikertelen a hívás, akkor további szakemberekkel vesszük fel a 
kapcsolatot. (Lentebb olvasható.)  A mosási- és a fürdési lehetőségeket továbbra is biztosította 
a Gyerekház. Ez minden esetben előre meghatározott időpontban történt.  
Az intimitás megőrzése miatt,(estlegesen) a telefonos egyeztetés helyeztük előtérbe.           
(Pl.: valakinek nem volt otthon - élelmiszer,- tápszer - gyógyszer stb.)   
Szorosan együttműködve, bármilyen probléma esetén, felvettük a kapcsolatot a helyi Család-

és Gyermekjóléti Központtal, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat kirendeltségével és a 
gyermekorvosokkal is.  

 

Az adminisztrátorok telefonszámait Nyitnikék 2020. zárt csoportjában közzé tettük.  
A családok rendelkezésére álltunk:  0-24 óráig  
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ÚRANYITÁS  
Az újranyitást, 2021.04.19-én megtörtént. Fokozott higiénia szabályok mellett, 
létszámkorlátozás- és előre bejelentkezés alapján a Gyerekház kinyitott. 
 

2021. májusában központilag küldött kérdőívet állítottak össze. A kérdőív a Gyerekházban 
történő felújításokra, illetve az egyéb beruházásokra vonatkozott.  
Az elkövetkezendő öt évben, ha lehetőségünk adódna, az alábbiakat szeretnénk 
megvalósítani:  

1. Terasz kialakítása 

2. Ablakcsere (ajtóra)  
3. Falbontás 

4. Gázkazán cseréje 

5. Laptop, illetve számítógép cseréje 

6. Fejlesztő eszközök cseréje (alagút, szivacs stb.) 
7. Mosógép cseréje 

8. Szárítógép vásárlása 

9. Szőnyegek cseréje 

10. Gyermekbútorok cseréje (asztalok, székek)  
11. Az egész épület beltéri festése  
12. Az épület árnyékolása (redőnyök)  
13. Klímaberendezés vásárlása 

14. Telefon vásárlása  

15. Kültéri játékok vásárlása 

16. 10 db Kerékpár vásárlása gyermeküléssel felszerelve 

17. Sószoba kialakítása  
A terasz kialakítása, lehetővé tenné, hogy a szabad levegőn, árnyékolt és fedett helyen, 
(csúszásmentes járólapon), olyan tevékenységeket végezzünk, melyek a gyermekek testi-lelki 

fejlődéshez még inkább hozzátudnának járulni. Továbbá a terasz a babakocsik tárolására is 
alkalmas lenne, valamint az akadálymentesített bejárat is kialakításra kerülhetne. A terasz 
bejáratához szükségünk lenne egy ablakot ajtóra cserélni.  
Egy kisebb falbontás lehetőséget adna a könnyebb átláthatóságra, és a terek növelésére.  
A jelenlegi gázkazán 14 éves. Szakember elmondása szerint szükségessé vált a cseréje. 
Folyamatosan javításra szorul. 
A számítógép és a laptop elavult. A jelenlegi online műhelyek sokszor megvalósíthatatlanok 
ezeken az eszközökön. 
A fejlesztőeszközeink nagy része az idő múlásával elhasználódott. Rendkívül fontosnak 
tartjuk ezen eszközök pótlását. 
Mosógépünk is több, mint 10 éves. Többször szorult már javításra. 

Az épület minden helységében szükségessé vált a tisztítófestés. 
Szárítógép vásárlását, azért tartjuk fontosnak, mert a hátrányos helyzetű családjainknak 
legtöbbször már másnap szükségük van az adott ruhára. 
A beltéri szőnyegek és gyermekbútorok egy része szintén elhasználódott. Kisasztalokat és 
kiszékeket is kellett már többször javítani.  
Az árnyékolás és a klímaberendezés lehetővé tenné, hogy nagyon meleg nyári hónapokban is 
érdekes és élvezetesés tevékenységeket tudjuk kínálni a 0-3 éves korú gyermekek számára. 
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Az egyszerűbb és gyorsabb kapcsolatfelvétel szempontjából fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekházunk rendelkezzen saját telefonnal, illetve saját hálózattal. 
A jelenlegi telephelyen folyamatosan kerül kialakításra az udvarunk. Kültéri játékaink száma 
kevés, ezért bővíteni szeretnénk EU minősítéssel ellátott, biztonságos, korszerű és esztétikus 
játékokkal.  

A kerékpárok vásárlása lehetővé tenné, hogy kisebb kirándulásokat szervezhessünk, azon 
hátrányos helyzetű családjaink számára, akik nem rendelkeznek kétkerekű közlekedési 
eszközzel. Elsősorban közösség formáló ereje, az összetartozás érzése, valamint az egészséges 
életmód kialakítása szempontjából tartjuk fontosnak.  
Az épület alatt elhelyezkedő pince sószobává alakítása. A minket körül vevő modern 
környezet következtében kialakult magas légszennyezettség, valamint az egyéb hatások miatt 
légzőszervi-és allergiás problémákra megoldást kínál a sóterápia. Ez a terápia elsősorban az 
immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő 

 

 

A 2020/2021-es nevelési év összegzése: 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az elmúlt évekhez képest, a 2020/2021-es nevelési 
évben magasan megnövekedett a hátrányos helyzetű gyermekek arányának száma.  A szülők 
nyitottak, segítőkészek és rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat. A rendkívüli 
helyzetben, a digitális foglalkozásokon, (a zárt csoportunkban) családjaink példamutató 
aktivitással vettek részt, napi szinten követték útmutatásainkat.  
 

Összegzés: 
A gyerekház eddigi sikerének titkát jól tükrözik a következő sorok: 

„… nincs meggyőzőbb erő a személyesen átélt meggyőződésnél, örömnél és bizalomnál. 
Ahogyan a gyerekeknél, úgy a szülőknél is megfigyelhető, hogy a közös játék élménye és a 
játék örömének átélése kitűnő információs csatornaként szolgál az élethelyzetek 
megoldásában”. 
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy áldozatos, erőfeletti erőfeszítéseink meghozták a várt 
eredményt a gyerekházzal kapcsolatban, hiszen mára egy köztudatban ismert, elfogadott, a 

helyi ellátórendszerbe szervesen beépült szolgáltatást tudhatunk magunkénak, amit 
mindenki csak úgy emleget, hogy „A NYITNIKÉK”. 
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6-os számú melléklet 
 

A 2020/2021-as nevelési év környezeti munkaközösségének éves értékelése 

 

Mottónk: 
„ Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a 
gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük. ” Mikszáth Kálmán 

 

A kitűzött célok elemzése révén, majd a megoldandó feladatok teljesítésének minősítésével 
kívánom a 2020/2021-es nevelési év környezeti munkaközösség munkáját értékelni.    

❖ Elsődleges szempontunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek környezeti nevelés terén 
a maximumot kapják. Erre a mindennapokban, az ünnepeken is minden pedagógus 
törekedett. Jellemzően működött a pedagógusok, sőt néhány kimagaslóan aktív dajka 
néni esetében tudásátadás, ötletelés egymás között. 

❖ A környezettudatos életvitelre napi szinten, mutattak példát az óvodapedagógusok, 
dajkák, technikai dolgozók.  

❖ A megteremtett értékeinket fenntartottuk,- Zöld óvoda cím- színvonalas, átgondolt 
szervezéssel terveztük környezeti programjainkat. 

❖ Intézményi innovációnak tudható a Boldog óvodai tartalmak felvállalása, melyet 

mindkét intézményben egy - egy kolléganő rendszeresen, sikeresen megvalósított. A 
gyermekek lelki egészségének ápolása, fejlesztése ezáltal még hatékonyabban 
megvalósult.  

❖ Óvodánk külleme, mint kint, mint bent mutatja a Zöld óvodai kritérium rendszer 

feltételeit. A zöld faliújság működtetése ebben az évben gyakorlatilag nem működött, 
mivel a pandémia miatt a szülők nem járhattak be az intézménybe. Azonban 
aktualizáltam kolléganők részére, illetve volt alkalom, hogy zárt csoportban online 
felületen megosztottam a szülőkkel is. 

❖ Az év állatait, növényeit kigyűjtöttem, minden csoportba eljuttattam. Az Európa fája 
szavazásra sarkalltam szülőket, kolléganőket annál is inkább mivel szomszéd 
városunk, Mélykút ékessége. A 8. helyezés sikeréhez így mi is hozzájárulhattunk.  Az 

óvodai nevelés szempontjából a Hungarikumok gyűjteménye egy nagyon fontos 
elemmel bővült, a Magyar népmesék rajzfilm sorozattal. Ezen témában is 
tájékoztattam a kolléganőket.  

❖  A 10 éves jubileumi Erdei Óvoda megnyitó nagyon színvonalas, ünnepi megvalósítás 
volt. 

 

 Meghívott külsős vendégeink közül csupán Kéleshalom község vezetősége képviselte magát. 
❖ A közös műhelymunkák szervezése nem valósulhatott meg a járványügyi helyzet 

okán. Helyette online módon ötleteltünk egymás között.  
❖ A Föld napi rendezvényünkbe bevontuk a szülőket és a bölcsődénket is virágültetési 

akcióval. Maradéktalanul partnerek voltak a családok, nagyon sok szép virággal 
ékesítettük fel az óvodánkat, az anyával, apával való közös munkálkodás pedig 
érzelmileg tette gazdaggá a napot. Több éve szunnyadó megvalósítással, a Föld napi 
Mesetúra szervezéssel valósítottuk meg a Föld napját. Ez pozitívumként értékelem, 
hiszen nagyon gyermekközeli ezen megvalósítás.  
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❖ A Madarak fák napi rendezvény egy délelőttöt foglalt magába, a hagyományainknak 
megfelelően Kéleshalmon. Madarász segítette az élmény gazdag rendezvényt. 
Ösztönöztem a kollégákat, hogy a fókusz ne terelődjön el a témáról, a fákról, és a 
madarakról. Ennek érdekében a csoportoknak még szervezettebb állomáshelyeket, 
azon pedig játékos ismeretszerző feladatokat szerveztünk. Zöldágjárás 
néphagyománnyal zártuk a napot. 

❖ A járvány miatt otthon lévő családokkal online kapcsolatban segítettük a szülőket: 
értesítettük őket az aktuális témakörökről, hasznos, otthon is megvalósítható játékokat, 
kisfilmeket, osztottunk meg. Sokan visszajeleztek a sikeres megvalósításról.  

❖ Minden eseményünkről hírt adtunk tevékenységeinkről a Hunyadi Népe újságban. 
A környezeti munkaközösség munkája sokrétű, Pedagógiai Programunk kiemelt nevelési 
területe. Programunk természetesen folyamatosan fejlődik, megújul más pedagógia 
törekvésekkel, nagyon hasznos fejlesztő, segítő tevékenységekkel.  Ez mellett azonban 

elengedhetetlen tényező intézményünk működésében, hogy a már meglévő értékeinket fenn 
tartsuk, óvodánk arculatát megőrizzük. A környezetimunka közösség legalapvetőbb 
munkálkodása e célokat, feladatokat valósítja meg, sikeresen. 

 

 

 

       Molnárné Túri Mária 

      környezeti munkaközösség vezető 

 

Jánoshalma, 2021. 06. 02  
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7-es számú melléklet 
 

Becs munkaközösség beszámolója 

2020./2021.tanévről 
 

Munkaközösségünk terveit megvalósította: 
- Aktualizáltuk az alap dokumentumokat, figyelve a törvényi előírásokra, 

változásokra.(SZMSZ Pedagógiai program, Házirend) 
- Ebben a tanévben befejeződött az önértékelés. Az óvodapedagógusok közül mindenki 

teljesítette. Csíszár Márta bölcsőde szakmai vezetőjének önértékelését elvetettük. 
- Három óvodapedagógusunk, minősítő eljárásban vett részt. Szűcs Nóra 95%, Lukács 

Edit 96% teljesítményt értek el. Így ők a Ped.II . kategóriába lépnek. 
- Somogyi Beáta vezető helyettes, mesterpedagógus végzettséget szerzett, 98% 

teljesítménnyel. 
- Rostás Róbertné és Molnárné Túri Mária óvodapedagógusok ebben a tanévben is 

folytatták mesterprogramjuk gyakorlati megvalósítását. 
- A járványhelyzetben végrehajtottuk a kormány által előírt rendelkezéseket, 

törvényeket. 
- E törvény keretein belül szerveztük meg a gyermekfelügyeletet, óvodák között az 

ügyeletet. 
 

Jánoshalma,2021.06.06. 
 

 Csernákné Kasziba Zsuzsanna 

Becs. munkaközösség vezető 
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8-as számú melléklet 
 

Mesterprogramok beszámolói 

8.1 Rostás Róbertné 

Beszámoló a Nyitott szívvel, nyitott szemmel a természetben 

mesterprogram 2020. 09.-2021. 07.-ig tartó időszakáról 
 

A tevékenységeket és annak ütemezését éves óvodai programjaink, valamint a fennálló 

vírus helyzet, befolyásolta. 

Tevékenységek Átadás, együttműködés, 
hasznosulás, résztvevők 

Eredmények, 

produktumok 

 

Támogató tevékenység: 

Célja: 

Zöld jeles napok, 
hagyományőrző 

napok megünneplése, 

szervezése.  

Megvalósításuk 

folyamatosan az éves 

programjainknak 

megfelelően. 

Benne innováció: 

Föld napján a mesetúra 

 

Környezeti munkaközösség 

szakmai tevékenységének segítése. 

Munkaközösség éves 

tevékenységének tervezése. 

 

A tevékenységekben a kialakult 

veszélyhelyzet miatt csak az óvodai 

csoportok, óvodapedagógusok 

vettek részt. 

 

Hasznosulás: A gyermekben a 

környezettudatos magatartás 

 

Környezeti tevékenységek 

sikeres megvalósítása, 

értékelése, a 

munkaközösség terve, 

beszámolója alapján. 

 

 

Föld napja terv a 

dokumentációban, éves 

munkatervben, 

tevékenységi tervben 

jelenjen meg.  
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tervezése. 

 

 

 

kialakítása, játékos 

tapasztalatszerzés, körülöttünk lévő 

világlóról alkotott kép fejlesztése, 

élmény nyújtás. 

 

Zöld faliújságon 

megjelenítés. 

Beszámolók a 

rendezvényről, foto 

kiállítás, újságcikk a helyi 

lapban,- szakmai hírnév 

erősítése. 

 

 

Innováció: 

Természetismereti 

tehetségműhely  

„Kis 
felfedezők”tevékenységéről 

kiadvány szerkesztése. 

Célja: belső szakmai 

kiadvány szerkesztése által a 

tudás megosztás,   

 

Játékos környezeti 

tevékenységek gyűjteménye. 

 

Élménypedagógiai módszer 

 

A játékgyűjtemény bővíti a 

tevékenységek tárházát, 

ösztönzőleg hat a további 

alkalmazásra. 

 

 

 

Szakmai kiadvány átadása 

a munkatársaknak 

a befejező időszakban. 
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hasznosítása, a környezeti 

játékokban. 

 

Innováció: 

Mesetúra szervezése 

 

Ideje. ápr. 22. 

 

 

 

 

A tevékenységben részt vettek az 

óvodások, munkatársak. 

A tevékenység segíti a gyermekek, 

szülők, az óvodapedagógusok 

környezettudatos szemléletének 

formálását. Aktív tudatformáló és 

az együttműködést segítő. 

Komplex tevékenység szervezése, 

által a műveltségtartalmak  

bővítése. 

 

 

 

 

Beszámoló a 

tevékenységről, újságcikk 

a helyi lapban  

Írásbeli elemzés, 

összesítés. 

 

 

 

 

Feltáró- elemző 

tevékenység:  

A szülők környezettudatos 
magatartásának, 

környezet kultúrájának 

 

 

A környezeti nevelésben elért 

eredményeink, tevékenységeink, 

pozitívan hassanak a családok 

környezettudatos szemléletére. 

 

 

Írásbeli elemzés, 

összesítés folyamatban. 

Az eredmények, tükrében 

a további tevékenységek 

fejlesztése, 
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vizsgálata. 

 

A szülők környezettudatos 

szokásának mérése 

kérdőívvel. 

továbbgondolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jánoshalma, 2021. június 8. 

 

Rostás Róbertné 

Óvodapedagógus 
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8.2 Molnárné Túri Mária 

Mesterprogram értékelés 

Értékelt időszak: 2020.09.01-2021.08.31. 

A mester program második egysége egy év időtartamot foglalt magában, melyet a 

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Család –és Gyermekjóléti Központban valósította meg. 

Fejlesztő innovátori tevekénységemben elsődleges célom volt, a környezettudatos magatartás 

megalapozása, a Bölcsödében. Szeptember első hetében felvettem a kapcsolatot az intézmény 

szakembereivel. Az intézmény életében a pandémia miatt is rendhagyó módon valósult meg a 

család látogatás, illetve a szülői értekezlet. Ehhez alkalmazkodva a tervezettől eltérően, 

átgondolásra késztetett a váratlan helyzet. A közvetlen találkozás nem valósulhatott meg. Az 

intézményvezető jóvoltából meghívást kaptam a zárt Facebook csoportba. Éltem a 

lehetőséggel és ily módon mutatkoztam be, majd a tájékoztattam a szülőket a 

mesterprogramom célkitűzéséről. Kiemeltem az innovációs célt, a „Zöld” Bölcsőde 

kialakítását.  

Felhívtam a figyelmet a sikeres tartalmi megvalósításra, arra, hogy minél korábbi 

életszakaszban szereznek a kisgyermekek tapasztalatokat, látnak követhető mintát 

környezetünk védelméről, annál hatékonyabban válik sajátjukká annak megóvása. Már a 

bölcsődében is lehetőség nyílik, hogy a szakmai tartalom olyan tudásátadással 

szokásformálással bővüljön, melyek gyakorlásával megalapozható a kisgyermekek 

környezettudatos magatartása. Tájékoztatást adtam az óvoda élő hagyományairól, 

eredményeiről, Zöld Óvodai tevékenységeiről. Egy intézményben működik a két szakfeladat, 

célszerűnek láttam, a szakmai tartalmak közelítését is. 

A szülőkkel a kapcsolat felvétel eredményes, jól működő. Az érdeklődő hozzászólások, az 

imponáló reagálások jellemezték, jellemzik a közös kommunikációt.  

Konkrétan, megvalósított tudás megosztó-segítő tevékenységek: 
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✓ Zöld faliújság kialakítása, aktualizálása „zöld” tartalmakkal, online 

megosztással:(farsang, 2021 év növényei, állatai, Víz napja. Föld napja, Madarak, fák 

napja,) 

✓ „zöld” fórumok, felhívások megosztása, PL.: év fája szavazás, hungarikumok 

gyűjtemény, fantasztikus természet - videók 

✓ elem gyűjtő akció propagálása, az épület bejáratánál kihelyezett gyűjtőbe  

Szerencsére a tavaszi időszakban az intézmény udvararán az előírt járványügyi intézkedéseket 

betartva már személyes találkozásra is sor kerülhetett. Újító tevékenységként közös Föld napi 

virágültetést szerveztem a szülőknek. Minden szülő, gyermek részt vett, a kezdeményezésen. 

Hasznosulása: az örömteli együttlét, a közös munkálkodás, a növények szépsége- az érzelmi 

intelligencia fejlesztése, példamutatás egy környezettudatos látásmódra. 

Március hónapban terveztem a Víz világ napja alkalmából „Játék a vízzel” egy tudás-

megosztó, fejlesztő –újító délelőttöt. Alkalmam volt személyesen meglátogatni a csoportot, az 

újszerű ismeretszerzéssel, játékos „vizes” feladatokkal közelebb vinni a témát a 

gyermekekhez. Tervezésemkor építettem a gyermeki nyitottságra, a való világ jelenségei, 

dolgai, folyamatai iránti kíváncsiságra, a veleszületett érdeklődésre. Újszerű volt számomra 

az, hogy a bölcsődés korosztálynak megfelelő megvalósítást megtaláljam, ezért a témában 

konzultáltam a kisgyermek nevelőkkel. Gyakorlati megvalósításom az ott lévő gyermekekkel 

jól hasznosult, érdeklődőek, aktívak voltak. Sajnos nem volt teljes a gyermek létszám. Akkor 

terveztem, egy ismétlést, de a járvány közbe szólt, – karantén- nem volt rá lehetőségem. 

Tapasztalom, hogy az eszközöket, amelyeket készítettem azóta is napi szinten használják a 

játékuk során. 

A Bölcsőde Szakmai Programját megismerve tapasztaltam, hogy korszerű elveket, célokat 

tartalmaz. Zöld Óvoda koordinátori kompetenciáim birtokában javaslatot tettem kiegészítésre: 

✓ jelenjenek meg a Zöld jeles napok- zöld hírek faliújság, szülők tájékoztatása 

✓ szülőkkel való kapcsolattartás bővítése - Föld napi virágültetés 

✓ újrahasznosítás 
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✓ energiatakarékosság 

✓ szelektív gyűjtés 

✓ komposztáló használat 

✓ eszközök: nagyítók beszerzése 

✓ a nagyobb korosztálynak kerti munka beépítése 

✓ madarak, madárvédelem 

Az intézmény életében változások lesznek, új épületbe költöznek.  A tervezett gyógynövényes 

kiskertet ezért már ott kívánjuk kialakítani. Jeleztem segítségemet abban, hogy az újudvar 

tervezésében is „zöld” szemlélettel járjunk el. Pl.: lepke kert kialakítása. A gyakorlati 

megvalósítást koordinálom, az innovációs tartalmak kialakítását szorgalmazom.  

Összegezve: Azon célom, hogy „Hivatásom iránti elkötelezettségnek adjam tanújelét, hogy az 

eddig elért eredmények, megsokszorozhatók, bővíthetők, innovatív módszerekkel, 

eljárásokkal.” megvalósult. A Bölcsődében is kialakulóban a környezettudatos zöld szemlélet. 

Jánoshalma, 2021.06.07. 
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9-es számú melléklet 

Speciális segítők, szakemberek beszámolói 

9.1  Gyógytestnevelés beszámoló 

A gyógytestnevelés ellátott óvodák: Batthyány u. óvoda / katica cs./ 

                                                           Radnóti u. óvoda / napocska, napraforgó és maci cs./ 

Az ellátás helyszíne: Az óvoda torna terme, csoportszobája 

Az ellátottak területi megoszlása:  Batthyányi  ó.: 9 fő 

                                                        Radnóti ó.:     25fő / év  közben intézményt váltott 1 fő/ 

                                                         összesen:       34 fő 

A foglalkozás ideje:  Batthyányi ó.: délután,  

                                   Radnóti ó.:     délelőtt 

Az elváltozás jellege: pes planus-lúdtalp,  

Ez a tanév az előzőhőz hasonlóan eltért  a megszokottól. 2021 február 24-től az intézményben 

az online foglalkozásokkal folytattam munkámat. A csoportokkal az intézmény vezető és az 

óvónők segítségével tartottam a kapcsolatot. Email-ben elküldtem a talpizom erősítő 

gyakorlatokat, amely írott, vagy videó formájában történt. Ők továbbították a szülőknek. A 

cél az lett volna, hogy otthon tornázzanak és fotókat, vagy videót küldjenek visszajelzésként 

nekem. Ez sajnos nem történt meg, így nem tudom mennyire mélyültek bele a tornába. Csak 

remélem, hogy a lehetőséget megkapva végezték a gyakorlatokat a saját egészségük 

érdekében. 

Az év eleje a megszokott módon indult. A foglalkozásokat minden alkalommal játékkal 

kezdtük. A fogó-, ügyességi játékokat alkalmaztam, amely fejlesztő hatású volt.  A 

bemelegítés után a korrekciós feladatokat végeztettem velük. Ide tartozott a talpizom 
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erősítése, az alsó lábszár mobilizálása. Ezzel együtt a hasizol erősítést is végezte, akinek 

kellet. 

Célom az volt, hogy minden gyerek elsajátítsa, megtanulja ezeket a gyakorlatokat, hogy 

otthon is gyakorolhassák azokat, akár a szülőket is bevonva a talpizom erősítése mellett.  

Időközönként a törzs izomzatát is átmozgattuk, erősítettük az izomfűzőt. 

A foglalkozás végén szintén a játék kapott szerepet, amit nagyon élveztek.  

Különböző eszközöket alkalmazva színesítettem a foglalkozásokat:  tüskés labda, kis szivacs 

darabok, babzsák, szalag, labda, kötél, üveggolyó,  amelyeket többféleképpen is 

alkalmazhattak. 

A gyakorlatokat élvezettel végezték. A szabályokat betartották: egymásra figyelés, egymásra 

és saját biztonságára figyelés, segítés és a gyakorlat pontos végrehajtása. A foglalkozás végén 

matricával jutalmaztam az ügyesen tornázókat.  

 

Megköszönöm az intézmény minden dolgozójának, hogy  az egész tanév alatt segítette 

munkámat. 

 

Jánoshalma, 2021. június 9.  

 

  Kancsár Erika  

gyógytesetnevelő 
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9.2  Logopédiai beszámoló 

a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekeiről 

2020/21.év vége 

A 2020-21. nevelési-oktatási év szeptemberében (a nyári időszakban végzett munkák 

folytatásaként) az 5 éves gyermekek logopédiai szűrését, kontroll vizsgálatát illetve részletes 

logopédiai vizsgálatát végeztem, logopédus kolléganőmmel, Ács Szilviával, aki ebben a 

tanévben 4 órában vállalt logopédiai fejlesztést az óvodás gyermekek körében. Összesen 43 

fővel történt meg a SZÓL-E szűrőeljárás, mely objektív képet adott az óvodáskorú gyermekek 

beszéd- és nyelvi képességeiről, valamint az írott nyelvi zavarok (diszlexia, diszgráfia) 

kockázatáról. Közülük 30 fő esetében részletes logopédiai vizsgálatra is szükség volt. 

Óvodánként: Radnóti u. óvoda: 18 fő; 

Batthyányi u. óvoda: 12 fő. 

15/2013 (II.26.)EMMI rendelet 25§ (3) alapján: „A logopédiai ellátás keretében el kell 

végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

szűrését. A hároméves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív 

nyelv), az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és 

olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a 

gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, 

pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.” 

Szeptember utolsó illetve október első hetében a 3 éves gyermekek szűrését és vizsgálatát 

teljesítettük. A KOFA-3 szűrőeljárásba életkor alapján 46 fő került. Az érintettek szüleit egy 

rövid kérdőívvel szólítottuk meg, kitöltése kb. 10-15 percet vett igénybe, melyben a 

szókincsre, a nyelvi fejlettségre, verbális kommunikációra, megértésre, morfológiai 

produktivitásra voltunk kíváncsiak. A kérdőívek kiértékelése után 8 gyermek szülőjével 

történt egy részletes anamnézis felvétel, mely kiegészült a gyermekek alapos megfigyelésével 

(többféle élethelyzetben), az eredmények egy logopédiai vizsgálati véleményben 

összegződtek. 
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A logopédiai foglalkozásokon összesen 41 gyermek vett részt, 13 csoportban. Az artikulációs 

terápián és nyelvi rendszer fejlesztésén 3-4 fős csoportban, a nyelvi késés terápián 2 fős 

csoportban jelentek meg a kliensek.  

Óvodánként: Radnóti u. óvoda: 27 fő;/3 éves: 6 fő; 5 éves: 21 fő;/ 

Batthyányi u. óvoda: 14 fő; /3 éves: 2 fő; 5 éves: 12 fő/. 

A gyermekek terápiás foglalkozásai nyelvi késés esetében egyéni fejlesztési tervek alapján 

történnek, ahol a vizsgálat során feltárt deficites képességek komplex fejlesztése az irányadó 

(pl. nyelvi gyakorlatok mozgással; testkép, testfogalom kialakítása; mozgás-beszéd-

gondolkodás összerendezése; a beszéd motorikus feltételeinek előkészítése; szókincs 

bővítése; nyelvtani szerkezetek felépítése; mondatok használata stb.). 

Az 5 évesek gyermekek artikulációs terápiája is minden esetben komplex, nemcsak a légző-

ajak-nyelv gyakorlatokra, auditív differenciálásra vagy beszédhangok automatizálására terjed 

ki, hanem egy általános iskolai felkészítés is történik.  

A 2020-21-es nevelési évet végig kísérték a járványhelyzet miatt alkotott intézkedések, 

szabályok. Szerencsére az év eleji szűrések, vizsgálatok a járványügyi szabályok betartása 

mellett az óvoda intézményében történhettek és így nem róttunk nagyobb feladatot a szülőkre. 

Az első félévi foglalkozások is viszonylag zökkenőmentesen zajlódtak, ami már a második 

félévben nem mondható el. Igyekeztünk minden szülőtől digitális elérhetőségeket begyűjteni, 

melyben az óvodai kollégáink nagy segítséget jelentettek. Ezúton is köszönjük türelmes 

hozzáállásukat és folyamatos megsegítésüket! 

2021 március elejétől sajnos alkalmazni kellett a már „megszokott” online oktatási formát, a 

jelenléti foglalkozások helyett. 2 fő (3 éves) esetében nem sikerült digitális kapcsolatot létre 

hozni a szülőkkel, de a többi gyermek folyamatosan heti egy alkalommal kapott gyakorló 

anyagot. Hasonlóan, mint 2020 tavaszán a 3 évesek részére videós bemutatókat küldtünk, az 5 

éveseket pedig feladatlap formájában artikulációs gyakorlatokkal láttuk el, melyhez szülőnek 

és gyermeknek is érthető, egyszerű instrukciókat társítottunk. A foglalkozások leírását 
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különböző játékos feladatokat tartalmazó linkekkel is gazdagítottuk, abban a reményben, 

hogy így élvezhetőbbé válik a terápia menete. 

Az artikulációs terápiában (5 évesek) résztvevő gyermekek, 33 fő év végi minősítése: 8 fő 

tünetmentes, 24,2%; 11 fő lényegesen javult, 33,3%; 8 fő részben javult, 24,2%; 6 fő keveset 

javult, 18,2%. 

 

Jánoshalma, 2021. június 15. 

 

Készítette: Lukácsné H. Magdolna 

logopédus 

 

 

 

 

 

9.3  Beszámoló  SNI fejlesztő 

A fejlesztő foglalkozásokon 4 gyermekkel foglalkozom.  

A Szakértői Bizottság Szakvéleményeinek tanulmányozása után a gyerekek egyéniségét, 

képességeit figyeltem meg. 

A szakértői vélemények alapján elkészítettem a személyre szóló fejlesztési terveket, egyénileg 

foglalkozom a gyerekekkel. 

A fejlesztés kiemelt területei:  
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• mozgásfejlesztés 

• testséma 

• percepciófejlesztés (érzékelés, észlelés) 

• emlékezet 

• beszédfejlesztés 

Célom a fejlődésben és az érési folyamatban meglévő hiányosságok, hátrányok, lemaradások, 

zavarok felismerése, megelőzése, minimálisra való csökkentése. 

A fejlesztésre szánt időtartamot mindig próbáltam tartalmasan kitölteni, a rendelkezésünkre 

álló eszközöket minél színesebben használni. A feladatokat játékosan végeztem a gyerekek 

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően.  

Törekedtem arra, hogy jó közérzetben, érzelmileg motiváltan vegyenek részt a gyermekek a 

fejlesztő tevékenységekben. 

Hangsúlyoztam a személyes kapcsolatban a pozitív megerősítést, a folyamatos értékelést, az 

érzelmi biztonságot segítő non-verbális jelzések alkalmazását. 

A képességfejlesztő eljárások alkalmazásával fokoztam az egyéni képességekre irányuló 

differenciált fejlesztő hatás mértékét, amely a részképességek működésének hatékonyságát 

segítette a gyermekeknél. 

A fejlesztésben részt vevő gyerekek szüleivel, az óvodapedagógusokkal állandó kapcsolatban 

vagyok.  

Felmértem a gyerekek tudását. Minden gyermek önmagához képest fejlődött. A 

gyógypedagógiai munkám alapelve az egyéni differenciált bánásmód, a játékosság, aktivitás, 

komplexitás, fokozatosság, együttműködés, tudatosság, tervszerűség. A következő időszakban 

is fejlesztendő területek nem változnak, csak a feladatok nehezülnek. 
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Azoknak a gyerekeknek, akiknél a következő nevelési évben esedékes a felülvizsgálat, a 

hivatalos nyomtatványt az óvodapedagógus kollegákkal kitöltjük, az intézmény továbbítja a 

szakértői bizottságnak. 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően remélem az iskolába lépő gyermekek lépést 

tudnak tartani a követelményekkel. 

 

 

Jánoshalma, 2021. 06. 08. 

 

 

        Katus Andrea 

                gyógypedagógus 
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