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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdése szerint; „A települési önkormányzat és állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait
és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

A fenti jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget ebben évben azzal, hogy a beszámoló
elfogadását követően, a testületi döntés birtokában küldjük majd meg a Tolna Megyei
Kormányhivatal részére.
A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a
továbbiakban: Korm.r.) 10. számú melléklete határozza meg.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a 2019. évről szóló átfogó értékelést
véleményezte, megállapította, hogy az a jogszabályban meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelel.
A Hatósági Főosztály javasolta, hogy „a jövőben ismertesse a gyermekkorú és fiatalkorú által
elkövetett bűncselekmények számait és az elkövetések okait”.
Ezen adatok az idei beszámolónkban feltüntetésre kerültek.

I. A település demográfiai mutatói
(2019. december 31-ei állapot)
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II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni
ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés
A képviselő-testület még 2013. április 29-ei ülésén fogadta el a jelenleg hatályos helyi
gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önk.-i rendeletét, mely a legutóbbi
módosítás óta már pénzbeli támogatási formákat is tartalmaz, hiszen a képviselő-testület
2017. július 1-jétől bevezette a gyermekeket érintően az iskoláztatási és az óvodáztatási
támogatást, a lakosság általános megelégedésére.
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át (41.325 Ft),
ha
a) gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
b) gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
c) nagykorúvá vált gyermek megfelel az előírt feltételeknek;
illetve az előzőekbe nem tartozó esetekben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át
(38.475 Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke
nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén a gyermek jogosult az
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a
jogszabályban írt feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, az évente kétszer
meghatározott összegű pénzbeli támogatásnak, valamint a más jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
2019. december 31-ei állapot szerint:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 199 fő, ebből 5 fő tartós
beteg.
A támogatásban részesített gyermekek jellemzően kiskorúak (0-18 év) voltak.
Részletesen:
0-2 éves korú:
3-5 éves korú:
6-13 éves korú:
14-17 éves korú:
18 évnél idősebb:

22,
32,
90,
42,
13 fő.

Elutasított kérelmek száma: 13 fő
Az elutasítások oka a törvényben rögzített jövedelemhatár meghaladása volt mindegyik
esetben.
A kedvezményben részesített családok száma:
ebből:

- 1 gyermekes
- 2 gyermekes
- 3 gyermekes
- 4-5 gyermekes
- 6 vagy annál több gyermekes

106 család
39 fő
27 fő
18 fő
19 fő
3 fő

A fentiekből egyedülálló szülő

55 fő

Családi jövedelmi helyzet szerint:
Az egy főre jutó jövedelem
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felétt (14.250 Ft) nem éri el:
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felénél több, de azt nem éri el
(14.250 Ft - 28.499 Ft):

58 fő
100 fő

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, de annak 130%-át nem haladja meg
(28.500 Ft - 37.050 Ft):
32 fő
- öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át meghaladja, de annak 140%-át nem
haladja meg (37.050 Ft - 39.900 Ft):
9 fő
Összehasonlításként: 2018. december 31-én 131 családban nevelkedő, 244 gyermek volt
jogosult a kedvezményre.
Pénzbeli támogatás
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
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kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennállt, augusztus hónapjában
b) a tárgyév november 1-jén fennállt, november hónapjában
pénzbeli támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására.
A természetbeni támogatás összege a 2019. évben alapösszegű támogatottak (csak
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nem „H”-s státuszú gyermekek)
részére: 6.000 Ft/gyermek, emelt összegű támogatottak (hátrányos helyzetű, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek) részére: 6.500 Ft/gyermek volt.
2019. augusztus hónapban 6.000 Ft összegben 76 gyermek, november hónapban 64
gyermek, és 6.500 Ft emelt összegű pénzbeli támogatásban részesült augusztus hónapban
141 gyermek, november hónapban 142 gyermek kapott összesen 2.679.500 Ft értékben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény benyújtásakor meg kell vizsgálnunk, hogy ahhoz
kapcsolódóan jogosult-e a kérelmező pénzbeli ellátásra is. (Régebben kiegészítő
gyermekvédelmi kedvezmény elnevezésként szerepelt.)
Ez havi rendszerességű pénzbeli támogatást jelent, illetve évente kétszer - amennyiben
augusztus 1-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a
gyermek - a támogatottak pénzbeli pótlékra is jogosultak.
A támogatás havi összege 2019. évben 6.270 Ft, a pótlék mértéke pedig 8.400 Ft/alkalom volt.
A támogatást a gyermek olyan családbafogadó gyámként kirendelt közeli hozzátartozója
kérheti, aki egyrészt a gyermek tartására köteles, továbbá valamiféle nyugdíjszerű ellátásban
részesül.
2019. évben 1 családbafogadó gyám részesült e támogatásban, 1 gyermek vonatkozásában.
2019. évben összesen - a pótlékot is beleértve – 92.040.-Ft-ot fizettünk ki e címen a
jogosultaknak.
Újszülöttek támogatása
A helyi szociális rendelet módosításának köszönhetően 2018. február 8. napjától az újszülöttek
támogatásának mértéke 70.000 Ft/gyermek összegre emelkedett.
2019. évben 35 újszülött részesült 70.000 Ft-os juttatásban.
A támogatásra felhasznált összeg összesen: 2.450.000 Ft volt.
Gyermekétkeztetés
Decs Nagyközség Önkormányzata a gyermekétkeztetést az általa fenntartott konyha útján
biztosítja.
a) A gyermekétkeztetés szabályait a Gyvt. 146-151. §-ai, továbbá a Korm.r. tartalmazzák.
Eszerint ingyenes étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
bölcsődés, óvodás és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
gyermekek. Az intézményi térítési díj 50 %-át fizetik azok a tanulók, akik középiskolába 9-13.
osztályában tanulnak, három- vagy többgyermekes családok gyermekei, tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermekek. Az ingyenes és a kedvezményes étkeztetés létszáma gyakran változó,
a 2019. decemberi adatot tekintve ez a következő:
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Bölcsődei ingyenes étkezés:
Óvodai ingyenes étkezés:
Általános iskolai ingyenes étkezés:
Általános iskolai kedvezményes étkezés:

1 fő
23 fő
85 fő
20 fő

b) 2016. évtől a Gyvt. bevezette a szünidei gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetést az elmúlt évet tekintve összesen 120 gyermek vonatkozásában
kérelmezték a szülők.
Az elfogyasztott adagok száma:
tavaszi szünet:
nyári szünet:
őszi szünet:
téli szünet:
Összesen:

48
3413
153
175
3789

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmekkel párhuzamosan
vizsgálni kell a gyermek HH-ra, vagy HHH-ra jogosító körülményeit.
A Gyvt. 67/A. §-ában körülírt három feltétel közül HH esetén egynek, HHH esetén minimum
kettőnek kell együttesen fennállnia.
A feltételek: a szülő(k) alacsony iskolázottsága (legfeljebb 8 általános iskolai végzettség), a
szülő(k) alacsony foglalkoztatottsága (a kérelem benyújtásakor aktív korúak ellátására való
jogosultság, vagy ennek hiányában a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 16 hónapon
belül minimum 12 hónapnyi álláskeresői státusz), illetve harmadik feltétel: a szegregátumnak
nyilvánított településrészben, vagy a gyermek egészséges fejlődéséhez elégtelen lakókörnyezetben nevelkedés.

2012.
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01.15
2013.
10.01
2014.
01.15
2014.
10.01
2015.
01.15
2015.
10.01
2016.
01.15
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Egyéb
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HH

HHH

HH*
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HHH
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44
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73

42

43

nincs
adat

nincs
adat

nincs
adat

nincs
adat

126

16

232

21

22

0

nincs
adat

nincs
adat

nincs
adat

nincs
adat

70

20

129

58

55

16

17

0

0

0

52

18

81

47

38

13

9

0

27

4

25

14

64

31

23

6

0

0

7

6

25

14

69

31

21

6

0

0

19

6

19

22

53

40

14

4

0

0

19

6

17

23

55

39

13

4

0

0

17

10

5

2016.
10.01
2017.
01.15
2017.
10.01
2018.
01.15
2018.
10.01
2019.
01.15
2019.
10.01

19

14

63

40

15

9

1

0

16

7

18

15

52

45

16

10

1

0

17

5

21

11

48

38

23

5

0

0

18

4

26

7

45

34

21

6

1

0

14

3

24

5

44

25

21

9

1

0

10

5

24

6

42

24

20

8

0

0

8

0

26

6

58

13

12

4

0

0
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*-gal jelölt oszlopban azok a gyermekek szerepelnek, akik nem járnak oktatási, nevelési
intézménybe pl.: a 0-3 éves korúak, vagy akik „kimaradtak” az iskolából.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált
gyermekek adatai 2019. december 31-ei időpontban

RGYK-ben
részesülők száma
3 H-s
2H-s

0-2 éves

3-5 éves

6-13 éves

14-17
éves

18,vagy
feletti

Összesen

16

24

61

26

9

136

2
14

1
23

11
50

8
18

0
9

22
114

Iskoláztatási, óvodáztatási támogatás:
A képviselőt-testület a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati
rendeletében 2018. évben új elemként vezette be az iskoláztatási és az óvodáztatási
támogatást.
A Humán Bizottság iskolakezdési támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel
rendelkező szülőt, aki a decsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekét/-eit az általános iskolai
tankötelezettsége teljesítése érdekében legkésőbb minden év augusztus 1. napjáig beíratja.
A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft volt.
Támogatásban 195 gyermek részesült, 2.670.000 Ft összeg felhasználásával.
A bizottság óvodáztatási támogatásban részesítheti azt a decsi állandó lakóhellyel rendelkező
szülőt, aki decsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekét/-eit/ bármely óvodába legkésőbb
minden év október 1. napjáig beíratja.
A támogatás összege gyermekenként 7.000 Ft volt.
Óvodáztatási támogatásban 109 gyermek részesült, összesen: 763.000 Ft összegben.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
A képviselő-testület ugyancsak a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendeletében ejt
szót a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról.
A testület kezdetektől minden évben csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz.
A 2019. évben az Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára 14 „A” típusú pályázat érkezett.
A testület a 2020. évi költségvetésében 1.960.000 Ft összegű fedezetet biztosított e célra.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
1. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja és feltételei
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 39. §-a, 40. §-a, illetve a Szt. 64.§-a alapján végzi
az alábbi feladatait a társult településen:
➢ veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtet,
➢ tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információkat, adatokat gyűjt,
➢ a család működésében jelentkező nehézségek, illetve a gyermek nevelésével
kapcsolatos problémák esetén szociális segítő munkát végez,
➢ elősegíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
➢ segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében,
➢ szabadidős, közösségi programokat szervez a családban jelentkező nehézségek
enyhítése céljából,
➢ a Gyámügyi Osztály, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ felkérésére
környezettanulmányt készít, a hatósági intézkedés (védelembe vétel, nevelésbe vett
gyermek családjával) kapcsán szociális segítő munkát végez az érintett családoknál.
Egyéb szolgáltatások- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ speciális ellátási
feladatinak köszönhetően ügyfeleink az alábbi szolgáltatásokat is igénybe vehetik:
➢ A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által működtető speciális szolgáltatásainak
köszönhetően Szolgálatunk ügyfelei továbbra is térítésmentesen igénybe vehetik a jogi
tanácsadást, információnyújtást, ezen kívül heti rendszerességgel fejlesztőpedagógiai
ellátás igénybevételére is lehetősége van klienseinknek, továbbá pszichológiai
tanácsadást is biztosít a családok és egyének számára. Készenléti telefon elérhetőségeaz intézmény nyitva tartásán túl felmerülő krízishelyzetek megoldásában nyújt segítség,
tanácsadást, és tájékoztatás, közvetítői eljárás, és a kapcsolattartások lebonyolítására is
van lehetősége az ellátott klienseknek. Az ügyfelek fogadása előjegyzés alapján
történik.
Elérhetőség:
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00-ig
Kedd: 8.00-12.00-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig
Csütörtök: 13.00-15.30-ig
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7100 Szekszárd Vörösmarty u. 5. Tel: +36/74/511-474, +36/20/397-9001, Mailach Márk és
Király Zsuzsanna családsegítők: +36/20-443-76-50, e-mail: szolgalat@humanszekszard.hu ,
csgyjsz16@gmail.com, www.humanszekszard.hu,
https://www.facebook.com/humanszekszard/ .
Központunk készenléti telefonszáma a nap 24 órájában krízis esetén hívható: +36/30-22942-90
A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársa hétfőtől csütörtökig tartózkodik a településen.
2019 -től a településen két családsegítő és elérhető a meghatározott napjaikon. Mailach Márk
minden hétfőn és kedden, még Király Zsuzsanna minden szerdán és csütörtökön. Ügyfeleket,
klienseket és családokat a fent megjelölt időpontokban fogad, s ügyfélfogadási idején kívül
látogatja a családokat, eleget tesz adminisztrációs kötelezettségének is.
Személyi feltételek
A Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, társulási keretek között
látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást Decs Nagyközségben.
A családsegítők általános szociális munkás végzettséggel, illetve folyamatban van a végzettség
megszerzésé- rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak. A helyettesítését szükség
esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője által kijelölt családsegítő látja el.
Tárgyi feltételek
A családgondozó a fent megjelölt címen saját irodával rendelkezik. Az irodát egyedül
használja, így biztosítottak az ügyfelekkel folytatott zavartalan beszélgetések, konzultációk
feltételei is.
Az iroda kicsi, de a szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az irodában
számítógép, nyomtató, telefon segíti a családsegítő munkáját. A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat decsi irodája a klienseknek és a jelzőrendszer tagjainak is jól megközelíthető helyen
található, a családlátogatások gyalogosan történnek.
Szakmai tevékenység
A településen a szolgáltatás szakmai programmal rendelkezik. A családsegítő tevékenységéről
– a törvényi előírásoknak megfelelően – beszámol a képviselőtestület előtt.
A család-és gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységéről készült ismertetőt, feladatait, aktuális
programjait elérhetővé teszi a lakosság és a jelzőrendszer tagjai számára. A családsegítőnek
rendszeres kapcsolata van a jelzőrendszeri tagokkal. A jelzések szóban és írásban is érkeznek.
A jelzésekre a családsegítő minden esetben visszajelzést ad. A Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges:
családgondozás, családlátogatás, egyéb tartózkodási helyen (kórház,) történő látogatás,
felkeresés.
Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok osztására, valamint
felajánlások közvetítésére.
A családsegítő – a prevenció keretében – a falu rendezvényein részt vesz, ünnepekhez
kapcsolódóan játszóházat, saját programokat tart a településen élő gyerekeknek.
A családsegítőnek folyamatosan lehetősége van az esetmegbeszélésre, a továbbképzésre és a
szupervízióra is.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a családok segítése érdekében
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veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő rendszert működtet.
Ennek érdekében kapcsolatot tart fenn intézményekkel, akik jelzéssel élhetnek a szolgálat felé.
Ezek az intézmények egészségügyi szolgáltatók, oktatási-, nevelési intézmények, személyes
gondoskodást nyújtó intézmények, rendőrség, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
stb.
A 2019-es évben a családsegítő felé beérkezett jelzések egy része írásban történt, de
legtöbbször személyesek voltak. Az ügyfelek személyesen keresték fel őt, anyagi,
életvezetési, ügyintézési, munkaügyi, gyermeknevelési problémák miatt. Előfordult,
hogy a szomszédok, a helyi lakosság is jelzett a családsegítőnek.
2019. februárjában sor került az éves szakmai tanácskozásra a településen, ahol a szakemberek
és jelzőrendszeri tagok értékelték az elmúlt időszakot, az együttműködéskét, és a jó
együttműködést a továbbiakban is meg szeretnének tartani.
2. A Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás működésének tapasztalatai 2019-ben:

Gondozás formája
Önként együttműködő/szociális
tevékenység
Egyszeri ügyintézés/tanácsadás

segítő

Családok száma
22

Érintett gyerekek száma
48

36

45

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatait mutatja be a következő
táblázat.
Szakmai tevékenységek száma
Megnevezés
(halmozott)/alkalom
Információnyújtás
433
Segítő beszélgetés

258

Tanácsadás

93

Ügyintézéshez segítségnyújtás

59

Konfliktuskezelés

9

Kríziskezelés

5

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez
(természetbeni)
Közvetítés másik szolgáltatáshoz

12

Átmeneti gondozásba

1

Közvetítés Központhoz

5

Esetkonferencia

2

Esetmegbeszélés

2
9

10
3

Szakmaközi megbeszélés

7

Szociális segítő tevékenység/saját ügykörben
Szociális segítő tevékenység, egyéni gondozási nevelési
terv megvalósításában Központ által bevonva
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés

55

Családlátogatás

245

Adományközvetítés

40

3.

8
5

A gyermekek veszélyeztetettségének fő okai
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa
szerint
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb)
Gyermeknevelési
Szülői elhanyagolás
Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő-gyermek közötti)
Szülő vagy család életvitele
Gyermekintézménybe való beilleszkedés
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció
Szenvedélybetegségek

Kezelt probléma
száma
27
19
4
23
5
2
12
5
0
1

A veszélyeztetettség okai (részletezés):
• Családi konfliktus:
A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével
jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás.
Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív
viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem
marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető
leghamarabb jeleznek.
Gyermeknevelési problémák:
A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek.
Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás,
valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket
nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési
módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása.
Anyagi természetű problémák:
Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni
látszik, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők
helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos
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növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre
több család kerül nehéz anyagi helyzetbe.
A lakásfenntartási gondokkal sújtott családok helyzetét nehezíti a munkanélküliség is. Nem
találnak munkát a családok felnőtt tagjai.
Tankötelezettség elmulasztása:
Egyre több fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet
megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne. A szülők gyakran tehetetlenek
gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a konfliktusok kezelésében,
megoldásában. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani
számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a
családgondozó beavatkozása. Azonban egyre gyakoribb probléma, hogy maguk a szülők is
motiválatlanok, az alap normarendszerüknek nem része a tanulás fontossága, értéke.
Szülő vagy család életvitele:
Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Az alkoholfogyasztás
nagyon sok családban a mindennapok természetes velejárója. Egyre gyakoribba a szülőknél is
az internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése.
A településen egyre több családban megjelenik a drogfogyasztás, nem csak a serdülő- vagy
fiatalkorúak között, hanem a gyermekeket nevelő szülők körében.
4.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:
A jelzőrendszer minden tagjával folyamatos az együttműködés.

Az oktatási nevelési intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás, rendszeressé váltak az
esetmegbeszélések, személyes konzultációk. A védőnők és a családsegítők között
kiemelkedően jó az együttműködés, megfelelő az információáramlás, gyakran közös
családlátogatásokat valósítunk meg. Az együttműködéseket jelentősen megkönnyíti, hogy a
két szolgálat közös épületben található. Rendszeresen konzultálunk a helyi gyermek és felnőtt
háziorvossal. Szükség esetén esetmegbeszéléseket tartunk a körzeti megbízott rendőrökkel.
Szoros együttműködés alakult ki az önkormányzattal.
2020-as évre vonatkozó tervek:
➢ Elsődleges megvalósítandó cél, hogy a településen, a családsegítő folyamatos jelenléte
biztosított legyen, és ez által a gondozott családok számára, a jelzőrendszer, valamint a
lakosság számára folyamatosan elérhető legyen.
➢ A problémákra adekvátan tudjon reagálni, és a helyi veszélyeztetettséget észlelő és
jelzőrendszer akadálytalanul működjön.
➢ A prevenciós programok folytatása, a kézműves és egyéb készségfejlesztő csoportok
indítása, szünidei programok biztosítása a célcsoport számára elengedhetetlen a
településen.
➢ A lakosság pénzügyi, hátralékkal kapcsolatos problémáinak kezeléséhez ingyenes
pénzügyi tanácsadó szolgáltatás fenntartása szükség szerinti rendszerességgel.
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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szolgáltatások és prevenciós programok,
valamint a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjainak megrendezett szakmai
programok Szekszárdon is elérhetőek.
A 2019-es évben a kollégák fluktuációja megterheli a szakmai munkatársakat, a fluktuáció
elsősorban az alacsony fizetések, a szakmánk megbecsülésének hiánya miatt adódik. A
családsegítő kollégák sokszor nem tudnak egyedül menni családlátogatásokra, mert agresszíven
és fenyegetve lép fel több kliens is velük szemben.
Szekszárd, 2019. január 21.

Mailach Márk
családsegítő

Király Zsuzsanna
családsegítő

Fábián Anita
szakmai vezető

IV. A gyermekek napközbeni ellátása
2019. év
A gyermekek napközbeni ellátása
A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2019 évben 5 óvodai és 1 minibölcsődei csoporttal
működött. Létszámok alakulása 2019-ben:

2019. január 1.
2019. október 1
2019. december 31.

óvodás
115 fő
115 fő
115 fő

bölcsődés
7 fő
7 fő
7 fő

Intézményünk sajátos feladata a gyermekvédelem
A gyermek- és ifjúságvédelem összefüggő pedagógiai tevékenységeinket a helyi nevelési
programban rögzített elvek alapján végezzük.
Mottónk: A gyermeki jogokat el kell ismerni minden gyermek részére, kivétel nélkül és
megkülönböztetés nélkül, független fajtól, bőrszíntől, anyanyelvtől, vallástól, politikai vagy
egyéb meggyőződéstől, társadalmi hovatartozástól, vagy társadalmi eredettől, rangtól vagy
születéstől, vagy bármilyen egyéb helyzettől, akár a családról van szó.
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Célunk.
•

A gyerek családban végzett nevelésének elősegítése

•

Kompetenciánkon belül segítségnyújtás a családnak és gyermeknek.

•

A hatáskörünkbe tartozó gyermek problémáinak felismerése, kezelése.

•

A veszélyeztető problémák megelőzése és megoldásának elősegítése.

•

Biztosítani kell a gyermek számára mindazokat a jogokat és ellátásokat, amelyeket az
intézmény számára a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések előírnak.

A gyermekek sorsával való törődés természetes része nevelőmunkánknak. Nevelőtestületünk
tagjai figyelemmel kísérik óvodásaink, bölcsődéseink családi körülményeit, s a problémákon a
gyermekvédelmi felelőssel együtt szakemberek bevonásával igyekszünk segíteni.
Ezt a munkát könnyíti meg óvodai szociális munkásunk, aki minden szerdán 700-900-ig, áll
rendelkezésére szülőnek, pedagógusnak egyaránt a családokat érintő szociális problémák
megsegítésében.
A csoportban dolgozó óvónők minden tanévkezdés előtt családlátogatásokat
kezdeményeznek az újonnan felvett gyermekekhez, hogy személyes tapasztalatokat
szerezzenek a gyermekek körülményeivel kapcsolatban. Év elején felmérik az esetleges
hátrányos vagy veszélyeztetett gyerekeket. Őket év közben is kiemelt figyelemmel kísérik, a
változásokról értesítik a gyermekvédelmi felelőst, aki szükség esetén felveszi a kapcsolatot a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, hogy az esetlegesen megjelenő
problémákat orvosolhassuk. Az óvodapedagógusok feladata közé tartozik, a problémás
gyerekek életében történő változások észrevétele, megfigyelése, jelzés a gyermekvédelmi
felelős felé.
A gyermekvédelmi felelős havi rendszerességgel egyeztet a csoportban dolgozó óvónőkkel,
probléma esetén a védőnők és az óvodai szociális segítő bevonásával.
Fokozott figyelemmel követjük a tanköteles korú óvodások óvodába járását. A 2019-es évben
az óvoda jelzése alapján egy gyermek szülője ellen indított a Tolna Megyei Kormányhivatal
Hatósági Osztálya eljárás, mivel a gyermek igazolatlan hiányzásai meghaladták a törvényben
engedélyezettet.
Ezen felül további 1 kisgyermekkel kapcsolatban tettünk jelzést és kértünk segítséget a Család
és Gyermekjóléti Szolgálattól folyamatosan fennálló higiéniai problémák és tetvesség miatt.
2019. október 1-jei statisztika 2018. október 1-jei statisztika
alapján
alapján
hátrányos
gyermek

helyzetű

11fő

10,45%

20 fő

17%

halmozottan
hátrányos
helyzetű gyermek

17fő

14,78%

5 fő

4%

veszélyeztetett gyermek

0fő

1 fő

13

Az óvodánkba járó hátrányos helyzetű gyermekek száma az előző évhez képest csökkenést,
még a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelentős növekedést mutat. A
hátrányos helyzet főleg az anyagi okokból adódik, amely kiegészül az alacsony iskolai
végzettséggel, a rossz lakásviszonyokkal, megromlott családi kapcsolatokkal.
Feladataink
-

Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére.
A családi nevelés hibáiból, hiányából eredő hátrányok enyhítése az óvodai nevelés
keretein belül.
A szülők gyermekük nevelése iránt tanúsított felelősségének erősítése.
A szülőkkel való kapcsolatfelvétel, együttműködésre ösztönzés.
A prevenció, a segítségnyújtás, a megértés, a támaszadás.
Az új óvodások befogadásának és beilleszkedésének segítése.
A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérése.
Szoros kapcsolat fenntartása a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal,
gyermekorvossal, védőnőkkel. Szükség esetén szakemberek segítségének
igénybevétele a problémák megoldására.
A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően tájékoztatás a
támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről.

Céljaink elérése érdekébe feladataink a következők:
A megelőzés feladatai:
-

A gyermeki-szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában.
Rendszeres kapcsolattartás a gyermek szüleivel.
Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése.
Együttműködés a gyermekvédelemben partnereinkkel.
Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (pl. ortopédiai szűrés)

A feltárás feladatai:
-

A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák
feljegyzése.
- A tünetek okainak megkeresése.
A megszüntetés feladatai:
- Szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez.
- Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően.
- Együttműködés konkrét esetekben a segítőkkel, jelzőrendszer működtetése.
Gyermekvédelem hatékonyságát segítő tevékenységek:
-

Szülőkkel való kapcsolattartás egyéni helyzetnek megfelelő formában.
Kapcsolattartás gyermekvédelmi partnereinkkel.
Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés (szakszolgálati feladatellátás keretében)
Nevelési tanácsadás, iskolaérettségi vizsgálat. (szakszolgálati feladatellátás
keretében)
Egyéni fejlettségi lapon egyénre szóló tervezés.
A HHH-s gyermekekről fejlesztési napló vezetése

Gyermekvédelmi felelős feladatai:
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- Felderítő, megelőző munka.
Már beiratkozás előtt a gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a védőnőkkel,
tájékozódik a gyermekek helyzetéről, feltárja a problémás eseteket. Szükség esetén az
óvodába bekerülés előtt az óvónőkkel együtt meglátogatja a családot. Segítséget ad a
szülőknek, hogy milyen támogatásra számíthatnak. A már óvodában lévő gyermekek
megváltozott körülményeiről az óvónők tájékoztatják a gyermekvédelmi felelőst és közösen
döntenek, hogy milyen segítséget tudnak ajánlani a családnak. A megtett javaslatok után a
gyermekvédelmi felelős figyelemmel kíséri, hogy a segítség elérte-e célját.
- Nyilvántartás vezetése
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről, egyeztetés a Család és Gyermekjólét
szolgálattal, valamint a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal gyermekvédelemmel foglalkozó
munkatársával. A nyilvántartásba kerülnek be a megtett intézkedések.
- Jelzőrendszer működtetés.
Az észlelt, felderített problémákat írásban, vagy szóban jelezzük a Család és Gyermekjóléti
szolgálatnak, akik a törvényben meghatározott módon járnak el, és intézkednek.
- Koordináló tevékenység.
A gyermekvédelmi felelősnek koordinálnia kell az óvónők - gyermekek - szülők - védőnők –
Család és Gyermekjóléti Szolgálata között. Intézményünkben a konkrét gyermekvédelmi
munkát a csoportban dolgozó óvónők végzik, ez megfelelőbb a gyermek és a család
szempontjából, hiszen a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó felnőttek gyorsabb és
konkrétabb segítséget tudnak adni, mintha még más láncszemet is beiktatnánk. A koordináló
tevékenységben a folyamatos információáramlás az óvónő, a gyermekvédelmi felelős, és az
intézményvezető között nagyon fontos.
Gyermekvédelmi munka várható eredményei:
-

Az óvodás gyermek és családja nem kerül nehezebb helyzetbe.
Minden gyermek önmagához képest fejlődik, jól érzi magát az óvodában.
Képessé válik az iskolakezdésre.

Gyermek létszámadatok a 2019. december 31. állapot alapján
óvoda

mini
bölcsőde

Férőhely

130 fő

7 fő

Összlétszám
Ingyen étkezők
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményezett
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos gyermek
Veszélyeztetett, védelembe vett gyermek

115 fő

7 fő

105 fő

5 fő

40 fő

2 fő

10 fő
17 fő
0 fő

0 fő
1 fő
0 fő
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Balesetek, mulasztások alakulása
A nevelési-oktatási intézményben a gyermek testi épségének megóvása és erkölcsi
védelméről való gondoskodás kiemelt feladat. Az intézményben történő belépéstől, az
intézmény elhagyásáig terjedő időben, továbbá az intézményen kívül tartott kötelező
rendezvényeken, programokon biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét.
Óvodánkban a nyitvatartási időben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Olyan
környezetet biztosítunk a gyermekeknek, amely biztonságos, balesetmentes. Feladatunk
balesetbiztonsági szokások, magatartási formák kialakítása, a biztonságra való törekvő
viselkedés fejlesztése. Séták alkalmával mindig megbeszéljük, a helyes gyalogos közlekedés
szabályait. Felhívjuk a figyelmet a balesetveszélyekre. Foglalkozások alkalmával
beszélgetünk a közlekedési szabályokról, rögzítjük az ismereteket. Tájékoztatjuk a gyerekeket
arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, és mi a teendő az elkerülésükre, vagy ha baj
történik, a megoldásra. A közúti balesetek mellett a mérgezés, fulladás veszélyeire, az égés,
áramütés, esés veszélyeire is felhívjuk szükség esetén a figyelmet. A csoportszoba
berendezéseit úgy alakítjuk ki, hogy elkerüljük a baleseteket. Azokat a játékokat, amelyek
megrongálódtak, kiiktatjuk. Az udvari játékok alá homokot teszünk, hogy ha véletlenül leesik
valaki, akkor ne történjen nagyobb baj. A csoportban lévő nagyobb szekrényeket a falhoz
rögzítjük. Az óvoda bejárati ajtaját napközben zárva tartjuk a gyermekek biztonsága
érdekében. Ha balesetveszélyt észlelünk, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Kisebb
sérülések esetén elsősegélyben részesítjük a gyermeket, majd tájékoztatjuk az óvodavezetőt,
a szülőt. A nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségnek eleget teszünk.
2019-es nevelési évben kisebb, nyolc napon belül gyógyuló baleseteken túl 2 nyolc napon túl
gyógyuló baleset történt. Az egyik egy kartörés-a mászókáról lecsúszott a kisfiú keze, és a
karjára esett. A másik esetben a gumilabdába rosszul nyúlt a gyermek, az ujja törött el. Egyik
eset sem mulasztás, vagy hibás eszköz következménye.
Az intézmény kapcsolatai a gyermekvédelmi feladatok kapcsán:
Rendszeres kapcsolatot működtettünk a szülőkkel, iskolával, helyi gyermekorvossal,
Védőnői szolgálattal, fenntartóval, Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, Család és
Gyermekjóléti Központtal.
A már meglévő és kialakult szakmai kapcsolatok további mélyítésére törekszünk.

V. Tájékoztatás a Védőnői Szolgálat 2019-ben végzett
gyermekvédelmi munkájáról
A védőnők a jelzőrendszer tagjaként, a Gyvt.-ben foglaltak szerint gyermekvédelmi feladatokat
is ellát.
A területi védőnő alapfeladatai a gyermekvédelemben:
1. Nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező /életvitelszerűen élő várandós
anyákat, a gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig és az oktatási
intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekeket.
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1.1. Nyilatkoztatja a szülőt/törvényes képviselőt, ha a körzetben nincs bejelentett
lakcíme, de életvitelszerűen (3 hónapnál hosszabb ideig) ott él, hogy a tartózkodási
helyén veszi igénybe a védőnői gondozást.
1.2. Írásban értesíti a lakóhely szerint illetékes területi védőnőt a védőnői gondozásba
vételről.
1.3. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a 2. pontban meghatározott tájékoztatás
ellenére sem kívánja igénybe venni a védőnői gondozást az életvitelszerű tartózkodási
helyen, szükséges dokumentálni az eseti nyilvántartásban és írásban kell jelezni a
Gyermekjóléti Szolgálat felé, illetve a gyermek házi gyermekorvosa/háziorvosa felé.
2. Tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz,
a védőnői ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól,
kötelezettségéről, az igénybevétel elutasításának következményeiről és dokumentálja az
egészségügyi dokumentációban.
3. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez a szülővel/törvényes képviselővel
előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás
keretében.
4. Írásban értesíti a gyermekjóléti szolgáltatót és a házi gyermekorvost/háziorvost, ha:
a) a körzetében észleli várandós anya szociális válsághelyzetét,
b) a szülő/törvényes képviselő megtagadja a területi védőnői ellátás (családlátogatás,
védőnői tanácsadás, szűrővizsgálat) igénybe vételét - a jogokról és kötelezettségről
szóló tájékoztatás, a szükségletnek megfelelő egyeztetett gondozási és családlátogatási
terv megajánlása ellenére,
c) a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén.
Sürgős intézkedést igénylő esetben először telefonon kell jelezni.
A telefonon történő jelzésről feljegyzést szükséges készíteni az egészségügyi
dokumentációban. Dokumentálni kell a jelzést fogadó személy nevét, a jelzés dátumát,
időpontját (óra, perc), telefonszámát, a megbeszélés rövid tartalmát. Amennyiben
megítélése szerint a veszélyeztetettség súlyos, azonnali beavatkozást igényel,
egyidejűleg értesíteni kell a gyámhatóságot is. Bűncselekmény gyanúja esetén a
rendőrséget is.
Az értesítést 3 példányban szükséges elkészíteni (a gyermekjóléti szolgálatnak, az
illetékes házi orvosnak/házi gyermekorvosnak, a védőnői egészségügyi
dokumentációba).
Igazolható módon juttatja el, küldi meg a ”Területi Védőnői Jelzőlap (általános probléma
esetén)”-ot az illetékes gyermekjóléti szolgáltatónak, és az illetékes háziorvosnak
(várandós anya esetében is)/házi gyermekorvosnak a helyben elfogadott iratkezelési
szabályzat szerint. Telefonos jelzés esetén is egy munkanapon, illetve 24 órán belül meg
kell tenni az írásbeli jelzést.
Csatolja az írásos jelzés egy másolati példányát a védőnői egészségügyi
dokumentációhoz. Dokumentálja az írásos és a telefonos értesítés tényét a
munkanaplóban.
5. Figyelemmel kíséri a gyermekjóléti szolgáltató visszajelzését és az abban foglalt
szükséges teendők megvalósulását.
5.1. Dokumentálja a gyermekjóléti szolgáltatótól kapott visszajelzés időpontját az
egészségügyi dokumentációban és a munkanaplóban.
5.2. Írásban (e-mailben) tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét, hogy tegye
meg a szükséges intézkedést, ha legkésőbb 33 munkanapon belül nem kap az esettel
kapcsolatban érdemi visszajelzést.
Erről másolatban tájékoztatja a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Hatóság Főosztály Népegészségügyi Osztályának járási vezető védőnőjét is.
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6. Védőnői helyzetértékelést készít (pl. a település jegyzője, a gyermekjóléti szolgálat, a
kórházi védőnő…. kérésére) a család szociális körülményéről a veszélyeztetettség
háttértényezőinek feltárása érdekében, a megkeresés kézhezvételét követően szükség szerint
soron kívül legkésőbb 8 munkanapon belül.
7. Felkérésre - indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban - részt vesz közös
családlátogatáson a gyermekjóléti szolgálat munkatársával, illetve esetmegbeszélésen a
veszélyeztetettség csökkentése, megszüntetése érdekében.
8.Megszünteti a fokozott gondozottként való nyilvántartást, ha a jelzést – veszélyeztetettséget
- indokoló tényező megszűnik, és ezt a tényt dokumentálja az egészségügyi
dokumentációban.
9.Lehetőség szerint részt vesz az előre egyeztetett időpontban megszervezett szakmaközi
megbeszéléseken, illetve – képviseli a védőnői szolgálatot a gyermekjóléti szolgálat éves
tanácskozásán, felkérésre tájékoztatást ad a körzetében végzett, illetve folyó gyermekvédelmi
tevékenységéről.
10. Írásban tájékoztatót készít a gyermekvédelemmel kapcsolatos területi védőnői munkáról,
javaslatot tesz a gyermekvédelmi munka eredményességének javítására.
A tájékoztatót megküldi minden év január 31-ig a gyermekjóléti szolgáltatónak, valamint a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztályának járási vezető védőnője számára.
Településünkön a két védőnői körzetben 2019. december 31-ei állapot szerint:
• Gondozott családok száma: 220
• A két körzetben a gondozott várandós anyák száma: 15 fő.
• Szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya nem volt.
• 0-7 éves gondozott gyermekek száma: 237 fő
• Szociálisan fokozott gondozást igénylő 0-7 évesek száma: veszélyeztetett: 1 fő.
• A gyermekjóléti szolgálattal a tavalyi évben többnyire az esethez kapcsolódott a jelzésvisszajelzés. Négy esetjelzés történt, 3 alkalommal készítettünk helyzetértékelést
felkérésre.
• Közös családlátogatás nem történt.
Folyamatos ruhaosztást tartunk a településen élők számára.
2017. szeptember 1-jétől módosult a gyermekvédelmi szolgálattal való együttműködés
protokollja. A fokozott gondozás, valamint a veszélyeztetettség megítélését rizikó kérdőívek
segítik, melyek kitöltése kötelező várandósoknál, újszülöttkorban, valamint gyermekek
körében, ha a család életkörülményeiben változás történik. Pl. válás, költözés, munkahely
elvesztése, egészségi állapotban történő változás.
Gyermekvédelmi feladataink közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése,
betegségek kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észrevétele, és a
gyermek mihamarabbi szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon
követése.
Célunk, hogy a településen élő gyermekek az elérhető legjobb ellátásban részesüljenek, és
egészséges felnőttekké váljanak.
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VI. Felügyeleti szervek által lefolytatott ellenőrzések
megállapításai
2019. évben a felügyeleti szervek által lefolytatott ellenőrzésre nem került sor.

VII. Bűnmegelőzési program
A Gyer. 10. számú melléklete I/8. pontja értelmében az éves munkáról szóló értékelésnek
része a bűnmegelőzési program bemutatása, „amennyiben a településen készült ilyen
program”. Nagyközségüknek jelenleg nincs ilyen programja.
Decs településen bűnelkövetés tárgyában 3 kiskorú vonatkozásában nyújtott információt a
Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata. Hivatalunkhoz célzottan
arról, hogy ezek milyen bűncselekmények, és a bűncselekmény elkövetéskor hány éves volt
az adott kiskorú, információval nem rendelkezünk.

VIII. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti
együttműködés
Önkormányzatunk a következő szervezetekkel áll kapcsolatban a gyermekvédelem terén:
a) a „Szülők a Gyermekekért” Alapítvány kiemelt munkát végez a speciális igényű
gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában. Jelenlétük és áldozatos munkájuk
mind a településen, mind pedig a környéken élő, speciális gondoskodást igénylő
gyermekek javát, épülését szolgálja.
b) A Decsi Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány, a Tesz-Vesz Ovi Óvodás
Gyermekeiért Oktatási, Nevelési Alapítvány a decsi gyermekek megsegítését,
támogatását tűzte ki céljául.
c) A sport területén kiemelkedő a községi sportegyesület, mely a hasznos időeltöltésben
nyújt lehetőséget a fiataloknak.
d) Az „Élhetőbb Decsért, Mindannyiunkért” Egyesület gyermeknapi
szervezésében, illetve a környezettudatos nevelésben működik közre.

programok

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló fenti értékelő beszámolót az alábbi határozati
javaslat elfogadásával szíveskedjék elfogadni:
Határozati javaslat:
a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának értékelésére
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra
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figyelemmel az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat és a beszámoló megküldéséért)
Határozatról értesül: Tolna Megye Kormányhivatal
Gyermekjóléti Központ, Szekszárd
Decs Tesz-Vesz Óvoda igazgatója
védőnők
irattár
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10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1144
Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség
számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés
elkészítéséhez1145
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2.1146 Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3.1147 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5.1148
6.1149 A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).
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