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Melléklet:
Beszámoló
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése
alapján: „A települési önkormányzat és a megyei fenntartó 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 gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a beszámolót elfogadni szíveskedjék.
Velem, 2014. augusztus 6.
Tisztelettel:
Szél Józsefné sk.
polgármester
Határozati javaslat
…/2014.(VIII....) Képviselő-testületi határozat
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, és az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2. felkéri Szél Józsefné polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Felelős:
Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról Velem községben - 2013.
1. A 0-18 éves korosztály demográfiai mutatói
A beszámolási időszakban (2013. év) Velem állandó lakosságának száma 342 fő volt. Ebből 18
éven aluli 50 fő 14,6%), ezen belül a 14 év alatti gyermekek száma 35 fő (10%).
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
A) A gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátások
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett
gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, gondozni.

A gyermekek főként a 14 év alatti korosztályból és elsősorban a két- és többgyermekes
családokból kerülnek ki. Ezekben a családokban többnyire a szülő egyedül neveli a gyermeket,
valamelyik szülő GYES-en van, rokkantnyugdíjas vagy munkanélküli.
Az ellátási forma a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben a jogszabályban
meghatározott étkeztetés normatív kedvezményének, a külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek (ingyenes tankönyv, ösztöndíj, felsőoktatási felvételi kedvezmények) és a
pénzbeli támogatás igénybevételére jogosít. A családok egy évben két alkalommal (augusztus,
november) kapnak természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában (gyermekenként:
5.800 Ft). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2013-ban Velem községben 15 fő
részesült,
174.000
Ft
értékben.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott feltételek szerint. Velem községben kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013.
évben nem került megállapításra.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell
alkalmanként támogatni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. 2014. január 1-jétől ez a
támogatási forma az ún. "önkormányzati segély" keretében vehető igénybe, helyi rendelet
szabályozása alapján, évente egy alkalommal, gyermekenként 7.000 Ft összegben. 2013. évben
Velem községben ilyen támogatás nem került megállapításra.
B) Egyéb, a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott ellátások
Bursa Hungarica: 1 felsőfokú tanulmányokat folytató velemi hallgató kapott az önkormányzattól
összesen 50 E Ft ösztöndíj kiegészítést.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások
Védőnői Szolgálat
A Védőnői Szolgálat, mint a jelzőrendszer tagja folyamatos kapcsolatot ápol a Gyermekjóléti
Szolgálattal.
Az elmúlt évben az a tapasztalatuk, hogy egyre több a szociálisan rászorult család, főként az anyagi
nehézségekkel küzdő családok száma szaporodott meg. A védőnők saját kompetenciájukat
meghaladva, erejükön felül segítik ezeket a családokat. Folyamatosan ruha-, tápszer-, bébiétel
adományokat, babakelengyét, gyógyszereket, gyerekjátékokat gyűjtenek és osztanak szét.
A fokozott gondozásban részesülők még hatékonyabb segítése érdekében karitatív szervezetekkel is
kapcsolatban állnak.
Rendszeres családlátogatásaik és tanácsadásaik során, valamint ezeken kívül is sokszor fordulnak
hozzájuk különféle segítségkéréssel a szülők. A Gyerekjóléti Szolgálattal, a jelzőrendszer tagjaival,
és a Gyámhivatallal jó a kapcsolatuk, ez nagyban segíti a zökkenőmentes munkavégzésüket.
Szociális Gondozási Központ
A Kőszeg Város és Térsége Társulásához tartozó 15 településen a kőszegi Szociális Gondozási
Központ szakmai egységeként működő Gyermekjóléti Szolgálat látja el a gyermekjóléti

szolgáltatást. A feladatellátást az intézmény vezetője a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjén keresztül
irányítja területfelelősi rendszerben, négy területen: Kőszeg, Hegyalja térsége, Gyöngyösfalu
térsége, Horvátzsidány térsége. Így az ellátott gyermekek, családok a lakóhelyükön juthatnak hozzá
a szolgáltatáshoz.Az alábbiakban található statisztikai adatok a teljes ellátási területre vonatkoznak.

A gyermekjóléti alapellátás adatai 2013.
A szolgáltatást igénybevevő gyermekek
A szolgáltatást igénybevevő családok család
Gyermekvédelmi szakellátásban is részesül család
Rendszeres családgondozás gyermek
Rendszeres családgondozás család
Alapellátásban gondozott gyermek
Alapellátásban gondozott család
Védelembe vett gyermek
Védelembe vett család
Utógondozott gyermek

256 fő
124 fő
9 fő
115 fő
61 fő
72 fő
40 fő
25 fő
11 fő
1 fő

A gyermekek veszélyeztetettségének okai 2012
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
98 eset
Gyermeknevelési probléma
88 eset
Beilleszkedési nehézség
19 eset
Magatartási és teljesítményzavar
20 eset
Családi konfliktus
33 eset
Szülők vagy család életvitele, elhanyagolás,
45 eset
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
Fogyatékosság, retardáció
- eset
Szenvedélybetegség
2 eset
Összesen
307 eset

32 %
28 %
6%
7%
11 %
15 %
2 eset
0,5 %
100 %

0,5 %

A kezelt probléma típusok alapján első helyre kerültek az anyagi, második helyre a
gyermeknevelési problémák, ezt követik a beilleszkedési nehézségek, a magatartászavar,
teljesítményzavar, családi konfliktusok,
a szülők életvitele, családon belüli bántalmazás,
fogyatékosság, retardáció, és végül a szenvedélybetegségek.
Az ellátásban részesülő gyermekek családjainál a fent említett problémák halmozottan, összetetten
fordulnak elő.
A családgondozók 900 alkalommal keresték fel az érintett családokat otthonukban. A szolgálat
egyre több ellátáson kívüli esetben is közreműködött a gyermekvédelmi ügyintézésben 130
gyermek esetében (50 család). A gondozásban nem részesülő gyermekek családjai leggyakrabban
információt kértek (1138 alkalom, 169 család), emelkedett a segítő beszélgetést igénylő gyermekek,
családok
száma
(594
gyermek,
124
család)
A családlátogatások száma jelentősen emelkedett a 2012. évihez képest, ez egyrészt abból adódott,
hogy a felmerült probléma jellege megkívánta a szinte napi jelenlétüket a családban, másrészt
egyfajta szemléletváltás eredménye is ez. Azt gondoljuk, hogy a segítő, támogató jellegű
segítségnyújtás hatékonyságának egyik fontos eleme a család otthonában történő rendszeres
látogatásuk, ezáltal egy folyamatos, kiszámítható együttműködés valósulhat meg. A segítséget

igénylő családnak ez azért fontos, mert saját, megszokott környezetében könnyebben beszél
problémáiról, mint hivatalos helyen, a családgondozónak pedig azért, mert nem a szülő/gyermek
elmondásából
jut
csak
információhoz,
hanem
meg
is
tapasztalja
azokat.
Feltűnően megemelkedett az anyagi, megélhetési, gyermeknevelési problémás esetek száma, nőtt a
beilleszkedési nehézséggel küzdő esetek száma, csökkent a magatartászavaros, teljesítményzavaros
esetek száma. Ami viszont rendkívül aggasztó az a családi konfliktus (23-ról 33-ra) a szülők vagy
család életvitele, elhanyagolás (34-ről 45-re) és az, hogy megjelent a családon belüli bántalmazás.
Ennek bizonyítása nagyon nehéz és hónapokig tartó folyamat, jelenleg több esetben folyik
nyomozás és büntetőeljárás kiskorú veszélyeztetése miatt a szülő/szülők ellen. És nem csak a
bizonyítás nehéz, hanem a megoldás is, hiszen egyrészt nincsenek megfelelő üres lakások,
bentlakásos, illetve - szükség esetén - egészségügyi intézmények.
A jelzőrendszer tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik az ellátásban részesülő és a potenciálisan
veszélyeztetett gyermekeket, valamint családjaikat is, a felmerülő problémákat jelzik a
családgondozóknak.
4. A felügyeleti szervek és hatóságok ellenőrzései
A beszámolási időszakban a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala átfogó
gyámhatósági felügyeleti ellenőrzést nem végzett.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
• A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése.
• A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait.
• Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre.
• Szükséges lenne a kortárs segítők bevonása a gyermek- és ifjúságvédelmi munkába. Ehhez
pályázati forrás felkutatása szükséges.
Összességében megállapítható, hogy a település gyermekvédelmi rendszerében jelentősebb
hiányosságok nincsenek. Az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban
nevelkedő gyermekekért a jogszabályban előírt ellátási formák biztosításával igyekszik segíteni.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén, valamint a szociális igazgatás területén tevékenykedők
elkötelezetten, lelkiismeretesen és jó színvonalon látják el munkájukat.

