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Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein.  

* 

 

*Aktuális helyzet, célcsoportok. 

*2003 óta működő-, tervezett szolgáltatások, együttműködések. 

*Konzekvenciák. 

 

I. 

 

A szolgálat tárgyévben 3 fő gyermekjóléti szolgálatos és 2 fő családsegítő szolgálatos 

családgondozóval dolgozik. (Ebből határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó 

4  fő. ) A napi alapellátási feladatok és a társult települések ellátása mellett minden 

családgondozó egy-egy szakmai terület koordinátora, és végzettségétől, szakmai érdeklődésétől 

függően több terület gondozója.  

A fenntartó Önkormányzati Társulás közös erőből finanszírozza a működtetést és a 

családgondozók szakmai irányultságának megfelelő továbbképzést. 

Ennek megfelelően Családon belüli erőszak és Gyermekbántalmazás csoportjába tartozó 

esetekkel kapcsolatos ügyintézés és az esetkezelés szakmai segítése a szolgálaton belül egy 

koordinátorhoz tartozik. 

 

A 2003-as rendőrségi koncepció módosulása óta írásban kapunk jelzést abban az esetben, ha 

családon belül olyan intézkedés történt, amely a családban élő gyermek/ek/re is kihatással van. A 

jelzés fogadása után esetelosztás történik és szaksegítséggel dolgozik a családgondozó a 

megfelelő változások elérése érdekében.  
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A jelzőrendszerben részt vevő szakemberektől érkező jelzés esetén az intézkedés annyiban 

különbözik, hogy a rendőrséget szolgálatunk értesíti. 

Kiskorú bűnelkövetése esetén szolgálatunk minden esetben írásos jelzést kap a rendőrségtől, 

amelyet személyes kapcsolatfelvétel-, valamint az esetre szabott ellátás ( alap-, szakellátás vagy 

védelembe vétel ) követ. 

 

Célcsoportjaink prevenciós szempontból a család, mint rendszeren belül és kívül megjelenő 

egyének és viszonyok közösségei; különösen a szociálisan hátrányos-, illetve peremhelyzetű 

családok és az ezekben élő veszélyeztetett gyermekek; megtörtént bántalmazás esetén pedig az 

érintett személyek.   

                                                                                    II. 

 

Törvényben előírt koordinátori szerepünkkel élve a településen 2003-ban megalakítottuk a 

Gyermekjóléti Kerekasztalt, amely az ellátási körzet sajátosságaira épülve alakította ki a 

Családon belüli erőszak és Gyermekbántalmazás operatív programját. A modellértékű 

együttműködésről a megalakulás évében a szakma és a kulcsszerepet játszó rendőrségi oldal 

megyei szinten is értesült.  

A szakmában kivételesnek mondhatóan nagyon jó gyakorlati együttműködés alakult ki a 

bűnmegelőzésben érdekelt két fél között. Aktuális krízishelyzeteknél azonnal mozgósíthatóak 

erőforrásaink. 

 

A kor kihívásainak megfelelően tagjai lettünk a Tamási Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumnak, valamint az Európai Uniós követelmények szerint megalakult Kistérségi 

Társulásnak.  
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E kisváros köré épülő ellátási körzet Gyermekjóléti Szolgálata kezdeményező szemlélettel 

alakítja a terület prevenciós és korrekciós családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásait. A 

Gyermekvédelmi törvény szellemében igyekszik szemléletformáló szerepet betölteni a jogok és 

kötelezettségek egyensúlyba helyezése érdekében az állampolgárok, a szolgáltatók és a hatósági 

szervek körében egyaránt. A minden évben megrendezett Gyermekjóléti Tanácskozás az ellátási 

terület minden részéről pontos képet nyújt, a feladatok jól tervezhetőek. 

 

A helyi szinten jelentkező esetek kezelése érdekében helyi és társulásunk ellátási területén 

működő civil szervezetekkel is kapcsolatot tartunk, megállapodásban lehetőleg írásban rögzítjük 

az együttműködés formáit. Az esetek komplex kezelése érdekében több alapítványi és állami 

fenntartású intézménnyel állunk kapcsolatban, ahová speciális segítségért továbbirányítjuk a 

bántalmazott / bántalmazó, illetve bűnelkövető személyt.   

E szervezetek bevonásával drogprevenciós, és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló 

programjainkat minden évben folyamatosan szervezzük.( KIMMTA, RÉV, Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat ) 

 

Tervezett szolgáltatásaink között szerepel a "Szemtől szemben" program bevezetése, amely a 

már megtörtént bűnelkövetések utóhatásainak helyes feldolgozásában segíti az elkövetőt és az 

áldozatot is. Áldozatvédelmi intézkedéseink /szakmai kapcsolatrendszerünk segítségével/ a 

további bántalmazásokat előzi meg - példa erre a Nagyszékely Alapítvánnyal kötött 

megállapodás, amely krízishelyzet esetén fogadja a családot.  

Közösségi szociális munka több területen kíván betölteni katalizátor szerepet: személyes- és 

lakókörnyezet iránti igényesség; veszélyeztetett gyermekek családjaival végzett szociális munka, 

tartós munkanélkülek visszavezetése a munkaerőpiacr 
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A hivatásos pártfogókkal való együttműködés új alapokra helyezése szükséges a működését 

szabályozó törvény módosulása miatt. Az együttműködés változatlan elemei mellett a pártfogó 

felügyelet alá helyezett felnőtt és kiskorú továbbra is a családgondozó látókörében marad 

alapellátás keretein belül. Így hatékonyabban kezelhető a probléma a szorosabb kontroll és segítés 

miatt. 

III.  

 

Simontornyán és társult településein elmondható, hogy a bűnmegelőzéshez szükséges állami / 

önkormányzati és civil szervezetek jelen vannak. Feladataik közé beépítették a gyermekvédelmi, 

bűnmegelőzési szempontból fontos szolgáltatásokat. A hatékonyabb működést elősegítené a 

szegregáltan működő szervezetek összefogása, közös koncepció kidolgozásával, együttes 

gyakorlati kivitelezéssel. Ehhez mindegyik településen centralizált koordináció szükséges 

decentralizált végrehajtással. Így többen, több területen egyszerre, erőforrásainkat koncentráltan 

tudnánk alkalmazni. 

Ehhez anyagi forrásokat kell átcsoportosítani és a bűnmegelőzésben jelenlévő szervezetek 

működését összehangolni. Fontos a közösségfejlesztés, a lakossági szolgáltatások biztosítása és 

az állampolgári felelős gondolkodás kialakítása. A helyi kultúraközvetítő intézmények és a média 

bevonásával szélesebb réteghez juthat el az információ. 

Szolgálatunk jelenleg meglévő szolgáltatásait a lehetőségekhez képest folyamatosan fejleszti; 

kapcsolatrendszerünkben működő társszolgáltatókkal kompenzáljuk a helyben el nem érhető 

szolgáltatásokat. 

 

       ....................................................                                       ................................................ 

                     Botos Olga                                                                   Pápainé Tóth Anna 

                  intézményvezető                                                                 szolgálatvezető 

 

 

Simontornya, 2005. szeptember 10. 


