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Az észlelő-és
ielzőrendszerí'úködésének
ioeszabálYiháttere:
A gyermekek védelmérőlés gyámügyi igazgatásró]sú|ó |997. évi xxxl. törvény
(továbbiakban: Gy\'t) alapján a gyemekjó|éti szolgáltatás feladata a gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzeseérdekében
a veszélyeáetettséget
észlelő.ésjelzőrendszer
működtetése.
A Gyl't' 17.{-ajelzési,együttműködésikötelezettséget
állapítmeg a gyermekvédelemhez
kivülröl kapcsolódóegyesszeÍvek
számáfa'
l7. $ (1) Az e ttirvényben
szabályozottgyermekvédelmi
lendszerhezkapcsolódó feladatot
látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése'a gyermek
- a töNénybenmeghatárdzott
veszélyeztetettségének
megelőzése
ésmegszüntetése
éIdekében
alaptevékenység
keletében
a) az egészségügyi
szolgáltatástnyújtók'igy különösen a védőnőiszolgá|at,a hiíziorvos'a
házi gyermekorvos,
á/ a személyes
gondoskodást
nyújtószolgáltatók'
c) a köznevelésiintézmények,
d, a lendőrség,
e) az igyészség'
, a biróság'
g) a pártfogóÍéltigyelői
szolgálat'
h) az áIdozatsegíÍés
ésa káÍenyhítés
feladataitellátó szervezetek,
befogadóállomás,a menekültekátmeÍetiszál|ása'
' a menekü]teket
az
egyesületek,
az alapítvrínyok
ésaz egyhtizijogiszemélyek,
/)
}) a munkaügyi hatóság,
l)ajavítóintézeÍ,
n) a gyermekjogiképviselő,
/r/ a gyermekvédelmiés gyámügyi l.eladatkörébeneljáró fővárosi és megyei
kományhivatal,
o,)az á|lamfenntartóifeladatainak
ellátásáraa Kormrínyrende|etében
kÜelölt szerv.
Továbbáa 1993éviIII. törvény,,A szociálisigazgatáslóIésszociálisellátásokról''isnevesíti
a jelzőrendszeritevékenységet|
mint szociá]isalapszolgáltatás
keleténbelül
,,acsaládsegítés,
a családok segítéseérdekében
a veszélyeáetettséget
és krízishelyzeteketészle|ó- és
jelzőrendszer működik. A jeg,ző, a jár/isi hivatal, továbbá a szociális, e4^zségúg)i
szolgáható. intéznény'valaminl a pártlogói .feltig,,előiésa jogi segítségnyújlói
szolgálatjelzí,
az eg,esiile|ek, az alapínónyok' a ,allósi közösségek és a magónszemélyekjelezhetik a
családsegítést
kyúitó szolgóltatóna,t,intézménynek,
ha segítségreszoruló családról,
személyrőlszereznektudomást.''
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma20l6. május2-i nappa|közzétette,valamint2017
auguszfusában
frissítette
a család-ésgyermekjóléti
szolgáltatásokműködésével
kapcsolatos
szabá|yozó
szakmai
dokumentumokal'
1' Szakmaiajánlás a család-ésgyermekjóléti
szolgáltatásáltal mtiködtetettészlelő-és
jelzőrendszermtiköClésének
ésműködtetésének
szabályairól(2' kiadás)
2. Protokoll a család- és gyermekjólétiszo|gáltatásáltal működtetett észlelő- és
jelzőrendszerfolyamatairó]
(2.kiadás)
3. A gyermekvédelmiészleló- és jelzórendszer múködtetésekapcsán a gyerrnek
bántalmaásánakfelismerésére
ésmegsziintetésére
iÍinyulószektorsemleges
egységes
elvek ésmódszenan(20l4. évi.,módszeÍtani
útmutató
bántalmazás''3' kiadás)
gondoskodástnyújtógyermekjóléti'
gyermekvédelmi
intézmények,
A szeméLyes
valaminta
személyekszakmai feladatairólés miikődésükfeltételeirőlszóló 15/1998.(Iv.30.) NM
rend€ l ct ó.s. (1) bekezdés
alapjána fentimódszertaniútmutatók
betaltásakötelezd ésszámon
kérhetó'
Az észle|ó- és jelzőrendszer miiködtetése2016.0l.0l-től a család- és gyermekjóléti
szolgá|atok,valamint a kötelékükbenműködö jelzőrendszerifelelős kötelezően ellátandó
van meghatározva,
melybensegítséget
nyújtszámáraa család-ésgyermekjóléti
feladataként
központ' ésj elzőrendszeritanácsadója'
SzeFr'ezettinkben
a jelzőrendszerifelelős' il|etvejelzőrendszeritanácsadóegy személyben
láda el a feladatait,2018 évelejétől.Erre a jogszabályikeletekis |ehetőséget
ad a ftivárosi
keÍületektekintetében,
hiszen a fővárosbanegybeesika településésa jfuás közigazgatási
is tartozik.
telülete'szembena vidékijárásokkal,aholegyjáráshoztöbb telepü]és
A jelzórendszerifelelős-éstanácsadófeladataitrész|etesen
szinténa szakmai plotokollok
röszítik:
Szakmaiajánlása család-ésgyermekjóléti
szolgáltatásáltal működtetettészlelő-es
jelzőrendszermtiködésének
ésműködtetésének
szabályairól(2.kiadás)
Protoko|| a család- és gyermekjólétiszolgáltatásáltal működtetett észlelő- es
jelzőrendszerfolyamatairól(2.kiadás)
A 2017. január l-én hatályba lépettjogszabályi előíÍásokúj elemeketis bevezetteka
jelzőrendszcr hatékonyabbfeladatellátásaérdekében.
Ennek köszönhetően kialakult a
jelzőrendszerharmadik és negyedik szintje is. A harmadikszint a gyermekvédelmi
és
gyámügyifeladatköIbeneljáró ltivárosiésmegyeikormányhivatalt'
a negyedikszint pediga
Család- ésGyermekióléti Alapellátási Egység
1096Budapest,
Lenhossék
u' 7.9'
T e'i./fa*2L5-6027
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelentik a jelzőrendszeri munka
működtetésében.
Ezze|a:e|zőÍendszeri
tevékenység
o.ságos szintenis megvalósul.
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A beszámolóe|készítése.
bevezetési
A jelzőrendszerifelelós éstanácsadóévesbeszáÍnolót'
valamintintézkedési
tervetkészit,a
jogszabályi
fenti
előírásoknak
megfelelően.Az elmúltévekben
a besziímolótegy kidolgozott,
orcágosan elviártJzempontsoralapjánkészítették
a jelzőrendszerifelelósök éstanácsadók.
Eá a szempontsort
az elmúltévekbentöbb szakmaifórumon,köáük a Magyarcsaládsegitő
ésGyelmekjólétiSzolgálatokEgyesülete(MAcsGYoE) hagyományoséveskonferenciáján
is megvitatona szakma.
2020.januárbana fővárosi hálózati szakértőtőlkaptaka fővárosi intézmények
tájékoáatást
arról, hogy a fentebb említettszempontsorhelyett a szociális és Gyermekvédelmi
FóigazgatóságMódszertaniFőosá.ílya,mint a veszélyeáetettséget
észlelő-ésjelzőrendszer
negyedikszintjeáltal kidolgozottésmegküldött'.szempontok
a veszélyeztetettséget
észlelőés jelzőrendszer 20|9. évi múködéséról készítendő
beszímolóhoz'.elnevezésű
dokumentumot,
mely alapjánkészítendő
a beszáno]ó.
A beszámoló elkészítése
a fenti dokumentum,valamint az intézményünknél
használt
je|zéseket
összesítőadatbáásalapjánkészült.
A beszlímolót
készítettel
GergelyGabriellajelzőrendszeri
fele|őséstanácsadó.
A család- és s.€ r mekjóléti szolgá|tatás fej|esztéserévéntapasztal-e változást a
jelzésekben(minőség'mennyiség)?
20l9-ben nzennyijelzés érkezel|,milyen íípllsliak?Ez mibehjelen| \,!iltozás|az előző évek
tc|p.|sztal.ltaihozképest?Tapasztal-e vóhozást a 'ielzésekta olmábah, módiában, a jelzések
körüli konmunikácíób4 /eg/ii||műkódésben,illetve a jelzések tárg)ában? M az okl a
vtiltozósnak?
Az előzö évekhezképestelmondható,hogy a jogszabályi váltoások okán, tehát a
veszélyeáetettséget
észlelő-ésje]zőrendszermegerősítését
követően. lnára a rendszel
járási
je|zésekkel
településiés
szintjénis érzéke|hető
kerületünkbena
kapcsolatosminőségi
\ á|loás ésaZegyiittmíiködés
erósödése
Jelzőrendszerifelelős.éstanácsadóként
munkámsoránhangsúlyt
fekteteka szakmaköá szintíi
feladatokra,az inlbnnációfuamlásra!megosáás.a, a közös szakmai nye|v kialakításrira,
Íbgalmaktisaáására. valaminta gyermekijogokraésazokérvényesülésére'

csa|ád-ésGyermekiólétiÁlapeuátási Egység

1096 Budapest,Lenhosséku. 7.9.
T el./ fax:275-6027,275-8437;E-mail:csgvk@feszgvi.hu
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A jelzörendszeritagokközül a keriiletióvodák ésá köznevelésiintézméÍyek
esetén
a pozitív
váltoáshoz rragybanhozzíjárultaz óvodai és iskolai szociális segítőktevékenységének
pedigajelzőrendszerifelelós éstanácsadóáltal
megkezdése.
A többi jelzórendszeritagesetén
. éstaltás vezet és a jövőben is vezethet
végzeftfeladatok,személyeskapcsolatteremtés
pozitíviÉnyúváltoásoktloz.
Az óvodáktól, köznevelésiintézményektől
érkezőjelzésektartalrnilagsokka|tényszeúbbek,
összeffiggéseket feltáróbbak' kevesebb lrir{tryosadatot tartalmaznak' az e|őző évekhez
viszonyítva'
A jelzőrendszeritagokkal tartottkötelező (pl.: szakmaközi megbeszélések),
valarnint.az
aktualitásokhozköthető egyeáetésekis segítikaz együttmíiködés
folyamatát,a kölcsönös
szakmaieszmecserét.
Ettől ffiggetlenülazonbanmég20l9-ben is e|őfoÍdultakalapvetőhiányosságok,pl.: nem
jelzólapon küldött jelzések tekintetében,
az lgazo|aÍ|aIhiányzások nem időben való
jelzés
gyermekjóléti
megküldésével,
nem az illetékescsalád-és
a megk[lldött
szolgáltatófelé
történtstb'
tisztlizatlansága
is okoz mégnehézséget
A jelzéséstájékoáatásÍ.ogalmának
a jelzőrendszeri
valaÍnintintézÍnényünkön
belül is újraésújraa tisztrizandókérdések
tagok egy részének'
közé taÍtozik.Ennek a tisztáási folyamatnakköszönhető, hogy az elmúltévektezképest
a valódi jelzéseket,
csökkent a jelzésekszáma,ugyanakkolez a képfiéLÍ
ún.,,elsőjelzést''
takatja' ,,Első jelzésen''azt a je|zéstértjük'ani egy nyi|yá\taftásunkbannem szeleplő (nem
ismeÍt) igénybeyevő szenély/család ügÉben érkezik, |)agy egy nór igénybevevő
személy/csalácl
íiglébenújproblémameriilfel.
A jelzéseköl készültintézményi
statisaika elkésitéséhez
évekóta egységesadatb.ízist
AlapellátásiEgységnél
haszrrálunk,
a Család-ésGyeÍmekjóléti
ésa Család-ésGyermekjóléti
Központban. Az adatbázistévről évreigyekszüIrl(fejlesáeni' és a számunkraszükséges
érdemiinfonnációkkinyerése
érdekében
az adatokbővítését
célozÍli'
Jelzésekszáma.tíDusai.elemzések
A két szakmai egységnél-egységesen-haszná|tjelzéseke|összesítő EÍcel láblázat adat^i
alapjá'nkéslültekaz alábbikimutatáso|t.
201,9.beí\'
A Család-ésGyernekjóIéli Alapellátási Eglséghez229jelzésérkezetÍ
a Család-és
jelzésl
kiilíIlek az
Gyermebólai Ktizponthozpedig 49'A kétszdk,nai eg)séghezösszeseh 278
észl elő-és j elzőrendszeti tagok,

család- ésGyermekiólétiA|apellátásiEgység

1096 Budapest,Lenhosséku' 7'9'
T e)./ fa* 275-6027,275-8437iE-mail:csgvk@feszgv;.hu
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Alape]]átásiEgységl94'
Az összes jelzésttekintvekiskoÍuakrólaz család-ésGyermekjóléti
tsszesen a kétszaknai
míg a Család-ésGyerme(óléti Központ 4] esetbenkapottje|Zést.
jelzést
az AlapellátásiEgység35,
kapottkiskorúakról.Nasrkorúak tekintetében
egység
237
a Központ 6, összesentehát41je|zéstkaptak a szakmai € g ységek'
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20l8-ban a két szakmai egység511jelzéstfogadott'A fentebbleíít
e)sszehasonlítrísképp
éÚékelhetőaz említettkétadatközött.
folyamat során töIténtegyértelmiísítés
értelmezési

20L8
. Nó8ykoÍúakró|
óíkcrcttjc|zésck
srjma
. (iskoÍúakÍól
órkc.ctt ic|zós4ksráma
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jetzések
kró|érkezett
száma
Kiskorúa

A|apc||áláJiE8Y9ó8

bontva:
ésa kétszakmaiegységre
összes ielzés(278)problématíDusra
A 2019.benéIkezett

család- ésGyermekiólétiAlapeuátási Egység

1096 Budapest Lenhosséku. 7.9.
T e\./fa* 275-6027,215-8437;E-mail:esgk!@&szgll]tu
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A fentiábránjól látszik,hogy a leggyakabbanelőfordulójelzettprobléma
mindkétszakmai
egységnél
a tar/óvodakötelezettség
elmulasáásával van összefiiggésben'az Alapellátási
Egység108,a Központ l l esetbenkapotte témábanjelzést.
problémákkal
Az AlapellátásiEgységnél
az egyéb/nem
beazonositható
kapcsolatban
érkezett
jelzésekszáma 56' míg a Központnál 5' A beéíkezett
jelzések
egyéb/nem
beazonosítható
összege6l.
A halmozottproblémrík
megjelenése
l esetben,a Központnál 13
az AlapellátásiEgységnél
jelzést halmozott
esetben tűnik fel. Tehát összesen 14 esetbenkapott intézményünk
problemáró|'
Az utóbbi kétproblémacsoport
összefiiggésekérdőjeles'hiszennem tudjukkikövetkeztetni,
hogy a jelzésttevő nem tudta pontosanbehatárolnia problémaköÍt,
vagy intéZnényünk
jelzett
problémát,ezéÍta nem beazonosítható
plobléma
adatblizisanem tartalmaza a
kategóriábavolt logikusmegieleníteni'
problémaaz Alapel|átásiEgységnél
Egészségügyi
16 esetben'a Központnál 4 esetbenjelent
megjelzésekben'
Ez a kétszakmaiegységet
tekintve20jelzéstjelent.
Bántalmaz.issalösszeÍüggójelzéstaz AlapellátásiEgység12 esetben'a Központ 2 esetben
kapott.tsszesena kétegységl4jelzéstkapottbántalmazásÍól.
A 14 bántalmazásközül 8 esetbenkiskorúvolt ajelzettszenrély.

jeIzések
BántaImazásró|
érkezett
aránya

. kiskorút
élintőbántaImazás

család- ésGyermekiólétiA|apeuátásiE8ység

1096 Budapest,
Lenhossék
u' 7-9'
T el./ fax 215'6027,275'8437;E-maiLesgykl@&szgylltu
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Elhanyagolásmiatt az AlapellátásiEgység17 esetben'a KőZpont 4 esetbenkapottjelzést'
összesen21 esetben.
kiskon.ltérint'
A 21 elhanyagolást
tekintvemindenesetjelzés
Lakiatássa]összeftiggő problémátaz Alapellátási Egységnek6, a KöZpontnak 2 esetben
jelezteka jelzórendszeritagok.
jelzőrendszeriműködést,levoniató
A ploblématípusok
szerintvégiggondolvaaz észlelő-és
a megküldött
az a követkeáetés,hogy komoly társadalmiproblémákati5 érzékelhetün](
jelzések háttelében.Az oktatással összefiggó problémák a lemorzsolódásban' a
tal'óvodakötelczettség elmulasztása számadataiban jelentkezhetnek. Emellett ném
problémák,
tanulásizavarokköre sem'
a magatartási
ésbeilleszkedési
elhanyagolható
összefuggésben
lehetnekmás ploblémacsoportokkal
A lakhatásivagy halmozottproblémrík
vagy az előbb említett oktatásügy
is, például az egészségügyiproblématípussal,
is.
nehéZségeive],
valamintanyagiproblémákkal
jelző esetekszámai szinténnagyon komoly össztársadalmi
A bántalmazást,elhanyagolást
jelenitenekmeg,pedigszámú feltehetően
problémát
méga látenciahatáránmozog.GyakÉn
a jelzőrendszeritagokkal folytatottegyeáetéseksoriínis' hogy a
merül fel kérdésként
esetén
van-ejelzésikötelezettség'
miközben évek
bánta]mazás,
elhanyagolásnemegyértelmű
esetén
is.
van a tagoknakelhanyagolás,
bántalmazásgyanúja
ótajelzésikötelezettségük
megítélése,
a
biíntalmazásra,
elhanyagolásra
Ebből is látható,hogy a bántalmazástársadalmi
válasz,a zérótoleranciamégnemegyéItelmú
reakció.
adandóegyéItelmű
aZ e témában
éstanácsadóifeladataimközül az egyik legÍ.ontosabbÍak
Jelzőrendszeri1.ele]ős
határozottszerepvállalásraösztönzést' ugyanakkol
való tabuk ledöntését'az egyértelmú,
gyemekkijzpontú
e]járásokkialakításában
való közremúködést
tartomésgyermekbarát
(278)
bontásban
a
köve&ezőkéDp
alakult
a
intézménYok
szerinti
A beérkezett
ielző
ielzések
2019-benl

Család- ésGyermekjóléti Alapellátási Egység
1096BudapeslLenhosséku'
7.9.
T el./ fa'.:215-6027,
275-8437;E-mail:cssyk@&szeyibu

Ferencvórosi szociáIis ésGyermekjólétÍIntézmények
1gazgqtósága
családtámog ató és Gyer mekjóléti Közp ont

tsszes jelzés:Központ ésAIape||átási
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Külön bontvaa kétszakmaieevséget:

család- ésGyermekiólétiAlapeuátási Egység
u' 7-9'
Lenhossék
1o96Budapest,

T el./fax: 215-6027,2L5-8437; E-mail csgvk@feszgvihu

F ef encváros í szo clálls ésGyer mekJól éti I n tézmény ek
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r Központ . A|ape||átá9i
E8Ysé8

orvosok,kórházak, védőnői szolgálat)a
Az egészségügYi
szo]qáltatók(gyermekorvosok,
Alapellátási Egységnek18 esetbenjelzett' ebból 16 kiskonlt, 2
család-ésGyeÍmekjóléti
nagykorutérintójelzésvo|t.
az egészségügyi
szolgáltatóktól'
A család-ésGyemekjólétiKözpont l l esetbenkapottjelzést
ebből 6 kiskoruval, 5 nagykoniva|összeffiggésbenérkezett.

család- ésGyermekiólétiAlapellátási Egysés
u' 7-9'
109óBudapest,
Lenhossék
275-8437;
E-mailrsgZk!@&szgr!-h!l
Tel./ fa*275-6027,

(:,

Ferencvá rosi szo ciá Iis ésGyermekj ó Iéti In tézmé
n, ek
Igozgatósógd
q
csa lúdtámog tó éscy er ekJó l étl Kö zp ont

A két szakmai egységösszesen 29 jelzest kapott egészségiigyi
szolgáltatóktól'ebból 22
volt.
kiskorut'és7 nagykorutérintőjelzés

20l8-baÍle sámok hasonlóanalakultak,az AlapellátásiEgység25' a Központ l1 esetben
kapottjelzéstegészségiigyi
szolgáltatótól.
2019-benaz egészségügyi
szolgáltatókközül a Védónőiszolgálataz AlapellátásiEgységnek
11 jelzéstküldött, abból 9 kiskoúra,2 nagykoruravonatkozott.A Központhoz a Védőnői
Szolgálattól8 jelzésérkezett,
ebből 3 kiskorutés5 nagykonitérintőjelzésvolt.
Az AlapellátásiEgységé5a KözpoÍt összesen l9 jelzéstkapott,abból 12 kiskorur4 7 pedig
nagykoruszemélyÍevonatkozott.
A kerületi bölcsódéktől2019-bensem az AlapellátásiEgység'sem a Központ nem kapott
jelzést.
A rendőIséqtől
az AlapellátásiEgység24 jelzéstkapott'ebből 4 kiskorúravonatkozott,20
pedig nagykoÍura.
A kiskoruakesetében
a 4 jelzésből1 esetbenjelzett bántalmazásróla
problémáróll nem beazonosítható
1
esetben
1
egészségügyi
rendőrség,
bűnelkövetésről'
problémfuólkü|dött jelzést.A Központ l esetbenkapottje|zésta rendőrségtől,
melybenegy
jeleáek.
kiskonitérintőelhanyagolást
osszesen a két szakmai egység25 jelzéstkapotta rendőrségtől'melyből 5 kiskoÍut'20
nagykorutérintett'

család. ésGyermekiólétiAlapeuáuásiEgység

1096 Budapest,Lenhosséku. 7.9.
T el./ f axt215-6027,215-8437;E-mail:csgyk@fesze!'i.hu
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Ferencvárosi szociális ésGyermekjóIétÍIntézmények
Igazgatósága
csal ádtámo g a tó ésGyermekjóI éti Központ

A Család.ésGyeÍmekjólétiKözpont a rendőrségtől2019-bennem, vagy későnkapoújelzést
kiskoÍubÍinelkövetőIől, miközben az évsoún 16 megelőző páÍtfogásosúj eljáÍásindult' így
ezek ajelzéseknem keriiltek be az újjelzésekközé, hiszen első kézből gy.ímlfvataltól éÍtesüt
a Központ a bÍjnelköv€téslő1. (Áz előző é\.rő1áthozottmegelőző príÍfogásosesetekszáma 10
volt, ígyösszesen26 megelózőpártfogásoseljárásvolt 2019.ben.)

küldött
Kiskorú
bűneIkövetőkről
rendőrségi
számánakie|zések
Megelőzőpártfogásosújeljárások
számánakaránya

jcl!é5ck Mc8c|ózópártío8áso5
RcndóÍ9é8:
5!ámó
újc|jáíá9ok
.'áma

A közÍevelési intézlénYektől (óvodrik' iskolrík) érkezett2019-ben is a legtöbb jelzés,
mindkétszakmai egységhez.Az AlapelláüísíEgységl42 jelzést,a Központ pedig 21 jelzést
kapott.tsszesen a kétszakmai egység163jelzéstfogadotta közrrevelésiintézrrrényektől.
A köznevelési intézményekkategóTiában2019.ben még együtt szeÍepeltekaz óvodlík és
iskolrík,de a 2020-banhasználandóadatbríásbanmáI kettévettiik a kétintéanénytípust.
A fenti adatokbólerrnekellenérelálszik, hogy a védőnőije|zések(19),a bölc.ódei jelzések
(0) szrímanagy eltéIéstmutat a köanevelési intézrrényekáltal küldött jelzesekhez (163)
viszonyítva.

család- ésGyermekiólétiÁlapeuátási Es/ség

1096 BudapesüLenhosséku' 7-9.
TeI./fa* 215-6027,2L5-8437;E-mail:rsryL!@bszgd.bu

Ferencváfosi szociális és Gyefmekjóléti Intézmények
Igazgatósága
Csat ó d tó úog g tó és Gy er m ekJól éti Kiiz po n t

Mivel
a gyermekvédelmi ploblénlák korai felismerése (családi diszfunkciók.
gyemekgondozási vagy gyermeknevelési problémták)kiemelten Íbntos jel7-őreÍdszeri
szempontból is. és az adatokat elcmezve lá1szik. hogy ez va|óban erősítendő terület' így a
jelzőrendszeri nrunkasorán enc sz'eretnék
figyc|met fordítani'
A köZrevclósi intéanényekáltal mcgküldött jel7ésekproblématipusszelint a következő képet

család. ésGyermekió|éti Álapellátási Egység
1096Budapest,
Lenhossék
u' 7.9'
7;E-mail:
csgvk@feszgvi.hu
T el./fax|
275'6027,215-843

Ferencv óros i szoci dl i s ésGyerm ekj ó l éti I n tézm ény ek
Igazgatósóga
c s aIádtámogató ésGyer ekjó IétiRöz p ont

l t.t{lt\(\tiR(,s

A kedleti oktatási intéznénvek(óvodák. iskólák) ielzéseinekszrímaés egymáshoz
viszonyítottaránya a következőképp alakult 20 l 9-ben:

Kerü|etioktatásiintézmények

je|zéseinek
száma,aránya2019
.AIJpc||alásiE8y9c! rXo!pont

4o
..1=_

,rll,:s1ia3:*!i,

Jfuásihivataltólérkezőjelzésekszáma2019-benl volt, az AlapellátásiEgységegy nagykon!
személyrőlkapottjelzést.
Átmeneti gondozást biáosítóktól az Alapellátási Egységhez2, a Közporrthoz 5 kiskoruak
tehátösszesen7 jelzéstkapottintézményiink'
érintőjelzéséIkezett,
10 esetet
Az állampoleárokvaqv gYerme lffi
jeleáek az AlapellátásiEgységnek,
ebből 5 kiskoruról,5 pedig nagykorúszemélyrőlszóló
jelzés volt. A Központ pedig 6 kiskorut érintőjelzést kapott a fentebb megnevezett
jelzőIendszeritagoktól'
aránYoka kétszakmaiegyséqné]:
A jelzésekeadottvisszajelzési
jelzéseke
visszajelzések
tekintetébena következő adatokat lehet látni az
A
küldött
adatbázisban:

család- ésGyermekióléti Alapellát.ísi Egység
Lenhossék
u.7'9'
1096Budapest,
T el./ fax 2L5-6027,215-8437;E-mail:csgvk@feszgvi.hu

Feren cvá rosi szoc i á Iis ésGyef mekjól éti I ntézmények
Igazgatósága
c sq lá dtá mogató és Gyer mekJól éti Röz p o nt

AIape||átási
Egység
visszajeIzési
aránya

(9

Sámomra nem egyértelmű,hogy az adatbrízisbanem kerültek be a visszajelzésidátumok'
vagy nem születtek visszaje|zések,ezert hiányosak az adatbiLziserre vonatkozó sorai. Azon
nem ismerjük,tehátanonima jelzésttevő, visszajelezni
esetekben,mikol a jelzó személyét
hatósági
semtudnaka kollégákszámára'Az is előfordul,hogy magaa javaslata visszajelzés
ügyekben.AÍra is van példa,hogypéldául
a rendőrség
csak iratanyagotkérintézményünktől,
de amennyibennem fudunk az esetről' akkor jelzesnek is vesszük.Azonban a rendőrség
ezekbenaz esetekbennem e|sődlegesena visszajelző lapra kíváncsi' hanem magiira a
gyermekvédelmi
előznényre.
Annak érdekében,
hogy minimálisra csökkenthessük a jövőben a hiátusokat, illetve
hogy
mi
lehetaz oka azoknak,egyÍésábelső képzést
taÍtottunk'
megnézzük'
mely ajelzésben
kategoriá|ásárafókusált, illetveházonbelül a nyilvántartásfejlesáésreis
szereplőprobléma
hangsúlyt
fektetünk.

VisszajeIzések
aránya(AIape||átási
Egység
ésKözpont összesen)
!VIsíJ,c|r.5ckíl.nlJ

INIncsviisr.,c|rc'

Család. ésGyermekióléti Álapellátási Egység
1096Budapest,
Lenhossék
u.7.9'
T el./ faxt215-6027,215-8437;E-mail csgvk@feszgvi.hu
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Ferencv ár osÍszo cÍális és cy er m ekj ólétÍIntézmények
Iggzgatósága
csa lá dtá mog a tó ésGyermekj ó léti Kii zp ont

Az és7le|ö-ésjelzörendszeri
tagokbeszámo|öi
alapjánez az aránya l'ör etkezci:
A2 intézményük
álta|aFEsZGY|.nék
mégkü|dóttje|ző|apÍa
kapnak-e visszaje'zést?

.
.

lgén
N€ m

Az eltérésoka lehet' hogy a visszajelzésekmegtörténteka jelzőrendszeritagok felé,
ugyanakkora jelzéseketösszesítő adatbázisunkbanem kerültek rögzítésre.

szakmaközi megbeszélések
A szakmaki'zi megbeszélések
témáinakkido|gozásamely szempontokalapján töÍénik?
20] 9-ben mik wltak a jelzőrendszeri megbeszélések
témái?Mí alapján kerültek ezek a témák
'
jelzőfe
dszefi tagokjawslatai? Mikot tötté ik a
meghatdrozásra aktualitások, elakadósoh
megelőzően?
tét\tlfieghatálozás: a, elejénelőzetesen,vagt évkózben, eg)-eg) megbeszélést
Ha igen' mi l)olt az
Ha előzetes tervezésÍörténik akkor abban előfordult-e Íémamódosítás?
té áit a g/emebóléti szakemberekhatáfoztákmeg, |agy megjelenteka
oka?A megbeszélések
szociális ellátás szake berci, illetye a jelzőfendszer tagiai? Voltak-e isnét|ődő ténók a
megbeszéléseken?
Ha igen, mi az oka?
A 2019.benmeqtartottszakmaközi megbeszélések
|. Keriileti bölcsődék ésóvodák' a FESZGY] csallid.és G'yer ekjólétiAlapellátási Eg)sége,
a Csalód-és GyermebóléÍiKijzponla, yaldmint az oNodai és]skolai szociális segítők
C soportja r észvétel éyeL 20|9'04.25.
A megbeszé]ésre
a 20l8-ban, a kerületi bölcsődékkelés a FESZ Védőnói szolgálattal
megbeszélésen
merü|t|elaZ igén).
megtaflon
szakma|.ö/i

család' ésGyermekiólétiAlapellátási Egység

1096 Budapesl Lenhosséku' 7-9'
T e,'/ Ía*21'5.6027,275-B437;E.mailIcsgvk@feszgvi.hu

F er en cváf osi sz ocló l i s ésGyer mekJól étl Intézmények
Igazgatósága
családtámogdtó ésGyermekióléti Kőzpont

Témák:
.

FESZGYI struLtúrája:Család-és Gyermekjóléti A|apellátási Egység/család-és ria
\.-)
fogalma,szolgáltatások
GyermekjólétiKözpont feladatai'esetgazda
. A kelületi intézményekészlelő-ésjelzőrendszeri együttműködése:jelzési
kötelezettség.
pÍevenció szolgáltatások
kérdése
ajánlása,jelzések.visszajelzések
r ovodai felvételelőkészítése'
bölcsőde-óvodaköái információ#amlás:esetátadások
beiratkozíselótt
. óvoda kötelezettség
alóli felmentés
kérdése
o Szülői felülyeletijog kérdései
a beiratkozáskapcsán'valaminta GyermekekÁtmeneti
otthonábanélőgyermekekeseten
. Hiányások kérdése
. Az óvodai és iskolai szociális segitők munkájával kapcsolatostapasáálatok,
szükségletfe|mérés
stb.
2. BMSZKI ker.ületben
találh(Llóhajtéhalanszáltói(Aszódi ÉjjeliMenedékhelyés,Nappali
Melegedti,Átmeneti Sállrás Gyáli út,Külsö Mester Ármenetisállás, Táblás ÁtÍneneti
sát]ás és Nappali Melegedő, és a FESZGYI Család.és Gyermekjóléti Alapellóldsi
Egysége,
Csalár|-ésGyetnekjólétiKözpontja tészvételével:
20l9. 05.29.
Szinténa 20l8.ban megtartottszakmaközi megbeszélésen
merült fel az igénya sállók
részéről
a rendszeres
személyes
egyeáetésÍe'
Témák:
.
.

jelzőrendszeÍi
Az észlelő-és
együttműködés
részletei(az e|őző Ínegbeszé|és
óta eltelt
időszakbantöfiéntváltozásokkérdése)
Jövőbeli tervek:eljárásrendekre
vonatkozóinformációk'protoko||ok
stb

3. KerüleÍi házi g)ermekorvosokésa FESZGYI Csalód-ésGyermekjólé|iAlapelló|ási Eg/ség,
a Csa!átl-és Gyer ekjótéri Közpok|, vala|nitl! az Óyodai és Iskolai szociális Segítők
('oportja részvltelével
20lq' 08'07'
A tavalyiszakmaköá megbeszélést
követöen 20l9-benaz egészségügyi
szolgáltatóknakis
irrísbanktildtünktájékoáatólevelet a jelzésikötelezettségrőlésannak elmulasáásiínak
következÍnényeiről,
ezértsziikségesnek
taÍtottuk,
hogy személyesen
is legyenlehetőség
az
egyeáetésre.valamint az óvodai és iskolai szociális segítőkcélja,hogy az oktatási
intézményekben
mentii|higiénés
teamekbenhatékonyan
fudjanakdolgoaniaz egészségügyi
szolgáltatókkalis, hiszen a védőnővel'az iskolaorvossalegyüttők is lészeiaz oktatási
(pedagógus'pszichológtrs,
intézménynek.
Igy az egy intézményben
dolgozoszakemberek
védónó, isko|aorvos'óvodai-ésiskolai szociális segító) az intézményben
felmerülő
problémáka,helyzetekeadekvátválaszttudnakkidolgozli, tearnmunkában.

család. ésGyermekiólétiAlapellátási Egység

1096 Budapesl Lenhosséku.7-9'
T el./fax: 275-6027,21.5-8437;E-mail:esg.kt@&szsalbu

F ef en cvá ro s i szo ciá l i s ésGyer mekjól éti I nté,mény ek
Iga2gotóságg
cs al á d tá moga tó és Gyer mekjól éti Kóz pont

Témák:
.
.
.
.
.

Az ovodai ésIskolai Szociális Segítócsoport bemutatkoása.eddigi tapasáalatok
összegzése
Egyeáetésaz iskolaorvosi ésgyermekorvosikompetenciríkól
Je|zésikölelezettség,
GYSZ4 gyermekvédelmi
adatlapokkal
kapcso|atos
tapasáalatok
javaslatokról
(a
Tapasáalatoka gyermekorvosok
megtett
által
szakorvoshozirrányítás
kérdésében)
Adatvédelem
ésajelzésikötelezettség
összefiiggései

4 . Keiileti kórházak (SoTE' Dél-Pesti centrumkórház, Gottsegen Gyorgy országos
Kardiológiai Intézet)és intéznényúnkke|
kapcsolatban ólló kórhcizak (Heim. Pál
Gyermekkórház,PéteIrysándol Utcai Kórház-Rendelőintézet
ésManninqelJenő oTRI)
yalamin|
löbb osztáb)ónak szocíólis munkósai,
a FESZGYI Csalátl-és Gyernekiólé|i
Álapellótási Eglsége,Család-ésGyermekjólé|iKözpontia ésaz o|odai ésIskolai szocialis
segíÍőkCsopoflja lésnételéveI:
2019. 08.0.7
.
Az elmúltévekbenfelmeÍü|taz igényintézményiink
szakembereiben'
hogy személyes
egyeáetésre
is legyenlehetőség
a kórházi szociálismunkásokkal.
Témák:
.
.

Bemutatkoás,a kórhrizakban
működő szociálismunkaismertetése
je|zórendszeriegyüttműködéslészletei,szektor semlegesprotokoll
Az észlelő-és
alapján

(általános iskolák), a FESZcy] Csald(]-és
5 . A kerületi alapÍokúok|alási intéz|héhyek
GyerfuekjólétíAlapellálási Eglség' a Család-és Gyenkebóléti Közponl, i)alahin| az
owdaiés Isko|ai Szociólis segítők Csopo|li c|tészyéLe|ével].
2019.1I.25.

Az óvodai-ésiskolai szociális segítőkaz oktatásiintézményben
folytatotttevékenysége
ésaktu.í]issá
vált, hogy a
élőbbé
tettea FESZGYI kapcsolatátaz oktatásiintézmények](el
jövőképről
diskurzustfolytathassanak
a szakemberek.
tapasáalatokól ésa
Témák:
.

Övodaiés iskolai szociális segítők munkájával kapcsolatos tapasáalatcsere
jó gyakoÍlatok,
ji'vóképstb.)
(nehézségek,
. Jelzésikötelezettség
(illetékesség,
igazo|t.igazolatlan
hiáLnyzások
stb.)
. Pedagógiaivélemény(szempontsoÍ)
. GDPR (tisáázandókérdések'
a KItv. változisai)
o Iskolai próbaidő kérdése
(plóbanapkérdésének
tapasztalatai'
fókuszban a gyetmek
érdeke)
o HÍDprograIn(infoÍmációgyűjtés'
tapasáalatok)
o Magántanulóijogviszony-egyéni
(az újeljárástapasáalatai)
tanrendkérdése

Család-ésGyermekjólétiA|apel|átásiEgység
1096Budapest,
Lenhossék
u'7-9'

T el./fax: 275-6027,215-8437;E-mailrcsgvk@feszgvi.hu
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Fegyelmi tárgyalások (előzetes egyeáetés,információgyűjtésszükségesség€a
tárgyaláselőtt)

6. Kerületi középÍokú
oktatósi intézmények,
a FESZGY] Csalód.és Gyernekjóléti Alapellátósi
Eplsége, a Család-és Gyerüebóléti Közpohla' valcrmintaz ovodai és]skolai szociális
2019.|| .26.
seqítők c soportja résryéte|ével:
A megbeszélés
indokaaz alapfokúoktatásiintézményekével
azonos,tehátelsődlegesen
az
valaminta jelzőrendszeriegyüthnűködés
óvodai ésiskolai szociális segítőtevékenység,
részletei.
Témrík:
.

Ővodai és iskolai szociális segítők munkájáva| kapcsolatos tapasztalatcsere
jó gyakorlatok,
jövőkép stb.)
(nehézségek,
. Jelzesikötelezettség
(illetékesség,
hiányások stb.)
igazolt.igazo|atlan
. Pedagógiaivélemény(szempontsol)
. GDPR (tisáázandókérdések'
a Kntv' változisai)
o Isko|ai góbaidő kéÍdése
(próbanap kérdésének
tapasáalatai, fókuszban a gyermek
éIdeke)
. HÍDprogram(infomációgyűjtés,tapasztalatok)
. Magántanulói jogviszony-egyénitanrendkérdése
(az újeljárás tapasáalatai)
. Fegyelmi táÍgyalások(előzetes egyeáetés, infomációgyűjtés szükségessége
a
tárgyalríselótt)
. I{úságitagozattalösszefiiggö kérdések
. Dirí.kmunka
vállalásávalkapcsolatostapasáalatokmegvitatása
. Már nemtanköteles,16.életévét
betöltött ditíkokhelyzete(szolgáItatásokba
delegáIás.
jelentósége)
közvetítés
A fenti felsololásbóllátható,hogy a szakmaközitalá]kozóktémáitegyÍészt
évelejénállítjú
yéye
jelzőrendszeri
előző
évi
tagoktó|
éÍkező
igényeket,
össze, figyelembe
az
Másrésztpedig igyekszünk rugalmasanalkalmazkodnia felmerülő új
témajavaslatokat.
igényekhez'
változásolihoz.
A jelzőrendszeritagok .visszajelzésükalapján- fontosnakés előre mutatónaktartják a
szakmaközimeqbeszéléseket:

család- ésGyermekiólétiAlapelláuísiEs|séB

1096 Budapest,Lenhosséku.7-9'
Tel./fax 215-6027 , 275-843 7; E-maiI esgyk@&szgllbu
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Ferencvárosi szociális ésGyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága
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(aho|egy-egy szákmaképvise|ői'
Előrevivónek tartja-ea szakmakjzimegbeszéléseket
méghivottjai
és
etóre
tematizá|t
kérdéseketVitatnak meg)?
intézményeia megbeszélés
a lsen

A jelzőrendszeri tagokataz évsorlíía személyestalálkoások solán' valamint az évelejéna
beszámolóik megkérésekorírásban is megkérdezzüka témajavaslataikról.Az elmúlt két
évben, így 2020' januárban is google kérdőív formában kérdeztiik az ene vonatkozó
j avaslataikat.
véleményilket,
igényük
a szakmaimegbeszé|éseket
i||etően?
A jóvőrenézve
mirevanszükségük,
egy'egypoblématípuskóré
tóbb *kmá képvj*|óive|
közösen 9eÍ.''
ugyanÍgyfo|y,iatódjanaka
szákmakózime.''
íinc gÜksóqem á *kmákózi

25 Í64.1%)
'J3(33.3%)

Veszé|yeztelenség
bméMiró|
dé
A 'enli€k sémrs*k'
s2eÍinlem
a '''

Ismétlődő kéIdésekkelévek óta találkozunk a szakmai megbeszéléseken'melyek a
bántalmazássalkapcsolatosjelzési kötelezettség'a áIt adatkezelés,a jelzőlap hasznlílatával
a pedagógiaivélemény
ésegyéb
a hiányásokól való jelzéskérdése,
kapcsolatoskérdések,
tartalmáravonatkoznak
szakvéIemények
okai lehet a társszakmákbanis mesielenő fluktt!,ációésa
Az ismétlődőenfelmerü]ő kérdések
leterheltsés.
Család- ésGyermekjóléti Alapeuátási Egység
Lenhossék
u' 7.9.
1096Budapest,
T el./ fav,t
275-6027,2L5-8437;E-mail:esga&!@&szgd-b!l
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Igqzgatósága
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Továbbá érzékelhető.
hogy a Gyvt. a|apelveinek,szemléletének
átadása a jelzőrendszer
tagiainakaz elmúlt22 év soriínnem sikerült maradékta|anul.
ezértsztikséges
visszatémia
megbeszéléseken
(veszélyeáetettség
az alapfogalmakhoz,
szakmaievidenciiákhoz
fogalma,a
|. r
jelentősége,a jelzőrendszeri tagok saját hatáskörben
veszélyeztetettség
ész]elésének
elvégzendőfeladatai'a jelzésmegtételea gyakorlatban,a jelzéstkövető együttmúködés
részletei. szakvélemények megküldésének jelentősége, esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon
va|ó részvétel
fontossága'a gyermekijogok érvényesiilésének
kérdései,
stb.).
Ugyanak:kol
a kerületbena 2016.osjogszabá|yváltozÁsÍ
Íne$e]őzíJen
is volt törekvésésbevett
gyakorlat a jelzőrendszeri tagokkal való együttmíiködéselmélyítésére,
a (endszeres
kapcsolattafiásra
oly módon, hogy az akkor mégGyermekjólétiKözpont családgondozóia
kerületiintézményekl(el
kapcsolattartóként
működtekegyütt.Ez a gyakorlatban
aztjeIentette,
jelen
hogy a családgondozókaz intézményekben
személyesen
voltak, így az intézÍnények
szakembereiveI
rendszeresen
tudtakegyeáetni.

J€ | zőrendszeri egvüttműködés.kaÍrcsolattartás
a kötelező feladatokontúl
A kóte|ezószakmai ker€ t eken hil, mi|yenkapcso|atottart a j€ | zórendszeri tagokkal?
Áz eg)üÍÍműködés
'fejlesztéseérdekében,a jogszabályban meghaldtozo feladaÍokon lúl'
milyen módon és sűrűségbentar|oltak kaPcsoloÍota |aÍ.okk!ll?Mennyire be|o hatóak a
jelzőrendszeri tagok a segítőmunkába?
Személyeskonzultációk,telefonontörténő egyeztetések,
és írásostájékoztatókküldésével
próbáijuktágitania kötelező szakmaikereteket,
egy-egyaktuáliseset,helyzetkapcslín.2019ben a jelzőrendszeritagokatírásbanis tájékoáattuka jelzési kötelezettségrőlés annak
elmrasztásával összefiiggő jogkövetkeznényekról. Az írásos tájékoztató kiküldését
mege]őáéka szakemberekkel
va|ó személyes
találkozások,melyekencélvolt á szakembelek
megnyerésea gyermekek érdekétképviselő szemléletnek,gondolkodásmódnak.Azt
tapasztaltuk,
hogy ezek a személyes
találkoási alkalmakfontosakvoltak az alapvetőközös
célok megfogalmazrísa
miatt' va]aminta gyermek,4<liensközpont(l
múködésmód,szemlélet
átadását tekinlve' Eá követően az írásos tájékoáatók is emésáhetóbbekés kézzel
Í.oghatóbbak
ta|án. E tájékoáató levélbenarról is informáltuk a szakembereket,hogy
jelzésikötelezettség
intézményünk,
a jövőben, amennyiben
elmulasztásávalszembesü|,úgy
íÍásban
tájékoáatjaa megfele]őszeÍveket,
éseljárástkezdeményez.
Továbbá a 2020. márciusban megváItozott1998. évi L)C(XIV. töwény a családok
t|ímogatásfuól
15.$ (1) alapjánszinténírásbantájékoztattuk
az okatásinevelésiintéznényeket
az
i gazolatlanhiányzásokkalkapcsolatosmegv.íltozott
eÜ.inisrendről.

Család.ésGyermekiólétiA|apellátásiErység

1096 Budapest,Lenhosséku. 7.9'
Tel./fax:215-6027,215-8437;E-mail:csgyk(Dfeszgyi.hu
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Ferencvárosi szocililÍs és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósliga
Családtámogató és GyermekjólétÍKözpont

A 2020. márciusbrurkihi.delett o.ságos ján'anyveszélyniatt is kü1önösen Íbntosnaktanja
jntóznényünkaz ok|atási-nevelési
intÓznónyek tájékoz|a|ását
a negváltozotte]járásrcndről,hiszen
mar nem a
ennek éflelmébel1
az 50 óra igazolatLallriányás után a csa1ádipótlékszüneteletelést
hancm a
gtálrhivata]ok kezdeményezika
családtánogatástintéZijkomíinyhi\'a|a]iosztály Íb]é,
ncr.clésiésoktatásiintézmén5''ek'
I.,7Zelijsszeliiggésbe1l
továbbra is cél.hogy a hiányásokat idóbcrrjelczz'ékaz okta|ási-nevelési
is előidé21ethián!'zást.
digitális oktatísravaló áttérése
intéanrélryek.
aZ oktatási intézmén}'ek
Számítógóppclstb'
hiszen ncm biaos, hogy rninde11család rcndclkezilt in1emetszo]gálta1ással'
F.ontoshangsúlyoani.hog-vczckben az esetekbenis nagy Ítlclőssógc r'an a pedagógusokn.ak.
|.elé,hisze11 a ke lctj
ok|atási intéznrónyckrrek.hogy je]zéssel é]jcnck intézmén}'i]n1.
va'1szimítógépckcljuttatásárais példáLlla riiszoruló családoklroz'Arrírl
adomár1okból lehettiség
hogy rnindenfelnőtt sakcmber megtegyen
hogyjelen lrelyzetbenkcizös feleliisség.
nem bcs7éIl'c.
rnindcntazéí.hog}'a gyelekeknc nlorzsolix]janak]eésne essenekki az oktatásirendszerből'
]] ]er'ólbcn tájékoztat|ukaZ óvodákat. iskolákat a 1.19/1997'0X. l0.) Konn' rendeleta
g}'ánhatóságokól. va]anint a gyemek\édelnj ós gyánltigyi eLjárásról (ovábbiakban Gyer.)
váltoásáol is. mcly 2020. 01' 01-tő1 hatályos és a FESZGYI Csaltid-ésG'vennckióléti
KöZpontot órinti. A j('vőben intézmónytinknéla jelzórendszer.it.elelősés tanácsadó felac]ata
lesz -a iogszabály!á]tozás n]egclő7ően a gyámhivalal i.eladatavolt- a7 50 óránál ke\'esebb
igazolatlan hián'v7ás csctén a családi pótlék iogosultiának tájékoz|a|iisa.a beél.ke7ett
e 5 ( L < ( r ö| | i a 1 ! / d 5 U k :r rj |d c L \ a uric. z c t c . c '
^ személyestalálkozásokal má| nemcsak mi kezdeményeztük.lri.rnem2018-hoz hasonlóan
minket js hi\,tak egyeztetésle jelzórcndszeri tagok, történtek kon7ultációk az ij
ís'
kezdemón\'czésiikr.e
A ta]á]kozásoksűrűségevál|oZó, míg volt 01yanjclzőrenciszeritag' irkivel 2018-banninimun'r
'1 a]kalommal találkoztünk szernól'Ycsen.20l9-ben vele csak eg'v alkalomrrlal-Igyeksziink aZ
során'
aktualitásokatligyelembe vcnni a kapcso]attartás
I.o\'ábbáa je]Zőrendszcritagokataz év 1b1}amánírásbantájékoztatjukaz őket érintőképzési
lehetőségekíől.kon1erenciákró1.inÍbnnációkról'
l.lgy nregbeszélés
során a kerületi ór'odák képzósi igónye kapcsán elkezdődött egy valódi
együttműködés.az óvodák és intéZnényünkkö7öscn ter\'ezi a ,,N'v.ugiovi.'Plogram kóp7és
meg\alósítását. mcgosz|vil annak kö]tsigcit aZ intézményekkijzö|t. |eltéte]c7hctőensokat
lendítcttaz egyt]ttműködésminősógénaZ ó\,odai ésiskolai szociális scgitők mrrnkája.

család- ésGyermekjóléti Alapellátási Egység
Lenhossék
u' 7.9'
1096Budapes!
'l el. fax 275-6027,21,5-8437;
E'nrail:
csgykl@&5r$4.!!
/

F eren cvó rosi szoc láI i s ésey ermekjó léti Intézmények
Igazgatósága
csaIádtámogató ésGyermekJóléttRózpont

20|9-ben az ovodai és Iskolai Szociális segítők csopoÍtjaa felmenő rendszerbenvaló
építkezés
során az óvodák ésaz alaplbkúoktatásiintézmények
utlín,a középiskolrikbanis
megkezdtea tevékenységét'
Az e]őzetesegyeáetéseklehetőségét
megragadva,a tavalyi
évhezhasonlóanigyekeztema csopoÍtkoordinátorávalegyüttmegielennia középiskollikkal
folytatotttrtgyalrísokon
ésajelzőrendszeriegyüttműködés
részleteit
is ismertetni.Volt o|yan
középiskola,ahol miír az első beszélgetésnél
az intézmény
részérőla gyermekvédelmi
Í.eladatokat
is ellátó szakemberisjelen volt az iskolaigazgatójánkívül.
tsszességében
elnondható,hogy a személyes
kapcsolatépítés
éstartásalapjaajelzőrendszeri
tagoksegítőmunkábavaló bevonásának'A jelzőrendszeritagokmáI em|ített
beszámolóiban
isjelenik
meg
mríraz igénya személyes
egyeztetésre
ésaz együttmÍíködésre:
(ahol a család is jelen van a szakemberek
..Előre vivőnek tartja-eaz esetkonfelenciákat
mellett)?
Ila igen,mit nyefi be|őle,mint szakember?..
éIzema kommunikációnakezt a formájáta család felé'A családjobban
,'Hatékonyabbnak
(többnyire),lra pedig nagy az ellenállás,
elfogadjatöbb szakembeÍegyöntetű véleményét
akkor a szakemberekegymásttámogatják.',
(aho|
E|órevivónektartjá.eaz esetkonferenciákat
a csa|éd
isje|envan'a szakemberek
me|lett)?
a lsen
a Nem

Eqyébszakmai talá|kozók:
l'

Eves gyermekvédelmijelzórendszeri tanácskozás:20l9. február 28.

A tanácskozásDlenáriselóadlásainak
témakörei.előadói:
. Partners|Iungary Alapítvány: B.rcsó Flóratténer, mediátol:'.ResztoÍativ
gyakorlatolikal
az iskolaibántalmaziisok
megelőzéséért',
. BRFK Ix' Rendőrkapitányság
Ámón Andráskapítányságvezető:
',A biztonságos
intemethasmálat,kiskorúakat
érintőintemetbűnözés,
bűnmegelőzés''

család- ésGyermekiólétiAlapelláLásiEgység

1096 Budapest,
Lenhossék
u.7.9.
T el./fax|215.6027,2|5-8437;E.mailIcsBvk(öfeszgvi'hu
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.

FESZGYI: dr' Ánda Péterjogász|'.vá|^- szü|ói felügyeletijog kérdéseia
nevelési-oktatási
intézményekben''
Szekciók/workshopok:
o 1. szekció: FESZGYI: dr' Anda Péter|''Adatvédelemaz oktatási-nevelési
-beperelheti-e
gyermekvédelmi
intézmények
fe|adatkörében
a szülő a szakembert
szakmaivéleménye
miatt?''
o 2. szekció: Magyar Ókumenikus segélyszervezet'Biztos Pont Regionális
I1rizi'sanbu]lancia,F
óklya lg'xes:,,Erőszak a családban',
20l9. március22.
2 . MeghívásráIésávettünka védőnőiÉrtekezleten
a Kerekerdö Övodábanegy. a sz2kmaliözi
3 . Ese|konzultáció|öbb óvoda részvéle|ével
megbeszélésen
felhozottkonl(rét
esetmiatt:20l9. május l4.

4 . PestiKözponti KerületiBíróság:2019.május
immiárnegyedik évbenvettünkÉsá az általuk szervezett
A bíróságkezdeményezésére
kerekasztalmegbeszélésen.
ahová a kerületek gyámügyi csoportjait'a család. és
gyermekjóléti
központok munkatársait
hírtaa PKKB'

5 . szakmai egyeztetés
a jelzőrendszeriműködésrőla BGSZC szily Kálmán Műszaki

Szakközépiskolája,szakiskolája és Ko|légiumában,azóvodaiésiskolai szociális
segítő, az iskola pszichológus és gyermekvédelmi szakembel teamjén,
20l9.szeDtember
10-én.

6 . Szakmaiegyeáetésa jelzőrendszeriműködésrőla BGSZC Halsányi JánosGazdasági
Szakközépiskolaésszakiskolábanaz óvodaiésiskolai szociális segítő'valamintaz
iskolatantestületével.
20lg.szeptember
l ó-án.
7' Meghívásrarésávettünkaz óvodavezetőiéItekezleten:
20l9' október16'

Eves intézkedési
terv
hogyan'mely szempontokalapján történik?
Az évesintézkedési
terv elkészítése'
Mi volÍ a 20]9' évi intézkedésiÍerv elkészíÍésé
ek módja? A lerúeh megbgalmazoÍt
célkitíizések
hog,j.rnsztileínekneg? A negvalósttlt és meg nem valósult céIokértékelése,
íeliilvizsqdlaÍaésnódosíÍásamikor éshog/ah történÍ?
terv elkészítésénél
az Alapellátási Egységés a Kt'zpont szakmai
Az éves intézkedési
vezetőivel és óvodai és Iskolai Szociális segítők csoportjánakkoordinátoával történik
egyeáetés,figyelembe yéve az éy közben, a jelzőIendszertagiaitól érkező igényeket'

család. ésGyermekiólétiAlapellátási Esrség

1096 Budapest,Lenhosséku. 7-9'
T e|'/Íax|275.6027,275-8437;E-mail:e5gyk]@&szgZllu

Ferencváfosi szociális ésGyermekjóIétl lntézmények
Igazgotósága
cs a ló d tám oga tó és Gyermekj ó l éti Kiizp on t

valaminta fejlesaendőteÍületeke,együttmúködéseke
fókusálva igyekszünka
kéréseket,
lenel ésa7érin(endö
timádatöss7eá||itani'
..,
A megvalósulVnemmegva|ósultcélokat'elmaladtprogramokatsintén év e|ejénvesszuK
sorra,illetveaz aktualitásoknak
megf€ l elően beeme]ve
az évestervbe.
terv:
A 2020.éviintézkedési
ígya 2020-as
egészségügli
szolgaltatókkalva|ókapcsolatfelvélel.
20l9-benelmaradta.ÍblnőIÍ
jelzórendszeritennivalókelsődlegesfeladatalesz ennekpótlása.EzÍ a2 a tényis siirgetiés
kollégámaz egészségügyi
indokolja, hogy a szociális diagnózis felvevő esetmenedzser
látjuk, és eá 20l9.ben
szolgáltatóktól is váÍja a diagnózisba közvetítést.Célszerúnek
egyeÍettiik is, hogy együtt keressükfel a szolgáltatókat.Egyrésá tájékoáatjukóket az
jelzőrendszeli együttműködésrészleteiről,máslésá pedig a szociális diagnóás
észlelő-és
jelentőségéIől,
annakfeltételeirő|.
fo|'.Ía\\rk
az első ésa
Már 20l9-ben is telveáiik' hogy a 20l8-as szakmaközi megbeszélést
g|úühiyalalokkal,\EyanakkoÍ20l9-ben elhalasáottú eá a megbeszélést,
meÍt
másodÍokú
jfuisi
vezeÍőváltás
hivatal esetében
a
mindkéthivata|banszemélyiváltoások történtek.A
igy ez 2020-ban
láttuk későbbiidőpontbanmegtartania megbeszélést,
miatt szükségesnek
válik aktuálissá.
A bölcsődékkel, védőnőkkel,gr'ermekorvosokkal,óvodákkal ésoktatósi intéznényekkelvaló
is
felmerült,hogy a nevelésielhanyagoláskérdéseit
részletesebben
megbeszélések
esetében
jelzések
hiszen a
érdemeslenne köÍüIjámi' példáulmeghivottpszichológussegítségével,
észlelés.)
énékelésekor
kapottadatokis eá az igényttámasájákalá.(Korai probléma
ennek
A TEGYES7 kíjlTnböző eg)ségeiÍis terveáük meghívni szakmaközi megbeszélésre'
elött.
átbeszélni
az intézkedési
teÍvelkészítése
íészleteit
szinténszükséges
a szakmaközi megbeszelést
A Pedagógiai Szakszolgála||alvaló személyeskapcsolattaÍtásban
egyiitt
tekintve kimaradta 2019-esév, ugyanakkormás je|legű szakmai rendezvényeken
közös
szakmaközi
megbeszélés
megszervezése.
vetti,inkrésá'2020-banismétszükséges
a
(időpontokmegi€ | ölése,témajavaslatok,
helysánekstb.)intézkedési
terv készítése
A részletes
van.
mégfolyamatban
A 2020. márciusbana covlD 19 járványveszélykövetkeáében kialakult helyzet és
terv
bizonyul az intézkedési
kihirdetettkijárási korlátozás miatt egyelőre kérdésesnek
időpontjai egyelőre nem
megvalósíthatósága.Emian a szakmaközi megbeszélések
szolgáló
és kapcsolattaÍtását
meghatározhatók.A jelzőrendszeritagok kapcsolatépítését
jelentősége
személyes
találkozásokban
lejlik'
melyeket
a
éppena
szakmakőzimegbeszélések
kialakult veszelyhelyzetidőszakábantanácsoselkerülni' Emellett az online ta|álkozókhoz
infrastruktúriíja
sajnosnemmindenjelzőrendszeritagnakál| rendelkezésére'
szükséges
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Je]enlegkérdéses
időtaÍtarna'
mely a tervezésre
is hatássalVan.A járvány
a veszélyhelyzet
miatti intézkedések
hosszúidejúfennállásaeseténérdemeslesz a személyestalálkoáson
kíviili egyéb lehetőségeket
is megfontolni, mint pl.: elektronikus úton lebonyolított
információcsere,esetlegesvideó üzenetbenbejelentkezőelőadó fe|kérése,
és a !ideó
jelzőrendszeri
jelzőrendszeri
eljuttatásaa
tagoknak stb. Nehezitheti a
tagokkal való
kapcsolattaÍtást
az esetleges áthelyezéskéIdése/lehetősége
is' hiszen előfordulhat a
krízisheJyzet
keze|ése
érdekében
ttjrténő
munkaelőátcsopoltositás,
átszervezés
is'
Tekintettel arra' hogy a járványveszélymiatt otthon maradó családok életébena
megnövekedett Í.eszültség
okán is gyakoribbá válhat a családon belüli erőszak -a
bánta|mazások
mostgyakollatilaga négyfal között. következÍnények
néIkültörténhetnek-,.az
elhányagolás,
kiemeltennagyhangsúlyt
ezértajelzörendszeriegyüttműködésre
kell fektetnia
járvány okozta veszélyhelyzetben.
A családokéletében
most személyes€ nnem, vagy csak
jelennekmeg azok a szakemberek(pedagógusok,védönök stb.),akik a
kisebb méItékben
ploblémátés7lclniésjeleai hivatottak'
A jelzőrendszeritagokkala jáÍványidejéna kapcsolattartás
elsődlegesenelektronikusúton,
valamint telelbnon töIténik. A jelzőrendszeri együttmúködésre,
a jelzési kötelezettség
teljesítésére
a veszé|yhelyzet
idejénmég nagyobb szükségvan, hiszen a bántalmazott'
elhanyagoltgyerekek és felnőttek a bántalmazójukkalösszezárva kényszeriilnektölteni
napjaikata kijárási korlátozísidején'Ezérta digitális oktatásbanIésá vevő pedagógusokés
egyéb területen do|gozó szakemberekszerepe megnó. célszerű a kliensekkel való
elektronikusvagy telefonoskapcsolattaÍtás
során is törekedni arra,hogy a bántalmazott
meg
kaphasson,úgy' hogy az adott szakemberél a jelzési
tudjon nyílni, és segítséget
gyermekjóléti
kötelezettségével
a család-és
szolgáltatófelé.
A válsághelyzetrevaló tekintettela Család-éscyemekjóléti Központ és a család.és
GyermekjólétiAlapellátásiEgységszakmaivezetői létrehoááka kétszakmaiegységközös
Facebook ktizösségioldalát, ahol a kliensek é5 a jelzőrendszeritagok is megtaláljáka
legfrissebbintézményünk*el
kapcsolatosinformációkat.valaminta kerületiellátórendszerről
va|amintintéznényünknyitva taltásáról'
szóló tájékoaatókat.Az oldal elérhetőségérő|'
járvány
továbbáegyéb,a
idejénfontosinfbrmációkróIírásbantájékoztattuk
a jelzőrendszeri
tagokat.
A szakmaközi meqbeszélések
módszeItanal
Az elmú|tévekbena jelzórendszeritagoktóI érkező igényeketfigyelembe véve,előIe
tematizált témakörökről, jogszabályi értelmezésekől,egymás sz-akmaieljárásrendjéről,
aktualitásokrólegyeáettünka szakmaközi megbeszé|éseken.
Ugyanakkormindig felmerült
egy-egykonkréteset,ésannakfeldolgoása itánti igényis.
Ezértdz eseImegbeszélő
módszerénekbevi|elea szakmLlk.Eimegbeszélésekre
merü|t
teÍykén|
fel. Eá ajelzőrendszeritagokis visszaje|eaék,
a 20l9-ről szóló évesénékelésükben.
család. ésGyermekióléti Alapelláüisi Es|sé8
1096Budapest,
Lenhossék
u.7.9.
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Ugyanakkor az esetmegbeszélés,
esetfeldolgozásspeciális tudást igényel,és célként
t;i
foga|maztukmeg a szakmaivezetőimmel,hogy a következó évekbenszükségeslesz ilyen
1--r
irányúképzésben
résá vennünk,vagy esetlegfornístigényelniazén,hogy esetÍnegbeszélő
juttathassuk
csoportlehetőségéhez
a jelzőIendszeritagokat.
E teÍv megvalósitásáhozplusz forrás is szükséges,a pá|yáLzatilehetőségekszíikösek e
-az esetmegbeszélő
teÍületen,
ésa sajátpályázatitapasztalafun](
csoportról-szakmaiaggályt
kapcsolatban'
Tehát a jelzőrendszeIi
vetett l.el a csopoívezetésse],hozzáéíéssel
csoportteÍvezésénél,
szervezésénél
körültekintően,megfontoltan
szükséges
a
esetmegbeszéló
pénzügyiésa szakmaiszempontokat
is figyelembevemi.
Mi seeít€ n éa ielzőreddszeriobb műkódését?
véleményeszerint mi segítenéa ielzőÍendszer jobb működését?
a jelzórendszeritagokkalvaló
20l9-ben is jelen volt ésvaÍ a Íukluóció, mely megnehezíti
egy
együttműködést,
hiszena szociálissegítőmunka
fo|yamat,amibena gyakori személyi
váltoások akadáIyozzÁk a minőségi muúavégzést,és a szükségesinformációáramlríst'
válik a munka'
széttöredezetté,
átláthataÍlanná
véleményiink szerint a megfelelő infoÍmációáramlást, a rendszeres kapcsolattartilst, a
a stabil szakemberállomrány
meglétekiegyensúlyozottabbátenné.
szakmaifelelósségvállalást
Ezzel összeffiggésben
a mllnkaerőmegtarrrís
kell, hogy a jövőben fokrrszbakerül.jön' az
anyagi éserkÓlcsi elism.rl"'t is beleértve.
Hosszútávon az észlelö-ésjelzőrendszeritevékenység
minőségétis javíthatjaa pályán
és
megbecsü]ése,
továbbá a Íblyamatos
maladó szakembelek munkájának elismerése
is segítené.
Hiszena szakemberek
közérzete,állapotaa veszélyeztetett
fluktuációmegállítását
gyerekek érdekében
végzettmunka minőségévelés a szakemberiszerepvállalássalis
jelzőrendszeritagok fluktuációjánakoka lehet többek között' a
összeffigg'Az észlelő-és
feladatellátris,
folyamatoshelyettesítések
miatti leterheltség,
a tulzó adminisztratív
a nagy
pályaelhagyáshoz
mely kiégéshez,
is vezethet.
érzelmimegterhelés'
A jelzörendszer tagjait a beszámolójukbanmegkérdeztilkanól, hogy mennyire érzik
magukatleterheltnek'A39 vá|aszadó94.8%o.a
érzimagátközepesenésnagyonleterh€ l tnek.
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leterheltnek?
on ésmunkatársai
mennyire
éftikmagukat
a Msyon

Ha:gen, miben érzimagát |eterheltnek?Több Vá|aszt:sadhat!

szákmá]tovékenység
AdminlsztÍa|iv
levékenység
He|yenesÍlés

1 9( 5 1 . 4 % )

Munkakórónklvúi szakmai
tevéken}tég
Ére|m]tú|teÍhe|tséo

megközelítése
miattmindenképp
miatt,valamintaz esetekrcndszerszemléletű
A leterheltség
szükséges volna az egészséqügli szolgáltaÍóh a kö e',elési intézméhyekesetén
eseííeldolgozócsoportfa'vaglszupervíziÓra.'
A jelzőrendsze együttmúködésta fentiek alapj.ínmegköniyítené,ha kipihent, megfizeteft
kollégríkkal lehetne a jelzőrendszenől együtt gondolkozni, akik befogadóan, nyitottan
állnának e kéIdéshez.Jelenleg azonban a jelzés megtételemég nagyon sokaknak ,púp a
hát.án''.éscsak a kényszert,a köte]ezettséget,de nem feltétlenüla gyermek éIdekétlátják a
jelzőrendszeri munka lényegének.
Elmondható, hogy több szaL1eúletennagyrésá ',tűzo]tó',
a sok egyeztetéstigénylő innovatív közös
munJ<azajlik, így a rendszerszemléletú,
a jelzőrendszeritagoktólma
gyermekvédelmi
vízió,jövőkép megfogalmazása
éslétrehozása
mésnemelvlírható'
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is' ha a
Nagyban megkönnyítenéa saját és a jelzörc dszeri tagok munkavégzését
jogszttb(tlyok
változnánaka szabályozók'Ez
asszeha'gol.i'!4megtörténne,
ésnem félévente
szintén megakasája a mát működő mechanizmusokat'és mire egy új jogszabály
éItelmezódik
ésbeépülaz intézményeknél
a mindennapirutinba'addigegy újabbjogszabályi
változástkelleneéÍtclmezni.
ésa gyakorlatbaátkonveÍtálni.

-)

A fentiekenful hosszútávon szükséglesz a szakmáinkújraéÍtelmezésére/újÍaépitésére
köáük az cgészségügyi'
szakterületeket
is
az oktatásügyiés a szociáis-gyermekvédelmi
értem-.hiszen a megváltozotttársadalmiviszonyok' folyamatokmár nem lekövethetők a
nincs eszköze a
szakmáinknak,ezért érezhelő'hogy sok szakembermegÍbgalnrazza,
problénrák
^hogya feszüllségnő a klienseinkben'úgya szakemberek
is eg}re
rnegoldására.
Íiuszlráltabbak,
valódi válasá nem tudnakadni a problémákra'
hiszen azok átfogó, rajtuk
túlmu1ató
megoldásokat
követelnek.
^z eÍőszak,az agressziófolyamatosjelenlétével
szembesülöka jelzőrendszerimunkasorán.
jelzőrcndszeritevékenység
Az észlelő-és
meglátásomszerint kifinomult kommunikációt,
gondolkodást.
rendszerszemléletben
kooperációt igényela szakembelektől'me|yek egy
napi munkavégzésbe.
Eá a Íblyamatot
tanulásifolyamatsoránópithetőkbe a gondolkodásba,
az ott történó érzékenyítés'
konkrét
támogathatjaa |eg|es cxoPortbantt'rténőkéPzés,
technikákel5ajátítása.
konÍliktuskezelési
jelzőrendszeritagok álta| küldött jelzésekarról is tüköt mutatnak,hogy a
Az ész|e|ó-és
jelzésck mögött milyen súlyos társadalmi kérdéseklehetnek' melyek nem f.eltét|enül
jelzőrendszeriegyiittmÍlködés
kereteinbeliil' En mutatjaa
orvosolhatókcsak aZ észlelő.és
következő ábla:
prob|émákat|
|eggyákr6bban
e|ófordu|ógyermekvéde|mi
Kérem,hogy soro|jafe|az intézményben
(Íóbb prob|émais megje|ó|hetó.)
4 (10.3%)

anyaoiprb|ém
lanköle€ z € ( 5óg € l mu ás2|ás

20 151.3%)
10 (25,60Á)

13 í33.37.)

21 (53.8%)

5(12.8%)

szü]ók kózótlj viták,iizika

(2.6%)
12.61,)
\2.6',h)
126!.)
1261,)
12.6'/.)

? |17'9oÁ)

24 \61.51e)

17 \43 6e/o')
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családtámogató ésGyermeklóléti Kijzpont

Tehát a jelzőrcndszeri tevékenység
talán hozzájá|ulhat ahhoz, hogy átfogó szociálpolitikai
változásokra kerüljön sol a következő években,valamint' hogy ajoghézagok'az egyik napról
a másikÍa hozott jogszabáyi vátoások helyett átlátható, racionáis, logikus, szakmai
egyeztetésekut|ín megszületendő, a gyermekek érdekeit, sziikségleteit előtérbe helyező
jogszabályi kömyezetben végezhessék
munkájukal a szakemberek.
A jelzőrendszeri feladataim kapcsrínnehézségként
emelem ki a kötelezően, jogszabályban
rógátett időpontig, minden év febrrr.Ár28-ig megrendezendó éves gyermekvédelmi
jelzőIendszeritanácskoásmegszervezését.
Az intézményünknek,mint általában az önkormányzati fenntartásúintézményekneknem
minden €setben van új költségvgtése,íEy nalyoÍl nehézaz évelejéna konferencia pérz]ngyi
részéttervezri. A pénzügyitervezes pedig összefugg a tartalmi minőséggelis, hiszen évek
óta fontosnaktartjú, hogy előadókéntelismelt szakemberekettudjunk hívni a tanácskoásra.
Budapest,2020.április 1ó.

kl^Üóu-.*({'rr"r
j eláreÍldsze felelős, tanácsadó

Dobrák-KissTímea
szakmai vezető

véméHolló Krisáina
szakmaivezető

Cedeon Andor
igazgató
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