
/ r  r . -  l t 4 -  l\U ' . L  r1L\  K/  2020  JÚN0g '

Fetencvárosi szociólis és Gyermekjóléti Intézmények
Iggzgatóságg

csqládtámogató és Gyermekjólétl Klizpont

A FERENCVÁRoSI szoclÁLls És GYERMEKJóLÉTI INTÉZMÉN\TK

IcAzcATóSÁGA (FESZGYI)

BESZÁMoLTJA A !,ESZÉLITZTETETTSÉGET ÉszLELi-És JELZŐRENDSZER

2019. É\'I MÚKöDÉSÉRŐL

OTTI"ION, VAROS
T..'ERENCVAROS

fr:Ra\( \riR()S

család- és Gyermekióléti Alapellátási Erység
1096 Budapest, Lenhossók u. 7-9'

T e|./ Ía}']. 275.6027, 215-8437; E-mailI csgvk(afeszgvi.hu



IER$N(:\t^BoS

FerencvárosI szoclólts és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgqtósága

csalá.Itámogató és Gyefmekjóléti Kőzpont

csatád- és Gyermekió|éti Á|apellátási Egység
1096 Budapest Lenhossék u. 7-9'

Tel./ fax:275-6027 ,275-843 7; E-mail rsgk!@&szgalbu

I
i
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Igazgatósága

csq lá d tóm o g a tó és Gye r m ekJ ólé tÍ Kőzpont

Az észlelő-és ielzőrendszer í'úködésének ioeszabálYi háttere:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásró] sú|ó |997. évi xxxl. törvény
(továbbiakban: Gy\'t) alapján a gyemekjó|éti szolgáltatás feladata a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzese érdekében a veszélyeáetettséget észlelő. és jelzőrendszer
működtetése.

A Gyl't' 17.{-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg a gyermekvédelemhez
kivülrö l kapcsolódó egyes szeÍvek számáfa'

l7. $ (1) Az e ttirvényben szabályozott gyermekvédelmi lendszerhez kapcsolódó feladatot
látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése' a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése éIdekében - a töNényben meghatárdzott
alaptevékenység keletében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók' igy különösen a védőnői szolgá|at, a hiíziorvos' a
házi gyermekorvos,
á/ a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók'
c) a köznevelési intézmények,
d, a lendőrség,
e) az igyészség'
, a biróság'
g) a pártfogó Íéltigyelői szolgálat'
h) az áIdozatsegíÍés és a káÍenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
' a menekü]teket befogadó állomás, a menekültek átmeÍeti szál|ása'
/) az egyesületek, az alapítvrínyok és az egyhtizijogi személyek,
}) a munkaügyi hatóság,
l)ajavítóintézeÍ,
n) a gyermekjogi képviselő,
/r/ a gyermekvédelmi és gyámügyi l.eladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kományhivatal,

o,) az á|lam fenntartói feladatainak ellátására a Kormríny rende|etében kÜelölt szerv.

Továbbá a 1993 évi III. törvény,,A szociális igazgatáslóI és szociális ellátásokról''is nevesíti
a jelzőrendszeri tevékenységet| ,,a családsegítés, mint szociá]is alapszolgáltatás keletén belül
a családok segítése érdekében a veszélyeáetettséget és krízishelyzeteket észle|ó- és
jelzőrendszer működik. A jeg,ző, a jár/isi hivatal, továbbá a szociális, e4^zségúg)i
szolgáható. intéznény' valaminl a pártlogói .feltig,,elői és a jogi segítségnyújlói szolgálat jelzí,
az eg,esiile|ek, az alapínónyok' a ,allósi közösségek és a magónszemélyek jelezhetik a
családsegítést kyúitó szolgóltatóna,t, intézménynek, ha segítségre szoruló családról,
személyről szereznek tudomást.''
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családtámogató és GyermekjóIéti Központ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20l6. május 2-i nappa| közzétette, valamint 2017
auguszfusában frissítette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos
szakmai szabá|yozó dokumentumokal'

1' Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által mtiködtetett észlelő- és
jelzőrendszer mtiköClésének és működtetésének szabályairól (2' kiadás)

2. Protokoll a család- és gyermekjóléti szo|gáltatás által működtetett észlelő- és
jelzőrendszer folyamatairó] (2. kiadás)

3. A gyermekvédelmi észleló- és jelzórendszer múködtetése kapcsán a gyerrnek
bántalmaásának felismerésére és megsziintetésére iÍinyuló szektorsemleges egységes
elvek és módszenan (20l4. évi .,módszeÍtani útmutató bántalmazás'' - 3' kiadás)

A szeméLyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti' gyermekvédelmi intézmények, valamint a
személyek szakmai feladatairól és miikődésük feltételeiről szóló 15/1998. (Iv.30.) NM
rend€lct ó.s. (1) bekezdés alapján a fenti módszertani útmutatók betaltása kötelezd és számon
kérhetó'

Az észle|ó- és jelzőrendszer miiködtetése 2016.0l.0l-től a család- és gyermekjóléti
szolgá|atok, valamint a kötelékükben működö jelzőrendszeri felelős kötelezően ellátandó
feladataként van meghatározva, melyben segítséget nyújt számára a család- és gyermekjóléti
központ' és j elzőrendszeri tanácsadója'

SzeFr'ezettinkben a jelzőrendszeri felelős' il|etve jelzőrendszeri tanácsadó egy személyben
láda el a feladatait, 2018 év elejétől. Erre a jogszabályi keletek is |ehetőséget ad a ftivárosi
keÍületek tekintetében, hiszen a fővárosban egybeesik a település és a jfuás közigazgatási
telülete' szemben a vidéki járásokkal, ahol egy járáshoz több telepü]és is tartozik.

A jelzórendszeri felelős-és tanácsadó feladatait rész|etesen szintén a szakmai plotokollok
röszítik:

Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-
jelzőrendszer mtiködésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás)
Protoko|| a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő-
jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás)

A 2017. január l-én hatályba lépett jogszabályi előíÍások új elemeket is bevezettek a
jelzőrendszcr hatékonyabb feladatellátása érdekében. Ennek köszönhetően kialakult a
jelzőrendszer harmadik és negyedik szintje is. A harmadik szint a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatköIben eljáró ltivárosi és megyei kormányhivatalt' a negyedik szint pedig a

Család- és Gyermekióléti Alapellátási Egység
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c sa lá d tá mog a tó é s ey erm ekj ó l étÍ Kiizp o nt

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelentik a jelzőrendszeri munka
működtetésében. Ezze| a:e|zőÍendszeri tevékenység o.ságos szinten is megvalósul. 

'É\
\ - - l

A beszámoló e|készítése. bevezetési

A jelzőrendszeri felelós és tanácsadó éves beszáÍnolót' valamint intézkedési tervet készit, a
fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az elmúlt években a besziímolót egy kidolgozott,
orcágosan elviárt Jzempontsor alapján készítették a jelzőrendszeri felelósök és tanácsadók.
Eá a szempontsort az elmúlt években több szakmai fórumon, köáük a Magyar családsegitő
és Gyelmekjóléti Szolgálatok Egyesülete (MAcsGYoE) hagyományos éves konferenciáján
is megvitaton a szakma.

2020. januárban a fővárosi hálózati szakértőtől kaptak a fővárosi intézmények tájékoáatást
arról, hogy a fentebb említett szempontsor helyett a szociális és Gyermekvédelmi
Fóigazgatóság Módszertani Főosá.ílya, mint a veszélyeáetettséget észlelő- és jelzőrendszer
negyedik szintje által kidolgozott és megküldött'.szempontok a veszélyeztetettséget észlelő-
és jelzőrendszer 20|9. évi múködéséról készítendő beszímolóhoz'. elnevezésű
dokumentumot, mely alapján készítendő a beszáno]ó.

A beszámoló elkészítése a fenti dokumentum, valamint az intézményünknél használt
je|zéseket összesítő adatbáás alapján készült.

A beszlímolót készítettel Gergely Gabriellajelzőrendszeri fele|ős és tanácsadó.

A család- és s.€rmekjóléti szolgá|tatás fej|esztése révén tapasztal-e változást a
jelzésekben (minőség' mennyiség)?
20l9-ben nzennyi jelzés érkezel|, milyen íípllsliak? Ez mibeh jelen| \,!iltozás| az előző évek
tc|p.|sztal.ltaihoz képest? Tapasztal-e vóhozást a 'ielzések ta olmábah, módiában, a jelzések
körüli konmunikácíób4 /eg/ii||műkódésben, illetve a jelzések tárg)ában? M az okl a
vtiltozósnak?

Az előzö évekhez képest elmondható, hogy a jogszabályi váltoások okán, tehát a
veszélyeáetettséget észlelő-és je]zőrendszer megerősítését követően. lnára a rendszel
települési és járási szintjén is érzéke|hető kerületünkben a je|zésekkel kapcsolatos minőségi
\ á|loás és aZ egyiittmíiködés erósödése

Jelzőrendszeri felelős.és tanácsadóként munkám során hangsúlyt fektetek a szakmaköá szintíi
feladatokra, az inlbnnációfuamlásra! megosáás.a, a közös szakmai nye|v kialakításrira,
Íbgalmak tisaáására. valamint a gyermekijogokra és azok érvényesülésére'

csa|ád- és Gyermekióléti Álapeuátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u. 7.9.
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A jelzörendszeri tagok közül a keriileti óvodák és á köznevelési intézméÍyek esetén a pozitív
váltoáshoz rragyban hozzíjárult az óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységének
megkezdése. A többi jelzórendszeri tag esetén pedig ajelzőrendszeri felelós és tanácsadó által
végzeft feladatok, személyes kapcsolatteremtés . és taltás vezet és a jövőben is vezethet
pozitív iÉnyú váltoásoktloz.

Az óvodáktól, köznevelési intézményektől érkező jelzések tartalrnilag sokka| tényszeúbbek,
összeffiggéseket feltáróbbak' kevesebb lrir{tryos adatot tartalmaznak' az e|őző évekhez
viszonyítva'

A jelzőrendszeri tagokkal tartott kötelező (pl.: szakmaközi megbeszélések), valarnint.az
aktualitásokhoz köthető egyeáetések is segítik az együttmíiködés folyamatát, a kölcsönös
szakmai eszmecserét.

Ettől ffiggetlenül azonban még 20l9-ben is e|őfoÍdultak alapvető hiányosságok, pl.: nem
jelzólapon küldött jelzések tekintetében, az lgazo|aÍ|aI hiányzások nem időben való
megküldésével, a megk[lldött jelzés nem az illetékes család-és gyermekjóléti szolgáltató felé
történt stb'

A jelzés és tájékoáatás Í.ogalmának tisztlizatlansága is okoz még nehézséget a jelzőrendszeri
tagok egy részének' valaÍnint intézÍnényünkön belül is újra és újra a tisztrizandó kérdések
közé taÍtozik. Ennek a tisztáási folyamatnak köszönhető, hogy az elmúlt évektez képest
csökkent a jelzések száma, ugyanakkol ez a kép fiéLÍ a valódi jelzéseket, ún. ,,első jelzést''
takatja' ,,Első jelzésen'' azt a je|zést értjük' ani egy nyi|yá\taftásunkban nem szeleplő (nem
ismeÍt) igénybeyevő szenély/család ügÉben érkezik, |)agy egy nór igénybevevő
személy/csalácl íiglében új probléma meriil fel.

A jelzéseköl készült intézményi statisaika elkésitéséhez évek óta egységes adatb.ízist
haszrrálunk, a Család-és GyeÍmekjóléti Alapellátási Egységnél és a Család-és Gyermekjóléti
Központban. Az adatbázist évről évre igyekszüIrl( fejlesáeni' és a számunkra szükséges
érdemi infonnációk kinyerése érdekében az adatok bővítését célozÍli'

Jelzések száma. tíDusai. elemzések

A két szakmai egységnél -egységesen- haszná|t jelzéseke| összesítő EÍcel láblázat adat^i
alapjá'n késlültek az alábbi kimutatáso|t.

A Család-és GyernekjóIéli Alapellátási Eglséghez 229 jelzés érkezetÍ 201,9.beí\' a Család-és
Gyermebólai Ktizponthoz pedig 49'A két szdk,nai eg)séghez összeseh 278 jelzésl kiilíIlek az
és zl e lő-é s j e l zőre ndsze ti ta go k,

család- és Gyermekióléti A|apellátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7'9'

T e). / fa* 275-6027, 275-8437i E-mail: csgvk@feszgv;.hu
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Az összes jelzést tekintve kiskoÍuakról az család-és Gyermekjóléti Alape]]átási Egység l94'
míg a Család-és Gyerme(óléti Központ 4] esetben kapott je|Zést. tsszesen a két szaknai
egység 237 jelzést kapott kiskorúakról. Nasrkorúak tekintetében az Alapellátási Egység 35,
a Központ 6, összesen tehát 41je|zést kaptak a szakmai €gységek'

AIJ pc||iÍá!i Egysóg

l Ki!koíúak íól óíkczcl t
jclzósck 'áma

r Ná8y kolüá k ló| élkc.ett
ic|!ésck s?ámó

o s0 100 1s0

ar..t 
I

e)sszehasonlítrísképp 20l8-ban a két szakmai egység 511jelzést fogadott' A fentebb leíít
értelmezési folyamat során töItént egyértelmiísítés éÚékelhető az említett két adat között.

20L8
. N ó8ykoÍúakró| óíkcrctt jc|zésck srjma

. (iskoÍúakÍól órkc.ctt ic|zós4k sráma

A|apcl|átá!i E8y 'óg

család- és Gyermek'óléti Alapellátási Es/ség
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.

Í e.l./ fax| 275.6027, 215.8437; E.mailI esgyk]@&szg.i.bu
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családtámogató és Gyermekjóléti Központ

Kiskorúa kró| érkezett jetzések száma

A|a pc||áláJi E8Y9ó8

A 2019.ben éIkezett összes ielzés (278) problématíDusra és a két szakmai egységre bontva:

család- és Gyermekióléti Alapeuátási Egység
1096 Budapest Lenhossék u. 7.9.

T e\. /fa* 275-6027, 215-8437; E-mail: esgk!@&szgll]tu
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csaIádtámogató és Gyermekjóléti Központ

A fenti ábrán jól látszik, hogy a leggyakabban előforduló jelzett probléma mindkét szakmai
egységnél a tar/óvodakötelezettség elmulasáásával van összefiiggésben' az Alapellátási
Egység 108, a Központ l l esetben kapott e témábanjelzést.

Az Alapellátási Egységnél az egyéb/nem beazonositható problémákkal kapcsolatban érkezett
jelzések száma 56' míg a Központnál 5' A beéíkezett egyéb/nem beazonosítható jelzések
összege 6l.
A halmozott problémrík megjelenése az Alapellátási Egységnél l esetben, a Központnál 13
esetben tűnik fel. Tehát összesen 14 esetben kapott intézményünk jelzést halmozott
problemáró|'
Az utóbbi két problémacsoport összefiiggése kérdőjeles' hiszen nem tudjuk kikövetkeztetni,
hogy a jelzést tevő nem tudta pontosan behatárolni a problémaköÍt, vagy intéZnényünk
adatblizisa nem tartalmaza a jelzett problémát, ezéÍt a nem beazonosítható plobléma
kategóriába volt logikus megieleníteni'

Egészségügyi probléma az Alapel|átási Egységnél 16 esetben' a Központnál 4 esetben jelent
megjelzésekben' Ez a két szakmai egységet tekintve 20 jelzést jelent.

Bántalmaz.issal összeÍüggó jelzést az Alapellátási Egység 12 esetben' a Központ 2 esetben
kapott. tsszesen a két egység l4jelzést kapott bántalmazásÍól.

A 14 bántalmazás közül 8 esetben kiskorú volt ajelzett szenrély.

BántaImazásró| érkezett jeIzések
aránya

( ' )

. kiskorút élintő bántaImazás

család- és Gyermekióléti A|apeuátási E8ység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7-9'

T el. / fax 215'6027, 275'8437; E-maiL esgykl@&szgylltu
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csa l á d tá m o g a tó és Gy erm ekj ó l étÍ Köz po n t

Elhanyagolás miatt az Alapellátási Egység 17 esetben' a KőZpont 4 esetben kapott jelzést'
összesen 21 esetben.
A 21 elhanyagolást tekintve minden esetjelzés kiskon.lt érint'

Lakiatássa] összeftiggő problémát az Alapellátási Egységnek 6, a KöZpontnak 2 esetben
jeleztek a jelzórendszeri tagok.

A ploblématípusok szerint végig gondolva az észlelő-és jelzőrendszeri működést, levoniató
az a követkeáetés, hogy komoly társadalmi problémákat i5 érzékelhetün]( a megküldött
jelzések háttelében. Az oktatással összefiggó problémák a lemorzsolódásban' a
tal'óvodakötelczettség elmulasztása számadataiban jelentkezhetnek. Emellett ném
elhanyagolható a magatartási és beilleszkedési problémák, tanulási zavarok köre sem'

A lakhatási vagy halmozott problémrík összefuggésben lehetnek más ploblémacsoportokkal
is, például az egészségügyi problématípussal, vagy az előbb említett oktatásügy
nehéZségeive], valamint anyagi problémákkal is.

A bántalmazást, elhanyagolást jelző esetek számai szintén nagyon komoly össztársadalmi
problémát jelenitenek meg, pedig számú feltehetően még a látencia határán mozog. GyakÉn
merül fel kérdésként a jelzőrendszeri tagokkal folytatott egyeáetések soriín is' hogy a
bánta]mazás, elhanyagolás nem egyértelmű esetén van-e jelzési kötelezettség' miközben évek
ótajelzési kötelezettségük van a tagoknak elhanyagolás, bántalmazás gyanúja esetén is.
Ebből is látható, hogy a bántalmazás társadalmi megítélése, a biíntalmazásra, elhanyagolásra
adandó egyéItelmű válasz, a zéró tolerancia még nem egyéItelmú reakció.

Jelzőrendszeri 1.ele]ős és tanácsadói feladataim közül az egyik legÍ.ontosabbÍak aZ e témában
való tabuk ledöntését' az egyértelmú, határozott szerepvállalásra ösztönzést' ugyanakkol
gyemekkijzpontú és gyermekbarát e]járások kialakításában való közremúködést tartom-
A beérkezett ielzések (278) a ielző intézménYok szerinti bontásban a köve&ezőkéDp alakult
2019-benl

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység
1096 Budapesl Lenhosséku' 7.9.

T el. / fa'.: 215-6027, 275-8437; E-mail: cssyk@&szeyibu
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családtámog ató é s Gy e r mekj óléti Közp ont

tsszes jelzés: Központ és AIape||átási
Egység
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család- és Gyermekióléti Alapeuátási Egység
1o96 Budapest, Lenhossék u' 7-9'

T el. /fax: 215-6027 ,2L5-843 7; E-mail csgvk@feszgvi hu
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csal á d tá m o8 a tó é s Gy er mekj ól éti Ki|zp o nt

Az egészségügYi szo]qáltatók (gyermekorvosok, orvosok, kórházak, védőnői szolgálat) a
család-és GyeÍmekjóléti Alapellátási Egységnek 18 esetben jelzett' ebból 16 kiskonlt, 2
nagykorut érintó jelzés vo|t.
A család-és Gyemekjóléti Központ l l esetben kapottjelzést az egészségügyi szolgáltatóktól'
ebből 6 kiskoruval, 5 nagykoniva| összeffiggésben érkezett.

család- és Gyermekióléti Alapellátási Egysés
109ó Budapest, Lenhossék u' 7-9'

T el. / fa* 275-6027, 275-8437; E-mail rsgZk!@&szgr!-h!l
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csa lú dtámog q tó és cy er ekJ ó l étl Kö zp ont

A két szakmai egység összesen 29 jelzest kapott egészségiigyi szolgáltatóktól' ebból 22
kiskorut' és 7 nagykorut érintőjelzés volt.

20l8-baÍl e sámok hasonlóan alakultak, az Alapellátási Egység 25' a Központ l1 esetben
kapott jelzést egészségiigyi szolgáltatótól.

2019-ben az egészségügyi szolgáltatók közül a Védónői szolgálat az Alapellátási Egységnek
11 jelzést küldött, abból 9 kiskoúra, 2 nagykorura vonatkozott. A Központhoz a Védőnői
Szolgálattól 8 jelzés érkezett, ebből 3 kiskorut és 5 nagykonit érintő jelzés volt.
Az Alapellátási Egység é5 a KözpoÍt összesen l9 jelzést kapott, abból 12 kiskorur4 7 pedig
nagykoru személyÍe vonatkozott.

A kerületi bölcsódéktől 2019-ben sem az Alapellátási Egység' sem a Központ nem kapott
jelzést.

A rendőIséqtől az Alapellátási Egység 24 jelzést kapott' ebből 4 kiskorúra vonatkozott, 20
pedig nagykoÍura. A kiskoruak esetében a 4 jelzésből 1 esetben jelzett bántalmazásról a
rendőrség, 1 esetben bűnelkövetésről' 1 egészségügyi problémáról l nem beazonosítható
problémfuól kü|dött jelzést. A Központ l esetben kapott je|zést a rendőrségtől, melyben egy
kiskonit érintő elhanyagolást jeleáek.

osszesen a két szakmai egység 25 jelzést kapott a rendőrségtől' melyből 5 kiskoÍut' 20
nagykorut érintett'

család. és Gyermekióléti Alapeuáuási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u. 7.9.

T el. / f axt 215 -6027, 215-8437; E-mail: csgyk@fesze!'i.hu
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Ferencvárosi szociális és GyermekjóIétÍ Intézmények
Igazgatósága

csal ádtámo g a tó és Gyermekj óI éti Központ

A Család.és GyeÍmekjóléti Központ a rendőrségtől 2019-ben nem, vagy későn kapoú jelzést
kiskoÍu bÍinelkövetőIől, miközben az év soún 16 megelőző páÍtfogásos új eljáÍás indult' így
ezek ajelzések nem keriiltek be az új jelzések közé, hiszen első kézből gy.ímlfvataltól éÍtesüt
a Központ a bÍjnelköv€téslő1. (Áz előző é\.rő1 áthozott megelőző príÍfogásos esetek száma 10
volt, így összesen 26 megelóző pártfogásos eljárás volt 2019.ben.)

A közÍevelési intézlénYektől (óvodrik' iskolrík) érkezett 2019-ben is a legtöbb jelzés,
mindkét szakmai egységhez. Az Alapelláüísí Egység l42 jelzést, a Központ pedig 21 jelzést
kapott. tsszesen a két szakmai egység 163 jelzést fogadott a közrrevelési intézrrrényektől.

A köznevelési intézmények kategóTiában 2019.ben még együtt szeÍepeltek az óvodlík és
iskolrík, de a 2020-ban használandó adatbríásban máI ketté vettiik a két intéanénytípust.

A fenti adatokból errnek ellenére lálszik, hogy a védőnői je|zések (19), a bölc.ódei jelzések
(0) szríma nagy eltéIést mutat a köanevelési intézrrények által küldött jelzesekhez (163)
viszonyítva.

család- és Gyermekióléti Álapeuátási Es/ség
1096 Budapesü Lenhossék u' 7-9.

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

Kiskorú bűneIkövetőkről küldött
rendőrségi ie|zések számának -

Megelőző pártfogásos új eljárások
számánakaránya
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Ferencváfosi szociál is és Gyefmekjóléti Intézmények
Igazgatósága

Cs at ó d tó úog g tó é s Gy er m ekJól é ti 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 nrunka során enc sz'eretnék figyc|met fordítani'

A köZrevclósi intéanények által mcgküldött jel7ések problématipus szelint a következő képet

család. és Gyermekió|éti Álapellátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7.9'

T el./fax| 275'6027,215-843 7; E-mail: csgvk@feszgvi.hu
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A kedleti oktatási intéznénvek (óvodák. iskólák) ielzéseinek szríma és egymáshoz
viszonyított aránya a következőképp alakult 20 l 9-ben:

Kerü|eti oktatási intézmények
je|zéseinek száma, aránya 2019

.AIJpc||a lás iE8y9c! rXo!pont

,rll,:s1ia3:*!i,4o
..1=_

Jfuási hivataltól érkező jelzések száma 2019-ben l volt, az Alapellátási Egység egy nagykon!
személyről kapott jelzést.

Átmeneti gondozást biáosítóktól az Alapellátási Egységhez 2, a Közporrthoz 5 kiskoruak
érintő jelzés éIkezett, tehát összesen 7 jelzést kapott intézményiink'

Az állampoleárok vaqv gYerme lffi 10 esetet
jeleáek az Alapellátási Egységnek, ebből 5 kiskoruról, 5 pedig nagykorú személyről szóló
jelzés volt. A Központ pedig 6 kiskorut érintő jelzést kapott a fentebb megnevezett
jelzőIendszeri tagoktól'

A jelzéseke adott visszajelzési aránYok a két szakmai egyséqné]:
A jelzéseke küldött visszajelzések tekintetében a következő adatokat lehet látni az
adatbázisban:

család- és Gyermekióléti Alapellát.ísi Egység
1096 Budapest, Lenhossék u. 7'9'

T el. / fax 2L5-6027, 215-8437; E-mail: csgvk@feszgvi.hu
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AIape||átási Egység
visszajeIzési aránya

Sámomra nem egyértelmű, hogy az adatbrízisba nem kerültek be a visszajelzési dátumok'
vagy nem születtek visszaje|zések, ezert hiányosak az adatbiLzis erre vonatkozó sorai. Azon
esetekben, mikol a jelzó személyét nem ismerjük, tehát anonim a jelzést tevő, visszajelezni
sem tudnak a kollégák számára' Az is előfordul, hogy maga a javaslat a visszajelzés hatósági
ügyekben. AÍra is van példa, hogypéldául a rendőrség csak iratanyagot kér intézményünktől,
de amennyiben nem fudunk az esetről' akkor jelzesnek is vesszük. Azonban a rendőrség
ezekben az esetekben nem e|sődlegesen a visszajelző lapra kíváncsi' hanem magiira a
gyermekvédelmi előznényre.

Annak érdekében, hogy minimálisra csökkenthessük a jövőben a hiátusokat, illetve
megnézzük' hogy mi lehet az oka azoknak, egyÍésá belső képzést taÍtottunk' mely ajelzésben
szereplő probléma kategoriá|ására fókusált, illetve házon belül a nyilvántartás fejlesáésre is
hangsúlyt fektetünk.

VisszajeIzések aránya (AIape||átási
Egység és Központ összesen)

!VIsíJ ,c | r .5ckí l .n l J  INIncsv i i s r . , c | rc '
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Család. és Gyermekióléti Álapellátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u. 7.9'

T el. / f axt 21 5 -6027, 215-8437; E-mail csgvk@feszgvi.hu
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csa lá dtá mo g a tó és Gyerm e kj ó léti Kii zp ont

Az és7le|ö-ésjelzörendszeri tagok beszámo|öi alapján ez az arány a l ' ör etkezci:

A2 intézményük álta|a FEsZGY|.nék mégkü|dóttje|ző|apÍa kapnak -e visszaje'zést?

. lgén

. N€m

Az eltérés oka lehet' hogy a visszajelzések megtörténtek a jelzőrendszeri tagok felé,
ugyanakkor a jelzéseket összesítő adatbázisunkba nem kerültek rögzítésre.

szakmaközi megbeszélések

A szakmaki'zi megbeszélések témáinak kido|gozása mely szempontok alapján töÍénik?
20 ] 9-ben mik wltak a jelzőrendszeri megbeszélések témái? Mí alapján kerültek ezek a témák
meghatdrozásra ' aktualitások, elakadósoh jelzőfe dszefi tagok jawslatai? Mikot tötté ik a
tét\tl fieghatálozás: a, elején előzetesen, vagt év kózben, eg)-eg) megbeszélést megelőzően?
Ha előzetes tervezés Íörténik akkor abban előfordult-e Íémamódosítás? Ha igen' mi l)olt az
oka?A megbeszélések té áit a g/emebóléti szakemberek hatáfoztákmeg, |agy megjelentek a
szociális ellátás szake berci, illetye a jelzőfendszer tagiai? Voltak-e isnét|ődő ténók a
megbeszéléseken? Ha igen, mi az oka?

A 2019.ben meqtartott szakmaközi megbeszélések

|. Keriileti bölcsődék és óvodák' a FESZGY] csallid.és G'yer ekjóléti Alapellátási Eg)sége,
a Csalód-és GyermebóléÍi Kijzponla, yaldmint az oNodai és ]skolai szociális segítők
C s op or tj a r é s zvé t e l éy e L 20|9'04.25.

A megbeszé]ésre a 20l8-ban, a kerületi bölcsődékkel és a FESZ Védőnói szolgálattal
megtaflon szakma|.ö/i megbeszélésen merü|t |el aZ igén).

család' és Gyermekióléti Alapellátási Egység
1096 Budapesl Lenhossék u' 7-9'

T e,' / Ía* 21'5. 6027, 275-B437; E.mailI csgvk@feszgvi.hu
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családtámogdtó és Gyermekióléti Kőzpont

Témák:

. FESZGYI struLtúrája: Család-és Gyermekjóléti A|apellátási Egység/család-és
Gyermekjóléti Központ feladatai' esetgazda fogalma, szolgáltatások

. A kelületi intézmények észlelő-és jelzőrendszeri együttműködése: jelzési
kötelezettség. pÍevenció szolgáltatások ajánlása, jelzések.visszajelzések kérdése

r ovodai felvétel előkészítése' bölcsőde-óvoda köái információ#amlás: esetátadások
beiratkozís elótt

. óvoda kötelezettség alóli felmentés kérdése
o Szülői felülyeleti jog kérdései a beiratkozás kapcsán' valamint a Gyermekek Átmeneti

otthonában élő gyermekek eseten
. Hiányások kérdése
. Az óvodai és iskolai szociális segitők munkájával kapcsolatos tapasáálatok,

szükségletfe|mérés stb.

2. BMSZKI ker.ületben találh(Lló hajtéhalanszáltói (Aszódi Éjjeli Menedékhely és,Nappali
Melegedti, Átmeneti Sállrás Gyáli út, Külsö Mester Ármeneti sállás, Táblás ÁtÍneneti
sát]ás és Nappali Melegedő, és a FESZGYI Család.és Gyermekjóléti Alapellóldsi
Egysége, Csalár|- és Gyetnekjóléti Központja tészvételével: 20l9. 05.29.

Szintén a 20l8.ban megtartott szakmaközi megbeszélésen merült fel az igény a sállók
részéről a rendszeres személyes egyeáetésÍe'

Témák:

. Az észlelő-és jelzőrendszeÍi együttműködés részletei (az e|őző Ínegbeszé|és óta eltelt
időszakban töfiént változások kérdése)

. Jövőbeli tervek: eljárásrendekre vonatkozó információk' protoko||ok stb

3. KerüleÍi házi g)ermekorvosok és a FESZGYI Csalód-és Gyermekjólé|i Alapelló|ási Eg/ség,
a Csa!átl-és Gyer ekjótéri Közpok|, vala|nitl! az Óyodai és Iskolai szociális Segítők
('oportja részvltelével 20lq' 08'07'

A tavalyi szakmaköá megbeszélést követöen 20l9-ben az egészségügyi szolgáltatóknak is
irrísban ktildtünk tájékoáató levelet a jelzési kötelezettségről és annak elmulasáásiínak
következÍnényeiről, ezért sziikségesnek taÍtottuk, hogy személyesen is legyen lehetőség az
egyeáetésre. valamint az óvodai és iskolai szociális segítők célja, hogy az oktatási
intézményekben mentii|higiénés teamekben hatékonyan fudjanak dolgoani az egészségügyi
szolgáltatókkal is, hiszen a védőnővel' az iskolaorvossal együtt ők is lészei az oktatási
intézménynek. Igy az egy intézményben dolgozo szakemberek (pedagógus' pszichológtrs,
védónó, isko|aorvos' óvodai-és iskolai szociális segító) az intézményben felmerülő
problémáka, helyzeteke adekvát választ tudnak kidolgozli, tearnmunkában.

család. és Gyermekióléti Alapellátási Egység
1096 Budapesl Lenhossék u.7-9'

T el. /fax: 275-6027, 21.5-8437; E-mail: esg.kt@&szsalbu
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cs al á d tá mog a tó é s Gy e r m ekjól é ti Kóz pont

Témák:

. Az ovodai és Iskolai Szociális Segító csoport bemutatkoása. eddigi tapasáalatok
összegzése

. Egyeáetés az iskolaorvosi és gyermekorvosi kompetenciríkól

. Je|zési kölelezettség, GYSZ4 gyermekvédelmi adatlapokkal kapcso|atos tapasáalatok

. Tapasáalatok a gyermekorvosok által megtett javaslatokról (a szakorvoshoz irrányítás
kérdésében)

. Adatvédelem és ajelzési kötelezettség összefiiggései

Keiileti kórházak (SoTE' Dél-Pesti centrumkórház, Gottsegen Gyorgy országos
Kardiológiai Intézet) és intéznényúnkke| kapcsolatban ólló kórhcizak (Heim. Pál
Gyermekkórház, PéteIry sándol Utcai Kórház-Rendelőintézet ésManninqel Jenő oTRI)
löbb osztáb)ónak szocíólis munkósai, yalamin| a FESZGYI Csalátl-és Gyernekiólé|i
Álapellótási Eglsége, Család-és Gyermekjólé|i Központia és az o|odai és Iskolai szocialis
segíÍők Csopoflja lésnételéveI: 2019. 08.0.7 .

Az elmúlt években felmeÍü|t az igény intézményiink szakembereiben' hogy személyes
egyeáetésre is legyen lehetőség a kórházi szociális munkásokkal.

Témák:

. Bemutatkoás, a kórhrizakban működő szociális munka ismertetése

. Az észlelő-és je|zórendszeri együttműködés lészletei, szektor semleges protokoll
alapján

A kerületi alapÍokú ok|alási intéz|héhyek (általános iskolák), a FESZcy] Csald(]-és
Gyerfuekjólétí Alapellálási Eglség' a Család-és Gyenkebóléti Közponl, i)alahin| az
owdaiés Isko|ai Szociólis se gítők Csopo| li c| tészy éLe|ével]. 2019.1I.25.

Az óvodai-és iskolai szociális segítők az oktatási intézményben folytatott tevékenysége
élőbbé tette a FESZGYI kapcsolatát az oktatási intézmények](el és aktu.í]issá vált, hogy a
tapasáalatokól és a jövőképről diskurzust folytathassanak a szakemberek.

Témák:

. Övodaiés iskolai szociális segítők munkájával kapcsolatos tapasáalatcsere
(nehézségek, jó gyakoÍlatok, ji'vókép stb.)

. Jelzési kötelezettség (illetékesség, igazo|t.igazolatlan hiáLnyzások stb.)

. Pedagógiaivélemény(szempontsoÍ)

. GDPR (tisáázandó kérdések' a KItv. változisai)
o Iskolai próbaidő kérdése (plóbanap kérdésének tapasztalatai' fókuszban a gyetmek

érdeke)
o HÍD prograIn (infoÍmációgyűjtés' tapasáalatok)
o Magántanulói jogviszony-egyéni tanrend kérdése (az új eljárás tapasáalatai)

Család- és Gyermekjóléti A|apel|átási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7-9'

T el. /fax: 275 -6027, 215-8437; E-mailr csgvk@feszgvi.hu
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. Fegyelmi tárgyalások (előzetes egyeáetés, információgyűjtés szükségesség€ a
tárgyalás előtt)

6. Kerületi középÍokú oktatósi intézmények, a FESZGY] Csalód.és Gyernekjóléti Alapellátósi
Eplsége, a Család-és Gyerüebóléti Közpohla' valcrmint az ovodai és ]skolai szociális
se qítők c soportj a résryéte|ével: 2019.|| .26.

A megbeszélés indoka az alapfokú oktatási intézményekével azonos, tehát elsődlegesen az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, valamint a jelzőrendszeri együthnűködés
részletei.

Témrík:

. Ővodai és iskolai szociális segítők munkájáva| kapcsolatos
(nehézségek, jó gyakorlatok, jövőkép stb.)

. Jelzesi kötelezettség (illetékesség, igazolt.igazo|atlan hiányások stb.)

. Pedagógiaivélemény(szempontsol)

. GDPR (tisáázandó kérdések' a Kntv' változisai)
o Isko|ai góbaidő kéÍdése (próbanap kérdésének tapasáalatai, fókuszban a gyermek

éIdeke)
. HÍDprogram(infomációgyűjtés,tapasztalatok)
. Magántanulói jogviszony-egyéni tanrend kérdése (az új eljárás tapasáalatai)
. Fegyelmi táÍgyalások (előzetes egyeáetés, infomációgyűjtés szükségessége a

tárgyalrís elótt)
. I{úsági tagozattal összefiiggö kérdések
. Dirí.kmunka vállalásával kapcsolatos tapasáalatok megvitatása
. Már nem tanköteles, 16. életévét betöltött ditíkok helyzete (szolgáItatásokba delegáIás.

közvetítés jelentósége)

A fenti felsololásból látható, hogy a szakmaközi talá]kozók témáit egyÍészt év elején állítjú
össze, figyelembe yéye az előző évi jelzőrendszeri tagoktó| éÍkező igényeket,
témajavaslatokat. Másrészt pedig igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni a felmerülő új
igényekhez' változásolihoz.

A jelzőrendszeri tagok .visszajelzésük alapján- fontosnak és előre mutatónak tartják a
szakmaközi meqbeszéléseket:

család- és Gyermekióléti Alapelláuísi Es|séB
1096 Budapest, Lenhossék u.7-9'

Tel. /fax 215-6027 , 275-843 7; E-maiI esgyk@&szgllbu

! r

tapasztalatcsere
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Előre vivónek tartja-e a szakmakjzi megbeszéléseket (aho| egy-egy szákma képvise|ői'
intézményei a megbeszélés méghivottjai és etóre tematizá|t kérdéseket Vitatnak meg)?

a lsen

A jelzőrendszeri tagokat az év sorlíí a személyes találkoások solán' valamint az
beszámolóik megkérésekor írásban is megkérdezzük a témajavaslataikról. Az
évben, így 2020' januárban is google kérdőív formában kérdeztiik az ene
véleményilket, j avaslataikat.

A jóvőre nézve mirevan szükségük, igényük a szakmai megbeszé|éseket i||etően?

év elején a
elmúlt két
vonatkozó

25 Í64.1%)

egy'egy pobléma típus kóré

tóbb *kmá képvj*|óive|
közösen 9eÍ.''

ugyanÍgy fo|y,iatódjanak a
szákmakózime.''

íinc gÜksóqem á *kmákózi

Veszé|yeztelenség bméMiró|

A 'enli€k sém rs*k' dé
s2eÍinlem a '''

Ismétlődő kéIdésekkel évek óta találkozunk a szakmai megbeszéléseken' melyek a
bántalmazással kapcsolatos jelzési kötelezettség' a áIt adatkezelés, a jelzőlap hasznlílatával
kapcsolatos kérdések, a hiányásokól való jelzés kérdése, a pedagógiai vélemény és egyéb
szakvéIemények tartalmára vonatkoznak

Az ismétlődően felmerü]ő kérdések okai lehet a társszakmákban is mesielenő fluktt!,áció és a
leterheltsés.

Család- és Gyermekjóléti Alapeuátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7.9.

T el. / fav,t 275-6027, 2L5-8437; E-mail: esga&!@&szgd-b!l

' J3(33.3%)
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Továbbá érzékelhető. hogy a Gyvt. a|apelveinek, szemléletének átadása a jelzőrendszer
tagiainak az elmúlt 22 év soriín nem sikerült maradékta|anul. ezért sztikséges visszatémi a
megbeszéléseken az alapfogalmakhoz, szakmai evidenciiákhoz (veszélyeáetettség fogalma, a |. r
veszélyeztetettség ész]elésének jelentősége, a jelzőrendszeri tagok saját hatáskörben
elvégzendő feladatai' a jelzés megtétele a gyakorlatban, a jelzést követő együttmúködés
részletei. szakvélemények megküldésének jelentősége, esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon va|ó részvétel fontossága' a gyermeki jogok érvényesiilésének kérdései,
stb.).

Ugyanak:kol a kerületben a 2016.os jogszabá|yváltozÁsÍ Íne$e]őzíJen is volt törekvés és bevett
gyakorlat a jelzőrendszeri tagokkal való együttmíiködés elmélyítésére, a (endszeres
kapcsolattafiásra oly módon, hogy az akkor még Gyermekjóléti Központ családgondozói a
kerületi intézményekl(el kapcsolattartóként működtek együtt. Ez a gyakorlatban azt jeIentette,
hogy a családgondozók az intézményekben személyesen jelen voltak, így az intézÍnények
szakembereiveI rendszeresen tudtak egyeáetni.

J€|zőrendszeri egvüttműködés. kaÍrcsolattartás a kötelező feladatokon túl

A kóte|ezó szakmai ker€teken hil, mi|yen kapcso|atot tart a j€|zórendszeri tagokkal?

Áz eg)üÍÍműködés 'fejlesztése érdekében, a jogszabályban meghaldtozo feladaÍokon lúl'
milyen módon és sűrűségben tar|oltak kaPcsoloÍot a |aÍ.okk!ll? Mennyire be|o hatóak a
jelzőrendszeri tagok a segítő munkába?

Személyes konzultációk, telefonon történő egyeztetések, és írásos tájékoztatók küldésével
próbáijuk tágitani a kötelező szakmai kereteket, egy-egy aktuális eset, helyzet kapcslín.2019-
ben a jelzőrendszeri tagokat írásban is tájékoáattuk a jelzési kötelezettségről és annak
elmrasztásával összefiiggő jogkövetkeznényekról. Az írásos tájékoztató kiküldését
mege]őáék a szakemberekkel va|ó személyes találkozások, melyeken cél volt á szakembelek
megnyerése a gyermekek érdekét képviselő szemléletnek, gondolkodásmódnak. Azt
tapasztaltuk, hogy ezek a személyes találkoási alkalmak fontosak voltak az alapvető közös
célok megfogalmazrísa miatt' va]amint a gyermek,4<liensközpont(l múködésmód, szemlélet
átadását tekinlve' Eá követően az írásos tájékoáatók is emésáhetóbbek és kézzel
Í.oghatóbbak ta|án. E tájékoáató levélben arról is informáltuk a szakembereket, hogy
intézményünk, a jövőben, amennyiben jelzési kötelezettség elmulasztásával szembesü|, úgy
íÍásban tájékoáatja a megfele]ő szeÍveket, és eljárást kezdeményez.

Továbbá a 2020. márciusban megváItozott 1998. évi L)C(XIV. töwény a családok
t|ímogatásfuól 15. $ (1) alapján szintén írásban tájékoztattuk az okatásinevelési intéznényeket az
i gazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos megv.íltozott eÜ.inisrendről.

Család. és Gyermekióléti A|apellátási Erység
1096 Budapest, Lenhossék u. 7.9'

Tel./fax: 215-6027, 215-8437; E-mail: csgyk(Dfeszgyi.hu
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Családtámogató és GyermekjólétÍ Központ

A 2020. márciusbrur kihi.delett o.ságos ján'anyveszély niatt is kü1önösen Íbntosnak tanja
jntóznényünk az ok|atási-nevelési intÓznónyek tájékoz|a|ását a negváltozott e]járásrcndről, hiszen
ennek éflelmébel1 az 50 óra igazolatLal lriányás után a csa1ádi pótlék szüneteletelést mar nem a
gtálrhivata]ok kezdeményezika családtánogatást intéZij komíinyhi\'a|a]i osztály Íb]é, hancm a
ncr.clési és oktatási intézmén5''ek'

I.,7Zel ijsszeliiggésbe1l továbbra is cél. hogy a hiányásokat idóbcrr jelczz'ék az okta|ási-nevelési
intéanrélryek. aZ oktatási intézmén}'ek digitális oktatísra való áttérése is előidé21et hián!'zást.
hiszen ncm biaos, hogy rninde11 család rcndclkezilt in1emet szo]gálta1ással' Számítógóppcl stb'
F.ontos hangsúlyoani. hog-v czckben az esetekben is nagy Ítlclőssógc r'an a pedagógusokn.ak.
ok|atási intéznrónyckrrek. hogy je]zéssel é]jcnck intézmén}'i]n1. |.elé, hisze11 a ke lctj
adomár1okból lehettiség va'1 szimítógépck cljuttatására is példáLll a riiszoruló családoklroz' Arrírl
nem bcs7éIl'c. hogy jelen lrelyzetben kcizös feleliisség. hogy rninden felnőtt sakcmber megtegyen
rnindcnt azéí. hog}' a gyelekek nc nlorzsolix]janak ]e és ne essenek ki az oktatási rendszerből'

]] ]er'ólbcn tájékoztat|uk aZ óvodákat. iskolákat a 1.19/1997' 0X. l0.) Konn' rendelet a
g}'ánhatóságokól. va]anint a gyemek\édelnj ós gyánltigyi eLjárásról (ovábbiakban Gyer.)
váltoásáol is. mcly 2020. 01' 01-tő1 hatályos és a FESZGYI Csaltid-és G'vennckióléti
KöZpontot órinti. A j('vőben intézmónytinknél a jelzórendszer.i t.elelős és tanácsadó felac]ata
lesz -a iogszabály!á]tozás n]egclő7ően a gyámhivalal i.eladata volt- a7 50 óránál ke\'esebb
igazolatlan hián'v7ás csctén a családi pótlék iogosultiának tájékoz|a|iisa. a beél.ke7ett
e5 (L<( r ö  | | i a1 ! /d5Ukr j |  : rdcL \au i .  r c z c t c . c '

^ személyes találkozásokal má| nemcsak mi kezdeményeztük. lri.rnem 2018-hoz hasonlóan
minket js hi\,tak egyeztetésle jelzórcndszeri tagok, történtek kon7ultációk az ij
kezdemón\'czésiikr.e ís'

A ta]á]kozások sűrűsége vál|oZó, míg volt 01yan jclzőrenciszeri tag' irkivel 2018-ban ninimun'r
'1 a]kalommal találkoztünk szernól'Ycsen. 20l9-ben vele csak eg'v alkalomrrlal- Igyeksziink aZ
aktualitásokat ligyelembe vcnni a kapcso]attartás során'

I.o\'ábbá a je]Zőrendszcri tagokat az év 1b1}amán írásban tájékoztatjuk az őket érintő képzési
lehetőségekíől. kon1erenciákró1. inÍbnnációkról'

l.lgy nregbeszélés során a kerületi ór'odák képzósi igónye kapcsán elkezdődött egy valódi
együttműködés. az óvodák és intéZnényünk kö7öscn ter\'ezi a ,,N'v.ugiovi.'Plogram kóp7és
meg\alósítását. mcgosz|vil annak kö]tsigcit aZ intézmények kijzö|t. |eltéte]c7hctően sokat
lendítctt az egyt]ttműködés minősógén aZ ó\,odai és iskolai szociális scgitők mrrnkája.

család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység
1096 Budapes! Lenhossék u' 7.9'

'l el. / fax 275 -6027, 21,5-8437; E'nrail: csgykl@&5r$4.!!
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csaIádtámogató és GyermekJólétt Rózpont

20|9-ben az ovodai és Iskolai Szociális segítők csopoÍtja a felmenő rendszerben való
építkezés során az óvodák és az alaplbkú oktatási intézmények utlín, a középiskolrikban is
megkezdte a tevékenységét' Az e]őzetes egyeáetések lehetőségét megragadva, a tavalyi
évhez hasonlóan igyekeztem a csopoÍt koordinátorával együtt megielenni a középiskollikkal
folytatott trtgyalrísokon és ajelzőrendszeri együttműködés részleteit is ismertetni. Volt o|yan
középiskola, ahol miír az első beszélgetésnél az intézmény részéről a gyermekvédelmi
Í.eladatokat is ellátó szakember isjelen volt az iskola igazgatóján kívül.

tsszességében elnondható, hogy a személyes kapcsolatépítés és tartás alapja ajelzőrendszeri
tagok segítő munkába való bevonásának' A jelzőrendszeri tagok máI em|ített beszámolóiban
meg isjelenik mrír az igény a személyes egyeztetésre és az együttmÍíködésre:

..Előre vivőnek tartja-e az esetkonfelenciákat (ahol a család is jelen van a szakemberek
mellett)?
Ila igen, mit nyefi be|őle, mint szakember?..

,'Hatékonyabbnak éIzem a kommunikációnak ezt a formáját a család felé' A család jobban
elfogadja több szakembeÍ egyöntetű véleményét (többnyire), lra pedig nagy az ellenállás,
akkor a szakemberek egymást támogatják.',

E|óre vivónek tartjá.e az esetkonferenciákat (aho| a csa|éd is je|en van' a szakemberek me|lett)?

a lsen
a Nem

Eqyéb szakmai talá|kozók:

l' Eves gyermekvédelmi jelzórendszeri tanácskozás: 20l9. február 28.

A tanácskozás Dlenáris elóadlásainak témakörei. előadói:
. Partners|Iungary Alapítvány: B.rcsó Flóratténer, mediátol:'.ResztoÍativ

gyakorlatolikal az iskolai bántalmaziisok megelőzéséért',
. BRFK Ix' Rendőrkapitányság Ámón Andráskapítányságvezető: ',A biztonságos

intemet hasmálat, kiskorúakat érintő intemetbűnözés, bűnmegelőzés''

család- és Gyermekióléti AlapelláLási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u.7.9.

T el./ fax| 215.6027, 2|5-8437; E.mailI csBvk(öfeszgvi'hu

azs'



Fe rencvá ro s i s zo cÍá li s és Gy e r mekjól é ti I n tézm é ny ek
Igazgatósága

cs alá dtá mog ató és Gy e rmekjól éti K.iz pont

. FESZGYI: dr' Ánda Péterjogász| '.vá|^- szü|ói felügyeleti jog kérdései a
nevelési-oktatási intézményekben''

Szekciók/workshopok:
o 1. szekció: FESZGYI: dr' Anda Péter| ''Adatvédelem az oktatási-nevelési

intézmények gyermekvédelmi fe|adatkörében -beperelheti-e a szülő a szakembert
szakmai véleménye miatt?''

o 2. szekció: Magyar Ókumenikus segélyszervezet' Biztos Pont Regionális
I1rizi'sanbu]lancia,F óklya lg'xes:,,Erőszak a családban',

Meghívásrá Iésá vettünk a védőnői Értekezleten 20l9. március 22.

Ese|konzultáció |öbb óvoda részvéle|ével a Kerekerdö Övodában egy. a sz2kmaliözi
megbeszélésen felhozott konl(rét eset miatt: 20l9. május l4.

Pesti Központi Kerületi Bíróság:2019. május

A bíróság kezdeményezésére immiár negyedik évben vettünk Ésá az általuk szervezett
kerekasztal megbeszélésen. ahová a kerületek gyámügyi csoportjait' a család. és
gyermekjóléti központok munkatársait hírta a PKKB'

szakmai egyeztetés a jelzőrendszeri működésről a BGSZC szily Kálmán Műszaki
Szakközépiskolája, szakiskolája és Ko|légiumában,az óvodaiés iskolai szociális
segítő, az iskola pszichológus és gyermekvédelmi szakembel teamjén,
20l9.szeDtember 10-én.

Szakmai egyeáetés a jelzőrendszeri működésről a BGSZC Halsányi János Gazdasági
Szakközépiskola és szakiskolában az óvodaiés iskolai szociális segítő' valamint az
iskola tantestületével. 20lg.szeptember l ó-án.

7' Meghívásra résá vettünk az óvodavezetői éItekezleten: 20l9' október 16'

2.

3.

4.

5 .

6.

Eves intézkedési terv

Az éves intézkedési terv elkészítése' hogyan' mely szempontok alapján történik?
Mi volÍ a 20]9' évi intézkedési Íerv elkészíÍésé ek módja? A lerúeh megbgalmazoÍt
célkitíizések hog,j.rn sztileínek neg? A negvalósttlt és meg nem valósult céIok értékelése,
íeliilvizsqdlaÍa és nódosíÍása mikor és hog/ah történÍ?

Az éves intézkedési terv elkészítésénél az Alapellátási Egység és a Kt'zpont szakmai
vezetőivel és óvodai és Iskolai Szociális segítők csoportjának koordinátoával történik
egyeáetés, figyelembe yéve az éy közben, a jelzőIendszer tagiaitól érkező igényeket'

család. és Gyermekióléti Alapellátási Esrség
1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9'

T e|' /Íax| 275.6027, 275-8437; E-mail: e5gyk]@&szgZllu
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kéréseket, valamint a fejlesaendő teÍületeke, együttmúködéseke fókusálva igyekszünk a
lenel és a7 érin(endö timádat öss7eá||itani'
A megvalósulVnem megva|ósult célokat' elmaladt programokat sintén év e|ején
sorra, illetve az aktualitásoknak megf€lelően beeme]ve az éves tervbe.

A 2020. évi intézkedési terv:

20l9-ben elmaradt a.ÍblnőIÍ egészségügli szolgaltatókkal va|ó kapcsolatfelvélel. így a 2020-as
jelzórendszeri tennivalók elsődleges feladata lesz ennek pótlása. EzÍ a2 a tény is siirgeti és
indokolja, hogy a szociális diagnózis felvevő esetmenedzser kollégám az egészségügyi
szolgáltatóktól is váÍja a diagnózisba közvetítést. Célszerúnek látjuk, és eá 20l9.ben
egyeÍettiik is, hogy együtt keressük fel a szolgáltatókat. Egyrésá tájékoáatjuk óket az
észlelő-és jelzőrendszeli együttműködés részleteiről, máslésá pedig a szociális diagnóás
jelentőségéIől, annak feltételeirő|.

Már 20l9-ben is telveáiik' hogy a 20l8-as szakmaközi megbeszélést fo|'.Ía\\rk az első és a
másodÍokú g|úühiyalalokkal, \EyanakkoÍ 20l9-ben elhalasáottú eá a megbeszélést, meÍt
mindkét hivata|ban személyi váltoások történtek. A jfuisi hivatal esetében a vezeÍőváltás
miatt szükségesnek láttuk későbbi időpontban megtartani a megbeszélést, igy ez 2020-ban
válik aktuálissá.
A bölcsődékkel, védőnőkkel, gr'ermekorvosokkal, óvodákkal és oktatósi intéznényekkel való
megbeszélések esetében felmerült, hogy a nevelési elhanyagolás kérdéseit részletesebben is
érdemes lenne köÍüIjámi' például meghivott pszichológus segítségével, hiszen a jelzések
énékelésekor kapott adatok is eá az igényt támasáják alá. (Korai probléma észlelés.)

A TEGYES7 kíjlTnböző eg)ségeiÍ is terveáük meghívni szakmaközi megbeszélésre' ennek
íészleteit szintén szükséges átbeszélni az intézkedési teÍv elkészítése elött.

A Pedagógiai Szakszolgála||al való személyes kapcsolattaÍtásban a szakmaközi megbeszelést
tekintve kimaradt a 2019-es év, ugyanakkor más je|legű szakmai rendezvényeken egyiitt
vetti,ink résá' 2020-ban ismét szükséges a közös szakmaközi megbeszélés megszervezése.

A részletes (időpontok megi€|ölése, témajavaslatok, helysánek stb.) intézkedési terv készítése
még folyamatban van.

A 2020. márciusban a covlD 19 járványveszély követkeáében kialakult helyzet és
kihirdetett kijárási korlátozás miatt egyelőre kérdésesnek bizonyul az intézkedési terv
megvalósíthatósága. Emian a szakmaközi megbeszélések időpontjai egyelőre nem
meghatározhatók. A jelzőrendszeri tagok kapcsolatépítését és kapcsolattaÍtását szolgáló
szakmakőzi megbeszélések jelentősége éppen a személyes találkozásokban lejlik' melyeket a
kialakult veszelyhelyzet időszakában tanácsos elkerülni' Emellett az online ta|álkozókhoz
szükséges infrastruktúriíja sajnos nem minden jelzőrendszeri tagnak ál| rendelkezésére'

csa|ád- és Gyermekióléti Álapellátrási Egység
1096 Budapesl Lenhosséku' 7.9.
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Ferencvárosi szociólis és cyermekjóléti Intézmények
Igqzgatósága
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Je]enleg kérdéses a veszélyhelyzet időtaÍtarna' mely a tervezésre is hatással Van. A járvány
miatti intézkedések hosszú idejú fennállása esetén érdemes lesz a személyes találkoáson
kíviili egyéb lehetőségeket is megfontolni, mint pl.: elektronikus úton lebonyolított |'il
információcsere, esetleges videó üzenetben bejelentkező előadó fe|kérése, és a !ideó
eljuttatása a jelzőrendszeri tagoknak stb. Nehezitheti a jelzőrendszeri tagokkal való
kapcsolattaÍtást az esetleges áthelyezés kéIdése/lehetősége is' hiszen előfordulhat a
krízisheJyzet keze|ése érdekében ttjrténő munkaelő átcsopoltositás, átszervezés is'

Tekintettel arra' hogy a járványveszély miatt otthon maradó családok életében a
megnövekedett Í.eszültség okán is gyakoribbá válhat a családon belüli erőszak -a
bánta|mazások most gyakollatilag a négy fal között. következÍnények néIkül történhetnek-,.az
elhányagolás, ezért ajelzörendszeri együttműködésre kiemelten nagy hangsúlyt kell fektetni a
járvány okozta veszélyhelyzetben. A családok életében most személyes€n nem, vagy csak
kisebb méItékben jelennek meg azok a szakemberek (pedagógusok, védönök stb.), akik a
ploblémát és7lclni és jeleai hivatottak'

A jelzőrendszeri tagokkal a jáÍvány idején a kapcsolattartás elsődlegesen elektronikus úton,
valamint telelbnon töIténik. A jelzőrendszeri együttmúködésre, a jelzési kötelezettség
teljesítésére a veszé|yhelyzet idején még nagyobb szükség van, hiszen a bántalmazott'
elhanyagolt gyerekek és felnőttek a bántalmazójukkal összezárva kényszeriilnek tölteni
napjaikat a kijárási korlátozís idején' Ezért a digitális oktatásban Iésá vevő pedagógusok és
egyéb területen do|gozó szakemberek szerepe megnó. célszerű a kliensekkel való
elektronikus vagy telefonos kapcsolattaÍtás során is törekedni arra, hogy a bántalmazott meg
tudjon nyílni, és segítséget kaphasson, úgy' hogy az adott szakember él a jelzési
kötelezettségével a család-és gyermekjóléti szolgáltató felé.

A válsághelyzetre való tekintettel a Család-és cyemekjóléti Központ és a család.és
Gyermekjóléti Alapellátási Egység szakmai vezetői létrehoáák a két szakmai egység közös
Facebook ktizösségi oldalát, ahol a kliensek é5 a jelzőrendszeri tagok is megtalálják a
legfrissebb intézményünk*el kapcsolatos információkat. valamint a kerületi ellátórendszerről
szóló tájékoaatókat. Az oldal elérhetőségérő|' va|amint intéznényünk nyitva taltásáról'
továbbá egyéb, a járvány idején fontos infbrmációkróI írásban tájékoztattuk a jelzőrendszeri
tagokat.

A szakmaközi meqbeszélések módszeItanal

Az elmú|t években a jelzórendszeri tagoktóI érkező igényeket figyelembe véve, előIe
tematizált témakörökről, jogszabályi értelmezésekől, egymás sz-akmai eljárásrendjéről,
aktualitásokról egyeáettünk a szakmaközi megbeszé|éseken. Ugyanakkor mindig felmerült
egy-egy konkrét eset, és annak feldolgoása itánti igény is.

Ezért dz eseImegbeszélő módszerének bevi|ele a szakmLlk.Ei megbeszélésekre teÍykén| merü|t
fel. Eá ajelzőrendszeri tagok is visszaje|eaék, a 20l9-ről szóló éves énékelésükben.

család. és Gyermekióléti Alapelláüisi Es|sé8
1096 Budapest, Lenhossék u. 7.9.
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Ugyanakkor az esetmegbeszélés, esetfeldolgozás speciális tudást igényel, és célként
foga|maztuk meg a szakmai vezetőimmel, hogy a következó években szükséges lesz ilyen
irányú képzésben résá vennünk, vagy esetleg forníst igényelni azén, hogy esetÍnegbeszélő
csoport lehetőségéhez juttathassuk a jelzőIendszeri tagokat.

E teÍv megvalósitásához plusz forrás is szükséges, a pá|yáLzati lehetőségek szíikösek e
teÍületen, és a saját pályázati tapasztalafun]( -az esetmegbeszélő csoportról- szakmai aggályt
vetett l.el a csopoívezetésse], hozzáéíéssel kapcsolatban' Tehát a jelzőrendszeIi
esetmegbeszéló csoport teÍvezésénél, szervezésénél körültekintően, megfontoltan szükséges a
pénzügyi és a szakmai szempontokat is figyelembe vemi.

Mi seeít€né a ielzőreddszer iobb műkódését?

véleménye szerint mi segítené a ielzőÍendszer jobb működését?

20l9-ben is jelen volt és vaÍ a Íukluóció, mely megnehezíti a jelzórendszeri tagokkal való
együttműködést, hiszen a szociális segítő munka egy fo|yamat, amiben a gyakori személyi
váltoások akadáIyozzÁk a minőségi muúavégzést, és a szükséges információáramlríst'
széttöredezetté, átláthataÍlanná válik a munka'

véleményiink szerint a megfelelő infoÍmációáramlást, a rendszeres kapcsolattartilst, a
szakmai felelósségvállalást a stabil szakemberállomrány megléte kiegyensúlyozottabbátenné.
Ezzel összeffiggésben a mllnkaerőmegtarrrís kell, hogy a jövőben fokrrszba kerül.jön' az
anyagi és erkÓlcsi elism.rl"'t is beleértve.

Hosszú távon az észlelö-és jelzőrendszeri tevékenység minőségét is javíthatja a pályán
maladó szakembelek munkájának elismerése és megbecsü]ése, továbbá a Íblyamatos
fluktuáció megállítását is segítené. Hiszen a szakemberek közérzete, állapota a veszélyeztetett
gyerekek érdekében végzett munka minőségével és a szakemberi szerepvállalással is
összeffigg'Az észlelő-és jelzőrendszeri tagok fluktuációjának oka lehet többek között' a
folyamatos helyettesítések miatti leterheltség, a tulzó adminisztratív feladatellátris, a nagy
érzelmi megterhelés' mely kiégéshez, pályaelhagyáshoz is vezethet.

A jelzörendszer tagjait a beszámolójukban megkérdeztilk anól, hogy mennyire érzik
magukat leterheltnek' A39 vá|aszadó 94.8%o.a érzi magát közepesen és nagyon leterh€ltnek.

család- és Gyermekióléti A|apelláúsi Es/ség
1096 Budapest, Lenhossék u' 7-9'
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on és munkatársai mennyire éft ik magukat leterheltnek?

a Msyon

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

szákmá] tovékenység

AdminlsztÍa|iv levékenység

He|yenesÍlés

Munkakórón klvú i szakmai
tevéken}tég

Ére|m] tú|teÍhe|tséo

A leterheltség miatt, valamint az esetek rcndszerszemléletű megközelítése miatt mindenképp
szükséges volna az egészséqügli szolgáltaÍóh a kö e',elési intézméhyek esetén
eseííe ldo lgozócsopor t fa 'vag lszupervíz i Ó ra . '

A jelzőrendsze együttmúködést a fentiek alapj.ín megköniyítené, ha kipihent, megfizeteft
kollégríkkal lehetne a jelzőrendszenől együtt gondolkozni, akik befogadóan, nyitottan
állnának e kéIdéshez. Jelenleg azonban a jelzés megtétele még nagyon sokaknak ,púp a
hát.án''. és csak a kényszert, a köte]ezettséget, de nem feltétlenül a gyermek éIdekét látják a
jelzőrendszeri munka lényegének. Elmondható, hogy több szaL1eúleten nagyrésá ',tűzo]tó',
munJ<a zajlik, így a rendszerszemléletú, a sok egyeztetést igénylő innovatív közös
gyermekvédelmi vízió, jövőkép megfogalmazása és létrehozása a jelzőrendszeri tagoktól ma
més nem elvlírható'

család- és Gyermekióléti Alapellátási Egység
1096 Budapest, Lenhossék u' 7-9'

T el. / f a* 21,5 - 6027, 275-8437; E-maiI csgvk@feszgvi.hu
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Nagyban megkönnyítené a saját és a jelzörc dszeri tagok munkavégzését is' ha a
jogszttb(tlyok asszeha'gol.i'!4 megtörténne, és nem félévente változnának a szabályozók' Ez
szintén megakasája a mát működő mechanizmusokat' és mire egy új jogszabály
éItelmezódik és beépül az intézményeknél a mindennapi rutinba' addig egy újabb jogszabályi
változást kellene éÍtclmezni. és a gyakorlatba átkonveÍtálni.

A fentieken ful hosszú távon szükség lesz a szakmáink újraéÍtelmezésére/újÍaépitésére -
köáük az cgészségügyi' az oktatásügyi és a szociáis-gyermekvédelmi szakterületeket is
értem-. hiszen a megváltozott társadalmi viszonyok' folyamatok már nem lekövethetők a
szakmáinknak, ezért érezhelő' hogy sok szakember megÍbgalnrazza, nincs eszköze a
problénrák rnegoldására. ̂hogy a feszüllség nő a klienseinkben' úgy a szakemberek is eg}re
Íiuszlráltabbak, valódi válasá nem tudnak adni a problémákra' hiszen azok átfogó, rajtuk
túlmu1ató megoldásokat követelnek.
^z eÍőszak, az agresszió folyamatos jelenlétével szembesülök a jelzőrendszeri munka során.
Az észlelő-és jelzőrcndszeri tevékenység meglátásom szerint kifinomult kommunikációt,
rendszerszemléletben gondolkodást. kooperációt igényel a szakembelektől' me|yek egy
tanulási folyamat során ópithetők be a gondolkodásba, napi munkavégzésbe. Eá a Íblyamatot
támogathatja a |eg|es cxoPortban tt'rténő kéPzés, az ott történó érzékenyítés' konkrét
konÍliktuskezelési technikák el5ajátítása.

Az ész|e|ó-és jelzőrendszeri tagok álta| küldött jelzések arról is tüköt mutatnak, hogy a
jelzésck mögött milyen súlyos társadalmi kérdések lehetnek' melyek nem f.eltét|enül
orvosolhatók csak aZ észlelő.és jelzőrendszeri egyiittmÍlködés keretein beliil' En mutatja a
következő ábla:

Kérem, hogy soro|ja fe|az intézményben |eggyákr6bban e|ófordu|ó gyermekvéde|mi prob|émákat|
(Íóbb prob|éma is megje|ó|hetó.)

- )

4 (10 .3%)
20 151.3%)

anyaoi prb|ém
lanköle €z €(5óg €lmu ás2|ás

24 \61.51e)
10 (25,60Á)

13 í33.37.)
21 (53.8%)

5(12.8%)
17 \43 6e/o')

? |17'9oÁ)

szü]ók kózótlj viták, iizika

(2.6%)
12.61,)
\2.6',h)
12 6!.)
12 61,)
12.6'/.)
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családtámogató és Gyermeklóléti 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
egyeztetések ut|ín megszületendő, a gyermekek érdekeit, sziikségleteit előtérbe helyező
jogszabályi kömyezetben végezhessék munkájukal a szakemberek.

A jelzőrendszeri feladataim kapcsrín nehézségként emelem ki a kötelezően, jogszabályban
rógátett időpontig, minden év febrrr.Ár 28-ig megrendezendó éves gyermekvédelmi
jelzőIendszeri tanácskoás megszervezését.

Az intézményünknek, mint általában az önkormányzati fenntartású intézményeknek nem
minden €setben van új költségvgtése, íEy nalyoÍl nehéz az év elején a konferencia pérz]ngyi
részét tervezri. A pénzügyi tervezes pedig összefugg a tartalmi minőséggel is, hiszen évek
óta fontosnak tartjú, hogy előadóként elismelt szakembereket tudjunk hívni a tanácskoásra.

Budapest, 2020. április 1ó.

Dobrák-Kiss Tímea
szakmai vezető

Üóu-.*({'rr"r kl^-
vémé Holló Krisáina

szakmai vezető

Cedeon Andor
igazgató

j eláreÍldsze felelős, tanácsadó
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