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1. BEVEZETÉS 

 

A gyermekvédelem olyan tevékenységek és intézmények együttese, amely segíti a 

gyermekek alapvető jogainak érvényesülését. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény céljaként jelölte meg a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését, a 

veszélyeztető okok feltárását és felszámolását, védelmük és nevelésük mellett.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint 

a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A személyes gondoskodás 

keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások egyik eleme a gyermekjóléti szolgáltatás. A 

települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a 

gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő – és 

jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok 

feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.  

Ennek keretében figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek 

 életkörülményeit és szociális helyzetét, 

 a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, 

 gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

Mindezek érdekében a gyermekjóléti szolgálat szervezi és összehangolja az észlelő -és 

jelzőrendszer tagjainak munkáját. 

A 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 15.§. (7) alapján a gyermekjóléti szolgálat minden év         

március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer éves működését átfogóan 

értékeli. A gyermekvédelmi tevékenység, a jelzőrendszer és a gyermekjóléti alapellátások 

megfelelő színvonalú biztosítása, illetve a kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében szervezi az 

éves értékelő tanácskozást, melyen a meghívottak áttekintik a település gyermekjóléti 

alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek működésük 

javítására. Ennek érdekében az észlelő és jelzőrendszeri tagok, a témában írásos beszámolót 

készítenek. A beszámoló Nagycserkesz község Önkormányzata által biztosított személyes 
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gondoskodást nyújtó ellátások közül a Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában a 

gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység bemutatását is tartalmazza.  

A települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek 

átmeneti gondozását, illetve szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 

hozzájutást. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás, amelyet községünkben a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata lát el. 

 

 

Irányadó rendelkezések 

 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről  

 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról  

 235/1997 (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek 

és személyek által kezelt személyes adatokról  

 1992. évi LXII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról  
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2. GYERMEKEKET ÉRINTŐ TÁMOGATÁSOK, 

KEDVEZMÉNYEK 

 

A gyermekvédelmi törvényben és a 15/1998 (IV.30.)NM rendeletben előírt észlelő-és 

jelzőrendszer munkája, illetve intézkedések révén, valamint a pénzbeli és természetbeni 

támogatások és ellátások során azok a fiatalok és gyermekek kerülnek az Önkormányzat 

látókörébe, akiknek a fejlődése a szülő, vagy gondviselő magatartása, életvitele, a kiskorú 

magatartása vagy anyagi okok miatt nem megfelelően biztosított. A törvény által biztosított 

ellátások és támogatások ezen problémákra sokszor csak tüneti kezelést nyújtanak.  

A probléma valódi oka és annak megszüntetése a kiskorú családi hátterét jelentő személyek és 

a gyermekvédelmi rendszer tagjai közötti együttműködés útján valósulhat meg. 

 

 

Nagycserkesz település demográfiai adatai:  

 

Nagycserkesz község lakosainak száma: 1845 

18 éven aluli népességének száma: 530 

 

 

Nagycserkesz lakosságának korösszetétele (1845 fő)

213fő

12%

91fő

 5%

93fő

 5%

133fő

 7%

1315fő

71%

0-2 évesek száma 3-5 évesek száma 6-13 évesek száma 14-18 évesek száma 19 év felettiek
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Nagycserkesz település szociális helyzete:  

 

 

Nagycserkesz község szociális helyzete  

0
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Ebből tartós munkanélküli

Nyílvántartott állás keresők

fő

 

 

 

Az anyagi problémák kezelésében az iskola és az önkormányzat leginkább a kedvezményes 

tankönyv biztosításával, és az étkezési kedvezménnyel tud segíteni.  

A települési önkormányzat jegyzője pénzbeli támogatást folyósít annak a gyermeknek, fiatal 

felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév 

augusztus 1.-én és november 1.-én fennáll. Ez 2014. augusztus hónapjában 395 fő, november 

hónapjában 391 fő gyermeket érintett. Ezek a gyerekek a hatályos jogszabályok alapján 

ingyen étkezhetnek, illetve ingyen juthatnak tankönyvhöz.   

Elmondható, hogy valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult 

étkezési lehetősége is biztosított. A kedvezmény egyrészt a törvény szerinti támogatás, 

másrészt a helyi rendelet szerinti egyéni rászorultság alapján megállapított támogatás. 

  

Néhány adat a gyermekétkeztetési normatív kedvezményben részesülőkről, 2014. évből: 
 

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda : 
 

Január: 68 fő 

 63 fő térítésmentes 

 3 fő 50% kedvezmény 

 2 fő teljes térítési díj 
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Február:  68 fő 

 63 fő térítésmentes 

 3 fő 50% kedvezmény 

 2 fő teljes térítési díj 

Március: 68 fő 

 62 fő térítésmentes 

 3 fő 50% kedvezmény 

 3 fő teljes térítési díj 

Április: 68 fő 

 64 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 3 fő teljes térítési díj 

Május: 68 fő 

 64 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 3 fő teljes térítési díj 

Június: 68 fő 

 64 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 3 fő teljes térítési díj 

 Július: 68 fő 

 64 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 3 fő teljes térítési díj 

Szeptember: 72 fő 

 70 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

Október:  72 fő 

 70 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

November: 73 fő 

 71 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 
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December: 75 fő 

 73 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanulói közül: 

 

Napközis gyerekek: 

Január: 98 fő 

 88 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 9 fő teljes térítési díj 

Február: 98 fő 

 88 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 9 fő teljes térítési díj 

Március: 99fő 

 89 fő térítésmentes 

 1 fő 50% kedvezmény 

 9 fő teljes térítési díj 

Április: 102 fő 

 93 fő térítésmentes 

 9 fő teljes térítési díj 

Május: 102 fő 

 93 fő térítésmentes 

 9 fő teljes térítési díj 

Június: 102 fő 

 93 fő térítésmentes 

 9 fő teljes térítési díj 

Szeptember: 113fő 

 108 fő térítésmentes 

 5 fő 50% kedvezmény 

Október: 105 fő 

 100 fő térítésmentes 

 5 fő 50% kedvezmény 

November: 103 fő 
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 100 fő térítésmentes 

 2 fő 50% kedvezmény 

 1 fő teljes térítési díj 

December: 103 fő 

 100 fő térítésmentes 

 2 fő 50% kedvezmény 

 1 fő teljes térítési díj 

 

Menzások: 

Január: 37 fő 

 37 fő térítésmentes 

Február: 37 fő 

 37 fő térítésmentes 

Március: 36 fő 

 34 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

Április: 35 fő 

 33 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

Május: 35 fő 

 33 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

Június: 35 fő 

 33 fő térítésmentes 

 2 fő teljes térítési díj 

Szeptember: 20 fő 

 20 fő térítésmentes 

Október: 28 fő 

 28 fő térítésmentes 

November: 30 fő 

 29 fő térítésmentes 

 1 fő teljes térítési díj 

December: 30 fő 

 29 fő térítésmentes 

 1 fő teljes térítési díj 
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3. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK, 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

 

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében ellátások 

biztosítása.  

A szolgáltatás magába foglalja:  

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatást, a támogatásokhoz való hozzájutás segítését  

 pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek                                                 

megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését  

 szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítését  

 szabadidős programok szervezését 

 hivatalos ügyekben való segítségnyújtást  

A gyermekjóléti szolgáltatásokat a községben élők térítésmentesen vehetik igénybe. A 

gondozási tevékenység során a szolgáltatás kliense a gyermek, a segítségnyújtás az ő 

igényeire, védelmére épül. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó 

egészségügyi, és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  

 

 

3.1 A gyermekjóléti szolgálat működésének engedélyezése, személyi és tárgyi  

 feltételei  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője a Szociális Szolgáltató Központ szervezeti 

keretében működő gyermekjóléti szolgálat 9103-5/2004.05 számú határozattal kiadott 

működési engedélyét módosította a 19100/2005.5 számú határozatával. A módosítás azt 

követően történt, hogy Nyírtelek Nagyközség, Nagycserkesz Község és Kálmánháza Község 

Önkormányzatai a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti keretein belül létrehozták 

a Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulást a gyermekjóléti feladatok közös 

ellátására. A társulási megállapodást Nyírtelek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-

testülete a 16/2005 (1.28. ) Kt. határozatával fogadta el. A Szociális Szolgáltató Központ, 

mint integrált intézmény szervezeti keretein belül működő gyermekjóléti szolgálat látja el a 
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feladatokat a társult településeken. A szolgálat ellátási területe Nyírtelek Város, Nagycserkesz 

Község, és Kálmánháza Község közigazgatási területe. 

2011. július 01-től fenntartó váltás miatt a NYITÖT Szociális Alapszolgáltatási Központ, 

mint integrált intézmény szervezeti keretein belül működő gyermekjóléti szolgálat látta el a 

feladatokat a társult településeken 2012. február 01-ig. A szolgálat ellátási területe Nyírtelek 

Város, Nagycserkesz Község, és Kálmánháza Község, Nyírtura Község, Sényő Község 

közigazgatási területe. 

2012. február 01-től névváltozás történt így a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit 

védő speciális személyes szociális szolgáltatást, településünkön a Nyírteleki Szociális 

Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat lát el, az ellátási terület változatlan maradt. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és 

Gyermekvédelmi Osztály XVI-C-01/00060-7/2012 számú határozatával a Gyermekjóléti 

szolgálat működését ideiglenes működési engedéllyel 2012.02.01.-napjától 2014.12.09.-

napjáig engedélyezte.  

A működési engedélyt módosították mivel Kálmánháza Község Gyermekjóléti Szolgálat 

területi irodájának megváltozott a címe így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály F-C-

01/02020-15/2013. számú határozatával a Gyermekjóléti Szolgálat működését ideiglenes 

működési engedéllyel 2012.02.01.-napjától 2014.12.09.-napjáig engedélyezte.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a 2014.12.12.-i 

SZ-C-01/00723-16/2014. számú határozatával a Gyermekjóléti Szolgálat működését 

határozatlan időre engedélyezte.  

A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ a társult településeken 6 fő családgondozót 

foglalkoztat, ebből 1 fő Nagycserkesz község közigazgatási területén látja el a feladatát. A 

családgondozók akadályoztatása esetén, a Szociális Szolgáltató Központ helyettesítéssel látja 

a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A Gyermekjóléti Szolgálat székhelyéül szolgáló irodát 

Nagycserkesz község Önkormányzata biztosítja, a munkavégzéshez szükséges berendezési 

tárgyakkal egyetemben, Nagycserkesz Iskola u.21. szám alatt.  
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3.2 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége 

 

A szolgáltatások sokrétűek. A gondozási és szolgáltatási tevékenység mellett szervezési 

feladatokat is ellát a Gyermekjóléti Szolgálat. A szervezési feladatkör magába foglalja a 

jelzőrendszer koordinálását. A gyermekvédelmi rendszer működésének alapelvei közé 

tartozik a kölcsönös tájékoztatás, az együttműködés, amelynek hiánya esetén a rendszer 

működése nem lehet hatékony. A gondozásban való szerepvállalás, a szülői felelősség 

erősítése, a szülői kötelezettségek és feladatok tisztázása alapvetően meghatározza az 

eredményességet. A tervezett segítő tevékenység meghatározott szakmai szabályok betartása 

mellett, nagy odafigyelést, komoly felelősségvállalást jelent a családgondozó számára. 

Gondozási-nevelési terv készítése során cél-és feladat meghatározásra (szükség esetén a 

kapcsolódó intézmények számára is), kerül sor és folyamatosan figyelemmel kísérik, értékelik 

azok teljesítését. A gondozás során fontos a rendszeres -sok család esetében a havonta több 

alakalommal történő- kapcsolattartás, amelynek helye alapvetően a család otthona. 

Szolgálatunk a törvényi előírásokban leszabályozott feladat-meghatározások alapján 

működteti szolgáltatásait.  

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai (2014.év) 

Sor-
szám 

Megnevezés 

Szakmai 
tevékenysége

k száma 
(halmozott) 

Ellátott 
gyerekek 

száma 

a b 

01 Információnyújtás 119 42 

02 Segítő beszélgetés 402 104 

03 Tanácsadás 115 65 

04 Hivatalos ügyekben való közreműködés 48 17 

05 Családlátogatás 608 98 

06 Közvetítés más szolgáltatásba 85 23 

07 
Első védelembe vételi tárgyaláson való 
részvétel 

9 9 

08 Felülvizsgálat
i tárgyaláson 
való 
részvételek 

átmeneti és tartós nevelésbe 
vétel 

4 4 

09 védelembe vétel 
8 12 

10 
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való 
részvétel 

1 1 

11 Pszichológiai tanácsadás - - 

12 Jogi tanácsadás - - 

13 Fejlesztőpedagógusi ellátás - - 

14 Konfliktuskezelés 7 11 

15 Szakmaközi megbeszélés 6  
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16 Esetkonferencia 16 26 

17 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 1 

18 Adományozás 2 324 

19 
Szociális válsághelyzetben lévő várandós 
anya gondozása 

1 1 

20 Összesen (01–19. sorok) 1432 738 

 

 

       3.3 Alapellátásba és védelembe vett kiskorúak a településen, a veszélyeztetettség  

             okai  

 

A gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vétele önkéntesen vagy hatósági kötelezettséggel 

lehetséges. Tapasztalható, hogy az önkéntes kapcsolatfelvételek száma jóval alatta marad az 

együttműködésre kötelezettek és a hatóság által küldött személyek számának. Az önként 

jelentkezők esetében legtöbbször megjelenő probléma, a nehéz anyagi helyzet és az erre 

visszavezethető konfliktusok jelenléte a család mindennapjaiban. A gyermekjóléti alapellátás 

az önkéntességre épül, a védelembe vétel a hatóság elrendelésére, kirendelt családgondozó 

közreműködésével történik.  

 

Alapellátás keretein belül történő családgondozás: 

Nem és kor 
2014. 

Alapellátásban történő 
gondozás 

Összesen  
(fiú+lány) 

0-2 
 
 
 
 

- 
 
 
 

3-5 - 

6-13 11 
14-17 24 

Összesen 35 

Ebből 

Hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 
gyermek 

 

Halmozottan 
hátrányos 

helyzetűnek 
minősített 
gyermek 

28 

Családok száma 26 
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Az alapellátás keretében történő családgondozás leggyakoribb okai:   

 anyagi (megélhetési)  

- szülő munkanélkülisége 

- háztartás jövedelme elégtelen 

 lakhatási problémák 

- méltatlan lakhatási körülmények 

 tankötelezettség mulasztása  

 iskolai magatartási problémák 

 szabálysértés elkövetése 

 

A családokkal történő kapcsolattartás során szolgálatunk is tapasztalja, hogy a növekvő 

munkanélküliséggel és csökkenő értékű szociális ellátásokkal romlottak a hátrányos helyzetű 

családok életfeltételei. A családok egzisztenciális helyzetének megrendülése következtében 

felerősödtek a működési zavarok, csökkent a család belső kohéziója, értékátadó szerepe.  

Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével 

megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 

gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a gyermeket védelembe 

veszi.  

 

Védelembe vétel keretein belül történő családgondozás: 

Nem és kor 
2014 

Védelembe vétel 

Összesen  
(fiú+lány) 

0-2 1 

3-5 3 

6-13 6 

14-17 9 

Összesen 19 

Ebből 

Hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 
gyermek  

Halmozottan 
hátrányos 

helyzetűnek 
minősített 
gyermek 

16 

Családok száma 9 
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A védelembe vett gyermekek esetében a veszélyeztető okok: 

 családszerkezeti és kapcsolati problémák: 

- megromlott családi kapcsolat 

- megromlott szülő-gyermek kapcsolat 

 Szülői elhanyagolás:  

- gondozás, gondoskodás elhanyagolása 

- egészségügyi elhanyagolás 

- iskoláztatás elhanyagolás 

- nem megfelelő nevelési módszerek 

- érzelmi elhanyagolás 

 gyermekbántalmazás (szülő vagy más családtag által) 

- érzelmi bántalmazás 

- fizikai bántalmazás 

 szülői devianciák 

- a szülő italozik 

- a szülő bűnelkövető 

- a szülő prostitúciója  

 gyermek devianciák 

- a gyermek kriminalitása  

- a gyermek agresszív magatartása  

- a gyermek magatartási problémái  

- a gyermek csavarog  

 egyéb veszélyeztető problémák  

-    a szülő kiskorú 

 

Védelembe vétel megszüntetésére az év folyamán 3 gyermek esetében került sor ezeknél a 

gyerekeknél a további alapellátás keretén belül történő családgondozás már elegendőnek 

bizonyult, 5 gyermeknél pedig esetátadására került sor, a gondozásba vett gyermekek családjának 

elköltözése miatt.  
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2014 

Fiatalkorú 
 Bűncselekményt 
elkövetők száma 

9 fő Ebből pártfogói felügyelet 
alatt ál 

7 fő 

Szabálysértést 
elkövetők  száma  

3 fő 

Ebből alapellátásban 
gondozottak száma 

1 fő 

Ebből védelembe vétel 
keretében gondozottak 

száma 

0 fő 

 

A veszélyeztető tényezők észlelése a gyermekvédelmi rendszer első lépcsőjén álló személyek 

és hatóságok (védőnői szolgálat, óvodai és iskolai pedagógusok, gyermekjóléti szolgálat stb.) 

feladata. Tapasztalható, hogy a halmozottan problémás, anyagilag és egzisztenciálisan 

hátrányos helyzetű családok, továbbra is bennmaradtak a gyermekvédelem rendszerében, de 

egyre inkább megjelennek a kiegyensúlyozottabb anyagi körülmények között élő családok 

gyermekei is, akiknél iskolai problémák, deviáns magatartási formák fordulnak elő. Ezekben 

a családokban a szülők munkájuk mellett nem tudnak elegendő időt fordítani a gyermekekre.  

Az előző évekhez hasonlóan, 2014 évben is túlnyomórészt a jelzőrendszer tagjainak jelzései 

révén kerültünk kapcsolatba új esetekkel, hiszen a településen élő halmozottan hátrányos, 

rossz szociális körülmények, életvezetési problémák miatt veszélyeztetett gyermekek már az 

előző évek során a látótérbe kerültek.  

 

- Zárt adatkezelés: 2014. március 15-én lépett életbe az alábbiak szerint módosult 

gyermekvédelmi törvény 17.§ -ának (2a) bekezdése: 

A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt 

jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem 

hiányában is zártan kezeli A gyermekjóléti szolgálat a jelzéssel érintett személy részére nem 

biztosít betekintést a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe, amelyből 

következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre. Ez azt 

jelenti, hogy a jelzést egyáltalán nem mutathatjuk meg. 

Településünkön is egyre gyakrabban fordul elő, hogy a jelzőrendszeri tagok kérik a zárt 

adatkezelést még akkor is ha nem bántalmazás vagy elhanyagolás miatt teszik meg a jelzést. 

Így a családgondozók feladata még nehezebb, a többi jelzőrendszeri tagokat védi e törvény, 

de a családgondozókat nem A jelzés kapcsán a családgondozó veszi fel a kapcsolat családdal, 

szülőkkel, szükség esetén akár javasoljuk a családból való kiemelést is, így a családgondozó 

egyedül marad a „bizonyítás során”. 
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3.3.1 Tárgyévben tapasztalt egyre súlyosabb problémák 

 

Iskolai mulasztás: 

2014 évben a közoktatási intézményektől 101 jelzés érkezett. A nagyszámú igazolatlan iskolai 

hiányzás 2014. évben is a komoly feladatot jelentett a gyermekjóléti szolgálat számára. 

Iskolai jelzések a szak- és közép iskolákból egyre korábban érkeztek, ami lehetőséget nyújt az 

esetek hatékonyabb megoldására. A jelzések több esetben ma már tartalmazzák az iskola által 

megtett intézkedéseket, ami alapját képezi a további együttműködésnek. A tapasztalatok 

alapján jellemző hogy, a családok egyre jobban kivonulnak a problémamegoldásból. A szülői 

érdektelenség időnként olyan helyzeteket eredményezett, ahol a gyermek érdekeit csak az 

iskola és a gyermekjóléti szolgálat képviseli. Olyan méreteket öltött az igazolatlan iskolai 

hiányzás, a magatartás zavar, az erőszak, az iskolai agresszió, amit már az oktatási 

intézményen belül nem lehet kezelni. Remélhetőleg a közös cselekvés, együttgondolkodás a 

jövőben visszaszorítja az ilyen típusú problémákat, de ehhez feltétlenül szükséges, hogy egyre 

több problémaorientált, preventív szolgáltatás kerüljön bevezetésre az iskolákban is. Sürgős 

feladat, mert ha visszamenőleg nézzük az igazolatlan iskolai hiányzásokat, megfigyelhető, 

hogy a mulasztó gyermekek száma nő, életkoruk csökken. 

 

2012. szeptember 01. napjával módosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, ami a gyermekjóléti szolgálat 
munkáját jelentősen leegyszerűsítette. A családtámogatási ellátási formák közül a családi pótlék, nevelési 
ellátásra és iskoláztatási támogatásra bomlik. Annak érdekében, hogy a szociális szempontokat és a családi 
pótlék kérdését élesen el lehessen választani, szükséges, hogy az iskolába nem járó gyermek után családi pótlék 
kifizetésére ne kerülhessen sor. A törvénymódosítás ezért újraszabályozta az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét. A módosítás lényege, hogy az iskolalátogatási kötelezettség 

elmulasztása esetén minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jövedelmi helyzetétől 

függetlenül ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási támogatás 
folyósítása szünetel. Megszűnik a felfüggesztés jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem kell 
családtámogatási folyószámlára folyósítani, visszamenőleges kifizetésére ismételt iskolába járás esetén nem 
kerülhet sor. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének időtartama alatt a rászoruló, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a jelenleg természetben nyújtott ellátást. 
A módosítás előnye, hogy a szigorúbb szankciók a gyermekeket és családjukat jobban ösztönzik a 
tanulmányi kötelezettség maradéktalan teljesítésére 
2013.01.01.-től a változtatás eredményeképpen az eljárásrend jelentősen leegyszerűsödik, hiszen az 
iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden esetben a családi pótlék szüneteltetését kell 
kezdeményeznie a Járási Gyámhivatalnak. Nincs szükség családtámogatási folyószámlára, és a természetben 
nyújtott családi pótlék felhasználását biztosító eseti gondnokra sem. 
Annak érdekében, hogy az iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének hátterében álló, a gyermek 
magatartásbeli problémáinak, motiváltságának, vagy a gyermek környezetében megjelenő, a szülők 
hozzáállásával, a családi, anyagi gondokkal összefüggő problémák megoldásához a család segítséget kapjon, az 
iskoláztatási támogatás szüneteltetéséhez a 16 évesnél fiatalabb gyermekeknél továbbra is kötelező védelembe 
vétel kapcsolódik. 
A módosítás szerint ezért a szüneteltetés megszüntetését 2013.01.01-től a Járási Gyámhivatalnak akkor kell 
kezdeményeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanóra foglalkozást nem haladják meg. 
Amennyiben a gyermek, a vizsgált időszakban (3 tanítási hónap) öt órát igazolatlanul hiányzott a támogatás 
folyósításának megszüntetése nem valósulhat meg.  
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2012. szeptember 1-jétől az általános iskolás tanulók tankötelezettsége a 16. évük betöltéséig tart (az sni-sek 
kivételével). Mivel a törvény nem tartalmaz (a korábbihoz hasonló) előírást arról, hogy a tankötelezettség azon 
tanév utolsó napjáig tartana, amelyben a tanuló a tankötelezettség korhatárát betölti, a tankötelezettség a 16. 
életév betöltését követő napon megszűnik. Azok a tanulók számára, akik a 9. évfolyamot a 2011/12-es tanévben 
vagy az előtt kezdték meg a tankötelezettség változatlanul annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a 18. 
életévüket betöltik. A 2012/2013-ban 9. évfolyamosok tankötelezettségére már az új szabályok vonatkoznak  
 

- 2014/2015 tanévben a tankötelezettségben változás történt. A tankötelezettség annak a 

tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési 

igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben 

a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

- A Köznevelési Törvény hatályba lépésével megszűnt a gyermek - és ifjúságvédelmi státusz. 

Ez a 2013/2014. tanévtől mindenképpen megnehezítette az együttműködést. Az 

együttműködésben jelentkező nehézségek ellenére a településen működő oktatási és nevelési 

intézményekben a kapcsolattartó személyekkel továbbra is hatékony az együttműködés. Más 

településen működő oktatási-nevelési intézményben érezhető a gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős hiánya a közös munka során, hiszen a pedagógusok, osztályfőnökök nem minden 

esetben vannak tisztában a jelzési kötelezettséggel járó feladataikkal és hogy szükséges a 

probléma megoldásában a kölcsönös együttműködés. 

 
 

Anyagi nehézségek: 

Folyamatosan növekszik azon gondozott családok száma, akik súlyos anyagi és lakhatási 

problémákkal küzdenek, illetve akik lakhatásukat egyre nehezebben tudják megőrizni. 

Rengeteg a kezelhetetlen közüzemi díjtartozás. Súlyos anyagi problémával küzdő családban 

él a gondozott gyermekek jelentős része. Ezekben, a családokban többnyire nincs rendszeres 

munkajövedelem, ami létbiztonságot jelenthetne számukra. Megnövekedett az igény a 

díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés, információnyújtásokkal kapcsolatban. Sajnos sok 

esetben tapasztaljuk, hogy a családok nem kérnek idejében segítséget, a díjhátralékkal akkor 

keresik fel a Családsegítő Szolgálatot amikor már olyan nagymértékű hátralék halmozódott 

fel, ami a problémamegoldást is nehezíti. Az anyagi nehézségekhez szorosan kapcsolódik az, 

hogy a családok az ingatlanok állapotának megóvására, javítására is kevesebb összeget tudnak 

fordítni. A lakásépítésre vonatkozó szociálpolitikai kedvezmény igénylése szigorú 

feltételekhez lett kötve így, várhatóan emelkedni fog a többgenerációs, együtt élő családok 

száma. Az ilyen lakáskörülmények között élőknél feltételezhetően az ingatlanok állapota 

gyorsabban romlik, a családok anyagi nehézségekre hivatkozva nem, vagy csak akkor tesznek 
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már lépéseket az ingatlanok állapotának javítására, amikor már több, de költségesebb 

munkálatra van szükség. Az ingatlanok leromlott állapotával kapcsolatban egyéb problémák 

is felmerülnek, élősködők, rágcsálók, amelyek a korábbi évek tapasztalataiban nem voltak 

ennyire számottevőek. 

Általában a veszélyeztető tényezők nem külön- külön, hanem együttesen jelentkeznek. 

Jelentősnek mondható még a szenvedélybetegségek, illetve a pszichiátriai betegségek 

megjelenése, mint veszélyeztető tényező, amely a gyermekek szüleit, gondviselőit érinti 

közvetlenül, s ennek hatása a gyermek magatartásában is jelentkezhet.  

 

A családgondozás során tapasztalt problémák: 

 családlátogatások tapasztalatai, hogy a büntetések sem vezetnek eredményre az 

igazolatlan hiányzásoknál (gyakran a büntetés kilátásba helyezése sem hoz eredményt) 

 továbbra is  gyakoriak a rossz lakáskörülmények 

 igazolatlan hiányzások problémái 

 nem megfelelő szülői magatartás, elhanyagolás 

 továbbra is gyakoriak a tetvesség, rüh miatti problémák 

 a szülők és gyermekeik nem tudják a feszültségeket megfelelő módon kezelni 

„modellkövetés” 

 magánéleti és társadalmi konfliktusaikat a szülők nem tudják kezelni, a negatív családi 

minta hatása, az iskolában a gyermek „egyenlít” 

 a gyermekek erőszakkal találkoznak környezetükben, a médiában és nem ismernek 

más módot az önérvényesítésre, a problémamegoldásra 

 

 

       3.4 Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása 

 

A várandós anyák gondozását Szolgálatunk nem minden esetben kezeli külön, mivel nem 

nagy számban fordultak a szolgálathoz kismamák. Ezekben az esetekben a védőnői 

szolgálattal együttműködve kerül sor a segítségnyújtásra. Szolgálatunk feladata ezekben az 

esetekben többnyire az információnyújtásban, az ügyintézések segítésében nyilvánulnak meg.  
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       3. 5 A családjából kiemelt gyermekek helyzete, a gyermekek szüleinek gondozása  

 

A gyermekvédelmi szakellátás a családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok gondozását, 

nevelését végzi. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek esetében a vérszerinti 

családnak való segítségnyújtás, a gyermekek visszahelyezése érdekében. Ez életvezetési 

tanácsadást, ügyintézéshez való segítségadást, kapcsolattartáshoz való hozzásegítést, mentális 

gondozást jelent. Elsődleges célunk a kialakult rossz anyagi helyzet, szociális körülmény 

javítása, a megjelenő devianciák kezelése, esélyegyenlőség növelése. Változatlanul fennáll az, 

hogy a gyermekek családból való kiemelését követő nevelésbe vétel hosszú időszakot jelent, 

gyakran a nagykorúságig tart, mivel a családok életvitele nem válik alkalmassá a gyermekek 

visszahelyezésére. 

2014. évben 9 fő nevelésbe vett gyermek, esetében nyújtottunk segítséget, családgondozással 

támogattuk a vérszerinti szülőket.  A tárgyévben 2 gyermek esetében a nevelésbe vétel 

nagykorúság miatt megszűnt, 1 gyermek vissza került a szülő háztartásába, 6 gyermeknél az 

éves felülvizsgálat során a gyámhivatal a nevelésbe vétel további fenntartásáról határozott. 

Három gyermek esetében több alkalommal is szabadságolás megvalósulását segítettük 

környezettanulmány elkészítésével, a feltételek megteremtéséhez adott tanácsadással.  

A tapasztaltak alapján elmondható, hogy már évekkel ezelőtt megfelelő, kölcsönös kapcsolat 

alakult ki a szakellátásban dolgozókkal, zökkenőmentes a gyermekek érdekében végzett 

információcsere, jó szintű az együttműködés. Feladatellátásunk szorosan kapcsolódik a 

gyámhivatal munkájához. Az együttműködésünk eredményes, jó, szinte napi jellegű.  

 

- A 2014.január 1-től hatályos módosítás a korábbi megkülönböztetést megszüntetve 

egységesen a „nevelésbe vétel” elnevezésű hatósági döntést nevesíti, vagyis a hatályba lépést 

követően indult, családból való kiemelésre irányuló, valamint az átmeneti és tartós nevelés 

felülvizsgálati és gyámrendelési gyámhivatali eljárásokban az egységes nevelésbe vétel 

szabályai szerint kell eljárni és döntést hozni. Erre vonatkozó részletes szabályokat a 

149/1997.(IX.10.) kormányrendelet tartalmaz. 

- A gyermekvédelmi gyámság jogintézményét - 2014. január 1-jei hatályba lépéssel - a 2012. 

évi CXCII. törvény állapította meg. A gyermekkel kapcsolatos gondozási tevékenységtől 

különválik a gyermek törvényes képviseletének, vagyona kezelésének, érdekeinek és jogainak 

következetes képviselete, a gyám stabil kapcsolata a gyermekkel annak gondozási hely 

változtatása esetén sem változik. Minden megyében és a fővárosban is a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok működtetik a gyermek törvényes képviseletének ellátása 

érdekében gyermekvédelmi gyámi hálózatot, akik az eseti gondnoki tevékenységet is ellátják. 
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       3.6 Gyermekjóléti Szolgálat prevenció érdekében végzett szolgáltatásai és a  

             településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, szervezett   

             programok 

 

 A gyermekek jogainak széles körű terjesztése a nevelési-oktatási intézmények  

közreműködésével folyamatos. 

 Idén is helyet biztosítottunk a gyermekjogi képviselő számára. Segítségért  

Szolgálatunkat egy esetben sem keresték meg.  

 A hátrányos helyzetű családok folyamatos segítése adományok gyűjtésével és 

kiosztásával  

 

 

Gyermekjóléti Szolgálatunk 2014-ben is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a 

mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családban 

nevelkedő gyermekek helyzetén segíteni. Egész év folyamán szerveztünk kisebb nagyobb 

ruhaosztásokat, hol a lakosság, hol a Baptista Szeretetszolgálat által felajánlott használt 

gyermekruhákból. 
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A Gyermekjóléti Szolgálat a Támogató Szolgálattal közösen a karácsonyi ünnepek 

közeledtével, ebben az évben, több módon próbált a helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek 

adományt gyűjteni. Levél formájában megkerestek a településen és a környező településeken, 

megyeszékhelyen található nagyobb vállalatok közül többet is, mint a LEGÓ, INTERSPÁR, 

METRÓ, TESCO, különböző élelmiszeripari termékeket forgalmazó nagykerek, stb…, hogy 

lehetőségeikhez képest támogassák a nagycserkeszi hátrányos helyzetű családokat, 

valamilyen adománnyal. Több elutasítás mellett, sikerült a helyi székhellyel rendelkező, 

konyhai és fürdőszobai tisztítószereket gyártó HUNGARO CHEMIKALS KFT.-től 

komolyabb adományra szert tenni. Az adomány egy részéből készült csomag, amiben 5 kg 

mosópor, 5l mosogató, 5l folyékony szappan és 5l általános tisztítószer volt található, a 

Nyitnikék Óvoda karácsonyi ünnepségén került átadásra az óvoda részére.  

A másik ilyen akció az „Angyalok köztünk vannak”címmel indított adománygyűjtés volt. Az 

akció keretén belül szórólapokat juttattunk el a településen élő összes családhoz, és 

megkértük a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel, vagy 

ruhaadománnyal támogassák a rászorulókat. A felhívást követően több családtól érkeztek 

felajánlások. A legtöbben feleslegessé vált, kinőtt de jó minőségű gyermekruhákat ajánlották 

fel, de sokan hoztak a szolgálatunk székhelyére tartós élelmiszert, készpénzt is, hogy abból 

vásároljon a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a rászorulók részére akár tartós, akár 

friss élelmiszert vagy gyümölcsöt. Ugyanennek a felhívásnak és a korábbi jó 

munkakapcsolatnak a hatására, kereste meg a családgondozót a Baptista Szeretetszolgálat 

településen élő munkatársa, aki több zsáknyi használt gyermekruhát ajánlott fel a szolgálatunk 

számára, hogy eljuttathassuk az adományokat a rászoruló családok részére. Az „angyalok 

köztünk vannak” nevű akció keretein belül, egy korábban nem tapasztalható összefogást 

sikerült megszerveznie a gyermekjóléti-és a támogató szolgálatnak, amiben részt vettek a 

lakosok, a helyi vállalkozások a Baptista Szeretetszolgálat és az Önkormányzat.  

A gyűjtést követően, a Polgármesterasszonnyal történő közös ajándékosztás alkalmával 

felemelő érzés volt látni a gyermekek csillogó szemeit, meglepettségtől felharsanó kacaját, 

vagy a meghatódástól elcsukló hangját.  

Az adományozó akció ezzel nem ért véget, mert meglepetésként a Baptista Szeretetszolgálat a 

karácsony előtti utolsó héten a Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezésére bocsájtott  kb. 300-

350 cipős dobozba csomagolt karácsonyi ajándékot, -amit más településen élő gyermekek 

állítottak össze, hozzájuk korban közelálló hátrányosabb helyzetű társaiknak,- hogy ezzel is 

teljessé tehessük a hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyát. 
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Így lett még sikeresebb a karácsonyi ajándékozó akció mert a leghátrányosabb helyzetű 

családoknak szétosztott tartósélelmiszer csomag és ruhaadomány után a gyermekek szépen 

becsomagolt ajándékot is kaphattak. Ennek egyik utolsó mozzanata volt, a Nyitnikék Óvoda 

karácsonyi ünnepsége, ahol minden, az ünnepségen megjelent gyermek kapott egy 

ajándékcsomagot a Baptista Szeretetszolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól. 

Az ezt követően megmaradt kb. 50 ajándékcsomagot a Baptista Szeretetszolgálattal történő 

megbeszélést követően Szolgálatunk két képviselőtestületi tag társaságában, átadta a 

Nyíregyházi Jósa András kórházban betegeskedő gyerekeknek, ezzel is öregbítve 

településünk jó hírnevét. 

 

 

4. A JELZŐRENDSZERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
Az 1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1) Az e törvényben 
szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a 
törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, 
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, 
d) a rendőrség, 
e) az ügyészség, 
f) a bíróság, 
g) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 
k) a munkaügyi hatóság. 
 
A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 14.§ 3) A gyermekjóléti szolgálat 
a) kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. §-ában meghatározott, valamint más érintett személyek 
és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, 
b) felhívja a Gyvt. 17. §-ában meghatározott személyeket és szerveket (a továbbiakban: a jelzőrendszer tagjai) 
jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, 

 

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer fontos, elengedhetetlen a gyermekjóléti 

szolgálaton belüli esetek kezeléséhez, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek 

felkutatásához, a problémák hatékony megoldásához. A gyermekvédelmi rendszer egy 

hatékonyan működő jelzőrendszeren alapul, amelyben fontos szerepe van az oktatási 

intézményeknek, védőnőnek, házi gyermekorvosnak, akik a gyermek veszélyeztetettsége 

esetén jeleznek azt az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatnak. 
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A jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2014ben 

 egészségügyi szolgáltató: 17 

 személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat: 14 

 átmeneti gondozást biztosítók:26 

 közoktatási intézmény: 101 

 rendőrség: 10 

 ügyészség, bíróság:4 

 pártfogó felügyelet: 36 

 állampolgár: 1 

 önkormányzat, jegyző, gyámhivatal: 179 

 

A jelzőrendszer hatékonysága nagyban befolyásolja a problémák kezelésének 

eredményességét.  

A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós feladata kapcsán, az észlelő és jelzőrendszer tagjaival 

6 alkalommal szakmaközi megbeszélésre került sor, mely a hatékony együttműködés 

elősegítését, a tapasztalt veszélyeztető problémák átbeszélését is szolgálta. A szakmaközi 

megbeszélés célja a gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének elősegítése illetve eredményesebbé tétele. 

 

A szakmaközi megbeszélés témája 2014-évben: 

 A tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és iskolában  

 Éves értékelő tanácskozás, jelzőrendszerrel való együttműködés, jövőre vonatkozó 

javaslatok célok meghatározása.  Jogszabályi változások (zárt adatkezelés) 

 A veszélyeztetettség fogalma, hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása 

 A „gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlap rendszer kitöltéséhez szükséges jelző-

és észlelőrendszeri jelzések fontossága, szerepe a gyámhatósági eljárásokban  

  Iskolakezdéssel kapcsolatos jogszabályi változások, törvényi változások gyakorlati 

hatása a jelzőrendszer tagjaira nézve  

 Védelembe vétel célja, jogszabályi háttér, az elhúzódó védelembe vételi esetekhez 

kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok  

 

Munkánk nagy részében egyéni esetkezelési módszereket alkalmazunk. A hatékonyabb 

esetkezelés érdekében esetkonferenciákat, esetmegbeszéléseket tartottunk, 2014. évben 16 

alkalommal 26 gyerekkel kapcsolatban. A jelzőrendszerrel való kapcsolatunk jó, szakmaközi 

megbeszéléseink rendszeresek. 
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Annak ellenére, hogy elvünk szerint a megelőzés a cél, jó néhány esetben pozitív eredmény, 

illetve súlyosabb problémák kialakulásának megelőzése -együttműködés hiánya miatt- csak 

hatósági intézkedés mellett volt várható. Szolgálatunk tapasztalatai szerint a hozzánk fordulók 

problémái egyre összetettebbek gyermeknevelési, családi konfliktus, életviteli és anyagi 

gondok mellett továbbra is fennáll a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői 

elhanyagolás, a szülő szenvedélybetegsége. 

 

 

4.1 Védőnői Szolgálat  

 

Nagycserkesz községben 2014 december 31. állapot szerint 0-6 éves korig ellátott gyermekek 

száma 174 fő, ebből szociálisan fokozott gondozást igénylő 116 fő. Ugyanebben az időben 9 

várandós volt nyilvántartásba véve, ebből 6 volt szociálisan fokozott gondozást igénylő, 1 fő 

fiatalkorú. 

Egész évben 34 terhest gondozott, szociális okból gondozást igénylő 25 várandós volt. 

Kiskorú terhesek száma: 3 fő  

Élve születések száma 24 fő, ebből szociálisan veszélyeztetettek száma 17 fő /beköltözés+2 

fő/ 

Halvaszülés valamint csecsemő és gyermekhalálozás nem volt. 

Titkolt terhesség nem volt, minden várandóst nyilvántartásba vett, még azt a várandóst is 

akinél családlátogatáskor derült ki, hogy gyermeket vár, de szülés után örökbe kívánta adni. 

114 családot gondozott Nagycserkeszen. /0-6 éves korig/ ehhez jönnek még az iskolások 

családjai. Családlátogatások száma 140-160 havonta /1679 alkalom 2014 évben/ 

Szaklátogatások száma 2461 alkalom, de egy családban egyszerre több szaklátogatás is 

történt. /egy családban előfordul terhes és több gyermek is, illetve nőgyógyászati problémák 

megbeszélésére is sor kerül/ 

A védőnői szolgálat hat alkalommal jelzett írásban a Gyermekjóléti Szolgálat felé és több 

alkalommal telefonon keresztül is, védőnői helyzetértékelés, egyéb írásos dokumentumok (pl. 

javaslatok) száma 4, kórház, bíróság felé. 

2014-ben általános tanácsadáson 1831 fő jelent meg, Nyíregyházáról kijáró nőgyógyász 68 

várandóst, gyermekgyógyász 107 gyermeket vizsgált. 

A tanácsadásokon 0-6 éves korú gyermekek oltásával, általános vizsgálatával, fejlődésével,   

1-3-6 hónapos-, 1-2-3-4-5-6 éves status vizsgálattal, gondozásra küldéssel, személyre szóló 

tanácsadással, szakorvosi vizsgálatra küldéssel szűréssel foglalkozik. 
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Szervezi a kötelező oltóanyagok megrendelését, kihozatalát, elszámolását. Havonként jelenti 

6 éves korig visszamenőleg az oltásokat, illetve az esetleges oltás elmaradás okait. Havi 

jelentésekben számol el a munkájáról feletteseinek. Minden kedden /orvosi és védőnői / és 

csütörtökön van védőnői tanácsadás, de mindennap felkeresik valamilyen problémával, 

leletekkel többen is, ha az egészségházban tartózkodik. 

Részt vett az emlőszűrés, véradás szervezésében. 

Havonta, főleg szakorvosi tanácsadás előtt van valamilyen témáról csoportos felvilágosítás 

/gyermekek táplálásáról, fejlődéséről, szülésről, kelengyéről, egészséges életmódról, 

fertőzések megelőzéséről, fogamzásgátlásról stb/ 

Egészségnapot 2014.05.03-án tartottak az óvodában gyermekekkel, szülőkkel, óvónőkkel, 

ahol az egészséges életmódról, táplálkozásról, tisztálkodásról beszélgettek és salátákat, 

gyümölcssalátákat készítettek. 

 

Anyatejes világnap kertén belül 2014.08.19.-én Dr. Pozor Julianna tartott előadást a 

gyermekek fejlődéséről, táplálásáról, betegségek megelőzéséről a tanácsadóban. 

Dr. Bolek Katalin háziorvos is minden tanácsadáson felhívja a figyelmet az asthmát, allergiát, 

léguti betegséget előidéző cigarettázás ártalmaira, táplálkozásra az egyénre szóló tanácsadás 

mellett. 

Családlátogatásai során szinte minden alkalommal rákérdez arra, hogyan vélekednek a 

fogamzásgátlásról, milyen fogamzásgátlót használnak. Ha bizonytalanok ebben a kérdésben 

felvilágosítást ad a nőgyógyászati, fogamzásgátlási lehetőségekről. 

Havonta többször tartózkodik a helyi általános iskolában /szerda délelőtt/ ahol személyi 

higiéniát, tetvességet néz és ezzel kapcsolatos felvilágosítást is tart.  

Országosan kiemelt feladat a tetvesség megszüntetése, szülők felvilágosítása a tetvesség 

kezeléséről. Ez meg is történ, szóban és írásban. Az elmúlt iskola évben az óvodás, iskolás 

gyermekek közül 11 főnél talált serkét. A szülőkkel történt személyes elbeszélgetés, 

gyermekjóléti szolgálat felé történő jelzés, visszarendelés, ellenőrzés hatására csökkent a 

serkés gyermekek száma. 

Általános vizsgálatokat súly,hossz, vérnyomás, látás, hallás vizsgálatokat végez. Tavaly az 

előírt iskolásoknál megnézte az alapvizsgálatokat, szűrővizsgálatokat: súly,vérnyomás, hossz, 

látás, hallás. Egészséges életmódról tartott felvilágosítást: szenvedélybetegségről, 

szexualitásról, barátságról, agresszivitásról, viselkedési normákról, környezetvédelemről, 

helyes táplálkozásról, balesetek megelőzéséről, önismeretről, továbbtanulásról, lelki 

konfliktusok, társas kapcsolatokról, testmozgás, sport fontosságáról. Egyénre szabott 

tanácsadást is tartott a gyerekeknek. 



                                                                               27  

Szervezte a kötelező védőoltásokat, kihozta az oltóanyagot az ANTSZ-től, lejelentette a 

beadott oltásokat. 

Havonta többször megy az óvodába is, ahol szűrővizsgálatokat, egészséges életmódra 

nevelést tart. Megbeszéli az óvónőkkel a problémákat, problémás gyerekeket. Azután 

családlátogatásai alkalmával a szülőkkel is megbeszéli a gyermekükkel  kapcsolatban 

felmerült gondokat. 

Családlátogatásai során rendszerint és sokszor a legkülönfélébb problémákkal találkozik  

pl.jogi párkapcsolati esetekkel, egészségügyi és anyagi nehézségekkel. 

Szinte minden családban – csaknem minden alkalommal mindig el kell mondani, hogy óvják 

gyermekeik és saját egészségüket: megfelelő táplálkozással, ruházattal /télen fűtéssel/ 

környezetük, gyermekük és maguk tisztántartásával, egészséges életmóddal. 

Ezt tanácsok adásával, felvilágosítással, meggyőzéssel, esetenként erélyesebb fellépéssel kell 

megtenni. 

Sajnos vannak szülők, akik csak többszöri látogatásra, felszólításra tesznek eleget szülői 

kötelezettségeiknek. 

Igaz sokszor anyagi nehézségek /pénzhiány/ gátolja őket gyermekük megfelelő szintű 

ellátásában. A szülők folyamatos munkához juttatása lenne megoldás az egyéb juttatások 

mellett és az ésszerűen tervezett gyermekvállalás. 

A jelenlegi közmunka program enyhíti a megélhetési nehézségeket, de nem oldja meg. 

A védőnői munka egyik sajátossága: hogy a védőnő látogatásai során, tanácsadásokon 

folyamatos előadást tart az egészséggel kapcsolatos alapismeretekről, családtervezésről is. 

Segítséget nyújt a családoknak különböző problémáik megoldásában pl. szülő-gyermek 

kapcsolata, káros szenvedélyek megelőzése…stb. 

Egyre több a magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek száma. Céljuk, hogy 

nyugodt pozitív családkép alakuljon ki bennük, kerüljék kortársaik egymásra gyakorolt 

negatív hatását. Meg kell tanítani a gyermekeket, hogyan kezeljék konfliktusaikat, fejleszteni 

kell empátiás készségüket és segíteni kell őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, 

szembe tudjanak nézni problémáikkal. 

Ez elsősorban a szülők kötelessége lenne, többet kellene foglalkozni gyermekeikkel: 

személyes példamutatással, sok-sok beszélgetéssel tudásanyag fejlesztésével, odafigyelni, 

hogy a gyermek mivel tölti idejét., be kellene vonni őket a ház és környezetük 

tisztántartásába. 

Növekszik a gyermekszegénység, emelkedik a szegénységben élő családok száma 

községünkben is. A polgármesteri hivatal élelmiszercsomag, tüzifa stb. osztásával igyekszik 

segíteni. 
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Ha feleslegessé vált gyermekruhát hoznak be a tanácsadóba azt szétosztja a rászorultaknak. 

Több házban van koszosság, igénytelenség, pedig a takarítás nem igényel nagy beruházást, 

csak akaratot. A WC hiány pedig fertőzések forrása. 

A községünkben a gyermekek egészséges táplálása sok esetben otthon nem megfelelő, pedig 

számtalan esetben felhívja a figyelmüket a naponta többszöri étkezésre /reggel, tízórai, ebéd, 

uzsonna,vacsora/ fehérje és vitamindús étkezés fontosságára, megfelelő szintű kalória 

bevitelére. Szülők gyakran hivatkoznak pénztelenségre, de a meglévőt sem tudják 

kellőképpen beosztani. Ilyenkor lenne szükség a szakember segítségére, hogy ne nélkülözhető 

dolgokra költsenek./Ital,cigaretta,kávé/ 

 

 

4.2 Háziorvos 

 

A 2014-es évben sem lát jelentős eredményeket annak ellenére, hogy a jelzőrendszeri 

szolgálatban résztvevők a lehető legtöbbet igyekeznek tenni a gyermek populáció 

egészségügyi-, és szociális helyzetének javításáért. Sajnos a törvény csak a hivatalos 

szerveknek írja elő, illetve kéri számon a szükséges tennivalókat, a szülők részéről tapasztalt 

hiányosságokat már kevésbé szankcionálja. A sokszor emlegetett pénzhiány ez esetben nem 

lehet kifogás, hiszen a szülői szeretet, a felelősségteljes gondolkodás, a következetes nevelés 

nem az anyagiakon múlik. A szülői házban megszerzett ismereteket, erkölcsi alapokat a 

legtökéletesebben működő köznevelési intézmény sem képes pótolni. 

A felnövekvő nemzedék egészséges életkezdése érdekében évek óta komoly próbálkozásaik 

vannak. A gyermekkorúként terhességet vállalók száma továbbra sem csökkent, sőt az egyik 

„módszere” lett a tanulmányok abbahagyásának. Sokszor tudatosan, előrehaladott 

terhességgel jelentkeznek, hogy ne kelljen annyiszor vizsgálatra járniuk. Ez azért is veszélyes, 

mert fontos szűrővizsgálatokról maradnak így le. A kismamák dohányzási szokásaikon még 

terhességük alkalmával sem hajlandóak változtatni, számtalan felvilágosítás alkalmával, 

közönyös arccal és füstölgő cigarettával fogadják az intelmeket. Nem tapasztalja, hogy a 

terhességet felelős testi-lelki felkészülés előzné meg. A jövő generáció egészsége érdekében 

feltétlenül változtatni kellene ezen a negatív tendencián, de sajnos a szülők jelenleg nem 

érdekeltek a „minőségi” gyerekvállalásban. Pedig évről-évre egyre több a rendszeresen 

orvoshoz forduló gyerekek száma, különösen olyan problémák miatt, amelyek a helytelen 

életmóddal állnak összefüggésben. A táplálási hiányosságok és a mozgásszegény életmód 

miatt sok vérszegény, kórosan elhízott, fehérje-, és energiahiányos alultáplált gyermeket 

gondoznak. Nőtt a légzőszervi betegségben szenvedők száma is, melynek hátterében 
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elsősorban a méhen belül elszenvedett nikotinártalom áll. Fontosnak tartja a hiperkinetikus és 

antiszociális magatartászavarral járó esetek ugrásszerű megnövekedését is. Még egyetlen 

évben sem irányítottak ennyi gyermeket a pszichiátriai rendelésre. A problémás gyermekek 

magántanulói státusába engedését nem tartja megfelelőnek, mivel a családi hátterüket ismerve 

nem biztosított az otthoni rendszeres tanulás, számonkérés, az egyébként is gyengébben 

teljesítő gyermek így még jobban leszakad és elszigetelődik korosztályának tagjaitól. Egyre 

nagyobb gond a számítógép és mobil technikák iránti függőség. Úgy gondolja, az iskolai 

számítástechnikai tanórák keretein belül még jobban kellene tudatosítani ezeknek a modern 

technikáknak az életünkben betöltött helyét és szerepét. 

A szenvedély betegségekkel, kapcsolatos témakörrel is kiemelten foglalkozna. Ebben az 

évben droggal összefüggő rosszulléttel nem találkozott. Ettől függetlenül a fiatalok körében 

napi szinten nagy a csábítás, ezért továbbra is számítanak a rendőrség által szervezett 

felvilágosító előadásokra, hogy gyermekeink megtanulják azokat a magatartási mintákat, 

amelyekkel elkerülhetik az ilyen veszélyhelyzeteket. Hasznos lenne, ha dráma vagy média 

órák keretén belül feldolgoznának ilyen szituációkat. A fiatalok körében jelentősen nem 

növekedett a dohányzók száma, elsősorban azokban a családokban fordul elő, ahol a szülők is 

nikotinfüggők. Mint annyi más esetben is, itt különösen fontos a helyes szülői minta. Az 

energiai italokkal szembeni függőség viszont jelentősen megnőtt. Számtalan esetben 

találkozik azzal, hogy reggel iskolába menet a gyermek több doboz energiaitallal a kezében 

szalad az ABC-ből az iskola felé. Ezeknek az italoknak össz-szervezeti károsító hatása van és 

a pszichés állapotot is jelentősen befolyásolják, mindenképp vissza kellene szorítani a 

fogyasztásukat, különösen gyermekkorban. A szülők ilyen irányú felvilágosítása, meggyőzése 

a jövő feladata lesz. 

Az iskolai hiányzás évről-évre visszatérő probléma. Következetes, szigorú hozzáállással 

sikerült elérni, hogy egyre kevesebb gyerek próbálkozik be mondvacsinált betegségekkel. Az 

iskola ilyen szempontból is jó partnerük, de néhány pontosításra még szükség lenne, hogy 

hatékonyabban tudjanak fellépni. Amennyiben az igazolást úgy adják ki, hogy óra-percre 

ráírják a megjelenést, és hogy az iskolába menjen vissza a tanuló, akkor csak azt az időszakot 

kérnék elfogadni igazolt mulasztásnak. Amennyiben az iskolából küldi a pedagógus a 

gyermeket vizsgálatra, kérnék szépen, hogy lássák el kilépővel, melyen tüntessék fel az 

iskolából eltávozás időpontját. Erre azért lenne szükségük, mert nem egyszer fordult elő, hogy 

az első órán banális okokra panaszkodva elengedték orvoshoz a gyermeket, aki délután 2-3 

óra tájban beesett a rendelőbe ,hogy legyen arra a napra igazolása, a köztes időben meg a 

városban csavargott. Több alkalommal tudatosították a szülőkkel, hogy beteg gyermek 

vizsgálatára csak törvényes képviselő illetve gyám jelenlétében kerülhet sor. A fenti lépésekre 
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azért volt szükség, mert a gyermekek meglepően leleményesek tudnak lenni, ha lógásról van 

szó. A fejtetvesség és rühesség miatti iskolai hiányzások visszaszorítása érdekében fontosnak 

tartaná egy jó stratégia kialakítását, mert a szűréskor kiemelt gyerekek napokig képesek az 

irtást halogatni, vagy hiányosan elvégezni csak azért, hogy tovább hiányozzanak.  

Az óvodai és iskolai nevelés sokat gyarapít a gyermekek képességein, ezért ezt a vonalat a 

jövőben mindenképpen támogatja. A sok beszédhibás gyermek korai fejlesztése, az 

ingerszegény környezetből érkező gyermekek felzárkóztatása továbbra is fontos feladat. 

Mivel a magatartási gondokkal küzdő gyerekek száma jelentősen megnőtt, feltétlenül 

szükségesnek tartja, hogy a községbe rendszeresen pszichológus járjon, aki helyben tudná a 

megfelelő ellátást nyújtani. Szintén kiemelten fontosnak tartaná olyan családsegítő 

alkalmazását, aki hosszabb távon foglakozhatna a községben élők problémáival, a gyakori 

személycsere nem teszi lehetővé a minőségi ellátást. 

Évek óta vesszőparipája az, hogy a családot összetartó erőnek, az édesanyáknak kellene 

kötetlen formában, szinte baráti beszélgetésként olyan képzéseket, foglakozásokat szervezni, 

amelyekben segítséget, alapismereteket sajátíthatnának el neveléssel, családi gazdálkodással, 

anyaságra felkészüléssel, válság helyzetek kezelésével, egészséges életmóddal, stb. 

kapcsolatosan. Az aktuális témakörök tárgyalásakor egy-egy abban jártas szakembert is 

felkérhetnénk előadónak.  Hiszem, hogy hosszú távon az így megszerzett ismeretek 

formálják, jó irányban alakítják a családok életét, pozitív hatással lesznek a jövő generációra, 

hisz a családból hozott minta igen meghatározó. 

 

 

4.3 Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

 

Az általános iskolába járó tanulók száma: 131 fő. Ebből alsó tagozatos: 81 fő, felső tagozatos 

50 fő. Hátrányos tanulók száma 41 fő még a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

89 fő. Magántanulóvá nyilvánítás az év folyamán nem volt. Veszélyeztetett helyzetűnek 

tartott tanulók száma: 4 család gyermekei. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 130 

tanuló jogosult. Napközis tanulócsoportok: 2 (összesen 48 fő) Tanulószobai csoportok: 2. 

(összesen 34 fő) Integrációs és képesség-kibontakoztató programban részt vesz 106 tanuló. 

Korrepetálásban részesülő tanulók: 110 fő, erre fordított órák száma havonta: 150 óra 

Mozgáskorlátozottak számára az iskola csak részben használható. SNI (sajátos nevelési 

igényű): 13 fő, BTMN: 4 fő. 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős családlátogatáson öt alkalommal vett részt, az 

osztályfőnökökkel közösen 
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Az Iskolában működik: rajz szakkör, sportkör, kézműves szakkör, furulya szakkör, színjátszó 

szakkör, tánc szakkör.  

A szülőkkel a kapcsolattartás szülői értekezleteken, fogadóórákon és nyílt iskolai 

rendezvényeken történik, valamint negyedévente az IPR-pályázat keretében, ahol ismertetik 

velük gyermekük fejlődését vagy lemaradását. 

2014. évben drog prevenciós előadást a RÉV alapítvány munkatársai tartottak, két 

alkalommal, felsős tanulóknak. A rendőrség szervezésében két esetben vettek részt 

bűnmegelőzési előadáson.  

Nőtt az iskolai tanulók körében a rendőrségi ügyek száma. Történt verekedés, tanár 

megfenyegetése, lopás. Az iskolai erőszak száma nem csökkent. A pedagógusok igyekeznek a 

családdal rendszeres kapcsolatot tartani, ilyenkor vannak olyan szülők akik támogatják a 

tanárokat megfogadják, kikérik a tanácsaikat, de sajnos a nagy többség nem ilyen.  

A nevelők gyakran kerülnek a tanulókkal konfliktus helyzetbe, hiszen ami számukra 

természetes, az a gyerekeknek az otthoni elhanyagoló nevelés miatt nem az. Pl: rendszeres 

tisztálkodás, kulturált étkezés, felszerelés biztosítása, házi feladatok ellenőrzése. 

 

A fiatalság nem tudja a szabadidejét hasznosan tölteni, nem ismerik a pihenés és a lelki 

feltöltődés módjait, a közösségi élményszerzés lehetőségeit. 

Egyre nagyobb teret hódít az internet közösségi oldalainak látogatása. Rendkívül csúnya 

szavakat használva, egymásnak üzengetnek és másnap az iskolában számon kérik egymást, 

verekedés formájában. A szülők nagy részénél tapasztalható a felelősség hárítása, személyes 

beszélgetéseknél kiderül, hogy nem is tudják, hogy szülőként hogyan kellene viselkedniük. 

A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyermekek három éves koruktól óvodába 

kerüljenek, hogy legalább a pozitív szocializálódásuk minél hamarabb megtörténjen. A 

helyzet javítása csak úgy lehetséges, ha a szülőkkel együtt formálják a gyermeket, szükség 

lenne komplex személyiség fejlesztő programokra, ahol a szülő és gyermek együtt tanulja 

meg a társadalom nagy részére jellemző viselkedési együttélési szabályokat.  

 

 

4.4 Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda 

 

A gyermekvédelem célja:  A gyermeki személyiségfejlődést segíteni a gyermekvédelem 

preventív, speciális és gondozó tevékenységeivel. 
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Az óvodai gyermekvédelmi munka fő feladata: 

 prevenció 

 segítségnyújtás 

 megértés 

 támaszadás 

 humánum és szereppótlás 

 

2013-2014-es nevelési évre szeptember 01-én 65 fő óvodás került beíratásra. Ebből hátrányos 

helyzetű 62 fő, 37 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Decembertől havonta egy gyerek került 

beíratásra, minek következtében a felvett óvodai létszám 68 fő lett, ebből 64 fő hátrányos 

helyzetű, 44 fő rendelkezett jegyzői határozattal, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításáról, 2 fő állt védelem alatt. 

2014-2015-ös nevelési év, októberi statisztikai mutatószámai alapján 72 fő került beíratásra, 

ebből 63 fő rendelkezett adott időszakban jegyzői határozattal halmozottan hátrányos 

helyzetének megállapításáról. Jelenleg 75 fő a beíratott gyermeklétszám a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma is növekedett 65 főre. Egy gyermek teljes étkezési díjat 

fizet. 

 

A gyermekekre való  fokozott odafigyelés teszi lehetővé, hogy időben fedezzék fel a 

személyiségfejlődési problémákat, testi, szellemi fejlődésben való lemaradást. Ezeknek a 

problémáknak a kiszűrésében, prevenciójában kapnak segítséget évről- évre a Sz-Sz-B. 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény munkatársaitól. Előző nevelési 

évben 15 fő részesült logopédiai ellátásban., 12 fő fejlesztő foglalkozásban, 9 gyermeknél 

kezdeményezték az intelligencia vizsgálatot. Ebben a nevelési évben 13 fő részesül logopédiai 

ellátásban, 12 fő fejlesztő foglalkozásban. 

Valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek egyéni fejlesztésben részesül az IPR 

Óvodai fejlesztő programnak megfelelően. Az éves fejlesztési terv összeállítását 

gyermekenként megelőzi a Difer bemeneti mérés. A kimeneti mérés adja nevelési év végén az 

óvodapedagógus számára a gyermeki fejlődés mutatóját. Ez a fajta mérés kiterjed a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken túl valamennyi 4-7 éves korosztályú óvodásra 

is. 

A csoportok részben homogén összetételűek, a kiscsoport homogén – 26 fő – középső és 

nagycsoportban 4-5 és 5-6-7 éves gyermekek járnak. A középső csoport 22 fővel, a 

nagycsoport 27 fővel működik. Nevelésüket 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai 

asszisztens és 3 fő dajka látja el. 
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Az Óvoda célja, évenként feltárni, figyelemmel kísérni azokat a körülményeket, amelyek 

óvodásaik családi helyzetét hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. A gyermekeket, 

családjukat egyre jobban megismerni. 

Családlátogatásaik reális képet tárnak eléjük otthoni körülményeikről, meglévő 

játékeszközeikről, a tevékenykedéshez szükséges eszközök meglétéről. A családlátogatás 

benyomásairól minden esetben feljegyzést készítenek. Ebben a nevelési évben  5 családnál 

két alkalommal is családlátogatást végeztek, ezenkívül még 11 családot látogattak meg. A 

bokortanyákba való látogatást Monyók János mezőőr segítségével tudták megvalósítani. A 

településen belül további látogatásokat terveznek. 

 

A 2011.évi CXC. Köznevelési törvény megfogalmazásában a köznevelés középpontjában a 

gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akinek kötelességei és jogai egységet alkotnak. 

Ennek az egységnek részeként a családi nevelés kiegészítése lenne a feladatuk.  Szülők átlag 

életkora viszont 25-30 év. Fiatal koruk miatt gyakori a következetlen nevelés, kettős nevelés. 

Nincsenek szabályok, nevelésnek a jelét sok esetben nem tapasztalják. A több gyermek 

vállalásával ez a helyzet csak egyre rosszabbodik, tapasztalható a magatartászavar, az 

elhanyagolás jele. A szülőkkel való kapcsolattartás során (napi beszélgetések, szülői 

értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, nyitott programjaik) igyekeznek a problémákra rávilágítani, 

s megfelelő tanácsokat adni a megoldásra. Ugyanakkor tapasztalják a szülők részéről az 

érdektelenséget (egyre kevesebb a szülői értekezleten, nyílt napon a megjelenők száma) , a 

felelőtlen magatartást ( gyereket küldenek a gyermek után, nem érdeklődnek a gyermek felől, 

nem fizetik be a bábszínházat stb.) Előfordulnak hangos reakciók vélt vagy valós, de 

felnagyított, félreértelmezett események miatt. Állandó probléma forrása a váltó ruha hiánya, 

a nem megfelelő benti papucs. Nem szoktatják a gyerekeket önállóságra, nem tudnak egyedül 

öltözni, nem ismerik a saját ruhadarabjaikat. 

Ebben a nevelési évben több családnál is tapasztalták az időjárásnak megfelelő ruházat            

– csizma, kesztyű, sapka, sál- hiányát. Télen előfordul, hogy olyan átfagyva érkezik egy-két 

gyermek óvodába, hogy az átfázás fizikai fájdalmat okoz náluk. Szóvá téve a szülőnél vagy 

ígéretet tesz, de semmi sem változik, vagy még ő kezd hangoskodásba. 

 

Nem tudják okát, de január hónapban eddig még nem tapasztalt számban küldtek haza tetves 

gyermeket, annak ellenére, hogy a védőnő rendszeresen ellenőrzi a fejek tisztaságát. Nagy 

gond ez, hiszen egymást fertőzik a gyerekek, s valahányszor találnak ilyet, akkor az 
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ágyneműket mindig újra és újra kell mosni. A víz, áram és mosószer pedig igen sokba kerül 

az amúgy is csekély költségvetéssel rendelkező intézménynek. 

A rendszertelen óvodába járás csoportonként megfigyelhető egy-két családnál. 

 

A szülői házzal való kapcsolattartás formái: 

 Évnyitó szülői értekezlet 

 Szülői értekezlet csoportonként 2 alkalommal 

 Fogadó nap negyedévente 

 Szülői munkaközösségi megbeszélés 4 alkalommal vagy többször igény szerint 

 Nyílt nap középső és nagycsoportban 2 egymást követő nap 

 

Rendezvények melyek a szülők részére nyitottak: 

 Márton nap 

 Adventi hét 

 Karácsony 

 Farsang 

 Mesemondó 

 Anyák napja 

 Egészségnap 

 Gyermeknap-családinap 

 Évzáró 

 

Ebben a nevelési évben, az őszi projekt megvalósítása során azzal a kéréssel fordultak a 

szülőkhöz, hogy járuljanak hozzá gyermekeik egészséges étrendjének alakításához azzal, 

hogy napi szinten tudjanak fogyasztani gyümölcsöt. A szülői munkaközösség pozitívan 

reagált a kérésre, a többi szülő felé közvetítve felvetésüket, egy rövid ideig rendszeresen 

vásárolták a gyümölcsöt és vitték be a gyermekeknek, később viszont elmaradt ez a szép 

gesztus, mondva: „ ha a többi nem hozza, akkor miért én legyek a bolond, én megveszem az 

enyémnek és otthon megeszi”. A szülők ilyen jellegű megnyilvánulása mindenképpen 

rombolóan hat az óvoda és szülői ház kapcsolatára. 

 

Óvoda 2008-tól minden évben hozzájárul a családok szociális hátrányainak enyhítéséhez. 

Írószercsomagokkal, tisztasági csomaggal, mesekönyvvel ajándékozzák meg óvodásokat. 

Ebben a nevelési évben is hasonlóan cselekedtek, 178.000Ft értékben fejlesztő játékokat és 

foglalkoztató könyveket vihettek haza a gyerekek, melynek forrása IPR pályázati támogatás. 
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A beszámolási időszakban óvodán kívüli programként említhető a vadasparki kirándulás 

meghívott vendégként vettek részt a Viktória ház megnyitóján, valamint élménydús 

kirándulásban volt részük 2014. június 16-án a Hajókirándulás alkalmával. 

 

Az elmúlt időszakban kirívó esetük nem volt, jelzéssel valójában nem kellett élniük. 

 

A gyermekvédelem team munkát igényel, hiszen a jelzőrendszer működésének célja a 

problémák időben történő felismerése és azok gyors megoldása. A településünkön működő 

észlelő és jelzőrendszer tevékenységét eredményesnek ítélik meg, hiszen a tagok a saját 

területük szakmai lehetőségeit megtartva, tudásuk legjavát adva kezelik, oldják meg önállóan 

vagy közösen a feltárt problémákat. A közös munka kapcsán alakult ki az egységes szemlélet, 

mely nagyban hozzájárul a működés eredményességéhez. 

 

„Eredményes kapcsolataink bizonyítéka a Karácsonyi ünnepségünkön átadott tisztítószereket 

tartalmazó ajándékcsomag, melyet a Gyermekjóléti Szolgálat és a Támogató Szolgálat 

munkatársai közben járásából kapott intézményünk. A  Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz 

akciójának köszönhetően ugyanezen az ünnepségen gyermekeink ajándékcsomagot kaptak. 

Az ajándékcsomag tartalmazott játékot, édességet, ruhaneműt, melyet a gondos csomagolók 

nemnek és korosztálynak megfelelően dobozoltak. Ez a gesztus nemcsak a gyerekeknek 

okozott örömet és meglepetést, hanem nekünk is, itt dolgozóknak.” 

 

Az óvodavezető záró gondolata: A településen élő gyermekek helyzete véleményem szerint 

mindaddig nem fog változni, amíg a szülők magatartása, szemlélete, jövőbeli céljaik nem 

esnek át változáson. Hiába minden erőfeszítésünk, akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy egy 

hétvége után a héten rögzült helyes viselkedési forma elvész. Magam sem látom a megoldás 

kulcsát, de biztos, hogy a szülőknél kell keresnünk. 

 

 

4.5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 

Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya 

 

Nagycserkesz településen 2014-ben a fiatalkorúak és a felnőtt korúak pártfogó felügyeletét is 

Gajdos Gyuláné látta el. 
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2014-ben a fiatalkorúaknál 19 esetben kapott felkérést környezettanulmány készítésére a 

rendőrség részéről. 

Pártfogó felügyelői vélemény készítése miatt 4 esetben kereste meg az ügyészség: 

9 ügyben kellett ellátnia a pártfogó felügyeletet közülük 0 ügyben fiatalkorúként 9 ügyben 

felnőtt korúként követték el a bűncselekményeket. 

 

A településen élők esetében az ügyfélfogadás helye a 2014.évhez hasonlóan 2015-ben is: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 

Nyíregyháza, Kereszt u. 9. 

minden hétfőn  8 órától 16 óráig 

 

A Pártfogó felügyelő úgy értékeli, hogy Nagycserkeszen az együttműködés a 2014-es évben 

zökkenőmentes volt. A környezettanulmányok, pártfogó felügyelet végrehajtása során az 

írásbeli megkeresésekre az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója precíz, 

lényegre törő és gyors választ adott, nagymértékben előmozdítva az Igazságügyi Szolgálat, a 

nyomozó hatóságok, ügyészségek és bíróságok munkáját. Úgy gondolja, hogy a gyors 

ítélkezés különösen a fiatalkorúak esetében lényegesen hatékonyabbá teszik a javító-nevelő 

szándékot, elősegítik a bűnismétlés esélyének csökkentését. 

 

 

4.6 Nyíregyháza Rendőrkapitányság 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakónépessége 571.018 ami az jelenti, hogy a Nyíregyházi 

Rendőrkapitányság a megyei népesség felének (42%-nak )közbiztonságáért felel. A 

Nyíregyháza Rendőrkapitányság központi állománya 6 osztály-jogállású szervezettel 

rendelkezik, valamint hozzátartozik 8 osztály-jogállású és 1 alosztály jogállású rendőrőrs. 

 

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály működési 

körzetéhez tartozó települések Nagycserkesz, Nyírpazony, Napkor, Nyírtelek. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Nagycserkesz településen 

és a hozzá tartozó bokortanyákon önálló körzeti megbízotti csoport működik, mely a 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Körzeti 

Megbízotti Alosztályának szervezeti egysége alatt működő Nagycserkesz KMB Csoport. 
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Adott települések településszerkezeti adottságai révén főként a vagyon elleni 

bűncselekményeket elkövető személyek célpontja, melyek elkövetői köre helyi és környékbeli 

elkövetői körökhöz köthető. A településekre jellemző főbb bűncselekményi kategóriák, 

elkövetési módszerek és megjelenési formák a ház-, és a lakásfeltörések és betörések, alkalmi 

lopások, a házak melléképületeinek feltörése, kerékpárlopások. A külterületek tulajdon elleni 

szabálysértések vonatkozásában érintettek, előfordulnak termény- és a falopások. A 

külterületek bűncselekményekkel, tulajdon elleni szabálysértésekkel erősen érintettek, 

gyakoriak a termény, és a falopások, a haszonállat eltulajdonítások, a hétvégi ház és 

szerszámos kamrák feltörése, kerti szerszámok, gépek eltulajdonítása valamint a fémhulladék 

lopások. 

A településen áthaladó forgalom következményeképpen előfordulnak személyi sérüléssel járó 

és anyagi kárral járó közlekedési balesetek. 

Szintén előfordulnak az üzletek, esetenként magánlakások sérelmére elkövetett vagyon elleni 

bűncselekmények. 

A bűncselekményektől az oktatási intézmények sem mentesek, jellemző az iskolában 

hátrahagyott tárgyak eltulajdonítása 

Közlekedési szempontból a közúthálózat ezeken a területen megfelelő szintű, a külterületi 

településrészeken szélsőséges időjárási viszonyok alkalmával csak megfelelő szervezettség 

során járhatóak az alsóbbrendű utak. A tömegközlekedés kiépített, jól megszervezett. E 

tekintetben a bekövetkezett balesetek száma csekélynek mondható. 

 

Statisztikai adatok: 

2014.évben Nagycserkeszen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában 1 esetben került sor 

feljelentés elutasítására, nyomozás megszüntetésére gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró 

ok miatt. 

 

Nagycserkesz települést érintően a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ felé 2 esetben 

kerül sor jelzésadásra. 

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

Nagycserkesz településen gyermekkorú bűnelkövető 2014.évben 1 fő volt. 

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: 

Az Általános Iskola visszatérő ellenőrzése szükséges a problémás tanulók rendbontó 

viselkedésének visszaszorítása érdekében a tanárokkal együttműködve. 
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A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása: 

Nyíregyháza Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály illetékességi 

területén a 37/2009(OT22.) ORFK utasítás alapján hozzátartozók közötti,- egymás sérelmére- 

elkövetett bűncselekmény Nagycserkesz településén mindösszesen 7 esetben történt. 

 

Garázdaság miatt 5 esetben, zaklatás miatt 3 esetben, súlyos testi sértés miatt 1 esetben, 

könnyű testi sértés miatt 2 esetben indult nyomozás, amely büntetőeljárásokat a Nyíregyháza 

Rendőrkapitányság  folytatta le. 

 

2014.évben 15 személy sérelmére elkövetett cselekmény tárgyában került sor nyomozás 

elrendelésére 

sértettek: 5 fő fiatalkorú férfi, 6 fő fiatalkorú nő, 4 felnőtt nő. 

gyanúsítottak: 4 fő felnőtt férfi, 8 fő fiatalkorú férfi, 6 fő fiatalkorú nő 

 

Ideiglenes megelőző távoltartásra nem került sor Nagycserkesz településen 2014. évben. 

 

Az Új Büntető Törvénykönyv szerinti – tényállásszerű – családon belüli erőszak (kapcsolati 

erőszak) miatt Nagycserkesz érintően 2014. évben nem került sor nyomozás elrendelésére. 

 

A gyermek-és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések: 

Nagycserkesz településen 2014. évben 14 fő fiatalkorú, illetve 1 fő gyermekkorú elkövető 

volt. 

 

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok 

A kábítószerrel kapcsolatban a biofűként nevesített, a köztudatban „herbál” néven ismert 

drogok megjelenése az, ami a jövőben problémát okozhat a településen. A fiatalok 

szórakozási szokásai évről évre változnak, e- tekintetben az általános iskolából kikerülő 

fiatalkorú 14-18 év közötti korosztály a legveszélyesebb, mivel a nagyobb városokba 

bekerülve nagyobb veszélynek vannak kitéve. 

 

Településünkön 2014. évben a Rendőrség nem indított eljárást kábítószer birtoklása 

vétségének megalapozott gyanúja miatt. 

 

A gyermek-és fiatalkorú eltüntetések 

2014. évben Nagycserkesz vonatkozásában nem került sor eljárásra eltűnés miatt. 
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Bűnmegelőzés 

2014/2015. tanévkezdéstől valamennyi alapfokú oktatási intézményben működik az „ Iskola 

rendőre” program, ezzel egyidejűleg a közlekedésbiztonság javítása érdekében kiemelt 

figyelmet fordítanak ezen intézmények környékének közlekedési ellenőrzésére. 

Nagycserkesz településen az Általános Iskola ad teret a bűnmegelőzési tevékenység 

végzésére. 

 

A 1430/2011. (XII.13.) Korm. Határozatban foglalt a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012 – 2014. évekre szóló kormányzati intézkedési 

tervben foglaltak alapján a bevonással, szemléletformálással és a közbiztonság javításával 

kapcsolatos feladatok  9. pontjában nevesített a városi és vidéki lakosság közbiztonsága és a 

közösségek konfliktusmentes együttélése érdekében a Nyíregyháza Rendőrkapitányság 

illetékességi területén lévő települések vagyon- és közbiztonsági tervének elkészítésére került 

sor. 

 

2014-es évben két alkalommal tartottak lakossági konzultációs  fórumot a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének javítása érdekében -figyelemmel a települési  igényekre- melynek célja az 

adott településen leginkább jellemző vagy felmerülő problémák megvitatása és megoldási 

alternatívák kidolgozása volt. A fórumon jelen voltak a képviselő testület, a helyi civil 

szervezetek, és az egyház képviselői. 

 

A közbiztonsági tervben meghatározottak alapján a közterületi szolgálatot ellátó rendőrök 

nagy hangsúlyt fektettek a gyámhatóság, a pártfogó felügyelő osztálya és a gyermekjóléti 

szolgálatok közötti jelzőrendszer és napi kapcsolat kialakítására, illetve fenntartására. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 2014.évben         

2 esetben küldött értesítést pártfogói felügyelet ügyében, mely személyek ellenőrzése a 

körzeti megbízottak részére folyamatos feladat tárgyát képezi. 

 

Fokozott figyelmet fordítanak a gyermekvédelmi törvényben meghatározott jelzőrendszer 

tagjai által történő jelzésadási kötelezettség szigorú betartására. 
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Javaslatok, 2015. évi feladatok: 

 A gyermek és fiatalkorúak védelmét javító intézkedésként 2015. évben a körzeti 

megbízottak munkafolyamatába épített feladata az „Iskola rendőre” által a rendőrség 

biztonságra nevelő iskolai programjának folytatása, előadások tartása. 

 A rendőrség közterületi rendőri jelenlétének fokozása – a polgárőrség bevonásával – a 

közoktatási intézmények és az ifjúsági szórakozóhelyek környékén, azok nyitvatartási 

idejéhez igazodóan. 

 Gyermekjóléti Szolgálattal, Járási Gyámhivatallal közös ellenőrzések végrehajtása. 

 Körzeti megbízott napi szolgálat ellátása során kiemelt figyelmet fordítson a 

lakossággal való kapcsolattartásra, melynek során gyalogosan kell szolgálatot ellátni, 

kiemelten figyelve az általános és középfokú oktatási intézmények környékére. 

 2014. évben folytatott esetkonferenciák, munkaértekezletek folytatása, a 

kapcsolattartás hatékonyabbá tétele érdekében. 

 

 

4.7 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Az egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei 2014. évben az alábbiak szerint 

biztosították a szakszolgálati ellátást Nagycserkesz település oktatási-nevelési intézményei 

számára: 

 

Logopédiai ellátás: /Gelsi Zoltánné-logopédus/ 

 Óvodás 16 fő 

Fejlesztőpedagógiai ellátás:/Tímári Antalné-fejlesztőpedagógus/ 

 Óvodás 12 fő 

Pszichológiai ellátás: /Kiss Erika-pszichológus/ 

 Iskola: 10 fő 

 
 

4.8 Tanyagondnoki Szolgálat 

 

A tanyagondnok 2014. évben is nagymértékben segítette Szolgálatunk gördülékeny munkáját, 

probléma esetén rendelkezésünkre állt. Segítséget nyújt külterületre való kijutásban, 

értesítések kézbesítésében, információ átadásban. 
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4.9 Támogató Szolgálat  

 

A Támogató Szolgálat 2014. évben is nagymértékben segítette Szolgálatunk gördülékeny 

munkáját, probléma esetén rendelkezésünkre állt. Segítséget nyújt bel- és külterületre való 

kijutásban, információ átadásban, értesítések kézbesítésében, valamint a Nyíregyházára 

küldendő levelek címzetthez való eljuttatásában, ezzel nagy mértékben csökkentve 

Szolgálatunk postaköltségét.  

 

 

4.10 Civil Szervezetek 

A civil szervezetek lehetőségeikhez mérten szerepet vállalnak a prevenciós 

tevékenységekben, az aktuális problémák megoldásában. 

 

 

5. A JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA, 

MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK 

 

A veszélyeztetettségi tényezők között továbbra is a legmarkánsabban az anyagi és a 

megélhetési, a lakhatással, lakásfenntartással kapcsolatos nehézségek, a szülői elhanyagolás 

valamint a gyermeki devianciák tapasztalhatóak.  

A jelzőrendszer működésével kapcsolatos tapasztalataink: 

- a szakmaközi megbeszéléseken a jelzőrendszer tagjai aktívan részt vesznek, 

- egyedi esetekben jó az együttműködés, az általános témák esetében továbbra is kell a 

hatékonyságon javítanunk (egységes szemlélet kialakítása). 

- a jelzőrendszeren keresztül érkezett jelzések többsége szakmailag megalapozott, legtöbből 

eset lesz. 

Az esetmegbeszélésekből, és egyéb jelzésekből a következő főbb problématípusok 

határozhatóak meg: 

 Többféle jelzés érkezett a gyermekek nem megfelelő gondozásáról, elhanyagolásáról,  

 Szabálysértés, bűncselekmény elkövetése 

 Higiénés problémák a gyermekek ápolatlansága (fejtetvesség, rüh), nem megfelelő 

ruházata. 

 A lakáskörülmények elhanyagolása, lakhatási problémák 

 Gyermekek hiányos tanfelszerelése, igazolatlan iskolai hiányzása 
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 Gyermekek magatartásproblémája, gyermekek agresszív magatartása. 

 A szülő nem jelzi a nevelési, oktatási intézmény felé gyermeke hiányzásának okát. 

 A szülők nem tartják a kapcsolatot az iskolával, illetve az együttműködésük gyakran 

felszínes, hiteltelen 

 A fiatalok többsége nem tudja a szabadidejét hasznosan eltölteni, nem ismerik a 

pihenés és lelki feltöltődés módjait, a közösségi élményszerzés lehetőségeit. 

 A kismamák a terhesség ideje alatt a szükséges orvosi vizsgálatokra nem mennek el, 

csak többszöri felszólításra jelennek meg a vizsgálaton 

                

Az esetek többségében komplex problémamegoldásra van szükség, mely csak a család és az 

érintett szakemberek összefogásával (egymás támogatásával) valósulhat meg.  

 

 

A jelzőrendszer működésével kapcsolatos javaslatok: 

 További intenzív együttműködés a szervezetek között 

 Intenzívebb kapcsolat kialakítása más szociális, illetve gyermekvédelemmel 

foglalkozó szakellátásokkal, civil szervezetekkel. 

 Az együttműködés fejlesztése, tanulságok, tapasztalatok, egyes feladatok pontos 

megfogalmazása. 

 Az együttműködésre vonatkozó igények, az együttműködés eljárásainak pontos 

körülhatárolása. 

 A szakemberek közös családlátogatása, közös ellenőrzések végrehajtása 

 Rendszeres eset és szakmaközi megbeszélések szervezése 

 

 

6. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

A gyermekvédelmi törvény a prevencióra, a gyermekvédelmi gondoskodásba vétel 

megelőzésére helyezi a hangsúlyt, mely a jelzőrendszer tagjai közötti sokoldalú, összehangolt 

munkát igényel. A jelzőrendszeri tagok részéről több javaslat is megfogalmazódott az év 

során felmerült problémákkal kapcsolatban.  
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A kialakult problémák kezelésére vonatkozó javaslatok: 

 A helyi oktatási intézményben nagyszámban előforduló tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek érdekében magasabb óraszámban, kellene logopédusi megsegítés 

 Egyre több a magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő gyermek száma,  ezekhez 

az agresszív -hagyományos nevelési módszerekkel kezelhetetlen- tanulókhoz  

helybeni iskola pszichológusi megsegítés lenne szükséges, annak érdekében, hogy a 

gyerekek kezelni tudják iskolatársaikkal kialakuló konfliktusaikat 

 Meg kell tanítani a gyermekeket, hogyan kezeljék konfliktusaikat, fejlesszék 

empátiás készségüket illetve segítenünk kell őket abban, hogy kialakuljon 

felelősségérzetük, szembe tudjanak nézni problémáikkal, ami elsősorban a szülők 

kötelessége lenne. 

 A helyi Általános Iskolában civil szervezetek és egyházi segítség nagyobb jelenléte 

is szükséges lenne a tanulóink körében.  

 A helyi Általános Iskolában szükség lenne további, a Rendőrség által tartott, 

bűnmegelőzési előadásra. 

 Az iskolai hiányzás évről-évre visszatérő probléma. Több alkalommal előfordult, 

hogy az iskolában a tanárok első órán banális okokra panaszkodva elengedték 

orvoshoz a gyermeket, aki délután 2-3 óra tájban beesett a rendelőbe ,hogy legyen 

arra a napra igazolása, a köztes időben meg csavargott. Amennyiben az iskolából 

küldi a pedagógus a gyermeket vizsgálatra, fontos lenne, hogy lássák el kilépővel, 

melyen tüntessék fel az iskolából eltávozás időpontját. Amennyiben az igazolást úgy 

adják ki, hogy óra-percre ráírják a megjelenést, és hogy az iskolába menjen vissza a 

tanuló, akkor csak azt az időszakot kellene elfogadni igazolt mulasztásnak.  

 A fejtetvesség és rühesség miatti iskolai hiányzások visszaszorítása érdekében fontos 

lenne egy jó stratégia kialakítását, mert a szűréskor kiemelt gyerekek napokig 

képesek az irtást halogatni, vagy hiányosan elvégezni csak azért, hogy tovább 

hiányozzanak. 

 Nevelési-oktatási intézmények és a szülők kapcsolatának elősegítése, erősítése 

 Fontos lenne a családsegítő szolgálatnál egy olyan rátermett, tenni akaró, 

lelkiismeretes családgondozó alkalmazása, aki  hosszabb távon, heti több napon 

foglakozhatna a községben élők problémáival, a gyakori személycsere nem teszi 

lehetővé a minőségi ellátást. 

 Szükséges lenne továbbra is igénybe venni a külső szakmai segítséget a már jól 

bevált együttműködési megállapodáson alapuló szervezetekkel (RÉV alapítvány, 

Alteregó Egyesület, Joób Olivér Szeretetintézmény, Baptista Szeretetszolgálat) 
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illetve tapasztalatcsere más településeken bevált, jól működő programok szervezőivel 

annak érdekében, hogy az általános iskolában és a középiskolában tanulási, 

magatartási, kapcsolatteremtési, kommunikációs és beilleszkedési nehézségekkel 

küzdő gyerekek, fiatalok integrációját elősegítsük, az által, hogy a problémáikat 

azonosítsuk, a bennük rejlő képességeket felszínre hozzuk, célzott segítségnyújtást 

biztosítsunk, új nézőpontokat, viselkedési módokat tanulhassanak a különféle 

programokon,  valamint szabadidős tevékenységek sokaságán keresztül biztosítsuk 

számukra, hogy, megtapasztalhassák a közösség megtartó és formáló erejét. 

 A nem kívánt, illetve titkolt terhességek megelőzése érdekében továbbra is szükség 

lenne a szociálisan rászorult családok ilyen irányú segítésére, támogatás 

elkülönítésére (IUE/ hurok vásárlásának segítése) 

 A Kisebbségi Önkormányzati Képviselőkkel való kapcsolat kiépítése 

 A korábban működő roma koordinátori programhoz hasonló lehetőségek keresése  

 Mivel településünkön is növekszik a gyermekszegénység, emelkedik a 

mélyszegénységben élő családok száma, ezért segítsük a rászorultakat adományok 

gyűjtésével (pl:ruhanemű, könyv, játékok stb.) 

 Egységes elvek kidolgozása a szülői kötelességek, kötelezettségek teljesítésének 

érdekében. 

 Külterületi és belterületi  részeken is veszélyforrást jelentenek a kutyák, melyek nagy 

mértékben elszaporodtak, és védőoltás nélkül szabadon kószálnak 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a helyi gyermekvédelmi rendszerben működő intézmények, 

szervek kapcsolata jó, az együttműködés zökkenőmentes.  

A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre észlelik, hogy a munkájuk nehezebb, egyre 

bonyolultabb, és olyan összetett esetekkel kell szembesülni, ahol a jogszabály egyébként 

logikus elvárásai nem minden esetben alkalmazhatók. Tapasztalható, hogy sok esetben a 

szülők jogaik hangoztatása mellett, kötelességeikről megfeledkeznek. A családok egyre 

kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek 

teljesítésével. Ennek egyik oka lehet a családba begyűrűző negatív társadalmi változások, 

folyamatok. 

A család a gyermekek elsődleges szocializációjának színtere, az itt tanultak határozzák meg a 

későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok alakulását. Ezért igen 

fontos, hogy a családban felmerülő gyermeknevelési problémákat, kapcsolati zavarokat 

megelőzzük és, a lehető legkorábban felismerjük, és kezeljük.  
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A társadalomban tapasztalható változások a településen élő gyermekekkel kapcsolatban 

felmerülő problémák esetében is szembetűnő, hogy a jól képzett és jó gyakorlati érzékkel 

rendelkező szakemberek képesek alkalmazkodni a változásokhoz, képesek tudásukat, 

empátiás készségüket annak érdekében kamatoztatni, hogy a környezetünkben felnövekvő 

gyermekek sorsát megfelelő módon előkészítsék, alakítsák.   

 Azt, azonban megállapíthatjuk, hogy a gyerek nevelésével kapcsolatosan is alaposan 

megváltoztak a mai elvárások, még a “problémamentes” családokban is nehéz a szülők 

számára egy ilyen gyorsan változó feltétel és elvárás rendszerben kompetensnek lenni és jó 

döntéseket hozni az otthon maradás, gondozás, oktató intézményválasztás, fegyelmezés, 

táplálás, média használat stb. tekintetében, mert egy fiatalnak nem csak az anyagi jólétet kell 

megteremteni, hanem az érzelmi hátteret is. 

Ahogy azt Dymphna Cusack írja: „Ha nem akarjuk, hogy úgy nőjenek fel a gyerekek, hogy 

egy nagy semmi van a szívük helyén, éreztetni kell velük, hogy jobban ragaszkodunk 

hozzájuk, mint bármi máshoz.”  

Távlati céljaik elérése érdekében továbbra is változatlan hittel és kitartással kell az e területen 

dolgozóknak összefogniuk, minden alkalmat megragadva arra, hogy akár személyre 

szabottan, akár átfogó cselekvési program részeként formálják, neveljék a községünkben élő 

gyermekeket és szüleiket, hogy a felnövekvő korosztály testileg és lelkileg egészségesebb 

legyen. 

 

 

Nagycserkesz, 2015. március 26. 

          Márföldi Éva 

          családgondozó 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.citatum.hu/szerzo/Dymphna_Cusack
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