A Valkói Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Tájékoztatója
az igénybe vehető ellátásokról
Valkó Nagyközség közigazgatási területén a család-és gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatait
a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.
Székhely: 2114. Valkó, Rákóczi u. 6.
Telefon: 28/483-050
Nyitvatartási idő
Hétfő
8-12
12.30-15.30.
Kedd
Nincs
ügyfélfogadás
Szerda
8-12
12.30-17.30.
Csütörtök Nincs
ügyfélfogadás
Péntek
8-12
A gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatok
A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, a 40.§-ban
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (4) bekezdésében meghatározott
feladatait. A szolgáltatás ingyenes.
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás
A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb
információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
 a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes
képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő
gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben
állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő
nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának
elősegítésével,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
 a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát
a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve az örökbefogadást elősegítő és



a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
tevékenységéről és elérhetőségéről,
az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásokról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.

A család – és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában,
a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében
jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok
elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített
eljárásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család –
és gyermekjóléti központ bevonásával a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok
tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve
– az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak
a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az
érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez.
 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hat havonta értékeli az
esetkezelés eredményességét.
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 a szociális segítő munka során valamennyi család esetében legalább havi 3 személyes
találkozást megszervez és dokumentál.
A család – és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás
érdekében
 folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások
iránti szükségleteit,
 más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a
szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség
esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásában,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségesség tévő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a
gyermek mielőbbi hazakerülését.
A család – és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és
hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az
azokon való részvétel, a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget
okozna,
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél az ifjúsággal foglalkozó szociális – és
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az előbbi pont
szerinti programok megszervezését.

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család – és gyermekjóléti
szolgálat
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézésében,
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
 a gyámhivatal, valamint a család – és gyermekjóléti központ felkérésére a
gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait kitöltve környezettanulmányt
készít,
 a gyámhivatal felkérésre a gyámhatóságokról, valamint, a gyermekvédelmi – és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 47/A. § (6) bekezdése
alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és
a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család – és gyermekjóléti szolgálat a család – és gyermekjóléti központ támogatását
igényli, vagy a család – és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést, esetkonferenciát kezdeményez.
Szolgáltatási elemek
A jogszabályban felsorolt szolgáltatási elemek közül a szolgálat az alábbiakat nyújtja:
Tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére
reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a
megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában,
amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás
elkerülésére irányul,
Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására,
illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő
kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató
környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a
célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan
rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való
megtartását, visszailleszkedését,
Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve
közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás
céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem
tudják.
Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs
szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi
együttműködéseket valósít meg.

Valkó Nagyközség közigazgatási területén a család-és gyermekjóléti központ hatáskörébe
tartozó feladatokat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ látja el.
Székhely: 2100. Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
Telefon: 06-28/ 513-605
Ügyfélfogadás:
Hétfő
8.00-18.00
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-18.00
Csütörtök 8.00-16.00
A család-és gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el.
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése,
érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:
- utcai és lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattartási ügyelet (bíróság, gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartások esetén
vehető igénybe) Tel.: 06/20-249-4865, hívható szerdán és szombaton 10-18 óráig, csütörtökön
10-16 óráig,
- kórházi szociális munka,
- jogsegélyszolgálat (hétfőnként 13-15 óráig, előjegyzés szükséges, időpont telefonon és
személyesen is kérhető),
- pszichológus,
- fejlesztő pedagógus,
- családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia,
- készenléti szolgálat.
A gyermekjóléti központ szolgáltatásai ingyenesek.
Valkó, 2019. április 8.
Szélesné dr. Szénási Anna
jegyző

