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A beszámoló elkészítésében közreműködött:
Kissné Ruzsom Szilvia vezető főtanácsos

Beszámoló
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást
követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben
megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
A Gyvt. végrehajtásáról szóló 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza
ezen átfogó értékelés tartalmi követelményeit.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
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4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drog prevenció stb.).
A beszámolót a tartalmi követelményeket alapul véve készítettük el.
A beszámoló elkészítéséhez segítséget és adatokat kaptunk az alább részletezett intézményektől.
A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt.-ben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében társultunk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírtaknak megfelelően
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira
Állandó népesség alakulása:
Életkori megoszlása
0-14 év
2013
6297
998
2014
6318
954
2015
6327
943
2016
6587
1045
2017
6666
1038
2018
6573
972
2019
6563
989
Állandó népesség korcsoport szerint 0-18 éves korosztály 2019
Év

Lakosságszám

2019
Életkor
0-2 év
3-5 év
6-14 év
15-18 év

15-18 év
329
309
298
286
289
288
276

Fő
215
217
559
276
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása:
Gyermekek védelmének helyzete Aszód városban:
A gyermekek védelmét a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A kedvezményre jogosultság célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 19. § (1) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekre, 20/A. §-ban meghatározott egyszeri támogatásra és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (étkezés,
tankönyv, védendő fogyasztó státusz stb.). Az évi két alkalommal történő támogatás összege 2019.
évben 6.000.-Ft, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6.500.- Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban RGYVK) részesülő gyermekek száma
(év/fő –tárgyév december 31-n) :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

134

133

114

91

54

47

17

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására 8 esetben került sor, a jogosultsági feltételek fennállásának hiánya miatt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései
szerint:
67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes
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nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek
a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A hátrányos helyzetű gyermekek számát, korcsoportos megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
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Települési támogatás:
2015. márciusától bővült a támogatási lehetőség. A bevezetésre kerülő gyermekszületés, iskolakezdési, gyermekétkeztetési, gyógyszertámogatás lehetőséggel célzottan kapnak a családok arra vonatkozóan támogatást, amire szükségük van, ezáltal jelentős emelkedett a családok támogatásának
száma és összege, mivel a gyermekszületési támogatásban jövedelemhatár nélkül, minden életvitelszerűen élő család részesül.
ÉV
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gyermekek száma:
77
82
67
82
131 -iskolakezdés, étkezés,
újszülöttek 147 (előzőek+kiskorú spec. fejlesztése, és nyári tábor támogatás)
158

Felhasznált összeg év / E.Ft.
385
523
739
1424
1984
3285
3355

Gyermekétkeztetés:
A Gyermekétkeztetési Intézmény biztosítja a városban saját központi konyhával.
Ez napi háromszori étkezést jelent a gyermekeknek. A szünidei étkezést nem veszik igénybe.
A gyermekek étkeztetése a korábbi évekhez hasonlóan működik. 2015. évben bevezetésre került,
hogy minden hónap 20-ig fizetik következő hónapra a térítési díjat, ezáltal nem merül fel új tartozás.
A helyi rendelet alapján a Gyvt-ben szabályozottakon túl az arra rászorulók további kedvezményt
vehetnek igénybe. 25-50%-os térítési díj kedvezmény formájában települési támogatást biztosított az
Önkormányzat 5 igénylő részére, összesen 123 ezer forint került felhasználásra, erre a célra 2019évben.
Nyári táborozás:
Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester táborozási támogatás formájában, kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos nyári elhelyezéséhez az
Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói
részére a törvényes képviselő kérelme alapján.
2019 évben összesen 3 gyermek részesült benne, felhasznált összeg: 37.000 Ft.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat – egy szolgáltatóként - a Gyvt. 39. § és 40. § valamint az
Szt. 64. § szerint ellátja a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat egyaránt. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.
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A szolgáltatás módja
Személyi feltételek:
Aszód településen, 1 fő szociális szakembert foglalkoztatnak napi 8 órában.
Tárgyi feltételek:
Az iroda könnyen megközelíthető, irodabútorral, számítógéppel, telefonnal és internet hozzáférhetőséggel ellátott.
Szolgáltatásként klienseiknek is tudják biztosítani a telefonálási, lehetőségeket.
Az ellátottak köre:
Aszód településen valamennyi 18 év feletti lakos, valamint kiskorú gyermek és családja jogosult
igénybe venni a Család- és Gyermekjóléti szolgáltatást.
A szolgáltatás igénybevételének módja:
A család – és gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, bejelentésére történik.
Közvetlenül felkereshetik mindazok a településen élő és tartózkodó gyermekek és felnőttek, akik
bizalommal fordulnak a szolgálathoz.
A Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele történhet az észlelő és jelző rendszeren keresztül, vagy lakossági bejelentésre. Hatósági intézkedés esetén, a gondozási-nevelési tervben vállalt
és rögzített feladatok alapján.
A Gyermekvédelmi törvény által előírt feladatok és szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
Egyes speciális esetekben (pl. táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) részvételi díj/hozzájárulás kérhető.
A család és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet melynek körében:
- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén
utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az
arról való tájékoztatásra,
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
- az intézkedésekről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel
nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a Család- és Gyermekjóléti Központnak,
- a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést
szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
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egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
Évente legalább 2 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez.
Éves szakmai tanácskozást szervez, minden év február 28-ig melyre meghívja a következőket
település polgármestere - jegyzője-képviselői,
alapszolgáltatás fenntartói,
jelzőrendszer tagjai,
gyámhivatal képviselői,
fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét,
fővárosi-megyei kormányhivatalban működő gyermek és ifjúságvédelmi koordinátor
-

Éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít minden év március 31-ig mely
tartalmazza a következőket:
-

a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
az éves célkitűzéseket a hatékonyabb működésre.

A család- és gyermekjóléti szolgálat információs adatokat gyűjt és tájékoztatja:
a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a gyermek
családban történő nevelkedését,
a szolgálat által biztosított valamennyi ellátási formáról,
a válsághelyzetben lévő várandós anyát és a magzatot megillető jogokról, támogatásokról ellátásokról, a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése
körében igénybe vehető szolgáltatásról.
A család – és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében
- segíti az igénybevevőket a családjukban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában,
- számba veszi és mozgósítja az igénybevevők saját és környezetükben jelentkező erőforrásokat, és szolgáltatásokat.
- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését.
- a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez.
- legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét az érintettek bevonásával.
- közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében,
- a gondozott családok esetében legalább havi három személyes találkozást biztosít és dokumentál.
- elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
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-

-

-

a gyermek és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével, a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve készíti el a gondozási tervet, szükség szerint, de legalább
hat hónaponként értékeli a gondozás eredményességét, és a megállapításokat rögzíti.
az eset összes körülményének feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség
megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség.
kezdeményezheti, a gyermek védelembe vételét, illetve azonnali beavatkozást indokoló helyzetben az ideiglenes hatályú elhelyezését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
- figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket, valamint a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit.
- együttműködik a területén működő szolgáltatókkal az ellátások közvetítése érdekében,
- a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, való hozzájutásban.
- segíti a gyermeket és családját az átmenti gondozást szükségessé tévő okok megszüntetésében, elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából, konkrét programokat – szolgáltatásokat nyújt
Szabadidős és közösségi programokat szervez:
a rossz szociális helyzetben élők érdekében a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó
szociális és kulturális intézményeknél, egyházi és civilszervezeteknél szabadidős és közösségi programok megszervezését kezdeményezi
szabadidős tevékenységek egyik csoportját az ünnepekhez kötődő – általában kézműves – foglalkozások alkotják, ahol a családsegítőnek lehetősége van a gyermekkel való személyes kapcsolat kialakítására.
Nyári szabadidős programokat szervez: Galga-menti Ifjúsági Nap, Nyári táborok, Erzsébet-tábor.
Tartós élelmiszergyűjtés:
A kistérség területen található karitatív tevékenységet folytató szervezetek és a helyi lakosság megkeresésével valósul meg, a kliensek tartós élelmiszerrel, ruházattal való ellátása. Tartós élelmiszert
jövedelemmel nem rendelkező, hajléktalan személyeknek, átmenetileg nehéz helyzetbe került családoknak tudjuk felajánlani.
Álláskereső klub:
Évek óta a településeken két heti rendszerességgel egy alkalommal segítjük az átmenetileg vagy tartósan munkanélküli személyeket.
A klub ideje alatt önéletrajzok készítésére, telefonálásra, egyéni beszélgetésre van lehetőség.
Cipős doboz gyűjtés:
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Aszódon a Szolgálat minden évben a helyi intézmények, egyházak, magánszemélyek és civil szervezetek bevonásával cipősdobozokat gyűjt, amelyet járás - egyes / évenként más - településein élő hátrányos és gondozott gyermekek számára juttatja el az ünnepek alatt.
A család- és gyermekjóléti szolgálat hivatalos ügyek intézésében
segítséget nyújt a szolgáltatást igénybevevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
a gyámhivatal illetve a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás
megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít.
a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
Működési tapasztalatok
A kliensek egy része egyszeri ügyintézés miatt keresi meg a szolgálatot fogadóórákon. Ilyen pl.: hivatalos ügyek intézése, ellátásokhoz való hozzájutás segítése, álláskeresés, információnyújtás, önéletrajz - kérelmek- nyilatkozatok megírása, közüzemi szolgáltatók megkeresése.
Az alapellátásban 37 család (79 fő) a szolgálat szociális segítő tevékenységet végez, melynek keretében havi átlagban 3 személyes találkozást szervez meg a családokkal. A gondozás célja a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, családi konfliktusok megoldása és gyermekek veszélyeztetettségének megszűntetése. Gondozottjaik között nem csak gyermekes családok, hanem gyermeknélküliek és egyedülálló felnőttek is vannak. Gondozásukról változatlanul elmondható, hogy sok
esetben ügyintézésében, hivatalos levelek megírásában-értelmezésében, kérelmek kitöltésében, életvezetési tanácsok kérésében és adományok eljuttatásában várnak segítséget. A településen időszakosan megjelennek lakhatási problémákkal és szenvedélybetegséggel küzdő felnőttek, akiket megpróbálnak eljuttatni a megfelelő intézménybe, rehabilitációs ellátásba.
Amennyiben a családban a veszélyeztetettség nem szüntethető meg alapellátás keretében, akkor szolgálat javasolja a gyermek védelembe vételét, vagy súlyos veszélyeztetettség esetén más hatósági intézkedés megtételét.
Kötelező együttműködés mellett a szolgálat a védelembe vett családok gondozását a Család - és Gyermekjóléti Központ által készített gondozási-nevelési terv alapján végzi. Ennek a koordinálásáért az
esetmenedzser felel, mint esetfelelős.
2019 évben 5 család (11 fő) gondozását látták el ebben a gondozási formában. Fő okként az 50 órát
meghaladó iskolai hiányzás, családi konfliktusok, életvezetési problémák jelölhetők meg.
A Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. Minden nagyobb ünnephez kötve foglalkozásokat
tartanak, nyáron hetes napközis tábort szerveznek. A 2019-es tábor „Barátaink az állatok” témában
került megszervezésre július hónapban, 12 gyerek részvételével. Az intézmény hagyományként minden év nyarán megrendezi a Galgamenti Ifjúsági Napot, amelynek helyszíne 2019-ben Zsámbok volt,
ahová szolgálat 10 gyermeket vitt el, tartalmas programot biztosítva számukra.
Megemlítésre méltó a közösségi szolgálatos diákok bevonása a segítő munkába. –Húsvéti, Karácsonyi prevenció- időseknek ajándékkészítés, a nagysikerű nyári napközis táborban való segítségnyújtás,
cipős doboz válogatás. Lényeges, hogy már gyermek és fiatalkorban épüljön be a gondolkodásába a
rászorulókon való segítségnyújtás fontossága.
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Tapasztalják, hogy az ügyfelek egyre feszültebbek, azonnali megoldást és segítséget várnak a családsegítőtől. Az alapellátásban lévő családok gondozásba vételének okai, a családi-kapcsolati konfliktusok gyermeknevelési problémák, elhanyagolás, anyagi problémák, a szülők életvezetési problémája,
lelki- mentális problémák.
A Kistérségi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Jelzőrendszeri Tagok kapcsolata:
A Kistérségi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata a jelzőrendszeri tagokkal jól működik, rendszeres a kapcsolatfelvétel, az esetmegbeszélések, konzultációk tartása.
A jelzőrendszeri tagok 2019 éves beszámolóiból kiderül, hogy, változatlanul sok család küzd anyagi
és életvezetési és párkapcsolati problémákkal. Ezek természetesen a gyermekek viselkedésére is kihatnak. Egészségügyi veszélyeztetettségként az ételallergiások növekedése is említésre került az éves
beszámolókban, amelyek kezelése nagy feladatot jelent az intézményeknek és szülőknek. Magatartási
és viselkedészavarok, mozgás- és idegrendszeri fejlődési problémák számának növekedése is észlelhető, amelyek a gyerekek közösségbe való bekerülésekor derülnek ki: célzott vizsgálat, terápia, szükséges. A Pedagógiai Szakszolgálat jelentős segítséget nyújt a bölcsődéstől kezdve középiskolásig.
Néhány családnál az elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzások is megfigyelhetők.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalma 2019.
Gondozásban részesülő családok: 37 család (79 fő)
Alapellátásban részesülők száma: 32 család (68 fő)
A gondozásba vétel okai:
Életviteli probléma: 6
Családi-kapcsolati konfliktus: 8
Családon belüli bántalmazás: 1
Elhanyagolás: oktatási nevelési: 3
Elhanyagolás: felnőttre vonatkozóan (családi): 1
Gyermeknevelési probléma: 7
Gyermek intézménybe való beilleszkedési nehézség: 2
Lelki-mentális pszichiátriai betegség: 2
Ügyintézéssel kapcsolatos: 6
Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása: 0
Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása: 0
Az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ Család - és Gyermekjóléti Szolgálata 2019- ben az összesített adatok alapján 1392 esetben nyújtott segítséget. Ebből családlátogatások száma: 165.
A tavalyi éves célkitűzések nagyrészt teljesültek:
A jelzések küldése írásban, ennek fontosságára minden évben szükséges volt felhívni a jelzőrendszeri
tagok figyelmét.
Szoros együttműködés, rendszeres kapcsolat felvétel, prevenciók tartása iskolai intézményekben teljesültek.
Az együttműködés tapasztalatainak értékelése:
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A jelzőrendszer jól működik, de szükséges még szorosabbá tenni a jelzőrendszeri tagok közötti
együttműködést a nagyobb hatékonyság elérése céljából.
Továbbra is rendszeres esetmegbeszéléseket, konzultációkat tartanak a veszélyeztetett gyermekek
ügyében.
A Kistérségi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célul tűzte ki a 2020-as évre
vonatkozóan.
Jelzőrendszeri tagokkal egyeztetve: havonkénti rendszerességgel –minden hónap első hétfőjén - megbeszélés összehívása a szorosabb kapcsolattartás, az aktuális történések lekövetése céljából.
A Jelzések írásban való küldése a probléma kezdeti észlelésekor. Fontos a kellő időben történő felismerés és megoldás keresése. A konfliktus kezdeti, kialakulási szakaszában való beavatkozással esetleg elkerülhetők lennének a neuralgikusabb helyzetek kialakulása.
A jelzőrendszeri tagokkal szoros együttműködés, rendszeres kapcsolatfelvétel, bizonytalanság esetén
kérdés felvetése, megválaszolása.
Prevenciók tartása iskolai intézményekben
Aranykapu Bölcsőde
Az intézménynek az ellátó rendszerben betöltött célja, szerepe
A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható
gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a
második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.
A családban élő gyermekek életkori sajátosságainak és egészségi állapotának megfelelő nevelést,
gondozást, tevékenykedést, és étkeztetést biztosítanak azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, szociális helyzetük, illetve egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudtak gondoskodni.
Intézmény napos bölcsődeként működik. A gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi, szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével történik.
Felvétel, beiratkozás időpontja
A bölcsődében a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos. Évközben felvételre csak akkor
van lehetőség, ha a nevelési évben bármely gyermek ellátásának megszüntetését kérik a szülők, vagy
a szolgáltatási megállapodás alapján a gyermek ellátásának megszüntetése indokolt.
Elsősorban Aszód városából kerülnek felvételre gyermekek a bölcsődébe.
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, és napi jelentési
kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez alapján részesült az intézmény állami normatív támogatásban.
Az 1997. évi XXXI. tv. 31. § (1) bekezdése értelmében, a személyes gondoskodás igénybevétele –
ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvő11

képtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. Az intézményben a kérelem benyújtásának írásos formáját alkalmazzák, az erre rendszeresített „Felvételi Kérelem” nyomtatványon.
Nyilvántartásba veszik a kérelmezőt, és sikeres felvétel esetén erről a szülőt, vagy más törvényes
képviselőt írásban értesítik. Ha a kérelmező illetve törvényes képviselő a döntést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
A három évet betöltött gyermekek általában szeptemberben kerülnek át az óvodába, de évközben is
lehetséges. Az 1997. évi XXXI. tv. 42/A § (2) bekezdése értelmében, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és
óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeket,
akinek szülője vagy más törvénye képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
a védelembe vett gyermeket.
A további felvételt egyéni elbírálással – elsődlegesen a jelentkezési sorrend alapján – az intézmény
vezetője dönti el. Férőhelyhiány esetén a jelentkező „várólistára” kerül.
A bölcsődei jelentkezés a nevelési évben folyamatos, a felvétel időpontja az intézmény és a szülő
konszenzusán alapul. 2019. évben elutasító határozat nem született (időben leadott felvételi kérelem
alapján)
Gyermek férőhely alakulása:
Férőhelyek száma: 52 fő
Egész évben megforduló gyermekek létszáma a felvételi könyv alapján
2019 évben: 64 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesült idén gyermek.
Ebben a tanévben a nagycsaládosok száma: 7 fő
Tartós beteg ételallergia miatt: 2 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekünk ebben a tanévben: 1 fő
2019- ban a gondozási napok száma: 230 nap
2019.05.31-én a felvett gyermekek korcsoporti megosztása a következő:
12-23 hó: 2 gyerek
24-35 hó: 32 gyerek
36-47 hó: 9 gyerek
Átlagban naponta 35 -40 gyermeket gondoznak. Többnyire betegség miatt voltak távol a gyerekek.
A Bölcsőde igénybevétele 2019. évben, átlagban 60 %-os volt. A 2019. évi állami támogatás elszámolása alapján 34 fő a gondozottak létszáma. Sajnos az alacsony számok a megbetegedésekre utalnak
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Beíratás szempontjából a kihasználtságunk 80 %. Törvény szabályozza a csoport létszámát, 24 hó
alatt csak 12 gyereket vehet fel.
6848 adag ebédet főzött a Gyermekétkeztetés az intézmény számára.
Dolgozói létszám alakulása:
A bölcsődében dolgozó munkatársak száma 11 fő. A minimum személyi feltételeket a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. Az engedélyezett keretszám az alábbiak szerint
alakul:
1 fő bölcsődevezető
8 fő kisgyermeknevelő
2 fő bölcsődei dajka
A kisgyermeknevelők mindannyian rendelkeznek a munkakörhöz szükséges emelt szintű képzéssel.
Egy gondozónő munka mellett főiskolai diplomát abszolvált, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon.
Jelenleg kettő kisgyermeknevelő folytatja tanulmányait BA képzésen.
Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák tudatosan és szakszerűen látják el
a munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermekek egyéniségének tiszteletben
tartása jellemző.
A kisgyermeknevelők napi 7 órát töltenek csoportban. A fennmaradó egy órával az bölcsődevezető
rendelkezik. Heti váltásba váltott műszakban járnak dolgozni. A társgondozónő hiányzása esetén
nyújtott műszakban dolgozik a csoportban a kisgyermeknevelő.
A kisgyermeknevelők 21 alapszabadsággal és 25 pótszabadsággal rendelkeznek. A bölcsőde nyári
zárásakor a dolgozók 15 nap egybefüggő szabadságra mehetnek. A többi szabadságukat évközben
kell kivenni, ami azzal jár, hogy többször kell helyettesítést vállalni a csoportban.
5. Térítési díjak
A fajlagosan igényelhető összeg függ a napi jelenléttől. Az ellátás összege 494.100 Ft/ ellátott gyerek.
Sajnálatos módon a bölcsőde, mint szociális intézmény nem a beíratott gyerekek után igényelhetik
ezt az összeget, mint a közoktatási intézmények. Havi bontásban csak azon gyermekek után igényelhető normatív támogatás, akik az adott hónapban nem hiányoztak többet tíz napnál. Amennyiben
hiányzás meghaladja, a tíz napot úgy abban a hónapban nem igényelhetnek támogatást a hiányzó
gyermek után egyetlen benn töltött napra sem.
2019. évben a Magyar Államkincstártól 32 504 700 Ft normatíva támogatást kapott a bölcsőde.
Étkezési térítési díj
A közétkeztetés szabályait a gyermekvédelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény a 328/2011.
(XII.29.) kormányrendelet valamint a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A rendelet szerint a bölcsődei térítési díj ingyenessé válik, ha az egy főre eső nettó jövedelem nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át 2019 évben: 128 810 Ft. A
szülő önbevallás útján nyilatkozik a család jövedelméről. Ezen kívül ingyenesen étkezhetnek a nagycsaládos szülők gyermekei, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők illetve a sajátos
igényű, és tartósan beteg gyermekek is.
2019. január 1- től az térítési díj összege 380 Ft, ami tartalmazza a négyszeri étkezést.
Gondozási díj
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A szülőnek jövedelemigazolást kell benyújtania az intézmény felé. A megállapított jövedelemtől függ
a napi gondozási díj.
Gondozási díj sávok:
39.900 Ft -57.000 Ft

ingyenes

57.001 Ft-88.000 Ft

250 Ft/nap (5250 Ft)

88.001 Ft-118.000 Ft

375 Ft/nap (7875 Ft)

118.001 Ft felett

500 Ft/nap (10500 Ft)

2019. évben a családok 2 580 802 Ft gondozási díjat fizettek be.
Képzések, továbbképzések
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet több lépcsőben módosult.
Az Intézmény fontosnak tartja a kisgyermeknevelő képzésen résztvevő főiskolai hallgatók számára
gyakorlati hely biztosítását.
Tárgyi feltételek
Tárgyi eszközállományuk az éves fejlesztési terv alapján fejlődött. Játékeszközeiket, a kisgyermekek
nagy örömére bővíteni tudták. Udvari játék (mászó kocka) beszerzése megtörtént. A játék készlet
összeállításánál figyelembe veszik az egészségügyi és a pedagógiai szempontokat, a gyermekcsoport
összetételét, létszámát. Fontosnak tartják, hogy biztonságos környezetben, jó minőségű, korszerű játékokkal, fejlesztő eszközökkel játszhassanak a gyerekek. Biztosítják az anyag és a funkció szerinti
változatosságot, a nemenkénti játékokat. Funkció szerint csoportosítják, gyermek magasságban helyezik el a játékokat. Változatos eszközöket biztosítanak minden tevékenységhez.
Gyermekvédelem a bölcsődében
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a többször módosított Gyermekek védelméről
és a Gyámügyi Igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza. Érdekképviseleti tagokat
megválasztották, a szülőket szülői értekezleten tájékoztatták az érdekképviselet munkájáról. Ebben a
gondozási évben sem fordultak a szülők panasszal a bölcsőde felé, elégedettek voltak.
Kapcsolattartás a szülőkkel
A bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan együttműködve a szülőkkel. Jelentkezéskor a szülő
rövid betekintést nyer a bölcsőde életéről. Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót a beszoktatás
menetéről. Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel. Fogadó órát
tartanak szükség esetén.
Kapcsolat más intézményekkel.
A bölcsőde több intézménnyel ápol szoros kapcsolatot:
Aszód Napsugár és Szivárvány Óvoda
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Gyermek orvosi és védőnői szolgálat
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanulói évente kétszer betekintést nyújt az élő zene hangulatába.
Kapcsolat a Kistérségi Gondozási Központtal
Pest Megyei pedagógiai Szakszolgálattal
Kartal Játéksziget bölcsőde
Aszód Városi Kulturális Könyvtár
Aszódi Napsugár Óvoda
A gyermekvédelmi munka célja:
Elsődleges prevenció:
A gyermekek fokozott védelme
Esélyegyenlőség biztosítása
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott figyelemmel kísérése:
Hátrányos helyzet csökkentése
Veszélyeztetettség okainak feltárása, megoldási stratégiák alkalmazása
Megfelelő fejlesztés biztosítása
Veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése
A gyermekek integrált nevelésének biztosítása
Egyenlő bánásmód elvének megvalósítása
Szülőkkel való hatékony és asszertív kapcsolat kialakítása
Másodlagos prevenció:
Együttműködés a városi intézményekkel: Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, Védőnői Szolgálat, Gyámügy, Hivatal, Bölcsőde, Iskolák
A kistérségben szervezett továbbképzéseken, esetmegbeszéléseken való részvétel
Kapcsolattartás és együttműködés a városban működő egyházi karitatív szervezetekkel
Az óvodai szociális segítő szakemberrel való kapcsolattartás, együttműködés megszervezése, az általa nyújtott szolgáltatások felhasználása.
Kapcsolattartás formái: családlátogatás, értekezletek, esetmegbeszélések, kölcsönös tapasztalatcsere,
konkrét jelzések megtétele.
Gyermekvédelmi feladatok és megvalósulásuk:
Az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a gyermekek optimális fejlődésének érdekében,
kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátására:
Növekvő számú SNI illetve BTM gyermek ellátása vált szükségessé.
SNI gyermekek esetében a Szakértői vélemény alapján szükséges fejlesztési óraszám és megfelelő
gyógypedagógus biztosítása.
BTM gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján végzett fejlesztés biztosítása:
Szakszolgálat fejlesztő és gyógypedagógusai által, az óvodában mikro csoportos és egyéni foglalkozás keretein belül, illetve a Szakszolgálatnál.
Tanköteles korú gyermekek logopédiai szűrése és fejlesztése.
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Folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a fejlesztő- és gyógypedagógusokkal (óvodavezető, óvodapedagógusok részéről)
Napsugár Óvoda

2019. május

2019. október

SNI létszám/fő

4

4

BTM létszám/fő

4

6

Logopédiai fejlesztés/fő

32

35

Gyermeki jogok érvényesítése
Egyedi fejlődés biztosítása, szükség esetén a megfelelő fórumokkal való kapcsolat felvétele, vizsgálati kérelmek nyomon követése.
A gyermekek és családi hátterük feltérképezése, szükség esetén személyre szabott segítség, probléma
megoldási módszerek alkalmazása.
A családlátogatások, fogadóórák és a rendszeres napi találkozás segítségével képalkotás, szülőkkel
való kapcsolat, párbeszéd és közreműködés alakítása.
Szükség esetén szakember bevonása: Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, óvodai szociális segítő, pszichológusi segítség igénybevétele.
A gyermekek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének megfelelő foglalkozások, fejlesztések biztosítása.
Csoportokban megvalósuló lehetőségek.
Egyéni vagy mikro csoportos fejlesztés.
Az óvodában működő, óvodapedagógusok által tartott szakkörökön való részvételi lehetőség.
Óvodai programokon való részvétel biztosítása, támogatása.
Hátrányos helyzet típusának felmérése, szükség esetén jelzés a megfelelő szervek felé.
Folyamatos, az óvodapedagógusok megfigyelései, tapasztalatai és jelzései alapján a gyermekvédelmi
felelős és óvodavezető bevonásával történik.
Hátrányos helyzet csökkentése, a gyermekek felzárkóztatása, segítése.
Csoporton belül, egyéni igények szerinti fejlesztés.
Óvodai programokon való részvétel segítése, biztosítása.
Kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, támogatása.
Egyéni lehetőségek keresése a tehetségcsíra kibontakoztatására.
Javaslatok a szülő részére.
Óvodai szakkörökön való részvétel szorgalmazása.
Napsugár óvodában működő szakkörök, lehetőségek:
Szakkörök
Néptánc

Napsugár Óvoda
62
16

Gyermektorna
Angol nyelv
VEKOP pályázat - szakkörök

12
18
Napsugár óvoda

Manókezek (kézműves szakkör)

12

Drámapedagógia

12

Okos-ovi (logikai fejlesztőjátékok)

12

Szélforgó (népi játékok, mozgásfejlesztés)

18

Kapcsolattartás a szülőkkel:
Jó kapcsolat kialakítására törekvés; lehetőségek ismertetése, információk átadása, segítségnyújtás
Szülők széles körű tájékoztatásának biztosítása különböző óvodai fórumok segítségével:
családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, napi kapcsolattartás
Óvodai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása
Infokommunikációs csatornák használata
Szülők, családok bevonása az óvoda életébe, programjaiba
Nyílt napok leendő óvodásoknak
A szülők betekintésének lehetővé tétele a csoportok napi életébe, tevékenységeibe
Konfliktus esetén párbeszédre törekvés, megoldások együttes keresése
Rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükséges lépések megtétele.
Az elmúlt évben egy esetben vált szükségessé jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé: a gyermeket
védelembe vették, azóta is folyamatosan figyelemmel kísérik a családot. A csoportos óvodapedagógusok is fokozott figyelmet fordítanak rájuk.
A hosszabb idejű hiányzások hátterében hosszabb lefolyású megbetegedések álltak, esetenként kórházi kezelés, műtéti beavatkozás vált szükségessé. Az érintett szülők ezt minden ilyen esetben jelezték az óvoda felé.
Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködés:
vizsgálat kérése, esetmegbeszélések, pszichológiai megfigyelés kérése a csoportban.
Logopédiai, mozgás- és kognitív fejlesztés biztosítása az óvodában.
Támogatási lehetőségek igénybevétele:
(cipősdoboz - akció, egyházak karitatív támogatása, élelmiszer csomag)
az érintettek figyelmének felhívása támogatási lehetőségek igénybevételére (beiskolázási támogatás,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás)
szülők tájékoztatása az ingyenes óvodai étkezés igénylésének lehetőségéről
Tanköteles gyermekek fejlődésének követése.
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Gyermekek fejlődésének nyomon követése: Gyermek fejlettségének mérése dokumentáció napra készen tartása, mérések elvégzése évente kétszer, az eredmény szülővel
való megbeszélése
Tanulási zavar előjelének szűrése (október, november folyamán)
Szükség esetén iskolaérettségi vagy specifikus vizsgálat kezdeményezése a Pedagógiai Szakszolgálat felé
A 2019. évi LXX törvény (7.1,2) módosította a tankötelezettség alóli felmentés módját
és lehetőségeit: a szülők tájékoztatása megtörtént, a gyermekek érdekeit figyelembe
véve az indokolt esetekben szakvizsgálatokra sor került.

-

-

2019. május:
Napsugár Óvoda/fő
Tanköteles gyermekek

58

Iskolát kezdett 2019. szeptemberben

42

2019. október:
Napsugár Óvoda/fő
57
39

Tanköteles gyermekek
Iskolát kezd 2020. szeptemberben


Lehetőség és igény szerint előadások, fórumok szervezése a szülők részére – együttműködve
a szociális segítő szakemberrel (pl: védőnői, gyermekorvosi, gyermekpszichológiai előadások, gyermeknevelési tanácsok)
 Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és aktív részvétel az általuk szervezett esetmegbeszéléseken, értekezleteken, továbbképzéseken, előadásokon.
Szivárvány Tagóvoda gyermekvédelmi munka
Az idén is az adott törvényi előírásoknak megfelelően végezték az intézményben a gyermekvédelmi
munkát. Kiemelt fontossággal bír a jelzőrendszer megfelelő működése. Elsődleges az óvodapedagógusok feladata észlelni, majd jelezni a felmerülő problémákat a vezető, illetve a gyermekvédelmi
felelős felé. A helyileg nem megoldható probléma esetén igénybe veszik a Gyermekvédelmi Szolgálat segítségét. A Szivárvány Tagóvodában jelenleg 2 család van gondozásban, 1 család esetében megszűnt a gondozásba vétel.
Szivárvány Tagóvoda statisztikai adatok 2019. év
Gyermeklétszám
2019. május
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
73 fő
2019. október
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
75 fő
18

Tanköteles gyermekek
2019. május
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
össz./fő

29

Iskolát kezdett
2019. szeptemberben

11

2019. október
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
össz./fő

40

Iskolát kezd
2020. szeptemberben

31

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
2019. május

SNI

Szivárvány Óvoda
/ 3 csoport
2

BTM

3

HH gyermek

0

HHH gyermek

0

ADHD gyermek

0

2019. október

SNI

Szivárvány Óvoda
/ 3 csoport
1

BTM

0

HH gyermek

0

HHH gyermek

0

ADHD gyermek

1
19

Tehetséggondozás
2019. május
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
Fejlesztő és tehetségsegítő foglalkozások
Angol

18

Sakk

18

Néptánc

20

Gyermekfitnesz

20

2019. október
Szivárvány Óvoda / 3 csoport
Fejlesztő és tehetségsegítő foglalkozások
Angol

23

Sakk

-

Néptánc
Gyermekfitnesz

2019-2020 nevelési év
Tanköteles gyermekek
Iskolába menő gyermek
SNI gyermek
BTM gyermek
HH gyermek
HHH gyermek
ADHD gyermek
Óvodai látogatás alól felmentést kapott
Néptánc szakkörön részt vevő gyermekek
Angol szakkörön részt vevő gyermekek
Gyermekfitnesz szakkörön részt vevő gyermekek

39
-

40
31
1
1
0
0
1
1
39
23
33
20

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését szakemberek bevonásával biztosították a szakértői
véleményben leírtak alapján. Velük az óvodapedagógusok folyamatosan konzultáltak, útmutatásaik
alapján segítették a gyermeket a lemaradás enyhítésében.
A hátrányos helyzetű gyermekek, beleértve a hivatalosan nem nyilvánított gyermekeket is - csonka
család, alacsony iskolázottság, kis jövedelmű családok gyermekei - kiemelt figyelmet fordítottak.
Számukra a különfoglalkozások könnyebb elérhetőségét biztosítottak.
A gyermekek rendszeres óvodába járását nyomon követték, igazolatlan hiányzás nem fordult elő.
Tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai segítségével történt szülői egyeztetések után. A vizsgálat megerősítette az óvodapedagógusok javaslatait, a
vizsgálatok eredménye még egy év óvodai nevelésben részesülnek a mentálisan, ill. kognitív iskola
éretlen gyermekek. A további egy év óvodai fejlesztés lehetőség számukra, hogy megfelelő érettséget
érjenek el iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.
A gyermekek számára szervezett programjaikat évről évre rendszeresen tervezik, lehetőségek szerint
újítják, bővítik. Igyekeznek minél több esetben a szülőket is bevonni ezekbe, az óvoda és a család
kapcsolatát minél sokrétűbbé téve.
A rászoruló családok megsegítése összetett és sokrétű feladat. Az óvodai programokon kívül a Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi cipődoboz akciójával a rászoruló családokat segítik. Természetesen
sokkal több segítség is szükséges, ezért a nevelési év folyamán összegyűjtött ruhákat, játékokat is
eljutatták a rászorulók részére.
Kistérségi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által szervezett előadásokon, esetmegbeszéléseken részt vettek. Kapcsolattartás rendszeres módja emailben gyermekekről kért információk átadása.
Csengey Gusztáv Általános Iskola
1. Jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás:
A hátrányos helyzetű gyermekek miatt különösen fontos, hogy napi szintű, jó az együttműködés a
Gyermekjóléti Szolgálattal.
A Gyermekétkeztetési Intézménnyel jónak mondható a kapcsolat, a jelentkező problémákat, közös
erővel mindig sikerül megoldani.
Az Aszód Város Kulturális Központtal kölcsönösen segítik egymás rendezvényeit, valamint több évfolyam igénybe veszi a Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat.
A város egészségügyi intézményeivel zökkenőmentes a kapcsolat, külön ki kell emelni az iskolavédőnőket, akik hívásra mindig napokon belül orvosolják az adott problémáinkat.
Az iskola rendőrére és a város polgárőreire számíthatnak, ha szükség van rá – szerencsére ez ritkán
fordul elő.
2. Gyermekvédelmi munka áttekintése
Gyermekvédelmi felelős ebben a tanévben 2019-ben- Összesen:13 – 3 HH-s és 10 HHH-s gyermek
problémáit igyekezett megoldani, illetve a megoldást elősegíteni. Ettől a számtól jóval több családban és gyermekkel voltak problémák ebben az évben is. A nehéz helyzetben élő családok létszáma
nem csökkent, csak nincsenek bekategorizálva. Törvény szerint csökkent a létszámuk a valóságban
egyre többen vannak csak nincs róla papírjuk.
A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői:
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 Nagyon sok problémát okoz az elvált szülők gyermekeinek, a szülők közötti konfliktus. A
szülők nehezen tudnak felülkerekedni az egymás iránt érzett gyűlöletükön. A gyermekek
nehezen élik ezt meg.
 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása. Étkezők száma: 352 tanuló
 Ingyenesen étkező tanulók száma: 77 tanuló
 50%-os térítési kedvezménnyel étkező száma: 96 tanuló
 Ingyenes tankönyvtámogatásban részesülők száma: 450 tanuló
 A gyermekek étkeztetése az idén is zavartalanul működött. Ez nem mondható el az étkezések utáni díjfizetéséről. Minden évben problémát jelent az, hogy vannak, szülők, akik
nem hajlandóak - vagy nem tehetik meg-, hogy gyermekeik étkezési díját kifizessék. Abban tudnak segítséget nyújtani a szülőknek, hogy az Önkormányzat felé - (hogy ne alakuljon ki díjtartozás) –Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre adjuk be a kérelmet. Ez
kereset függő.
Szociális problémák, deviancia
 2019-es évben 4 esetben kellett jelzést küldenünk a aszódi Járási Hivatal felé. 10 órás
hiányzás és 2 esetben 50 órás miatt. 1 tanuló esetében- aki bagi lakos- már a harmadik
tanéve küldik a jelzést a gyermek hiányzásáról. Gyakorlatilag a 3 tanévben egy vagy két
hetet járt.
 A 2019-es évben 1 gyermeket kellett Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldeni.
 Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal- a BTM-es gyermekek
száma meghaladta ebben a tanévben is a 70 főt. Jelenleg 55 órában végzik a fejlesztésüket.
A rászoruló felsős gyerekek, nem mindegyikének tudják biztosítani, a kisebbeknél is több
osztály esetében csak a kiscsoportos foglalkozásra van lehetőség, holott az egyéni, maximum páros fejlesztés sokkal hatékonyabb lehetne. Ezzel együtt a gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, sikerélményük van, többen javítottak osztályzataikon. 2019ben 28 tanulót küldtek első vizsgálatra és 21 - et kontroll vizsgálatra.
 2 gyermeket kellett védelembe venni a család és gyermek kapcsolat valamint a gyermek
és társas kapcsolatok miatt.
Prevenciós munka
 Fontos, hogy a problémákkal küzdő családokat olyan élethelyzetbe hozzuk, ami kiemeli
őket a hátrányt okozó társadalmi körülményből és megszűnjön, az állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja. Ez lenne igazán a prevenció. Egyelőre nagyon sok esetben csak „tűzoltással” tudtunk változtatni az adott krízishelyzeteken.
Igazán akkor lehetne ez a tevékenység hatékony, ha a gyermekvédelmi felelős valójában
több időt tölthetne a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik problémáival. Az új oktatási törvény nem adott rá lehetőséget, hogy a gyermekvédelmi felelős hatékonyan lássa
el a feladatát és valójában a bajba jutott gyermeknek segítsen. Nincs rá külön órakeret. Az
oktatási rendszerben –kérték- a gyermekvédelmi felelős státuszának életre keltését.
A 2019/2020-as tanévben megkezdte munkáját a szociális segítő az oktatási intézményben. Egyenlőre, a kolléga ismerkedik az iskola tanulóival és tanáraival. Nehéz dolga van,
mert 6 intézményben látja el ezt a feladatot.
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Védőnői szolgálat
Aszód városban 2 területi védőnő dolgozik. 2019. évben 51 gyermek született.
A városban az átoltottság 100 %. A településen minden gyerek a kötelező védőoltását időben megkapta. A választható oltásokról a tájékoztatást minden család megkapta.
Az óvodában az évenkénti vizsgálatok megtörténnek. A kötelező évenkénti szűrővizsgálatokat elvégzik.
A tisztasági vizsgálatok is folyamatosan történnek, de sajnos a probléma (tetvesség) nem szüntethető
meg teljesen. Egészségnevelési tevékenységet az óvodában és a területen is végeznek.
A családokkal a kapcsolat optimális. Nincs olyan család, aki nem igényli a védőnői ellátást.
A védőnői rendelőben folyamatos a felajánlott használt ruhaneműk kiosztása.
A Vöröskereszttel is szoros az együttműködésük.
A Katolikus Karitásszal együttműködve segítik a rászoruló családokat.
A gyermekjóléti szolgálattal pedig kimagaslóan jó a kapcsolatuk a környező településekhez képest.
Aszód I-es körzet
Várandósok:
2019. december 31-én még meg nem szült anyák száma: 16
Kiskorú várandós anyák száma: 0
Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
0-35 hónapos korosztály:
Gondozott gyermekek száma: 97
Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
3-6 éves korosztály:
Gondozott gyermekek száma: 90
Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
Jelzőrendszeri bejelentés: jelzés értékű esemény egyik korosztályban sem fordult elő.

Aszód II-es körzet
Várandósok:
2019. december 31-én még meg nem szült anyák száma: 21
Kiskorú várandós anyák száma: 0
Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
0-35 hónapos korosztály:
Gondozott gyermekek száma: 75
Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
3-6 éves korosztály:
Gondozott gyermekek száma: 134
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Szociális okból veszélyeztetett ill. fokozott gondozást igénylők száma: 0
Jelzőrendszeri bejelentés: jelzés értékű esemény egyik korosztályban sem fordult elő.
Gyermekjóléti Szolgálat Éves Konferencia: részvétel megtörtént, éves beszámoló leadásra került.
Szakmaközi megbeszélések, jelzőrendszeri tagokkal megbeszélés, esetkonferencia: 4 alkalommal.
Kimagaslóan jól és hatékonyan működik a jelző rendszer a Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői
Szolgálat között. Javaslatok, kezdeményezések születtek a gyermekek helyzetének javítására.






továbbképzési témák előadások
segélyszervezetekkel kapcsolatfelvétel
adománygyűjtés
2020-ban minden hónapban jelzőrendszeri tagoknak aktuális esetmegbeszélés
karácsonyi cipősdoboz akció szervezése kivitelezése

Születések számának alakulása:
év
születések száma

2013
74

2014
58

2015
47

2016
54

2017
52

2018
73

2019
51

Pedagógiai Szakszolgálat:
A fenntartó a Ceglédi Tankerületi Központ, ám a járás összes iskolája, aki az ellátási körzetükben
van, a Dunakeszi Tankerülethez tartozik, az óvodák, bölcsődék az önkormányzatokhoz.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményének ellátási körzete az Aszódi Járás
11 települése. Szolgáltatásaik ingyenesek.
2019/2020-as tanév:
Az ellátási körzetbe tartozó összes gyermek száma 0-23 éves korig: 5363
Bölcsődés: 74
Óvodás: 1341
Általános iskolás: 2646
Középiskolás: 1302
2019/2020-as tanévben 2020.03.01-ig beérkezett esetek száma 580. Tanévenként hozzávetőlegesen
1000 gyermek ellátását végezzük.
Aszód adatai:
Összes bejelentkezés: 118
I.

Szolgáltatások életkori bontásban:
- 0-3 év: 11 gyermek
- 3-6 év: 60
- 7-10 év: 24
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-

11-14: 18
15-18: 5

II.

Ki és hányszor igényelte a szolgáltatást?
- szülő: 58
- óvoda: 33
- iskola: 26
- bölcsőde: 1
- egyéb: 2 (fogorvos)
- háziorvos: 1

III.

Vizsgálatok típusa, száma: beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézség vizsgálata, fejlettségi szint felmérés: 59
Pszichoterápiák/pszichológiai gondozások/pedagógiai gondozások száma: 59
Fejlesztő foglalkozások típusa, száma: logopédiai ellátást óvodában heti 17 órában, 57
gyermek, iskolában heti 12 órában, 32 gyermek kap. Gyógypedagógiai fejlesztésben az
óvodában heti 4 órában 14, mozgásfejlesztésben heti 4 órában 8 gyermek részesül.
Gyógytestnevelést 57 gyermek kap.

IV.
V.

VI.
Személyi feltételek: Jelenleg az engedélyezett szakalkalmazotti státusz létszáma: 16;5.
Betöltött státusz:
1 gyógytestnevelő,
2 főállású, 4 félállású pszichológus,
3 főállású gyógypedagógus,
5 főállású logopédus,
1 főállású 1 félállású fejlesztő pedagógus
1 kolléga CSED-en, 1 kolléga GYED-en van.
4 megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatárs segíti a logopédiai, szakértői bizottsági, korai
fejlesztés, konduktív ellátás tevékenységet, heti 28 órában.
2;5 betöltetlen álláshely van, amire gyógytestnevelőt és logopédust várnak.
Egyéb alkalmazotti státuszok: 2;5, mind betöltött: 1 szakszolgálati titkár, 1 ügyintéző, 0;5 takarító.
A szakember hiány érinti az intézményt is, de minden szakfeladatot ellátnak lehetőségeikhez mérten.
Tárgyi feltételeink: a Szakszolgálat a Városi Óvoda Szivárvány Tagóvodájának épületében működik. A hely szűkös, a vizsgáló és terápiás szobák beosztása különös szervezést, együttműködést igényel. Nincs vezetői iroda, étkezésre alkalmas helyiség, alkalmazotti iroda, az irattárban már nem férnek. Ez megnehezíti újabb munkatársak felvételét is. A vizsgáló és fejlesztő eszköz-ellátottságuk
többnyire megfelelő, bár frissítésre, bővítésre szorul. Fenntartóként a Ceglédi Tankerületi Központ
biztosítja a működéshez szükséges alapvető feltételeket.
A Pedagógiai Szakszolgálathoz való bekerülés:
Jelentkezés módja: telefonon, e-mailben, levélben: jelzési lapon, szakértői vizsgálat esetén szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltésével.
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Miben segítenek?
a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

0-6 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek és szüleik részére szakértői vélemény alapján.
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától
kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és
a család társadalmi inklúziójának támogatása.
A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas-, a kommunikációs- és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a
pszichológiai segítségnyújtás.
b)

Szakértői bizottsági tevékenység
A szakértői vizsgálat indítható:
a) hivatalból,
b) hatósági megkeresésre,
c) szülői kérelemre,
d) illetve a szülő egyetértésével
da) a nevelési-oktatási intézmény,
db) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi
szakszolgálat kezdeményezésére.

A járási szakértői bizottság feladata, a fent említett kezdeményezések esetén:
- a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez
kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése. A szakértői vizsgálat az aktuális állapot feltárására
irányuló alapvizsgálat, illetve a fejlődést nyomon követő, a korábbi diagnózis megalapozottságát, a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat.
- teljes körű gyógypedagógiai vizsgálat
- ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, kezdeményezi a kiegészítő orvosi, egyéb szükséges vizsgálatokat, a gyermek további vizsgálatát javasolja a megyei/országos szakértői bizottságnál.

Nevelési tanácsadás
A beilleszkedési, magatartási, pszichés, tanulási, részképességbeli problémák esetén pedagógiai,
pszichológiai támogatás: gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, terápiás gondozás nyújtása.
Preventív, korrektív megsegítés, konzultációs lehetőség biztosítása a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.
c)

d)

Logopédiai ellátás
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A logopédiai ellátás feladata beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának
megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A
logopédiai ellátás igénybevétele a 3 és 5 éves korban kötelező vizsgálatokon, ellátáson való részvétel
kivételével – önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében elvégezzük az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének
alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szerveződik meg a logopédiai ellátás, szükség
szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése.
A logopédiai ellátás elsősorban a járás nevelési-oktatási intézményeiben történik, de ambuláns formában a tagintézményben is elérhető korlátozott óraszámban.
e)

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása.
f)

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrő vizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre
utalja.
A gyógytestnevelés nevelési-oktatási intézményben szerveződik meg, jelenleg Aszódon és Turán biztosítjuk az iskolában az ellátást, de szakemberhiány miatt itt is csak alsó tagozatban.
g)

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata a koordináció, a korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének
támogatása, tanácsadás, támogatás a szülőnek, konzultáció a pedagógus részére, speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs
lehetőség biztosítása.
h)

Kapcsolat a partnerintézményekkel
A Pedagógiai Szakszolgálat a hatékony munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal, Gondozási Központtal, védőnői szolgálattal, Gyámhivatallal, Járási
Hivatallal, Önkormányzattal, más Pedagógiai Szakszolgálatokkal, Szakértői Bizottságokkal. Munkatársaikkal rendszeres kapcsolatban vannak. A kapcsolatra a kölcsönös együttműködés, támogatás,
szakmai konzultáció jellemző.
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A Pedagógiai Szakszolgálat a Családsegítőkkel, Gyermekjóléti munkatársakkal rendszeres kapcsolatban van. Ennek megerősítése, fenntartása mindenképp szükséges, nyitottak minden kapcsolattartási lehetőségre.
Amennyiben olyan esettel találkoznak, ahol szükségesnek érzik a gyermekvédelem, családsegítő bevonását, felveszik a kapcsolatot az illetékes szakemberrel, esetleg az ő pszichológusukkal, kiderítik,
benn van-e a gyermek az ellátó rendszerben, ha nincs, jelzik. Sok esetben nincs tudomásuk arról,
hogy a gyermek hátrányos-helyzetű, veszélyeztetett, védelembe vett-e, ha a vizsgálat kérő dokumentumon nem szerepel. Mivel ez nem kötelezően kitöltendő, legtöbbször e nélkül az adat nélkül kapják
meg. Visszatérő, rendszeres probléma a (legtöbb esetben) vélhetően hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a vizsgálatokon, terápiákon való megjelenés elmulasztása, ezekben az esetekben szorosan együtt kell működniük. Ilyenkor a gyermek nevelési/oktatási intézményét
és a Családsegítőt is tájékoztatják a vizsgálati időpontokról. Amennyiben 2 kiadott vizsgálati időpontra sem viszik el a gyermeket, azt jelezniük kell a Tankerület felé, általuk is kiadnak egy időpontot,
amiről ők küldenek értesítést a szülőnek. Ezért azon vannak, hogy minél kevesebbszer forduljon ez
elő, ebben kérik az Intézmények és a Családsegítő, a védőnő együttműködését. Probléma még, ha a
gyermeket nem szülő/törvényes képviselő hozza, (ilyenkor szükséges meghatalmazás a szülőtől,
gondviselőtől), vagy felnőtt nélkül érkezik a gyermek a vizsgálatra. A vizsgálatok esetében szükséges
a szülők/gondviselők jelenléte. Ha csak egyikük jön, nyilatkoznia kell, hogy jogosult eljárni a másik
szülő nevében.
Meg-megjelenő nehézség az óvodába nem, vagy nagyon keveset járó gyermekek esete (különösen a
tanköteles korú gyermekek).
Nem megoldott a térségben a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátása, nagyon
hiányoznak a speciális iskolák, óvodák, integráló intézmények, speciális osztályok, óvodai csoportok,
a speciális szakemberek. Ez nagyban megnehezíti a korai fejlesztésből kikerülő gyerekek további
ellátását, a BTM, SNI státuszt kapó gyermekek megfelelő intézményes ellátását, fejlesztését is.
A nevelési tanácsadás keretében nyújtott gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai ellátások esetében is jelentősége van a szülő, gyermek motiváltságának, együttműködésének, hatékony
segítséget csak ezek megléte esetén tudnak adni, mivel a részvétel önkéntes alapon történik.
A logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés a szakembereik által az óvodákban, iskolákban történik,
így ehhez a kiszűrt gyermekek nagy része hozzá juthat.
Az ellátásaikat meghatározott munkarendben, előre kiadott, egyeztetett időpontokkal végzik.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
A Kormányhivatal 2019. október 16. napján kelt, PE/SZOC/1940-1/2019. számon iktatott végzésével
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban Sznyr.) 36.
§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének és a Kormányhivatal éves munkatervének megfelelően
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Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása által fenntartott Kistérségi
Gondozási Központnál ellenőrzést végzett, hogy az engedélyes a jogszabályokban, és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.
Az ellenőrzési eljárás során a Kormányhivatal hiányosságokat állapított meg, melyek a 2019. november 25. napján kelt, PE/SZOC/1940-2/2019. számú jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. A Központ intézményvezetője a jegyzőkönyv tartalmával egyetértett, a jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítette. A Központ Intézményvezetője, Varga Jánosné a 2019. december 2. napján kelt 1158/2019. iktatószámú levelében, és a 2019. december 12. napján kelt 1210/2019. iktatószámú levelében nyilatkozata szerint és a megküldött dokumentumok alapján a hiányosságokat megszüntette és az alábbi
intézkedésekre került sor:
- az Alapító okiratban a címek pontosításra kerültek,
- a Szakmai Programba beépítésre került az ellátandó célcsoport jellemzése, a szolgáltatás alapelvei, az intézményen belüli együttműködés módja,
- az esetkezelés szolgáltatási elemei, törvényi hivatkozással kiegészítésre kerültek,
- a Szervezeti Működési Szabályzatban javításra kerültek a munkakörökhöz tartozó feladat és hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja,
- Gyvt. Nyilatkozat, Nyilvántartási adatlap (Szolgálat, Központ), javítása megtörtént,
- vezetői megbízással rendelkező személyek bejelentése megtörtént,
- 2 szakmai vezető vezetői alapképzésen szerzett tanúsítványa bemutatásra került,
- munkáltatói igazolványok pótlása megtörtént (Szolgálat, Központ),
- együttműködési megállapodásban a Szolgálat részéről a szolgáltatás nyújtó
aláírás helye pótolva lett (Szolgálat, Központ),
- Család-és Gyermekjóléti Központ tekintetében a Szakmai program utcai szociális munka tekintetében kiegészítésre került,
- óvodai és iskolai szociális segítő munkaköri leírás, és megbízó levél bemutatása is megtörtént,
- Járási jelzőrendszeri tanácsadó munkaköri leírása kiegészítésre került.
A Kormányhivatal a Központ intézményvezetőjének nyilatkozatait elfogadta, ezért 2019. december
17. napján a PE/SZOC/1940-5/2019. számú végzésében, az eljárás lezárásáról döntött azzal a felhívással, hogy a módosított Alapító Okirat, Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat
fenntartói elfogadását küldje meg a Kormányhivatal számára. A felhívásnak a Kistérségi gondozási
Központ eleget tett.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).
Nagyon fontos lenne, hogy a problémákkal küzdő családokat, olyan élethelyzetbe hozzák, ami segít
kiemeli őket a hátrányt okozó körülményből, hogy megszűnjön az az állapotuk amely a gyermekek,
testi, lelki és érzelmi fejlődését gátolja.
Számos családon segíthetne egy „életmód-vezetési tanácsadó”, mivel nagyon sok esetben nem tudnak
megfelelően gondoskodni a jövedelmük beosztásáról (fontossági sorrendet tartani, a rezsi és egyéb
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kifizetések, vásárlások). A gyermekek előtt nincs megfelelő család modell, így ők is beleesnek ugyanezekbe a hibákba. A jelenlegi jogszabályok által biztosított gyermekvédelmi felelősöknek, családgondozónak munkájuk, leterheltségük mellett erre a feladatra nincs idejük.
Nem megoldott a térségben a sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátása, nagyon
hiányoznak a speciális iskolák, óvodák, integráló intézmények, speciális osztályok, óvodai csoportok.
Ez nagyban megnehezíti a korai fejlesztésben részt vevő gyerekek további ellátását is.
Nincsenek felkészülve az intézmények a BTM-es, SNI-s gyermekek fogadására, sem személyi, sem
tárgyi feltételeik nem adottak legtöbb esetben, különösen a beilleszkedési, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek esetében.
Ehhez egy olyan intézményt – vagy akár tagozatot – kellene létrehozni, amely ellátná a járás településein élő, fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését. A középsúlyos értelmi fogyatékosok, az autisták
és a figyelem- és magatartászavaros gyermekeknek Hatvanba, Vácra, Budapestre kellene utazniuk –
napi szinten. A hátrányos helyzetű családok nem tudják felvállalni anyagilag és fizikailag sem, hogy
a hét 5 napján utaztassák a gyermekeiket.
Szintén problémát jelent a 71 és 85-ös IQ-val rendelkező gyermekek ellátása. Ők nem kaphatják meg
az SNI-s státuszt, de a normál- évfolyamonként meghatározott- tananyag minőségi szintjét és menynyiségét nem tudják teljesíteni. Egyéni fejlesztésre és differenciálásra szorulnak. Ezt nagyon nehéz –
szinte lehetetlen – 25-30 fős osztálylétszámokban megvalósítani. Már az első osztály első félében
lemaradnak, és kudarccá válik számukra az egész iskolarendszer.
Célszerű lenne- pályázati pénzekből, hosszú távra tervezve - kis létszámú osztályokat létrehozni, ahol
gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus foglalkozna a gyermekekkel és családjaikkal.
6. A bűnmegelőzési program bb) pontjainak bemutatása:
A bűnmegelőzés érdekében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllő Rendőrkapitányság a tavalyi évben is megszervezte a középiskolákban a bűnmegelőzési programot (drog prevenció, internet
veszélyei), melynek keretében előadásokat hallgattak meg a tanulók.
Évek óta működik az iskola rendőre program, ezáltal minden aszódi tanintézményben van iskola
rendőr. Az iskola rendőr minden tanévben az iskolák által szervezett nagyobb rendezvényeken részt
vesz, továbbá több alkalommal szervezett bűnmegelőzési, és a biztonságos közlekedésre oktató előadásokat.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés:
Településünk a civil szervezetekkel, egyházakkal nagyon jó együttműködést alakított ki az elmúlt
évek során.
(Vöröskereszt, Nagycsaládosok Egyesülete, Evangélikus, Református Egyház, Baptista Gyülekezet,
Hites Adakozók). Évente több alkalommal kerül sor élelmiszer, ruhaadomány szétosztásra, kirándulások, táborok szervezése. A nyári szünidei programok biztosításában részt vesznek az egyházak,
civil szervezetek, esetenként önkormányzati támogatással. A családok átmeneti otthona ellátás biztosítása is civil szervezettel, a Support Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján történt, majd fenntartóváltás után a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött megállapodást az önkormányzat.
H
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atározati Javaslat
Aszód Város Önkormányzat
/2020. (V…...) határozata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó beszámolót megismerte és elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: értelem szerint
Aszód, 2020. május 13.

dr. Ballagó Katalin
jegyző
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