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          2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak   ellátásáról                     


Tisztelt Képviselő-Testület  !

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény(továbbiakban: Gyvt.).96. §  (6) bekezdése előírja   a helyi önkormányzat beszámolási kötelezettségét    a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  ellátásáról minden év  május 31-éig. A Gyvt. végrehajtásáról szóló 149/1997(IX.10.) Korm.rendelet  10.számú  melléklete tartalmazza ezen átfogó értékelés tartalmi követelményeit.A beszámolót a tartalmi követelményeket alapul véve  
készítettük el.


A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése,a területén lakó gyermekek ellátásának  megszervezése.A  Gyvt.-ben foglaltak sze-
rint 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 gyermekek védelmét a pénzbeli,természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások,szakellátások  és hatósági intézkedések biztosítják.



GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE ASZÓD VÁROSBAN 


Demográfiai  mutatók,különös tekintettel a 0-18 éves  korosztályra

Állandó népesség :
                             
2008.
6048                            
0-14             1018        
14-18             321
2009.
6092
0-14               1052 
14-18               302
2010.
6141
0-14               1072           
14-18               312 
2011.
6228
0-14                 921
14-18               340

Állandó népesség  korcsoport szerint ( 2011.december 31. 0-18 éve korosztály :

0-2   év   167         6-13 év  548 
3-5   év   206       14-18 év  340

I. PÉNZBELI   ÉS   TERMÉSZETBENI  ELLÁTÁSOK 

Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény 

A kedvezményre jogosultság célja annak igazolása ,hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult  a Gyvt.148 .§ (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekre,
20 /A.§-ban meghatározott egyszeri támogatásra  és külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményekre(étkezés,tankkönyv,védendő fogyasztó státusz stb.).Az egyszeri támogatás összege 2011.évben 5.800.-Ft.volt.

Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülő gyermekek  száma ( év/fő ) :    
                                                                                                                                                                              
ÉV    2008.             2009.              2010.     2011.  
           
           143                203                190         172                                                                                                                                        

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

ÉV 
Gyermekek száma:
Felhasznált összeg év / E.Ft.
2008.
357
1169
2009.
161
1121
2010.
179
1542
2011.
118
909

Elutasítottak száma 2011.évben 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény :8 fő
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény : nem volt 

Elutasítás oka:Az egy főre eső jövedelem túllépte a törvényben megengedett jövedelemhatárt.

A kérelmezők létfenntartási gondokkal küszködnek, elsősorban az alacsony jövedelem,hitel és közműtartozások ,munkanélküliség és az egyedülállóság miatt.

Természetben nyújtott ellátások

·	    étkezési térítési díjhoz hozzájárulás  a rászorult gyermekek részére
                 
ÉV                                                 
Gyermekek száma 
Felhasznált összeg  év/ E.Ft.
2008.
89
2322
2009.
54
2143
2010.
62
1677
2011.
25
898

A helyi gyermekvédelmi rendelet alapján  a hozzájárulás mértéke  rászorultságtól függően a  
napi étkezési térítési díj 100, 50  és 25 % -a lehet .
.
·	    A rászorult gyermekek kirándulásához és nyári táborozásához      hozzájárultunk.
·	    Élelmiszer- és ruhacsomagot folyamatosan biztosítunk rászorult családoknak a civil                                  szervezetek segítségével.
Gyermekétkeztetést  a Gyermekétkeztetési Intézmény biztosítja a városban saját központi  konyhával .Napi háromszori étkezést  jelent a gyermekeknek.
     

Gyermektartásdíj  megelőlegezés 


ÉV                                                
Gyermekek   száma                        
Felhasznált összeg
2008.
2
204
2009.
5
684
2010.
5
461
2011.
3
948


Otthonteremtési  támogatás                                                                                                                                                                  
               

ÉV
Gyermekek száma 
Felhasznált összeg
2008.
1
1635
2009.
-
-
2010.
-
-
2011.
-
-
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                 
II.GYERMEKJÓLÉTI  ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatást  a Kistérségi Gondozási Központon belül működő Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 
A feladatokat 2011.évben  1 főállású szociálpedagógus  végzi,heti 40 órában.


A családgondozó fogadja a klienseket, információt, szolgáltatást közvetít, ügyintézésben nyújt segítséget, támogatások megállapítását kezdeményezi, konzultál, segítő beszélgetést folytat, tanácsadást, családlátogatást, családgondozást végez, környezettanulmányt készít és közreműködik különféle problémák megoldásában.
Kapcsolatot tart a gyermekintézményekkel, a gyámhivatallal, gyámhatósággal és egyéb intézmények, szervek, szervezetek képviselőivel.
Észlelő-jelzőrendszert működtet, fogadja a jelzéseket és megteszi  a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben  hatósági intézkedést kezdeményez.Esetkonferenciát, esetmegbeszélést hív össze az érintett személyek ( más szakemberek) részvételével.
Évente egyszer gyermekvédelmi tanácskozást  tart ,amely többek között a településen működő gyermekvédelmi munkát tárgyalja.
Szabadidős programok  rendezését kezdeményezi, lebonyolításában aktívan is részt vesz.
2006.év novemberétől   pszichológiai és  jogi tanácsadás a térség lakosainak ingyenes 
szolgáltatást nyújt,ezzel  is segítve a gyerekjóléti feladatok megoldását. 
A  felsoroltakon kívül még egyéb aktuális feladatot is ellát egy családgondozó.

ÉV
2008.
2009.         
2010.
2011.
2009.         2010.
Gondozott családok  száma
65
31                 
33
30
31                  33
Gyermek  száma
114
64                  
85
68
64                  85
Alapellátásban részesült
91
45                  
54
46
45                  54
Védelemben van 
23
19                  
11
7
19                  11
Szakellátásban van 
20
9                    
15
20
9                    15
Utógondozásban van 
-
-                           
-
-
-                           -


Gyermekjóléti Szolgálat  éves forgalma  
                                                                     
ÉV
2008.
2009.           
2010.
2011.
2009.           2010.
Forgalmi napló szerint
1263
1114              
928
950
1114              928 
Fogadóórákon megjelent kliensek 
631
615                
650
543
615                650
Családlátogatások száma
116
148                
110
78
148                110
Tárgyalás: védelembe vétel és felülvizsgálat 
5
5                        
7
7
5                        7
Esetmegbeszélés,esetkonferencia
9
5                         
7
6
5                         7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Az elmúlt évben az összesített adatok szerint, közel 1000 esetben történt segítségnyújtás a településen. Ebből családlátogatások száma 78 esetben történt. A legfőbb szakmai tevékenységek szempontjából a Gyermekjóléti Szolgálat a klienseknek információnyújtás (200), segítő beszélgetés (215), tanácsadás (112) formájában nyújtott magas számú segítséget. Nagyon sok esetben kértek a családok hivatalos ügyekben (167) való közreműködést. 
Esetkonferencia, és esetmegbeszélés 6 esetben történt.


A  2011. év folyamán elsődleges problémacsoportként jelentkezett a családok anyagi problémái, érzékelhetővé vált a nagyarányú elszegényedés, a létbizonytalanság erősödése. 
A szülőket közvetlenül érintette az elmúlt év folyamán a nagyarányú munkanélküliség, sok esetben kellet a családsegítő szolgálat segítségét kérni, a munkaerőpiacra való elhelyezkedés, vagy visszajutás segítésében. Komoly gondot jelent a családok számára a havi rezsi kifizetése, a mindennapos élet finanszírozása, a kölcsönök fizetése.

Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat számára magas számban jelentkezett a gyermekek részéről gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, valamint a családon belüli konfliktusok. 


Az iskolai tankötelezettség teljesítésének szigorítása, az 50 órai hiányzás komoly jogkövetkezményeket vont maga után. Aszód ebből a szempontból szerencsés helyen áll, kevés gyermekre volt jellemző az 50 órás hiányzás. A jelzések nehézkesen indultak, de a 2011-es év végére, már rutinná vált az oktatási intézményeknél. A jelzést követő felszólítások, behívások hatására a gyermekek nem érték el az ominózus 50 órát.

A jelzőrendszer tagjaival kifejezetten jónak mondható az együttműködés. A jelzések folyamatosak, oda-vissza működnek. Nem zárkózunk el attól sem, hogy együttesen menjünk ki családokhoz. Az együttműködés egyik legfőbb pillére a megelőzésnek. 
Több esetben védőnői, gyermekorvosi,iskolai segítséggel oldottuk meg az adott gyermek problémáját. 

A prevenciós foglalkozásokat az elmúlt évben is sikerült megrendezni, melyben nagy segítséget nyújtott a Csengey Gusztáv Általános Iskola, valamint az iskola gyermekvédelmi felelőse. A 4 napos foglalkozást, az elmúlt évben másodszorra is megrendezésre kerülő Galgamenti Ifjúsági Nap zárta, melyen ismét tartalmas napon vehetett rész 10 aszódi hátrányos helyzetű fiatal.   

Civil szervezetekkel (Vörökereszt,Nagycsaládosok Egyesülete,Hites Adakozók, Baptista Gyülekezet,Sport Egyesületek) történő  együttműködés keretében gyermekek a gyermekek  érdekében adományok osztása,kirándulások ,táborozások szabadidős és prevenciós programok szervezése  történt.

  
Gyermekek napközbeni ellátása

Aszód városban olyan intézményhálózat  működik,amely a gyermekek napközbeni
ellátását biztosítja. Bőlcsőde, óvoda, általános iskolai napközi működik.
Családi napközi  és házi gyermekfelügyelet nincs.
Minden gyermekintézményben  dolgozik gyermekvédelmi felelős,aki figyelemmel
kiséri a családok körülményeit,kiszűri a veszélyeztetett és hátrányos  helyzetű gyermekeket és megteszi a szükséges intézkedéseket.
                                                                                                                                                        
Felmérik,hogy mely gyermekek szorulnak  rá a nagyobb odafigyelésre.Felmérésük a családlátogatásokon szerzett tapasztalatokra és az  intézményi  foglalkozásokra épül.
Próbálják a hátrányosabb helyzetű családból érkező gyermek intézményi életét is minél optimálisabbá tenni.
                                                                                                                                                                        Ápolják az intézményen kívüli  kapcsolatokat :
- gyermekorvossal
- védőnőkkel     
                    -Gyermekjóléti Szolgálat- Gyámhatóság
                -civil szervezetekkel
                    - nem utolsó sorban a gyeremekek szüleivel.

Bőlcsőde

ÉV
2008.
2009.
2010.
2011.
Gyermeklétszám
83
95
97
52
Hátrányos helyzetű gyermek
9
9
12
13
Veszélyeztetett gyermek
  2 
4
2
6



 A Bőlcsődében működő Csiribiri Játszóházban 2011.évben 31  megjelenés és  21
gyermek fordult meg.
Gyermekneveléssel  kapcsolatos szülőcsoportos  foglalkozás az előző évhez hasonlóan rendszeres volt.
A foglalkozásokon különösen nagy hangsúlyt fektettek a kora  anya-gyermek kapcsolat jelentőségére.
A  Játszóház preventív értéke:
-közösségteremtő( gyermek,szülő számára)
-szaktanácsadás lehetőségét biztosítja
-védett,ellenőrzött  udvari játszótéri lehetőség
-a szülők a kialakuló barátság révén  1-2 órára egymás gyermekeire is vigyáznak
Közösségteremtő programok:

farsang,zenés délelőttök,anyák napja,gyermeknapi kirándulás,búcsúzó bőlcsődések baba
zsúrja,mikulás ünnep,Bölcsődei nap.
 
Az intézményben  2011.évtől működik  a Nevelési Tanácadó szakemberével a korai  fejlesztés.Kistérségi szinten oldja meg a három év alatti sajátos ,megkésett fejlődési ütemű gyermekek felzárkóztatását.


Óvoda    (két épületben működik )

Szivárvány Óvoda 

 ÉV   
2008.
2009.
 2010.
2011.
Gyermeklétszám
100
100
 96
118
Hátrányos helyzetű gyermek
18
14
 43
23
Veszélyeztetett gyermek
-
-
-                       -
  -



Napsugár Óvóda

 ÉV 
2008.
2009.
  2010.
2011.
Gyermeklétszám
125
125
  136
122
Hátrányos helyzetű gyermek 
29
30
   22
18
Veszélyeztetett gyermek 
-
-
      -
    -
                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Csengey Gusztáv Általános Iskola  

ÉV
2008.
2009.
2010.
2011.
Gyermeklétszám
457
466
  473
504
Hátrányos helyzetű gyermekek 
100
117
  111
163
Veszélyeztetett gyermekek 
10
19
   15
9




Védőnői szolgálat:Két  védőnő látja el a feladatot.

A  prevencióban nagy jelentősége van munkájuknak,hiszen  csecsemőkortól végigkisérik a gyermekek fejlődését. A tanácsadáson kívül adományokkal is támogatják a rászorulókat.



Nevelési Tanácsadó

Az aszódi Nevelési Tanácsadó a Galga mente települések gyermekeinek biztosítja szakszolgálati ellátását ( 3-18 éves korig ) .A pszichológusokból,gyógypedagógusokból, fejlesztő pedagógusokból álló szakértői gárda a tanulási és magatartási zavarok diagnosztizálása,kezelése mellett fogadja a pszichés,szociális problémákkal küzdő gyermekeket is.Az intézmény által ellátott gyermekek között nagyobb számban foglalnak helyet a veszélyeztetett gyermekek,hiszen  a magatartási,pszichés és teljesítményzavarok között kiemelt ,ha nem is kizárólagos szerepe van a gyermek fejlődését negatívan befolyásoló szociális illetve nevelési tényezőknek.
A Nevelési Tanácsadó minden estben a szülők beleegyezésével ,közreműködésével vehető igénybe,a terápia vagy fejlesztés eredményességében is szükség van a szülői támogatásra.Bizonyos esetekben a pszichoterápia elképzelhetetlen családterápia nélkül,hiszen- mint a gyermekvédelem egyéb területein is- a család tagjait  eredményesen megtámogatni az egész család  segítésével  lehet.
2006.január 1.napjától  Aszódi Többcélú Kistérségi Társulás a megyétől átvette a Nevelési 
Tanácsadó fenntartását  azzal a céllal,hogy folyamatosan kiépül a nevelési tanácsadás  mellé a többi pedagógiai szakszolgálat is az intézményen belül.Mindent megvalósítottak és felvállaltak,amit egy Szakszolgálatnak lehet.A logopédai ellátás kilenc településen megtörtént és Aszódon a gógytestnevelés is .A korai fejlesztés 2010.évtől működik.
A jövő tervei között szerepel  utazó gyógypedagógus működtetése.



ÉV
2008.
2009.
2010.
2011.
Gyermeklétszám 
2200
2338
 2073
 1477
aszódi gyermekek
309
283
 369
 215

                                           
                                                                                                                                                                                                                        
Gyermekek átmeneti gondozása

Gondot jelent,hogy településünkön még mindig nincs megfelelő jelentkező a helyettes szülői feladatok ellátására.Akkor okozna problémét,ha valamely szülő hosszabb időre kikerülne a családból ( kórház,ágyhoz kötött betegség stb.).


A családok  átmeneti otthoni ellátása megoldott ,az önkormányzat ellátási szerződést kötött. Így biztosított a rászorult  családok elhelyezése.
2011.évben  nem volt szükség  elhelyezésre.




Aszód városban  jelenleg  nyilvántartott  átmeneti nevelt  gyermekek  száma

2008.
2009
2010.
2011.
11
11
    9
  13 
                                 



                      
                                      
ÉV
Családba fogadott gyermekek száma      
Tartós nevelésbe vett gyermekek száma 
2008.
3
2
2009.
8
2
2010.
9
1
2011.
3
4

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            A bűnmegelőzés érdekében együttműködünk a helyi rendőrőrssel,a hivatásos pártfogókkal,
polgárőrökkel és a Gödöllői Rendőrkapitányság  bűnmegelőzési osztályának  éves értekezle-tén rendszeresen részt veszünk.Bűnmegelőzési program a településen még nem készült.
Aszódon a fiatalkorú bűnelkövetők száma nagyon alacsony.

2011.évben  bűncselekményt   gyermek és fiatalkorú nem   követett el  ,16 fő    ellen indult szabálysértési eljárás .


Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 

Védelembe vett kiskorúak száma  2011.évben :    3 fő

Megszüntetésre került  2011.évben :  16 fő 

Jelenleg védelembe van :  2 fő

Ideiglenes hatályú elhelyezés 2011.évben egy gyermek esetében történt.

A  védlembe vétel okai elsősorban a szülőnek felróható magatartás,elenyésző a gyermek magatartási
problémái.A felülvizsgálat eredményeképpen  16 gyermek védelembe vétele megszüntetésre került,mert a kiskorúak nevelése a családban védelembe vétel nélkül biztosítható.Alapellátás keretében a Gyermekjóléti Szolgálat  továbbra is gondozza a gyermekeket. 


Aszódon Gyámhivatal működik. 

A gyámhivatal munkatársai  önálló kiadmányozási joggal, a jegyzőtől szakmailag függetlenül látják el a hatáskörükbe utalt gyámügyi feladatokat.
A jegyző munkáltatói jogokat gyakorol a gyámhivatal munkatársai felett.
A gyámhivatal a gyermekek illetve az elmeállapotuk, vagy fogyatékosságuk miatt gondokság alá helyezettek ügyeit intézi, ezen belül a családjogi kérdések, apasági ügyek, örökbefogadások, kapcsolattartások, gyermekelhelyezések, a gyermekekről történő állami gondoskodás, gyámság alá helyezés, a kiskorúak és gondnokság alá helyezettek vagyoni ügyei, pénzbeli ellátásokból azok, amelyek nem szociális ellátásnak minősülnek, a tartásdíj megelőlegezés, valamint gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok otthonteremtési támogatása.
Összes munkájuknak a harmada kimondottan Aszód város lakosainak ügye (2011. évben 206 aszódi ügyben összesen 1649 irat fordult meg a gyámhivatalban).

Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő kiskorúak száma :
Gyámhivatali körzet összesen:  31 
Aszód :17

Gyámság alatt álló kiskorúak:
Gyáhivatali körzet összesen: 34
Aszód : 20 
Gondnokság alatt álló személyek:
Gyámhivatali körzet összesen: 167 
Aszód :27 
Vagyonos kiskorúak száma:
Gyámhivatali körzet összesen: 222
Aszód: 54                     

Tapasztalatunk szerint Aszódon igen jól működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer, nagyon kevés gyermek kerül állami gondoskodás alá, szemben a megye egyéb körzeteivel. Hatékony, jó az együttműködés különösen az általános iskolával, az utóbbi évek során az iskola igen komoly tényezője lett a jelzőrendszernek. 
A felnőtt családgondozásnak köszönhetően több gondnokság alá helyezett aszódi lakos életében következett be javulás, nehéz élethelyzetek megoldásában többször nyújtott segítséget a családgondozó.
A felügyeleti szervek által gyámhatósági ellenőrzés  nem volt ,gyermekvédelmi területen a Gyermekjólé Szolgálat  szakmai ellenőrzése  2011.novemberében megtörtént.
A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális-és Gyámgivatal  és Módszerteni Gyermekjóléti Központ 
összességében  megállapította,hogy a városban megfelelő színvonalú gyermekjóléti szolgáltatás 
biztosított.A családgondozó elhívatott munkája iránt.A szolgáltató munkáját jellemzi a jó szakmaközi együttműködés a jelzőrendszer tagjaival,a hatósággal,társintézményekkel,civil szervezetekkel.A szakmai ellenőrzés a társulás ellátási területén szükségesnek tartja a helyettes szülői hálózat kiépítését és a családgondozók lelki egészségének védelmét (megbecsülés,jutalmazás,
csoportos szupervízió).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében  társultunk ,az intézményfenntartó társulás  gesztor önkormányzata Aszód.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Program keretében  kiírt 
Szociális alapszolgáltatások  és gyermekjóléti alapellátások komplex  fejlesztése  címmel kiírt pályázatra sikeresen pályáztunk.A pályázati összegből infrasrtukturális fejlesztések történnek  és prevenciós szolgáltatások  kerülnek bevezetésre.
A jövö tervei között szerepel a kapcsolat ügyelet létrehozása, még több prevenciós program szervezése (drog,életmód,bűnmegelőzés ).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

A s z ó d,2012.április 19.


                                                                                  Sztán István 
                                                                                   polgármester


                               
Látta:

Dr.Bóta Julianna 
jegyző
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