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Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményvezetőjétől
Átfogó értékelés
a településen működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
előírja, hogy a helyi önkormányzatok készítsenek évente átfogó értékelést a település
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásairól, s erről tájékoztassák a megyei gyámhivatalt.
Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza. Az értékelést a helyi képviselő-testületnek minden év március 31-ig kell
megtárgyalnia. A jelentési kötelezettségnek eleget téve az alábbi átfogó értékelést adom a
helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira
Cibakháza - a 2015. január 1-i állapot szerint - 4234 főt számláló nagyközség. Az előző
évekhez képest ez a szám sajnos még mindig csökkenést mutat. A jelenség több okra
vezethető vissza, de talán az a legjellemzőbb, hogy a település elöregedő tendenciát mutat.

2014-ben 923 fő 0-18 éves gyermek- és fiatalkorút számláltunk. A 0-14 éves korosztály
szakmai ellátása (bölcsőde, óvoda, iskola) létszámprobléma nélkül helyben még
megoldható. A 14-18 éves korosztály eljár a településről a környező városok
középiskoláiba.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 532 gyermek részesült tavaly. Normatív alapon
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásban részesültek a gyermekek. Pénzbeli jellegű
kifizetés 4,3 millió Ft utalvány formájában, az intézményi étkeztetés összege pedig 21,9
millió Ft volt az előző évben.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai:
Településünkön a Nagyközségi Óvoda és a Nagyközségi Bölcsőde konyháját a Kommunális
Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény működteti. Az élelmezésvezető szakképzett.
Nyári gyermekétkeztetési program keretein belül 250 gyermek részesült napi egyszeri meleg
étkeztetésben.
A Nagyközségi Óvoda épületében működő, 350 főre engedélyezett konyha biztosítja a 3-7
éves óvodai, illetve a 6-14 éves napközis korosztály étkeztetését. A Nagyközségi Óvodába
beíratott gyermekek száma az előző évben 103 fő.
A bölcsődés gyermekeknek az étkeztetést a helyi bölcsődei konyha biztosítja, szem előtt
tartva az életkori sajátosságokat és a jogszabályi feltételeket. Az ételallergiás gyermekek (tej-,
tojás-, tartósítószer-allergia), számára külön készítenek ételt egyéni érzékenységhez igazodva.
Reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak a gyermekek napi ellátásuk során. Az étlapot tíz
napra tervezik, melyet a szülők megtekinthetnek.

A Damjanich János Általános Iskola 340 tanulója közül 2014. szeptembertől átlagosan 165
fő étkezik, ebből 100 %-os kedvezményezett 135 fő, 50 %-os kedvezményben részesül 8 fő.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:
A településen működő Gyermekjóléti Szolgálat 1998. óta preventív szolgáltatásokat biztosít a
gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének érdekében. Jogokról,
támogatásokról és ellátásokról való tájékoztatás nyújtásával, tanácsadással, segítő
beszélgetéssel, hivatalos ügyek intézésével ill. családgondozás biztosításával segítséget nyújt
a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
A 2014. évben 64 gyermeket gondoztak alapellátásban, és a védelembe vett gyermekek
száma 15 fő volt. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozására az elmúlt
évben nem volt szükség. Számos szabadidős program lebonyolításában is részt vett a szolgálat
munkatársa. A 2014. évben 28 családjából kiemelt gyermek szüleit gondozták (összesen 13
családot érintett).
A településen tapasztaltak szerint a legfőbb veszélyeztetettségi okok a szülők nem megfelelő
életvezetési módja (elhanyagolás, italozás, bűnözés stb.), normális életvitelre alkalmatlan
lakáskörülmények, gyakori lakóhelyváltás, és hiányos higiéniai alapismeretek. Egyre több
munkanélkülivé váló, anyagi és lakhatási problémákkal küzdő szülőnek biztosít
segítségnyújtást a szolgálat.
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekében koordinálja azokat a szakembereket, akik
segítenek a gyermekeket veszélyeztető tényezők feltárásában és azok megszüntetésében.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. március 31-én gyermekvédelmi tanácskozást tartott, melyen
a jelzőrendszer tagjaival együttműködve megoldásokat kerestek a Cibakházán élő gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzésére, illetve a már veszélyeztetett gyermekek és családjuk
problémáinak megoldására. A tanácskozáson a résztvevők jónak ítélték meg a jelzőrendszer
működését.
Havi rendszerességgel ill. szükség szerint tartottak szakmai megbeszéléseket,
esetkonferenciákat. A legtöbb esetmegbeszélés a Családsegítő Szolgálat családgondozójával,
a gyámhivatallal, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelőssel és a védőnői szolgálattal
történt. Az utóbbi időben az észlelő és jelzőrendszer egyre gyakrabban kéri a szolgálat
közreműködését az általuk megismert esetek felgöngyölítésére, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Az elmúlt évben a szolgálat családi kapcsolattartásra biztosított helyet az intézmény egyik
helyiségében.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 1 fő családgondozó látja el teljes munkaidőben a
megbízott intézményvezető szakmai felügyelete mellett. A vezető szakképesítése:
szakvizsgázott általános szociális munkás. A gyermekjóléti feladatokat ellátó családgondozó
szakképesítése: pedagógus felsőfokú gyógypedagógus asszisztens végzettséggel, jelenleg
gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó főiskolai képzésen vesz részt.
A gyermekek napközbeni ellátása életkoruknak megfelelően bölcsődében, óvodában és
iskolai napköziben van biztosítva.

A bölcsőde tevékenysége:
A gyermekvédelem rendszerében, gyermekjóléti alapellátásként, napközbeni ellátást biztosít a
3 év alatti gyermekek számára. Településünkön 30 férőhellyel működik az intézmény. 2014
januárjától decemberig a bölcsőde 47 gyermekkel működött. Gyermekjóléti szolgálat
javaslata alapján felvett gyermekek száma 0 fő
Védőnői javaslatra felvett gyermekek száma: 3fő. Védelembe vett gyermek nem volt. A
férőhely telítettségéig fogadják a gyermekeket. Augusztus végén az óvodaérett gyermekek
elballagnak a bölcsődéből. 2014. évben 11 fő gyermeket várt az óvoda. Szeptembertől
kezdődően érkeznek az új gyermekek. A beszoktatások előtt a szülőknek tájékoztatást
nyújtanak a bölcsődei életről, az ellátás feltételeiről, és családlátogatások alkalmával
tájékozódnak a gondozónők a gyermek fejlődési szintjéről, szokásairól és szociális
körülményeiről. Rendszeres kapcsolatot tartanak a védőnőkkel, és szükség esetén jelzéssel
élnek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 2014-ben nem volt szükség jelzésre. A gondozónők
rendszeresen részt vesznek továbbképzésen. Figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű
gyermekeket, és a veszélyeztetettség megelőzésére nagy hangsúlyt fektetnek.
2014. évben az Érdekképviseleti Fórum tagjaival egyeztetésre került az intézmény házirendje,
Szervezeti és Működési Szabályzata és szakmai programja.
Az óvoda tevékenysége:
2014/2015. nevelési évben 103 gyermek részesül óvodai ellátásban.
Az óvoda a különböző környezeti feltételekkel, szociális eltérésekkel érkező 3-7 éves korú
gyermekek nevelését vállalja fel a családdal együttműködve. Céljuk a Cibakházán óvodába
járó gyermekek sokoldalú fejlesztése, az egyéni különbségek figyelembevételével. Céljaik
megvalósításához alapelv a gyermeki személyiség iránti tisztelet, elfogadás és szeretet. Az
óvodában a gyermekcsoportok kialakítása életkor alapján történik. A gyermekek
személyiségfejlesztését főiskolai végzettségű óvodapedagógusok irányítják, munkájukat
szakképzett dajkák segítik. Minden jelentkezőt kivétel nélkül fogadni tudtak.
Az óvodáskorú gyermekek közül 61 hátrányos körülmények között él, ezek közül 16 gyermek
halmozottan hátrányos. Az óvodába járó gyermekek közül 61 gyermek részesült
gyermekvédelmi kedvezményben.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítéséhez, szociális
hátrányainak csökkentéséhez bekapcsolódtak az IPR pályázati rendszerbe. Az óvodai
integrációs fejlesztő program bevezetésével és alkalmazásával az óvodapedagógusok
igyekeznek biztosítani a társadalmi esélyegyenlőséget, felzárkóztatást a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára.
2013. augusztus 1-től sikeresen pályáztak az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Programban. A pályázat célja a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelése-oktatása
érdekében.
Minden nagycsoportos gyermek megismerkedhetett a számítógép használatával, koruknak
megfelelő játékos fejlesztő programokkal. Képességfejlesztő fakultációk keretén belül (zenés
torna és furulya és a nagycsoportosoknak szervezett úszás-előkészítés) tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra is lehetőség nyílt.
A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét az ide-, az el- és a
visszaköltöző családok gyermekeinek megkeresésére gyakran kérik, különös tekintettel az 5.

életévet betöltött gyermekek kötelező óvodába járására. Ugyanakkor az előforduló tisztasági
problémák megoldásához szintén a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival keresik meg a
családokat, több esetben a gyermekek fejtetvessége miatt kell fokozottabb figyelemmel
lenniük a szülők felé.
Az általános iskola tevékenysége:
Az intézmény a gyermekvédelmi tevékenysége során legfontosabbnak tartja a gyermekek
családjával való kapcsolattartást, és a problémás tanulókkal való segítő beszélgetést. A
mindennapos gyermekvédelmi munkát az ifjúságvédelmi felelős koordinálásával az
osztályfőnökök, és mára már a szaktanárok is elengedhetetlennek érzik, és végzik rendszerint
egész nap.
Tanulói taglétszáma 340 fő, ebből 64 halmozottan hátrányos helyzetű, akikkel
gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus foglalkozik rendszeresen. A napközis tanulók száma
94 fő, iskolaotthonos tanulók száma 61 fő, magántanuló pedig 6 gyermek. Sajátos nevelési
igényű tanulók száma 5 fő.
Úgy látják, hogy a hátrányos helyzetet leginkább anyagi megélhetési gondok, a család
életvitele és a családi életkörülmények okozzák.
Igazolatlan hiányzás a tavalyi évben 286 volt.
Írásos jelzést 20 alkalommal tettek a Családsegítő Központ felé, de rendszeres a telefonos,
illetve a személyes kapcsolattartás is.
2014-ben az iskola 50 alkalommal készített feljegyzést. 31 tanulót felszólított, 53 alkalommal.
A büntetési lehetőségek hatástalanok, hisz nincs félelemérzetük, vesztenivalójuk, tetteiknek
otthon nincsenek következményeik. Tiszteletet a családban látott életvitel miatt képtelenség
kivívni náluk.
Minden hónapban fogadóórát tartanak, a részvételi aránnyal nincsenek megelégedve. Minden
év tavaszán megrendezik a Damjanich- napokat, ami egész hetes programsorozatot jelent,
amiben a tanulók örömmel vesznek részt. Ezen kívül ünnepségek, levelezős versenyek,
képességfejlesztő felkészítések, túrák, múzeumlátogatások, zenés műsorok, és a
Diákönkormányzat által szervezett rendezvények színesítik a mindennapi munkát.
Szívesen látnák egy iskolapszichológus tevékenységét a sok problémás gyermekkel
kapcsolatosan.
Látszatmegoldások történnek, de a valódi probléma továbbra is fenn áll. Tiszteletet a
családban látott életvitel miatt képtelenség kivívni náluk. Azoknak a gyerekeknek,- akiknél
ezek a rossz viselkedési megnyilvánulások ellenérzést váltanak ki - a gyermeki és a
tanuláshoz való jogaik is sérülnek.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező
hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:
Az előző évben a Jász-nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
ellenőrzést végzett az intézményben. Megállapították, hogy a személyi feltételek nem
elégségesek. Ezt a létszám hiányosságot pótoltuk 2014. december 15. napjával, és ennek
folyományaként újabb két évre megkaptuk a működési engedélyt.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések):






Az otthonról hozott feszültség a tanulókban iskolai munka minőségére is rányomja a
bélyegét. Az iskola és a Családsegítő Központ is fontosnak tartaná pszichológus
beállítását.
A fiatalok körében egyre inkább terjedő agresszió, alkohol és drogfogyasztás elkerülése,
megelőzése rendőrségi összefogással.
A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés elkészítésekor felvetődött a házi
gyermekfelügyelet hiánya a településen. Ez a szolgáltatás jelentősen megkönnyítené azon
szülők hivatalos ügyeinek az intézését, akik gyermekük felügyeletét egyéb más módon
nem tudják megoldani.
A szülők sok esetben nem ellenőrzik, hogy gyermekeik hol és milyen módon töltik el
szabadidejüket, ezért szükséges az önkormányzat, a civil szervezetek és a rendőrség
összefogása.
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:

A helyi bűnmegelőzési program elkészítése folyamatban van, de a település sajátosságaira
épülő feladatok nincsenek még meghatározva. A program elkészítése alapot adhat
későbbiekben az európai uniós pályázatokon való részvételhez. Az önkormányzatnak fel kell
vállalnia bűnmegelőzési tevékenység támogatását, hatékony struktúrában való működtetését.
A szabálysértés okai nem mindig egyértelműek Nem lehet párhuzamot vonni az elkövetett
cselekmények, az anyagi háttér vagy a szülők iskolázottsága között. Egyaránt van az
elkövetők között rendezett családi környezetből, illetve kevésbé gondoskodó családokból
kikerülő fiatal.
2014.év értékelése alapján Cibakháza nagyközség bűnügyi helyzetét vizsgálva
megállapítható, hogy a települési illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma
229 volt, mely adat a 2013. évhez képest (291) jelentősen csökkent. A regisztrált
bűnelkövetők számának korcsoportonként való vizsgálatánál megállapítható, hogy a 25-59 év
közötti felnőtt bűnelkövetők száma a legjellemzőbb, 160 fő volt. Ezt követi a 18-24 év közötti
fiatal felnőttek csoportja 61 fővel, a fiatalkorúak 15 fővel, legvégül a 60 évnél idősebb
bűnelkövetők 13 fő. A 18 év alatti személyek által elkövetett bűncselekmények tekintetében
továbbra sem jellemző a tervszerű vagy a megrendelésre történő végrehajtás. Továbbra is a
rosszabb anyagi helyzetben lévő, az átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
családok gyermekei követik el a bűncselekmények nagyobb részét. Vagyoni helyzetüket
jobbnak ítélt családoknál elvétve kerül be egy-két gyermek ebbe a bűnözői körbe, ők is talán a
figyelemfelkeltés kedvéért követik el bűncselekményüket.
A 2014-ben regisztrált 360 db szabálysértési eljárásban összesen 27 fő fiatalkorú, és 5 fő
gyermekkorú eljárás alá vont személy volt érintett.
7.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
keretében ellátott feladatok, szolgáltatások (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció stb.) bemutatása:

Az önkormányzat és a civil szervezetek között rendszeresnek mondható a kapcsolattartás.
Cibakházán polgárőrség működik. A polgárőrség lehetősége szerint segíti a helyi
gyermekvédelmi szakemberek tevékenységét, szükség szerint információval látják el egymást
munkájuk hatékonyabb elvégzéséhez.
A településen az önkormányzati választások óta ismét a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is
képviseli a helyi kisebbség jogait. Gyakran nyújtottak segítséget a látókörükbe került nehéz
sorsú embereknek.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolómban törekedtem arra, hogy képet kapjanak az ezen területen végzett munkáról.
Kérem átfogó értékelésem megvitatását, elfogadását!
Cibakháza, 2015. április 29.

Kovács Andor Károly
m.b. intézményvezető

