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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége
5462 Cibakháza, Álmos u. 14.
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Átfogó értékelés Cibakháza
településen működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról
2016

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. Az értékelés tartalmi követelményeit a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
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A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Cibakháza - a 2016. december 31-i állapot szerint - 4084 főt számláló község. Az előző
évekhez hasonlóan a lélekszám folyamatos csökkenést mutat.

1. ábra: Lakosságszám változás 2007-2016
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2. ábra: Születések száma 2007-2016

3. ábra 0-18 évesek arányának változása 2007-2016
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4. ábra: Életkorok és nemek közötti megoszlás 2016
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Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 456 gyermek részesült 2016 évben.

5. ábra Gyermekvédelmi kedvezményben részesült 2016
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Hátrányos helyzet megállapítása
A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi
XXVII. törvény elfogadásával 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet meghatározása. A jegyző, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítására irányuló eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak,
a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérelmezők elutasítása 5 esetben történt (9
gyermeket érintett), mivel az egy főre eső jövedelmük magasabb volt a jogszabályban
előírtnál.
A hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű kérelmek elutasítása 16
esetben történt (29 gyermeket érintett), mivel a jogszabályi előírásoknak nem feletek meg,
nem volt jogosultságuk.
Két esetben történt a rendszeres gyermekvédelmi kérelem eljárásának megszüntetése,
mivel a kérelmező felszólításra nem csatolta be az eljáráshoz szükséges iratokat.
Az önkormányzatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban nem
terheli kiadás, államilag finanszírozott költségekről van szó.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére az állam,
minden évben két alkalommal pénzbeli támogatást nyújt Erzsébet utalvány formájában.

6. ábra Erzsébet utalvány összegeinek változása 2014-2016
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Eseti jelleggel (15 esetben) települési támogatás került megállapításra 2016 évben
megközelítőleg 50.000,- Ft-ot tett ki ezen támogatások összege. Például szemüveg
készítéséhez, útiköltséghez, gyógyszer, élelmiszer, tápszer, pelenka vásárlásához történt
hozzájárulás.
2.1

Gyermekétkeztetés:

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkezés jogosultsági feltételeinek
fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak (Gytr.) szerint kell igazolni. A Gytr.
meghatározza, hogy a déli meleg főétkezés elsősorban helyben történő elfogyasztásának
megszervezéséről szükséges gondoskodnia a települési önkormányzatnak. Ha erre nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható.

7. ábra: Szünidei étkezést igénybe vevő gyermekek 2016
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3.1

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:

A településen működő szolgálat 1998. óta megelőző és gondozó szolgáltatást biztosít a
gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének érdekében. Információt
nyújt a gyermeki jogokról a támogatásokról és ellátásokról. Tanácsadással, segítő
beszélgetéssel, hivatalos ügyek intézésével, ill. családgondozás biztosításával segítséget nyújt
a gyermeknevelési körülményeinek szervezéséhez, könnyítéséhez, a szülő és a gyermek
közötti kapcsolat megjavításához.
Az elmúlt évekhez hasonlóképp a településeken tapasztaltak szerint a legfőbb
veszélyeztetettségi okok sokrétűek, a leggyakrabban következőkkel találkozunk: a szülők nem
megfelelő életvezetési módja a gyermekre nem odafigyelés (sokszor nem is tudják, hogy
gyermekük hiányzik az iskolából, mert nincs kapcsolatuk a nevelési intézménnyel, illetve a
gyermekkel is minimális a kommunikáció). Elhanyagoló esetleges gondozás (pl.: többszöri
felszólítás ellenére sem viszi orvoshoz, nevelési tanácsadóhoz a gyermekét). A normál
életvitelre kevéssé alkalmas lakáskörülmények (fűtési problémák, villany vagy folyóvíz
kikötése), és a szülők elégtelen higiéniai ismeretei (fürdetlen gyermek, mosatlan ruhák,
rendezetlen koszos lakás). Anyagi problémák (kevés bevétel, pénzkezelési ismeretek hiánya,
gyógyszerek, szemüveg, pelenka, megvásárlása gondot okoz). Antiszociális magatartás, ezen
nehézségeket hordozó családoknál a gyermekek sok esetben magatartási nehézségekkel
küzdenek, leginkább akkor, ha fenti veszélyeztető okok közül több is fellelhető a családban.
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekében együttműködik azon
szakemberekkel, akik segítséget adhatnak a gyermekeket veszélyeztető tényezők feltárásában
és azok felszámolásában. A munkánkat segíti a 2016 januárjában létrejött térségi Családsegítő
Központ. Havi rendszereséggel tartanak jelzőrendszeri tanácskozást, amely üléseken mi is
részt veszünk. Heti rendszereséggel, általában csütörtöki napokon végzünk közös
családlátogatásokat, de szükség szerint a hét bármely munkanapján kilátogatunk a
nehézségekkel küzdőkhöz.
Az intézményeségben rendszeresen szükséges esetmegbeszéléseket tartanunk, ahol részt
kell vennie a családgondozónak, a Családsegítő Központ esetmenedzserének, az érintett
szülőknek és az ügy megoldását segítő más szakambereknek (pedagógus, gyám, védőnő,
jogiképviselő stb.).
Rendszeresek
a
gyermekeket
érintő
gyámhivatali
tárgyalások
is
az
intézményegységben, elsősorban a gyermekek védelembe vételével és a védelembevételi
eljárások 6 havi felülvizsgálatával kapcsolatosan. Ezen tárgyalásokra akkor kerül sor, ha a
családgondozó alapellátás során végzett munkája nem jár eredménnyel és ilyenkor szükséges
egy gondozási nevelési tervet készíteni az érintett gyermek és a szülei számára. A terv
közösen készül a gyermekkel, szülővel, családgondozóval, az esetmenedzserrel illetve az
érintett jelzőrendszeri tagok bevonásával. Ebben a tervben az érintettek feladatai vannak
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meghatározva, amelyek betartása azért fontos, hogy ne kerüljön sor a gyermek családból
történő kiemelésére. 2016-ban 9 család 14 gyermeke volt védelembe véve.
Az alapellátás keretein belül, ahol még nincs szükség gyámhivatali intézkedésre 2016ban, 43 családdal álltunk kapcsolatban. Ebből hosszabb idejű alapgondozást 24 családnál
folytattunk.
A már otthonról kiemelt gyermekek családjaival is szükséges foglalkoznunk, segítséget
kell nyújtanunk a családba való visszakerüléséhez. A tavalyi évben 12 cibakházi család 20
gyermeke élt a lakásotthonban vagy a gyermekvédelmi intézetben. Két család gyermekei
pedig fiatalkorúak nevelő intézetében nevelkedett.
A gyermekekkel foglalkozó intézmények, civil szervezetk azaz az észlelő- és
jelzőrendszer rendszeresen kéri a szolgálat közreműködését az általuk tapasztalt esetek
felgöngyölítésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére. A gyermekvédelmi törvény
szabályozza, hogy közoktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatók a jelzésüket írásos
formában is meg kell küldeniük a szolgálat részére. Sajnálatos módon ez gyakran elmarad és
csak személyesen vagy telefonon keresztül teszik meg észrevételeiket.
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat végzi a hátrányos helyzet megállapításáhozelbíráláshoz szükséges környezettanulmányok elkészítést. A 2016. évben önkormányzati
felkérésre 175 esetben végeztünk a hátrányos helyzet megállapításához szükséges
környezettanulmányokat.
Fontos lenne a településen egy a fiatalok gondjait, problémáit ismerő pszichológus
foglalkoztatása. Tapasztalataink szerint komoly anyagi terhet okoz a szülőknek egy
többlépcsős kezelés.

3.2

Éves beszámoló a Bölcsőde 2016. évi gyermekvédelmi tevékenys égéről

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának
egyik formája. Családban nevelkedő - 20 hetes kortól – 3 éves korig - gyermekek szakszerű
gondozását - nevelését végző intézmény. Településünkön 30 férőhellyel működik az
intézmény, mely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.
Gyermekvédelem a bölcsődében:
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A gyermekvédelem
egyik első, legfontosabb jelző intézménye a Bölcsőde. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekek itt viszonylag könnyen kiszűrhetők. Nem lehet elégszer ismételni, mennyire
fontos a szülőkkel való bizalmas kapcsolat, a kölcsönös párbeszéd. A már kialakított jó
kapcsolatban, krízishelyzet esetén könnyebben nyújtható segítség. Ezt a feladatot a
környezettanulmány, a fogadó órák, a családlátogatás, és a családi körülmények folyamatos
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nyomon követése segíti elő. A kisgyermeknevelők, ezekben a folyamatokban aktívan részt
vesznek. Az intézményben egy kisgyermeknevelő gyermekvédelmi feladatokat lát el.
2016.évi statisztikai adatok
• Bölcsődét az év folyamán igénybevevő gyerekek száma (jan.-dec.): 47fő
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 16fő
• 3 vagy több gyermekes család gyermeke: 3fő
• jövedelmi helyzet miatt ( a nettó minimálbér 130%-át nem haladja meg az egy főre
jutó havi jövedelemösszege a családban): 11fő
• Megállapított hátrányos helyzetű gyermek: 7fő
• Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 7fő
• Gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján felvett gyermekek száma: 0fő
• Védőnői javaslatra felvett gyermekek száma: 10fő
• Védelembe vett gyermek nem volt.
A bölcsőde szakmai munkája:
A jelentkezők beíratása folyamatos és a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a férőhely
telítettségéig fogadhatjuk a gyermekeket. Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek
bölcsődébe történő felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül sor, a meghatározott
csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel túlléphető. Megüresedés
esetén , várólista alapján a soron következő gyermek szüleit értesítjük.
Augusztus végén adjuk át az óvodába, az óvodaérett gyermekeket: 2016. évben 16 fő
kisgyermek kezdte meg az óvodai életet.
Szeptembertől kezdődően fogadjuk az új gyermekeket. A beszoktatások előtt a
szülőknek tájékoztatást nyújtunk a bölcsődei életről, az ellátás feltételeiről, a házirendről, a
gyermeki és szülői jogokról, az érdekképviseleti fórum működéséről, a fizetendő térítési díjról
és a beszoktatások menetéről. Törvényi előírásnak megfelelően, felvételkor megállapodást köt
az intézmény a szülővel /gondviselővel a gyermek bölcsődei ellátásával kapcsolatban.
Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, mely a bölcsődében gondozott
gyermekek érdekeit képviseli. A Fórum tagjait szülői oldalról, intézményi és önkormányzati
oldalról választjuk. A szülők tájékoztatást kapnak a Fórum tagjainak, feladatáról, és a
gyermekjogi képviselő személyéről. Ezen személyek nevei megtalálhatóak az intézmény
hirdetőtábláján. 2016. évben az Érdekképviseleti Fórum tagjaival egyeztetésre került az
intézmény Házirendje, Szervezeti Működési Szabályzata és Szakmai Programja.
Családlátogatáskor tájékozódnak a kisgyermeknevelők a gyermek fejlődési szintjéről,
szokásairól és szociális körülményeiről, melyről a fejlődési naplóban feljegyzés készül.
Szakmai Programmal rendelkezik
sajátosságainkhoz és lehetőségeinkhez.

az
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intézmény,

mely

igazodik

a

helyi

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelveit, maximálisan figyelembe vesszük, és ezen elvek
alapján végezzük munkánkat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A család rendszerszemléletű megközelítése
A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A családi nevelés elsődleges tisztelete
A kisgyermeki személyiség tisztelete
A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A biztonság és a stabilitás megteremtése
Fokozatosság megvalósítása
Egyéni bánásmód érvényesítése
Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Védőnőkkel, és szükség esetén jelzéssel élünk a
Gyermekjóléti Szolgálat felé. 2016.évben nem volt szükség jelzésre. A szülőknek segítséget
nyújtunk a gondozási-nevelési problémáikban, nehézségeikben, esetleg életvezetési gondjaik
megoldásában, - kompetencia határainkat betartva. A gyermekek alapellátásába beletartozik
az étkeztetés. A bölcsődei étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.
Az bölcsődei gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
• ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át vagy
A 3 csoportban 6 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket. 2 fő
kisgyermeknevelő/csoport. Feladatuk a gondozási-nevelési munka - a szakmai alapprogram
illetve saját szakmai programunk figyelembe vételével –a gyermekek testi-lelki fejlődésének
elősegítése, folyamatos figyelemmel kísérése.
A szakmai létszám megfelel a követelményeknek. 4 fő kisgyermeknevelő szakképzett,
1 fő, diplomás képzésre járt, de a nyelvvizsga hiányában diplomáját nem vehette át, 1 fő,
pedig a közalkalmazotti szerződésben kikötöttek alapján tanulmányokat folytat. Tudásukat
folyamatosan fejlesztik, szinten tartják, továbbképzési kötelezettségeiknek eleget tesznek.
Nyílt napokat, közös programokat a szülőkkel évente 3 alkalommal rendezünk:
Mikuláskor Gyermeknapkor, és „Búcsú a bölcsődétől” augusztusban.
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Prevenciós elképzelések:
Egészségvédelmi napok szervezése, szülők, gyermekek, kisgyermeknevelők részvételével
-

egészséges táplálkozás propagálása (ételkóstolás)
fogápolással kapcsolatos tájékoztatás
baba-mama jóga
gyerekek az otthon melegéhez, nyugalmához hasonló légkörben tölthessék a
napjaikat.
Mind ehhez elengedhetetlen a személyi és tárgyi feltételrendszer minőségi
biztosítása:

-

állandó, szakképzett és elkötelezett személyzet,
esztétikus környezet, elegendő hely, modern mozgásfejlesztő játékok, melyek
támogatják az idegrendszer egészséges fejlődését, biztonság, kifogástalan
élelmezés.
A továbbképzés folyamatosságára a szakmai munka emelése érdekében nagy szükség
van.
bölcsődei férőhely számának bővítése (szülők munkába való visszatérésének segítése)
korai fejlesztés!

3.3

2016. Óvodás gyermek napközbeni ellátásáról a Cibakházi Napsugár Óvodában

Az óvodánkba járó gyermekek 99%-a ingyenesen étkező, mivel az ingyenes étkeztetés
a korábbi feltételeknél bővebb körben érvényesül és településünkön a gyermekek körében: a
gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, tartós
betegség, 3 vagy több gyermekes család, vagy jövedelmi viszonyok alapján.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének és
sikeres iskola kezdésének támogatását szorgalmazzuk, miközben a humánerőforrás
fejlesztésére is gondot fordítunk. Gyermekek 25 %-a hátrányos helyzetű, 19 %-a halmozottan
hátrányos helyzetű.
A kötelező óvodába járatásra való tekintettel az óvodai beiratkozást követően közös
családlátogatásokat szervezünk azon családok esetében, amelyek nem jelentek meg a
beiratkozáson. Jelzés esetén, ha 2,5 évet meghaladó korú gyermeknek a családi körülményei
nem megfelelőek és az akkor szorgalmazzuk az beóvodáztatást, hogy óvodai intézményes
nevelés a gyermek fejlődését minél előbb pozitívan segítse.
Az óvodás gyermekeket érintő családi és szociális problémák kezelése kapcsán
folyamatos kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegység
dolgozóival, továbbá egészségügyi problémák kapcsán a Védőnőkkel működünk együtt. Ez
évben a nevelési tanácsadóban való megjelenés okozott szülőnek problémát és kértük a
Családsegítő közreműködését a gyermek vizsgálaton való megjelenéséhez. A nyár folyamán 2
családdal kapcsolatos esetmegbeszélésre került sor: 3 óvodás gyermeket érintően.
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2 gyermek védelembevételére került sor, családi körülményeik és a gyermekeket
érintő gondozási – nevelési problémák miatt.
Sajnos bíróságra is jártak óvodapedagógusaink Kunszentmártonon, szülő részéről
történő kiskorú veszélyeztetetése miatt tárgyalásra lettek tanúként beidézve: több alkalommal
is elutaztak hiába, mert az érintett szülő nem jelent meg a tárgyaláson.
Az erdei óvodai programot a környezettudatos magatartásformálás és fenntartható
életmód kialakítása érdekében tovább folytatjuk 1 csoportban. A program megvalósítása a
Cibakházi Holt Tisza környezeti értékeinek felfedeztetésével, megismertetésével a gyermekek
élményszerű tapasztalat és ismeretszerzését támogatja.
Logopédiai fejlesztésre járnak a beszédhibás nagycsoportosaink, tiszaföldvári
logopédushoz, aki az Önkormányzat és a tiszaföldvári Nevelési Tanácsadó együttműködési
szerződése alapján látja el a feladatot: 2016.-ban heti 1 délelőtt alkalmával, ami korábbi
években heti 2 délelőtt volt. A logopédus hiány hátrányosan érinti a gyermekeink
beszédfejlesztését és a beszédfogyatékos gyermekek ellátását, a beiskolázások nehezítettségét
okozzák. Akár helybeli főállású logopédusra is szükség lenne az óvodás és az iskoláskorú
gyermekek ellátásához.
Gyógypedagógus foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel a szolnoki
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye alapján 1 fő autista gyermek
továbbá 7 sajátos nevelési igényű gyermek járt egyéni fejlesztésre 2016. júniusáig. A
foglalkozást Tiszaföldvárról utazó gyógypedagógus tartja gyógypedagógiai végzettséggel és 1
fő gyógypedagógiai és autizmus-specifikus fejlesztő. 2016. szeptemberétől 4 SNI –s gyermek
jár óvodánkba. Fejlesztési igényüknek megfelelő ellátásukat az egyéni fejlesztés optimális
biztosításához integrált keretek között végezzük. Egyéni mozgásfejlesztési órákat
mozgásfejlesztő gyógypedagógus látja el óraadóként.

Gyermekek
létszáma 93 fő
2fő

0

Kis:

Kisközépső:

Nagyközépső:

Nagy:

25 fő

26 fő

21 fő

21 fő

2

1

1

%

4

SNI

4
3 fő

0

0

0

0

0%

0

BTMN

0

0

0

1

6%

1

összesen

0

2

1

1

autista
1

1. táblázat: A sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként 2016. szeptember 1.
Sajnos az egyéni fejlesztés helyét intézményen belül nem tudjuk biztosítani, pedig
szakmai elvárás lenne az óvodán belüli fejlesztőszoba. Így a Művelődési Ház klubtermét
kapjuk kölcsön hetente logopédiai fejlesztésre csütörtöki napon, a délelőttök folyamán felnőtt
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kísérettel járnak a gyermekek az egyéni fejlesztésre. A Könyvtárban kialakított foglalkoztatót
is igénybe vesszük 3 napon, így a két intézmény között megoszlik a délelőtti igénybe vétel.
Súlyosabb nevelési problémák, fejlődési elmaradások esetén és iskolaérettség
megállapításához a tiszaföldvári Nevelési Tanácsadó vizsgálatát és szakmai útmutatását
kérjük. Nem egy gyermeket javasolnak további vizsgálatra: a szolnoki Tanulási képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, mely jogosult a BNO kódokkal jelölt
diagnózisok megállapítására iskola érettségi vizsgálaton volt: 6 fő. Kontroll vizsgálatra
visszahívtak: 6 gyermeket, „Az irány az iskola” szűrő és fejlesztő programba valamennyi
nagycsoportosunk részt vett – és szükség szerint részképesség fejlesztésre is járnak heti 1
alkalommal.
Gyermekvédelmi prevenciós elképzelések:
1. Logopédus helyi foglalkoztatására a beszédfogyatékosok gyakori előfordulása miatt falu
szinten lenne szükséges.
2. Lelki eredetű nevelési problémák megoldásához pszichológus foglalkoztatása több esetben
a családokat segíthetné, mert nemcsak a gyermekek szorulnak lelki segítségre.
3.4

Védőnői beszámoló

Községünkben, 2 körzetben 2 fő védőnő lát el Nő-Anya-Gyermekvédelmi feladatokat. A
tanácsadó rendelkezik a rendeletben szabályozott alapvető tárgyi eszközökkel.
Munkánkat családlátogatások, tanácsadások keretében végezzük. Tanácsadónkban 2016.
évben 298 várandós, 1291 csecsemő és gyermek megjelenés történt.
Célunk a terhesség zavartalan lefolyásának elősegítése valamint a csecsemők és
gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének biztosítása. Az idei évben 264 gondozott
családnál 1717 családlátogatást tettünk. Ezek során legnagyobb számban anyagi jellegű
problémával találkoztunk, de akadt jogi, párkapcsolati probléma is.
A
Gyermekvédelmi Szolgálat
munkatársainak
elmulasztása, szülői gondatlanság, a normális életvitelre
ismeretlen lakcímre költözés miatt szóbeli jelzéssel éltünk.

szakvizsgálatok,
védőoltások
alkalmatlan lakáskörülmények,

2016. évben 49 gondozott terhes volt községünkben. A tanácsadást, gondozást mindannyian
igénybe vették, titkolt terhesség nem volt.
A gondozott kismamák közül 19 egészségügyi, 6 szociális, 9 egészségügyi+szociális ok miatt
volt veszélyeztetett.
A 0-6 éves gyermekek számát, veszélyeztetettségét az 1 számú melléklet tartalmazza.
Az oktatási intézményekben
vizsgálatokat végzünk.

szűrővizsgálatokat,

13

védőoltásokat

előkészítését,

tisztasági

A kiszűrt gyermekeket szakvizsgálatokra utaljuk, a vizsgálatok elvégzését az óvónők, a
Családsegítő Szolgálat munkatársainak közreműködésével figyelemmel kísérjük.
Az egészséges életmód kialakításában, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésében,
nevelésében nagy felelőssége és fontos szerepe van a szülőknek, családnak.
Sajnos gyakran költöznek településünkre igen hátrányos helyzetű családok. Sűrűn
váltogatják lakóhelyüket, a be és elköltözést nem jelentik, a csecsemők, gyermekek
védőoltása, szűrővizsgálata nem, vagy sokára történik. Ilyen esetekben kérjük a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségét. Időnként esetmegbeszélésen veszünk
részt.
Az intézmények vezetőivel, dolgozóival a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival jó
a kapcsolatunk. Reméljük ez az együttműködés a jövőben is megmarad, hiszen csak közös
összefogással, kitartó munkával érhetünk el eredményeket.

Korcsopor
t

Összes
gondozot
t

Egészségügyi
okok miatt
veszélyeztetet
t

Szociális
probléma
miatt
veszélyeztetet
t

EÜ. +
Veszélyeztetet
Szociális
t száma
veszélyeztetet összesen
t

0-11 hó

36 fő

3 fő

8 fő

5 fő

16 fő

12-35 hó

81 fő

4 fő

35 fő

0 fő

39 fő

3-7 év

141 fő

5 fő

55 fő

1 fő

61 fő

Összesen

258 fő

12 fő

98 fő

6 fő

116 fő

2. táblázat: Védőnői gondozottak
3.5

Községi Könyvtár gyermekvédelmi tevékenysége

A Községi Könyvtár, mint intézmény az emberek kultúra iránti igényét elégíti ki
azáltal, hogy a különböző dokumentumokat gyűjti, feldolgozza és a könyvtárhasználók
részére elérhetővé teszi azokat. A könyvtáros munkája nem merül ki a könyvkölcsönzéssel,
ennél mélyebb, szerteágazóbb. A könyvtár klasszikus „könyvkölcsönző” szerepe
megváltozott a különböző információhordozók megjelenésével a technika fejlődésével.
Elsődleges cél most már az információ átadása, az információszolgáltatás módja már az
intézmény szakmai felszereltségétől függ.
A Községi Könyvtár gyermekkönyvtári részének feladatai:
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➢ Maximálisan kielégíti a gyerekek egyéni érdeklődését
➢ Hozzásegíteni a szabadidő hasznos eltöltéséhez
➢ Megmutatni a további önképzés lehetőségét
A gyermekkönyvtár távlati célként azt tűzi ki, hogy a mostani gyermekolvasók számára a
könyvtárhasználat, az olvasás felnőttkorban is megmaradjon, mint művelődési és
szórakozási forma. Ezt a megfelelő gyűjtemény kialakításával, a gyermekek életkorának és
személyiségének megfelelő olvasmányok ajánlásával valamint vonzó programok kínálatával
kívánja elérni.
Tapasztalatom az, hogy a legtöbb családban van számítógép, internet elérési lehetőség,
okos telefon. Az egész család: gyerekek, szülők, nagyszülők is aktívan használják a netet,
nincs már akkora igény a közösségi internet iránt, mint a megelőző években.
A kézikönyvtári és kölcsönözhető állományunkkal támogatjuk az iskolai oktatásban
szerzett ismeretek elmélyítését. A jelentős szépirodalmi állományunkkal pedig a gyerekek
olvasás iránti igényét elégíthetjük ki.
2013 óta az intézmény Könyvtári Szolgáltató Helyként működik, így plusz normatívát
kap, dokumentumok, hírlapok beszerzésére, előadások megrendezésére. Örvendetes tény,
hogy a gyermekkönyvtári állományunk jelentősen gyarapodott. Az új könyvek új olvasókat is
jelentenek, sok fiatal iratkozott be a könyvtárba és kölcsönöz könyveket rendszeresen.
Az új mesekönyvek között van, ami a másság elfogadásáról, és egyéb „nemszeretem „
témákról
szól: Együtt lenni jó, Orrfújós mese, Tetű mese, Anyacsavar és Kockafej,
Lélekvarázslat- gyógyítómesék.
Az előadások megszervezésénél elsődleges a gyermekek játékos nevelése:
• Zorkóczi Zenóbia: Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni – színdarab, hogyan lehetek jó,
nem a rossz gyerek a „menő”.
• Fejes Rózsa és Mancs: játékos Kresz tanulás terápiás kutyával.
• Könyvtármozi : Cigánymesék –Koleszár Márta a kecskeméti könyvtár gyermek
könyvtárának vezetője és a kecskeméti rajzfilmstúdió kísérleti foglalkozása ( először a
könyvtárak közül nálunk) hátrányos helyzetű gyerekeknek, foglalkoztató füzettel,
ajándékokkal egybekötött interaktív mesevetítés a Könyvtár Mozi keretében.
• Egész évben játszóházat működtetünk,
➢ 0-3 éves korig baba olvasójegyet igényelhetnek a szülők, ezzel ingyenesen
kölcsönözhetnek a könyvtár állományából könyveket maguk és gyermekeik számára.
➢ Az óvodás csoportoknak igény szerint tartunk foglalkozásokat.
➢ A 6-14 éves gyermekek rendszeresen látogatják az intézményt, igénybe veszik
szolgáltatásainkat a tanuláshoz és a szabadidős tevékenységeikhez. A legtöbb
beiratkozott olvasó is ebből a korosztályból kerül ki.
➢ A középiskolások és a felsőoktatásban résztvevő tanulók elsősorban szakmai
segítséget
várnak
el
a
könyvtártól:
tanulmányaikhoz,
dolgozataikhoz,
szakdolgozatokhoz-- információ szolgáltatás, könyvkölcsönzés formájában.
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Az óvodások rendszeresen látogatják az intézményt, könyveket kölcsönöznek a
különböző vetélkedők felkészüléséhez és a szórakozáshoz.
Az általános iskolai osztályok alkalomszerűen jönnek a könyvtárhasználati órákra,játékos formában sajátítják el a tudnivalókat. Ezeken az órákon, rejtvényeket fejtünk,
színezünk – betű-szám színezőket, a könyvekben és az interneten való információkeresést
gyakoroljuk, a Corvina integrált könyvtári rendszer, a Magyar Elektronikus Könyvtár
használatát.

8. ábra: Fejes Rózsa és Mancs: játékos Kresz tanulás terápiás kutyával
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3.6

Művelődési ház tájékoztatója

A vezetésem alatt működő intézmény, munkája során kapcsolatban áll a gyermekekkel,
és ifjúsággal, elsősorban azonban nem szociális téren, hiszen nem ez a fő profilunk, hanem a
kultúra, és a szabadidő hasznos eltöltése területét érintően. Intézményünk feladatellátása is
folyamatosan szélesedik, bővül, reformáción megy át. E két terület ezért a mi munkánkban is
gyakran , és szorosan kapcsolódik egymáshoz.
A legfőbb hangsúlyt az iskolán kívüli, szünidős, szabadidős foglalkoztatásokra
helyezzük, hiszen az oktatás aktív idejében, a gyermekek túlnyomó része az iskolában tölti
idejét 8-16 óráig.
A rövidebb szünidőkben, és alkalmanként az aktív szorgalmi időszakban is, játszóházat, vagy
kézműves foglalkozásokat szervezünk. A játszóházakban alkalmuk nyílik csocsózni, pingpongozni, biliárdozni, társasozni, kártyázni, dartsozni.
A leghosszabb szünidő nyáron van, amikor is a gyermek táborok működtetésével, és
játszóházak működtetésével szeretnénk biztosítani a gyermekek számára a szabadidő hasznos
eltöltését. Ezeknek a szervezett programoknak több célja is van, de a legfontosabbak közül
említeném:
- a szülő biztonságban, jó helyen tudhatja gyermekét, még ő dolgozik..
- Játékos formában tanulnak, ismereteteket sajátítanak el.
- Nem internetezéssel, és számítógépezéssel töltik szabadidejüket, hanem egyéb más,
számukra hasznos tevékenységeket folytatnak.(sportolnak, természetet járnak, alkotnak,
kézműveskednek, lovagolnak, játékosan tanulnak stb..).
Ezeken kívül ünnepnapokhoz,
vagy falunapokhoz kötődően,
gyermekműsorokat,
meseszínházakat szervezünk, amely mindig ingyenes, és
minőségi kikapcsolódást biztosít
gyermekeink számára.
A gyermekek esélyegyenlőségére különös tekintettel figyelünk, mindenki számára
hozzáférhetőek egyenlő eséllyel programjaink, szolgáltatásaink.
Röviden, mi ennyit tudunk tenni a gyermekvédelem területén.

3.7

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tájékoztató

A Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetét az egységes nyomozó hatósági és egészségügyi
bűnügyi statisztika adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban az
illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények száma 1.337 volt.
Cibakháza nagyközség bűnügyi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt
időszakban a település illetékességi területén a regisztrált és kiemelten kezelt
bűncselekmények száma 68 db volt.
A 18
jellemző a
helyzetben
követik el

év alatti személyek által elkövetkezett bűncselekmények tekintetében továbbra sem
tervszerű vagy a megrendelésre történő végrehajtás. Továbbra is a rosszabb anyagi
lévő, az átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok gyermekei
a bűncselekmények nagyobb részét. Vagyoni helyzetüket jobbnak ítélt családoknál
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elvétve kerül be egy-két gyermek ebbe a bűnözői körbe, ők is talán a figyelemfelkeltés
kedvéért követik el bűncselekményüket.
Az elszegényedés, a nehéz anyagi körülmények között élő családok, a munkanélküliség,
a kilátástalanság teszi ki a fiatalkorú elkövetők nagy részét.
Az elkövetési magatartás
mindig igazodik
a bűncselekményekhez,
körülményeihez, így szinte minden módszer megtalálható a fiatalkorúaknál is.

annak

A Rendőrkapitányság szabálysértési helyzetét vizsgálva a Rendőrség Netzsaru statisztikai
rendszerében a 2016. évben regisztrált 419 db szabálysértési eljárásban összesen 39 fő
fiatalkorú eljárás alá vont személy volt érintett.
Általánosságban a szabálysértések
közlekedési szabályok kisebb fokú
gyalogosan) a legjellemzőbb.

jellegét tekintve megállapítható, hogy a közúti
megsértése (személykocsival, kerékpárral vagy

A törvényi előírásoknak megfelelően minden esetben, amelyben gyermekkorú vagy
fiatalkorú személy volt érintett jelzéssel élünk az illetékes hatóságok felé. A jelzések száma
2016. évben összesen 50 volt.
Az elmúlt évben cibakházi lakos esetében 8 alkalommal éltünk jelzéssel (adatlap
megküldésével) a Járási Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ felé.
A Rendőrkapitányság 2016. évi adatainak áttekintésekor a családon elkövetett
cselekményekkel
kapcsolatban
az
alábbi
megállapítások
tehetők.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatban figyelembe kell venni az elkövetett
bűncselekményt. A legjellemzőbb jogsértéseket nézve megállapítható, hogy az előző évekhez
hasonlóan zaklatás miatt indul meg sok esetben az eljárás. A zaklatásnál a 25-59 éves kor
jellemző az elkövetőkre is. Általában volt házastárs, élettárs, barát az elkövető. Cibakháza
nagyközség esetében kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 2016. évben 2 esetben került
regisztrálásra.
A testi sértésnél már szórtabb az életkor. Szinte minden korosztályban előfordul ilyen
cselekmény. 2016. évben testi sértést 2 esetben, súlyos testi sértést 1 esetben, továbbá
garázdaság bűncselekményt 7 esetben regisztráltak Cibakháza településen.
Fenti eljárások adataiból megállapítható, hogy mind a családon belüli erőszak miatt indult
eljárások, mind pedig a büntető eljárások az anyák, nő élettársak feljelentései, bejelentései
alapján indulnak. A „családi botrányos” ügyekben a sértettek-néhány esetet kivéve- a nők,
feleségek. A büntető ügyekben a sértettként a gyermek és fiatalkorúak és volt házas-illetve
élettársak szerepelnek. Mindkét esetkörben a helyszín a családok mindennapi élettere, a
lakóház, lakás. Megállapítható továbbá az is, hogy az esetek többségében ezek a
cselekmények a férj és feleség, élettársak közötti vita, tettlegesség, bántalmazás elkövetésében
nyilvánul meg. Sok esetben befolyásoló tényező az alkohol. A testi sértések elkövetői
általában a család férfi tagjai.
Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése cibakházi lakossal szemben 1 esetben került
sor 2016. évben.
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A rendőri munkának egyik legfontosabb területe a kábítószer bűnözés felderítése és
megelőzése. Jelen vannak napjainkban, azonban ebben a bűncselekményi körben nagy a
látencia. Az ügyek nyomozása minden körülményre kiterjedően történik, hiszen a fiatalokra
ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyt.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálya alá tartozó, kábítószerrel
kapcsolatos jogsértések vonatkozásában az alábbiak állapíthatók meg. A 2016. évre jellemző
volt, hogy az eljárások többségében úgynevezett „herbál”-ként nevezett anyag sem
kábítószernek, sem új pszichotrop anyagnak nem minősül. Az érintetteknél kábítószerkereső
kutya bevonásával házkutatás, illetve vizeletminta vételre kerül sor. A lefoglalásra került
anyagmaradványok, illetve rögzített minták minden esetben szakértői vizsgálat alá estek
annak megállapítására, hogy valóban történt-e bűncselekmény elkövetése. Az elkövetők
életkorát vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évben a gyermekkorúakat nem érintette az a
bűncselekményi kategória, a legjellemzőbb viszont továbbra is a fiatal felnőtt fogyasztó.
Továbbá kapitányságunk állományából 1 fő kutyavezető és kutyája kiképzésre került
kábítószer keresésére.
A kapitányságnak a tavalyi évben is volt ifjúságvédelmi ütemterve, ami alapján végezte a
munkáját, majd 2014. augusztusától „ A 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer-és
alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyek, a zenés, táncos
rendezvények és a vendéglátóipari egységek ellenőrzésének fokozására” elrendelt
ellenőrzések havonta két alkalommal végrehajtásra kerülnek a közbiztonsági és bűnügyi
statisztika alapján meghatározott települések, többek között Cibakháza település
szórakozóhelyein és vendéglátóipari egységeiben.
Cibakházán az Általános Iskolában 2007. óta folyik a rendőrség részéről bűnmegelőzési
előadások megtartása. Az új drogprevenciós program keretében a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében a drogprevenciós tanácsadó személyesen, telefonon és
elektronikus úton 2016. évben is fogadta az általános-és középiskolában tanuló gyermekek
szüleinek, a témával kapcsolatos kérdéseit.
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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:

Cibakházán a 2016.
gyermekvédelmi területen.

évben

nem

volt

19

felügyeleti

szerv

szakmai

ellenőrzés

5

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés:

Az önkormányzat és a civil szervezetek között rendszeres a kommunikáció. Cibakházán
polgárőrség is működik. A polgárőrség lehetőségei szerint segíti a helyi gyermekvédelmi
szakemberek tevékenységét, szükség szerint információval látják el egymást a munkájuk
hatékonyabb elvégzéséhez. Az elmúlt évben komoly jelentős munkát végzett a település
fiatalságáért az Ifjúsági Egyesület. Rendszeresen tartanak esti szabadidős programokat a
Művelődési házban a fiataloknak, ahol lehetőségük van a szabadidő hasznos eltöltésére.

Cibakháza, 2017. április 20.
Kovács Andor Károly
intézményegység-vezető
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