
A gyermekjóléti alapellátások 

fejlesztését célzó szakmai 

erőfeszítések helyzete 
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Miről is beszélünk? 

Gyermekjóléti alapellátások 
– Biztos Kezdet Gyerekház 

– gyermekjóléti szolgáltatás 

– gyermekek napközbeni ellátása 

bölcsőde, hetes bölcsőde 

családi napközi 

családi gyermekfelügyelet 

házi gyermekfelügyelet 

alternatív napközbeni ellátás 

– gyermekek átmeneti gondozása 

helyettes szülő 

gyermekek átmeneti otthona 

családok átmeneti otthona 



A gyermekjóléti szolgáltatás 

céljai: 
– a veszélyeztetettség megelőzése, 
– a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése, csökkentése, 
– a gyermek családban maradásának elősegítése 

 feladatai: 
– szabadidős, beilleszkedést segítő programok 

közvetítése, nyújtása, 
– családokkal végzett szociális munka, 
– támogatásokhoz, speciális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés biztosítása 
– EGYÜTTMŰKÖDÉSEK kialakítása, működtetése 



Gyermekjóléti szolgáltatás 

Hogy állunk? 

–Hányan vagyunk? (2010-ben 3326 

       2004-ben 3957) 

–Hány gyerekkel foglalkozunk? 

     (2010-ben 145.377 

      2004-ben  127.778) 

Az ügyek összetettsége 

A segítés kiegészítő lehetőségei 



Mi lenne fontos a családoknak? 

 Lakhatási biztonság 

 

 Munkalehetőségek 



Mi lenne fontos a gyerekeknek? 

 Befogadó iskola 

 Lehetőség a fejlesztésre 

 Pszichoterápiás háttér 

 Pszichiátriai ellátás 



Mi lenne fontos a segítőknek 

 jogszabályi állandóság 

 a szervezeti keret állandósága 

 folyamatos módszertani segítség, fejlesztés 

 

  Nehézségek 

 egyre nehezebb ügyek 

 drasztikusan romló fizetések (fluktuáció) 

 módszertani átgondolások hiánya (pl. mi lesz a 

nagyokkal; minden 12 év alatti gyereknek a nevelőszülő jó?) 



Drasztikusan romló fizetések 

Átlagbér emelkedése 2002-2012: 85%, 
mienk (Fióka) 48% 

Bruttófizetések a 2012-es bruttó 
átlagbérhez viszonyítva: 66% (a Fiókában) 

Létminimum emelkedése 2002-2011: 95%, 
a 10 éve nálunk (Fiókában) dolgozóké 48% 



Az alapellátás fejlesztése  

megvan, de … 

 lehetne, de nincs 

muszáj lenne 

 lehetetlen - tehetetlen 



Az alapellátás fejlesztése  

megvan, de … 



Az alapellátás fejlesztése  

  megvan, de … nem elég 
 

alapellátás szolgáltatásait illetően 

 (napközbeni ellátás, átmeneti gondozás) 

családgondozó 

 (25 család, 40 gyerek) 

prevenciós program 

 (minden gyereknek lehetőségek) 

mediációs, családterápiás lehetőség 



Az alapellátás fejlesztése  

 

 lehetne, de nincs 



Az alapellátás fejlesztése  

   lehetne, de nincs megfelelő 

 hetes iskolák (vagy gyermekvédelmi kollégiumok) 

 pszichoterápia szükség szerint, akár ingyen is 
(gyereknek, felnőttnek, családnak) 

 pszichiátriai ellátás (ambuláns, bennfekvős) 

  



Az alapellátás fejlesztése  

 

 

muszáj lenne 

 



Az alapellátás fejlesztése  

   muszáj lenne 
 

iskolák megtartóerejének növelése 

gyermekorvosok együttműködésének elérése 

szakmai normák betartatása 

 (ismerjük a tragédiák hátterét, folyjanak szakmai 
átgondolások, legyenek tanulságok!) 

tudható legyen, mikor mit kell tenni 

 (protokollok szakmai szabadsággal) 

fizetéseink 



Az alapellátás fejlesztése  

 

 

 

 lehetetlen - tehetetlen 



Az alapellátás fejlesztése  

   lehetetlen – tehetetlen 

kapcsolattartási, válásos ügyek 
  (jogászokkal, vagy anélkül) 

mi lesz (van) a már nem tanköteles nagyokkal 

a magántanulók megoldatlan helyzete 
  (már meg sem kell kérdezni a gyerekjólétit) 

kényszervándorlók - új „lakhatási” formák 
  (névleges hajléktalanság, lakókocsi-sufni, szobáztatás) 

 


