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Átfogó értékelés Dörgicse Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2011. évi ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése előírja,
hogy a Képviselő-testületnek évente tárgyalni kell a gyermekvédelmi feladatok
ellátását. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. számú
rendelet írja elő. Az értékelés ennek megfelelően készült és a következőkben
terjesztem elő:
1./ Dörgicse községben, 2011-ben a lakosok száma 317 fő a 18 év alatti
gyermekek száma 51 fő volt. A gyermekek a lakosság 19 %-át teszi ki. Az előző
évi gyermeklétszámhoz viszonyított csökkenés a 18. életév betöltése miatt
következett be.
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Felsőfokú oktatási intézményben 3 fiatal végez tanulmányokat.

Négy egyedülálló szülő 5 gyermeket nevel. A többi gyermeket egész családban
nevelik. A község családjaiban a gyermekek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődése biztosított, mivel a legtöbb szülő felelősséggel látja el feladatát.

2./ A gyermekek pénzbeli ellátása:
Az önkormányzat 2011. évben is kiemelt figyelmet fordított a gyermekes
családok segítésére:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 10 fő részesült, akik
egyszeri támogatást 116 e Ft értékben kaptak.
- Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményt 78 fő kapott 529 e Ft értékben
ebből:
- Tankönyvtámogatást 22 fő kapott 290 e Ft értékben.
- 1 gyermek kapott születési segélyt 20 e Ft értékben.
- Mikulás csomaggal 36 gyermeket ajándékoztunk meg. A csomagok
értéke 29 e Ft volt.
- 0-3 éves korúak támogatására 9 fő részére 90 e Ft-ot fordítottunk.
- 10 fő óvodások 100 e Ft támogatást kapott.
- Az Arany János Tehetséggondozó Programban 4 fő részére 140 e Ft
ösztöndíjat fizettünk.
- Bursa ösztöndíjjal 3 fő tanul felsőfokú iskolában. 2011. évben kifizetett
támogatás 3 fő részére 125 e Ft.
- Méhnyakrák elleni oltóanyagot 9 fő részére vásároltunk 431 e Ft értékben.
Az összes szociális kiadás 2011. évben 3.222 e Ft volt, ebből a gyermekekre
fordított összeg 1.341 e Ft (41,6 %). Az előző évihez viszonyítva 22,4%-al nőtt
a gyermekekre fordított támogatás összege.
2011. évben segélykérelmet az önkormányzat nem utasított el.
3./ Személyes gondoskodás:
Gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgáltatást 2011. évben is a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Kistérségi Többcélú
Társulással kötött megállapodás alapján látta el.
Az ellátási területünkhöz tartozó Balatonfüred városban és 11 községben kísérik
figyelemmel az ott élő 3089 fő gyermek életkörülményeit, szociális helyzetét.
Dörgicsén a gyermeklétszám 51 fő volt.
Szolgáltatási-, szervezési tevékenységük során a prevenciós céllal létrehozott,
„Szivárvány” Gyermek Klub, kezdetben a beilleszkedési és kommunikációs
nehézségekkel küzdő gyermekek számára nyújtott lehetőséget részképességeik
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fejlesztésére. A felmerült igényekhez igazodva ez a szolgáltatás már valamennyi
érdeklődő gyermek, család és gyermekintézmény számára nyitottá, elérhetővé
vált. A Klub év közben heti rendszerességgel működik. 2011. évben 30
alkalommal volt klubfoglalkozás, amelyen átlagosan 15 gyermek vett részt
alkalmanként. A Klubban az aktuális ünnepekhez, és az azokhoz kötődő
hagyományokhoz igazodva számos rendezvényt szerveztek E mellett minden
évszakban igyekeztek élni a Balaton-part közelsége által kínált változatos
programlehetőségekkel is.
A nyári szünetben heti rendszerességgel szerveztek szabadidős programokat a
gondozásba vett gyermekek számára. A gyermekek jelentős részének hasonló
jellegű programokon való részvételre nagy valószínűséggel nem nyílna más
módon lehetősége. Fontosak a nyári programok a gyermekek nyári felügyelete
miatt is, mivel a szülők nagy része szezonális munkát végez.
Dörgicse községből 2 gyermek vett részt rendszeresen a nyári programokon.
A Klubnak az ünnepekhez, hagyományokhoz kötődő rendezvényei:
- Téli sportok a befagyott Balatonon;
- Farsangi mulatság;
- Húsvéti ünnepkör: tojásfestés, locsolóvers tanulás;
- Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban látogatás;
- Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs feladatinak
megismerése
- Sportfoglalkozás, mozi látogatás;
- Paloznaki Tájház, mézesbáb készítés;
- Halloween Party, arcfestés és jelmezkészítés, tökfaragás;
- Adventi készülődés, mézeskalácssütés;
- Mikulás ünnepség;
- Luca napi ünnepváró: kézműves foglalkozás, hagyományok,
népszokások megismerése, csuhézás, mézeskalács díszítés,
ujjfonás, jóslás, boszorkányjelmez készítés.
A programok megvalósítását több vállalkozás, magánszemély, egyházi- és civil
szervezet is segítette felajánlásokkal, adományokkal, szolgáltatásokkal.
A Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval melyben a
a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentésével, az ifjúságvédelemmel, a drogprevencióval, családon belüli erőszak megelőzésével és a szolgáltatási és
szervezési feladatok hatékonyságának növelésével kapcsolatos feladatokat
rögzítették.
A bűnmegelőzési és drog-prevenciós tevékenység keretében együttműködtek a
Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsággal, a Kábítószer Egyeztető
Fórummal. A Kábítószer Egyeztető Fórummal, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézettel közösen átfogó szociológiai vizsgálatot végeztek az
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általános iskolák 8. valamint a középiskolák 10. évfolyamában. Hat általános
iskolából és három középiskolából 384 tanuló vett részt. A felmérés célja a
fiatalok egészségkárosító magatartásformákról alkotott véleményének, az
illegális drogokkal kapcsolatos ismeretanyagoknak, attitűdjüknek megismerése.
A vizsgálat főbb tapasztalatai voltak:
- Az egészséges életmód elkötelezetteinek aránya kicsivel rosszabb, mint más
hasonló nagyságú városban mértek.
- A sport nagyobb szerepet játszik a diákok életében, feltehetően a helyi
élsport jelenlétének és az iskolai testnevelés magas színvonalának
köszönhetően.
- A dohányzás és az alkoholfogyasztás elfogadottsága jellemzően nő az
életkor növekedésével.
- A diákok életvitelében így magatartás, szorgalom, átlagos képesség, fizikai
állapot és egészségmagatartás terén a pedagógusok nagy többsége romlást
érzékel.
A bűncselekményt elkövető fiatalok gondozása, és az ismételt bűnelkövetés
megelőzése mellett cél volt a deviáns életvitel és a törvénybe ütköző
magatartásformák kialakulása okainak a feltárása is.
Az észlelő és jelzőrendszer működtetése kapcsán 7 alkalommal szerveztek
szakmaközi megbeszélést. Ezek témái: az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos
tudnivalók, az iskolai agresszió kezelése és a gyermekvédelmi törvény
változásainak áttekintése.
A jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetése alapvető célkitűzés, mivel ez
a veszélyeztetett gyermekek számára kellő időben és megalapozott
szakmaisággal biztosított segítségnyújtás egyik nélkülözhetetlen feltétele. A
jelzőrendszer tagjai 154 alkalommal küldtek jelzéseket.
Összesen 450
alkalommal 182 gyermek érdekében tartottak esetmegbeszélést, konzultációt.
Március 31-ig minden településen értékelték a jelzőrendszer működését és a
gyermekjóléti alapellátás formáit.
A gondozási tevékenységet 4 fő családgondozó látja el. 2011-ben 182
gondozási eset volt, ami 133 családot érint.
A Gyermekjóléti Szolgálat a következő főbb veszélyeztető tényezők és jelentős
negatív hatásuk mellett látta el gondozási tevékenységét:
Szülők
vonatkozásában:
a
munkanélküliség,
az
eladósodás,
szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus, pszichiátriai betegségek.
- Gyermekek vonatkozásában: magas óraszámú igazolatlan iskolai hiányzások,
szabálysértés ill. bűncselekmény elkövetése, magatartászavar, oktatási
intézményekbe való beilleszkedési nehézségek, és a rossz higiéniás viszonyok
miatt nehezen kezelhetővé váló, ezért ismételten visszafertőző fejtetvesség.
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A gondozásba vett családoknál túlnyomó többségben ezek a problémák fokozott
formában jelentkeztek.
Gondozási tevékenységük Dörgicsén: A község területén a 2011-es év folyamán
3 családból 6 gyermek részesült a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában. Ezen
belül egy család 2 gyermek esetében az év során már fennálló védelembe vétel
megszűnt. Egy esetben a védelembe vétel már nem bizonyult megoldásnak a
gyermeket is veszélyeztető lakáskörülmények felszámolásában, az év végén
családba fogadás keretein belül a településről a kislány elköltözött. Testvére
önmagát is veszélyeztető magatartást tanúsított, így nála ideiglenes elhelyezés,
majd átmeneti nevelésbe vétel vált indokolttá. A többi családnál a gyermekek az
alapellátás keretein belül gondozásban részesülnek.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység az egyes gyermekek esetében kezelt fő
probléma típusai szerint a következő volt:
- 2 gyermeket anyagi, megélhetési,
- 2 gyermeket szülők vagy család életvitele,
- 2 gyermeket fogyatékosság, retardáció probléma miatt láttak el.
Kezeltek még gyermeknevelési, magatartás-, ill. teljesítményzavar és
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos problémákat is. A kezelt problémák száma
a 6 gondozott gyermek esetében 15 volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma Dörgicsén 2011ben:
- információnyújtás
49
- tanácsadás
43
- segítő beszélgetés
39
- hivatalos ügyben közreműködés
5
- elhelyezési tárgyaláson való részvétel
1
- családlátogatás
37
- közvetítés más szolgáltatásba
1
- szakmaközi megbeszélés
21
- védelembe vétel felülvizsgálati
tárgyaláson való részvétel
1
- konfliktuskezelés
2
- adományozás
7
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása Dörgicsén 2011-ben
nem merült fel.
A Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területén 2011-ben pszichológiai tanácsadás
139, jogi ügyekben ingyenes tanácsadás 29 alakalommal vált szükségessé.
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A gyermekek napközbeni ellátása:
A községben gyermekellátást végző intézményeknél változás nem történt.
Továbbra sem működik sem önkormányzati, sem egyéb fenntartásban
napközbeni ellátást nyújtó intézmény.
A védőnővel, háziorvossal, az oktatási intézmények pedagógusaival, gyermekés ifjúságvédelmi felelőseivel, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóval az
Önkormányzatnak és a Körjegyzőségnek jó a kapcsolata. A gyermekekkel
kapcsolatos feladatokról rendszeres köztük a konzultáció.
A 0-2,5 , 3 éves korú gyermekek gondozását otthon az anyukák végzik.
Az óvodás és alsó tagozatos gyermekek napközbeni ellátását a Balatonfüredi
Kistérségi Többcélú Társulás keretében működő, Pécsely székhelyű tagóvoda és
a tagiskola végezte. A felső tagozatos iskolások a balatonfüredi Bem József
Általános Iskolába járnak, ahol délután tanulószobát vehetnek igénybe.
Az étkeztetés az óvodában és az iskolai menzán megoldott. 2011-ben
valamennyi igénylő gyermek számára biztosított volt az ellátás, egy gyermeket
sem kellett elutasítani.
A szülők választása szerint több gyermek a környező településeken működő
közoktatási intézményeket veszi igénybe (pl. Balatonakali, Tihany). Innen a
gyermekek védelmével kapcsolatban jelzés nem érkezett.
A szabadidő hasznos eltöltését is igyekszik az önkormányzat elősegíteni.
Továbbra is működik a Könyvtárban a Teleház, ahol biztosított a számítógép és
az Internet használatát. Az itt szervezett adventi játszóház sikeres volt.
A jó tanulmányi eredményeket továbbra is díjazza a Falunapi ünnepségen a
Közalapítvány.
A falugondnoki autó a vidéki programokhoz rendelkezésre áll. 2011-ben
kirándulásra, erdei óvodába és szereplésekhez szállította az óvodásokat,
iskolásokat.
A gyerekek részt vesznek a közösségi programokban, pl. nyári kulturális
rendezvények, nemzeti ünnepek, Négy Falu Találkozója, füredi rendezvények.
A nemzeti és közösségi ünnepeken rendszeresen színvonalas műsort adnak az
óvodások, iskolások.
Az Önkormányzat biztosítja a játszóteret, a sporteszközök használatát.
A gyermekek átmeneti gondozása
Dörgicsén átmeneti gondozást nyújtó intézmény nincs. Évek óta ilyen ellátási
igény nem merült fel.
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4./ Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
2011. évben egy védelembe vett gyermek ideiglenes elhelyezésére és egy
gyermek védelembe vételének felülvizsgálatára kerület sor. A két gyermek egy
családba tartozik.
Az egyik védelembe vett gyermek ideiglenes elhelyezését a családgondozó
javasolta, mivel a féléves értékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a család
részére előírt magatartási szabályok nem teljesültek és újabb veszélyeztető
körülmények jelentek meg a család életében. A kialakult helyzet során a
gyermek önmagát veszélyeztető élethelyzetbe sodorta. A városi gyámhivatal az
ideiglenesen elhelyezett gyermek átmeneti nevelésbe vételéről döntött, ezért a
védelembe vételét meg kellett szüntetni.
A másik gyermek védelembe vételét a jegyző a felülvizsgálat során továbbra is
fenntartotta, mivel a veszélyeztető okok, - a család lakás- és életkörülményeivel
kapcsolatos problémák, a szülők életvezetéséből, alkoholfogyasztási szokásaiból
eredő konfliktushelyzet, időnként instabil családi háttér - nem szűntek meg. A
veszélyeztetett gyermek családba fogadásához a városi gyámhivatal hozzájárult,
így 2011 végén más településre költözött, ezzel a jegyző illetékessége megszűnt.
5./ Felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
A Megyei Gyámhivatal 2011. évben a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság
tevékenységét nem ellenőrizte.
6./ Jövőbeni elképzelések:
Az Önkormányzat továbbra is tervezi, hogy a kisgyermekes, vagy a
gyermekeket vállaló szülők letelepedését az önkormányzati telkek vásárlásánál
vételár kedvezménnyel segíti.
Az Önkormányzat keresi a pályázati lehetőségeket ifjúsági közösségi szintér
kialakításához, ahol lehetőség nyílhat Ifjúsági Klub kialakítására.
A konditerem eszközeinek fejlesztését tervezi.
7./ A bűnmegelőzés érdekében tett intézkedések:
A balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Csoportjával
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Gyermekek és fiatalok bűncselekményt,
szabálysértést nem követtek el az elmúlt évben sem.
Kiskorú veszélyeztetése miatt sem indult eljárás.
Kábítószer fogyasztással illetve terjesztéssel összefüggő bűncselekmény nem
történt a településen.
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A rendőrség az iskolával, a gyermekjóléti szolgálattal közösen ismeretbővítő,
bűnmegelőzési előadásokat tartott a gyermekek áldozattá válásának megelőzése
érdekében.
A gyermek és fiatalkorúak bántalmazása a faluban 2011-ben nem történt.

8./Kapcsolat a civil szervezetekkel:

A „Dörgicséért” Közalapítvány hagyományosan évről-évre megrendezi a
Dörgicsei Napokat. A rendezvények bonyolításába bevonja a gyerekeket és a
fiatalokat. Ünnepség keretében kerül sor a jó tanulók jutalmazására is.
Civil szervezet a községben gyermekvédelmi alapellátásban, szakellátásban nem
vesz részt.
Dörgicse községben, 2011. évben, a gyermekvédelmi alapellátást megfelelőnek
értékelem és kérem az átfogó értékelés elfogadását.

Dörgicse, 2012. május 21.

Kis-Pál Miklós
polgármester
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