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A Család és-Gyermekjóléti Szolgálat feladata

- személyes gondoskodást nyújtó alapellátás(körzetes elosztás, cselekvési terv, ügyintézés, információ nyújtás, krízis ellátás,)
- klasszikus családsegítői feladatok
- szolgáltatások közvetítése (Bárka, Önkormányzat, Civil, Egyházi…stb)
- szociális munka csoportokkal (klubok műkődtetése)
- KEF
- szünidei gyermekétkeztetés koordinálása, lebonyolítása
- jelzőrendszer működtetése
- menekültekkel/oltalmazottakkal való szociális munka

Törvényi háttér

- 1993. évi III. Törvény                        - 1/2000  (1.7)  SzCsM rendelet
-1997.évi XXXI. Törvény     - 2016. április Protokoll megjelenése
- 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet



Szolgáltatások közvetítése (önkéntes, ingyenes)

-Családsegítés ( tanácsadás, információ nyújtás, szolgáltatás közvetítés)
                                   -szolgáltatás közvetítés történhet.:- Bárkán belüli szolgáltatás pl.:klubok,                  gyerek,-felnőttpszichológus, mediáció, fejlesztés, családterápia…stb

          - Egészségügy felé pl.: addiktológiai ellátás, egészségügyi alap ill. szakellátás, pszichiátria
           - idősellátás, házi segítségnyújtás
           - Nevelési Tanácsadó
           - Átmeneti gondozás-Csáó, Gyáó

-Munkavállalási Tanácsadás (álláskeresés, önéletrajz,-motivációs levél írás, interjúra felkészítés, infrastruktúra használata, tematikus klub foglalkozások)

- Ingyenes jogi tanácsadás 

- adományok közvetítése 



- hátralékrendezés-lakhatást segítő szolgáltatás
A szolgáltatás a család adósságainak rendezésében nyújt segítséget, valamint az ehhez kapcsolódó tanácsadás  segít az újbóli adósságcsapda megelőzésében.

A., Hátralékrendezéshez kapcsolódó települési támogatás (3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 17§ szabályozza)

- 28% (71 ügyfél) megítélt támogatás

-11,2% (8 ügyfél) Hős utcai lakos

b., Hálózat Alapítvány (távhő, víz,-csatorna, hulladékkezelési díj ill. lakbér elmaradásban nyújt segítséget, ha a lakásbérleti szerződés már fel van mondva)

Hátralékkezelésben részt vett ügyfelek száma:253 fő

megítélt  támogatás

Hős utcai lakosnak megítélt  támogatás



A Szolgálat a Hős utcában

-Hős utcai alapellátott: 54 gyermek, 24 fő szülő
- Hős utcai gyermek Központ által ellátott: 36 gyermek

Megjelenési formák:
• Rendszeres, heti személyes jelenlét, családlátogatások
• Folyamatos , aktív kapcsolattartás a területileg illetékes oktatási,-nevelési, egészségügyi ellátást, 

valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekkel.
• Folyamatos egyeztetések a Bárka és a X. kerületi Önkormányzat között. 
• A lakók folyamatos személyes felkeresése, az egyéni élethelyzethez mért leghatékonyabb 

segítségnyújtás.
• Időfaktor ( családok lakhatási problémáinak lehetséges megoldása minimum 2-3 hónap)

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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