
Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről a 2017.évre 

vonatkozólag JÁNOSSOMORJA településen 

A Mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ személyes gondoskodást nyújtó, 

gyermekjóléti alapellátásokat és szociális alapszolgáltatást végző intézmény. Célunk, hogy a 

szolgáltatásunkat igénybe vevő gyermekek, felnőttek, családok részére magas szakmai 

színvonalú ellátást nyújtsunk.  

A járásszékhelyen kötelező feladatellátásában működő Család és Gyermekjóléti Központ 

kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer működtetése, a gyermekvédelmi rendszerben 

szereplők munkájának összehangolása. 

A feladatellátás első lépcsőfoka a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, mely valamennyi 

településen elérhető a lakosság számára. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül a 

családsegítők napi szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a Család- és Gyermekjóléti 

Központban dolgozó esetmenedzserekkel. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata az, 

információnyújtás, hivatalos ügyek intézése, prevenciós szolgáltatások, tanácsadások 

szervezése a településen élők számára. 

A településen dolgozó családsegítő munkatársak: Cseh- Gáll Bernadett, Horváth Sarolta 

Demográfiai adatok: 

 
0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62felett Összes 

férfi 73 72 263 112 266 446 838 481 508 3059 

nő 82 75 251 122 265 440 710 466 654 3065 

Összes 155 147 514 234 531 886 1548 947 1162 6124 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (2017):   67 fő 

Gyermekétkeztetésre jogosultak száma (2017):      11 fő 

Gyermekétkeztetést ténylegesen igénybe vevők száma (2017):   11 fő 

A  családsegítő ügyfélfogadása: 

Nap Időpont Helyszín 

hétfő 8.00 - 12.00 Aranykapu Tagóvoda, Jánossomorja, Kossuth u. 12. 

kedd 8.00 - 16.00 Szakmai nap 

szerda 8.00 - 12.00 Aranykapu Tagóvoda, Jánossomorja, Kossuth u. 12. 

csütörtök 8.00 - 12.00 Aranykapu Tagóvoda, Jánossomorja, Kossuth u. 12. 

péntek 8.00 - 12.00 Aranykapu Tagóvoda, Jánossomorja, Kossuth u. 12. 
 

A településen: 

• alapgondozásba vett személyek száma:      22 fő  
ebből család           12 cs. 

• védelembe vett gyermekek száma:       16 fő 
• egyszeriként nyilvántartott személyek száma:     183fő 
• tanácsadottként nyilvántartott személyek száma:     92 fő 

A szolgáltatást igénybe vevők: 



1. Neme, életkora 

 
0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62felett Összes 

férfi 1 2 8 
  

2 1 
  

14 

nő 
 

2 10 3 3 5 6 1 1 31 

Összes 1 4 18 3 3 7 7 1 
 

45 

 

2. Gazdasági aktivitása 

Gazdasági aktivitás Fő ebből nő/lány 

Foglalkoztatott 10 7 

Munkanélküli 6 6 

Inaktív: 3 3 

   ebből :nyugdíjas 
  

   ebből: 15 éves v.       idősebb tanuló 1 1 

Eltartott 0-14 év közötti gyermek 26 15 

Összesen: 45 31 

 

3. Iskolai végzettség: 

Iskolai végzettség a. Fő a-ból : 0-17 

éves 

a-ból: 

nő/lány 

Ált. isk. nyolc osztálynál kevesebb 26 26 15 

Általános iskola nyolc osztálya 8 1 8 

Befejezett szakmunkásképző iskola, 

szakiskola 

9 
 

6 

Befejezett szakközépiskola 
   

Befejezett gimnázium 1 
 

1 

Érettségire épülő befejezett OKJ iskola 
   

Felsőfokú iskola (főiskola, egyetem) 1 
 

1 

Összesen: 45 27 31 

 

4. Családi összetétel: 

Családi összetétel Családok 

száma 

Egyedül élő 1 

Házastársi/élettársi kapcsolat gyermek nélkül 
 

Házastársi/élettársi kapcsolat 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel) 8 

Házastársi/élettársi kapcsolat 3 v. több gyermekkel (eltartott fiatal 

felnőttel) 

1 

Egy szülő 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel) 
 

Egy szülő 3 v. több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel) 1 

Egyéb 
 

Összesen: 11 

 

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma hozott problémák típusa szerint: 



Probléma típusa Személyek száma 

elsődleges probléma 

szerint (fő) 

Problémák halmozott 

száma (db) elsődlegessel 

együtt 

0-17 18- 0-17 18- 

Életviteli 4 2 8 15 

    ebből:szenvedélybetegség 7 10 27 20 

Családi-kapcsolati konfliktus 
 

2 
 

4 

Családon belüli bántalmazás 2 1 9 2 

Elhanyagolás 2 
 

5 
 

  ebből:oktatási-nevelési  
    

Gyermeknevelési 6 2 14 30 

Gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 

4 
 

10 30 

Magatartás-, teljesítményzavar 2 
 

5 
 

Fogyatékosság 
    

Lelki-mentális 1 1 2 3 

Egyéb egészségi probléma 
  

1 1 

Foglalkoztatással kapcsolatos 
  

1 1 

Anyagi (megélhetési,lakhatással 

összefüggő) 

  
6 2 

Ügyintézéssel kapcsolatos 
 

1 
 

45 

Információkéréssel kapcsolatos 
  

3 33 

Egyéb 
  

2 
 

Összesen: 26 19 66 152 

 

Szakmai tevékenység adatai: 

Megnevezés Szakmai 

tevékenység 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Információnyújtás 251 110 

Segítő beszélgetés 266 100 

Tanácsadás 57 33 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 30 53 

Közvetítés 

ellátásokhoz való 

hozzáféréshez 

pénzbeli 3 3 

természetbeni 
  

Közvetítés másik szolgáltatáshoz 9 9 

   ebből:átmeneti 

gondozásba 

2 4 

központhoz 12 11 

Szociális segítő 

tevékenység 

saját ügykörben 
  

egyéni gondozási-nevelési 

terv megvalósításába 

központ által bevonva 

  



szociális válsághelyzetben 

lévő kiskorú várandós anya 

gondozása 

  

Esetkonferencia 20 12 

Esetmegbeszélés 7 12 

Környezettanulmány elkészítésében való 

közreműködés 

8 13 

Családlátogatás 197 169 

Összesen: 947 597 

 

Mely jelzőrendszeri tagokkal tartotta a kapcsolatot, milyen gyakorisággal: 

1. Háziorvosi Szolgálat  heti  havi  igény szerint 

2. Iskola  heti  havi  igény szerint 

3. Jegyző  heti  havi  igény szerint 

4. Óvoda  heti  havi  igény szerint 

5. Polgármester  heti  havi  igény szerint 

6. Rendőrség  heti  havi  igény szerint 

7. Szociális ügyintéző  heti  havi  igény szerint 

8. Védőnői Szolgálat  heti  havi  igény szerint 

A Család- és Gyermekjóléti Központban dolgozó esetmenedzserek, a feladatellátás következő 

szintjén segíti a Járási Gyámhivatal munkáját, a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció 

előkészítésével a gyermekek védelme érdekében.  

A településen a hatósági intézkedések száma az alábbiak szerint alakult: 

 Hatósági intézkedés típusa A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek száma 

1 védelembe vett  19 

2 családba fogadott  6 

3 nevelésbe vett 5 

4 ideiglenes hatállyal elhelyezett 6 

5 utógondozott - 

6 egyéb, egyszeri esetekben 7 

7  

 

Összesen:  40 

A gyámhatósággal, a családsegítővel és a jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jónak 

mondható. Ez nagyban megkönnyíti a terepen végzett munkát, valamint az adminisztrációt és 

a javaslattételt is. 

 

 

 

 



Család- és Gyermekjóléti Központ kötelező feladatainak egyike a speciális szolgáltatások 

nyújtása.  

A településről az igénybe vevők száma az alábbiak szerint alakult a 2017-es évben: 

Szolgáltatások megnevezése Fő Szolgáltatási alkalmak száma 

Jogi tanácsadás 5 7 

Pszichológiai tanácsadás 17 60 

Kórházi szociális munka 9 9 

Családterápia 5 30 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaként működik a DrogPont 

Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat, mely prevenciós jelleggel szervez iskolákban, 

közösségi- és művelődési házakban programokat, előadásokat. Jánossomorja településről 5 fő 

vette igénybe önként segítséget kérőként a DrogPont szolgáltatását.  

Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében működésünk célja az, hogy nyitottan fogadjuk a 

különböző gondokkal küzdő, krízishelyzetbe került gyermekeket és teremtsünk olyan 

körülményeket, helyzeteket, amelyben a gyermek biztonságot, szeretetet, megbecsülést kapnak. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában a településről igénybevétel 7 fő számára történt (6 fő 

gyermek, 1 fő szülő) a 2017-es évben. 

Készenléti telefonra 4 esetben érkezett jelzés a településről. 

Családterápia szolgáltatást egy család vett igénybe a településről. 

Tapasztalatok: Jánossomorjára jellemző a színes civil élet, sok közösségi programot 

szerveznek elsősorban a művelődési és a közösségi házban. 

Számtalan civil szervezet várja az érdeklődőket, többek közt a Jánossomorjai Sportegyesület, 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Örökség Kulturális Egyesület.  

A településen bölcsőde, óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti iskola várja a gyermekeket. 

Három háziorvos, egy gyermekorvos látja el a betegeket, a védőnői szolgálatban ketten vannak. 

A családsegítő szolgálat számára a somorjai Aranykapu Tagóvodában biztosítottak helyet. A 

következő tárgyi feltételek adottak: internet elérés, nyomtató; fénymásoló az óvodavezető 

irodájában érhető el. 

Ami nehézséget okoz, hogy a családsegítő iroda meglehetősen a város peremére szorult. 

Ezenkívül az óvodai helyiség nem igazán alkalmas irodának, különösen olyan esetekben, 

amikor egy család jön be ügyfélfogadásra, mivel nem férnek el.  

A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés jó, különös tekintettel az általános iskolára, 

óvodára, védőnői szolgálatra. Az önkormányzati tagokkal való személyes érintkezést, 

konzultációt is nehezíti, hogy az iroda messze esik a hivataltól.  

Nagy problémát jelentenek számukra a Romániából Magyarországra időszakosan áttelepülő 

családok, mivel az osztrák idénymunka végeztével újra hazaköltöznek, s rendre kiveszik 



gyermekeiket az iskolából. Amikor a következő évben újra jönnek, ismét beíratják ezeket a 

gyerekeket a helyi iskolába, ahol ugyanazt az osztályt kell járniuk, hiszen a tananyag egészen 

más Romániában, mint itt. Erre a problémára sajnos még nem találtunk megoldást. 

A szolgálathoz fordulók leginkább információnyújtásban, tanácsadásban, hivatalos ügyekben 

való közreműködésben, kapcsolattartási nehézségek rendezésében, foglalkoztatással, 

lakhatással kapcsolatos problémák, családi konfliktusok megoldásában kértek segítséget. 

Jánossomorján az a tapasztalat, hogy az elmúlt évben nagyon sok család költözött a településre. 

A lakhatási nehézségek felerősödtek, nehéz albérlethez jutni. Sok család küzd lakhatási 

problémákkal, anyagi nehézségekkel.  
 


