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CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK 
RENDSZERSZINTŰ ÁTALAKÍTÁSA 

 Települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálatok  

 szociális munka eszköztárával a családok elérése és életvitelben 
való segítése; (711 szolgálat) 

 jelzőrendszer működtetése; 

 Járási szinten család- és gyermekjóléti központok (197 központ) 

 speciális szakemberekkel és szociális munka  eszköztárával 
nyújtott szolgáltatások; 

 hatósági feladatokhoz kapcsolódó szociális munka 
 (esetmenedzselés); 

 



GYERMEKVÉDELMI ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZER 

Helyi szint – 2016 Járási szint – 2016 Megyei szint – 

2017 

Országos szint - 2017 

család- és gyermekjóléti 

szolgálat  

család- és gyermekjóléti 

központ 

fővárosi és megyei 

kormányhivatal 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

helyi jelzőrendszer 

szervezése, működtetése, 

együttműködési formák 

kialakítása, 

esetkonferenciák, 

szakmaközi 

esetmegbeszélések, éves 

szakmai tanácskozás 

folyamatos szakmai 

hátteret biztosít a 

települési szinten dolgozó 

családgondozóknak, 

jelzőrendszeri 

felelősöknek 

A  jelzőrendszerbeli 

működési 

problémák, 

nehézségek 

kezeléséhez nyújt 

segítséget 

Képzések  szervezése,  

Módszertan kidolgozása, 

24 órás ingyenesen 

hívható telefonos 

szolgáltatás 

működtetése 

06-80-630-155 

Jelzőrendszeri felelős  Járási jelzőrendszeri 

tanácsadó 

Jelzőrendszeri 

koordinátor 

Módszertani főosztály 

helyi jelzőrendszeri 

intézkedési terv 

Részt vesz a megyei 

értékelésben 

Megyei 

gyermekvédelmi 

rendszer értékelése  



A SZAKMAI MUNKA TÁMOGATÁSA 

Módszertani támogató hálózat kialakítása - Magyar Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (MACSGYOE) 
 

 Szakmai ajánlás és protokollok: 

 Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (ÚJ „jelzőrendszer ajánlás”), 

 Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer folyamatairól (ÚJ „jelzőrendszer protokoll”), 

 Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő 

munka folyamatairól (ÚJ „protokoll szociális segítőmunka”) 

 Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti 

szolgáltatások folyamatairól (ÚJ „protokoll esetmenedzselési feladatok”) 

 

 

 

 



Új feladatok, új kihívások, lehetőségek 

 Kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (2017-től) 

 Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás (EFOP-1.9.2.) 21 
Központban 

 Szociális diagnózis készítése (2018-tól), ehhez módszertani és 
finanszírozási támogatást nyújt - A szociális ágazat módszertani és 
információs rendszereinek megújítása (EFOP-1.9.4-kiemelt) 

 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018-tól), 
előkészítéséhez – Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése (EFOP-3.2.9-16) 

 Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP 1.4.2) 31 járásban  

 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (EFOP-1.9.5-16) 
való együttműködés 

 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (EFOP-
1.6.2-16) való együttműködés 

 



SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS   

A szociális diagnózissal egységes, a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások igénybevételét megelőző bemeneti szűrő kerül 
bevezetésre. 

A szociális diagnózis 

 az igénybevevő oldaláról a szolgáltatás igénybevételének, a szolgáltató 
oldaláról a szolgáltatás nyújtásának feltétele lesz, (azzal, hogy természetesen 
lesznek olyan szociális szolgáltatások is, amelyek igénybevételét nem előzi meg 
szociális diagnózis készítése), 

 felvételével láthatóvá válnak a szolgáltatási hiányok, 

 készítését a járásszékhely településeken működő család- és gyermekjóléti 
központok esetmenedzserei végzik,  

 felvétele strukturált interjú keretében történik, 

 elkészítésére 30 nap áll rendelkezésre az első találkozástól számítva,  

 felvételében az igénylőnek aktívan részt kell vennie, 

 nem törekszik jelenleg már meglévő, egy-egy szolgáltatási forma esetén 
alkalmazott felmérő módszer kiváltására. 

 
 

 



SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS   
Bevezetés ütemezése: 

 2017-2018 évben - EFOP-1.9.4. - A szociális ágazat módszertani és információs 
rendszereinek megújítása című projekt keretében - modellprogram.  

 szociális diagnóziskészítés módszertani kialakítása és támogatása,  

 a kialakítást végző szakértői hálózat felállítása, a szakértők felkészítése, 
szakmai támogatása, valamint próbafelvételek elvégzése, 

 járásonként egy fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser 
felkészítése és alkalmazása,  

 tevékenységüket folyamatosan segítik, támogatják a Módszertani támogató 
hálózat szakértői 

A szociális diagnózis felvételének esetei a projektben: 

 a szolgálatnál új ügyfélként jelenik meg 

 A központban új ügyfélként jelenik meg 

 a szolgálatnál gondozásban van - családsegítő elakad, vagy hosszú ideje 
„eredménytelen”  

 a központban speciális szolgáltatást igényel 

 2018. januártól kötelező feladat 

 



ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS BEVEZETÉSE 

 Előzmény: 2008-ra három fő irányzat különböztethető meg az iskolai szociális 
munkában:  

• „Belső” iskolai szociális munka vagy ún. hagyományos modell  
• „Külső” iskolai szociális munka vagy ferencvárosi modell  
• Pécsi modell 

 2015. január 1-től lehetőség a gyermekjóléti szolgálat keretein belül (Gyvt. 39. § (3a) – 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében) 

 EFOP-3.2.9. – modell program 2017-2019.  (Szakmai támogatás: EFOP-1.9.4.) 

 Program másfél tanévet követ, 2017. szeptembertől 2019. februárig kifutó támogatás.  

 Teljes támogatási keret 2,05 milliárd forint, amelyből 54 járási család- és 
 gyermekjóléti központ vesz részt a projektben. 

 2018 - szeptembertől teljes körű bevezetés - Új elemként jelenik meg a család- és 
gyermekjóléti központok szolgáltatási körében 

 a 2018. évi központi költségvetésben szeptember - december hónapokra a forrás 
 rendelkezésre áll,  mintegy 1 379,90 millió forint összegben 

 

 



ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS 

Személyi feltétel: 

1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 

1 fő óvodai és iskolai szociális segítő 

 

Képesítés: felsőfokú szociális végzettség, iskolai szociális munkás, 

család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, 

család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 

óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 

előadó, gyógypedagógus 



ÁTMENETI GONDOZÁS  

KAPACITÁSOK ÉS KIHASZNÁLTSÁG 

Átmeneti gondozás 
Intézmények 

száma (db) 
Férőhelyek 

száma (db) 
Kihasználtság 

Családok átmeneti 

otthona 
127 4041 88,6% 

Gyermekek 

átmeneti otthona 
33 445 60,0% 

Helyettes szülő 
  364 3,7% 

Összesen: 160 4850 50,8% 



CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA – 

KÜLSŐ FÉRŐHELY 
 

A családok átmeneti otthona a külső férőhelyeken biztosíthatja 

azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra 

támogatással képesek. 

A külső férőhelyen történő ellátás időtartama a csáo-ban töltött 

idővel együtt sem haladhatja meg a három évet.  

A külső férőhelyen kedvezményes lakhatást, és ha az önálló 

életvitel fenntartása érdekében szükséges, szociális munkát kell 

biztosítani. 

A külső férőhelyek esetében a költségvetési támogatás a normál 

férőhelyekhez képest csökkentett mértékben illeti meg a 

fenntartót. 
 



CSÁO KÜLSŐ FÉRŐHELY SZABÁLYAI 

A 15/1998.(IV.30.)NM rendelet módosítása Tárgyi feltétel:  A 

külső férőhely a család életvitelszerű tartózkodására szolgáló lakás, 

amelynek 

- száraznak, világosnak és jól fűthetőnek kell lennie, 

- rendelkeznie kell  az alapvető berendezési és használati 

tárgyakkal, 

- nem lehet 30 km-nél messzebb a csáo székhelyétől, és 

tömegközlekedéssel 1 órán belül el lehessen érni. 

Személyi feltétel:  családgondozó - heti 4 óra/külső férőhely 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
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