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GYERMEKVÉDELMI TANÁCSKOZÁS 2015 
HALIMBA- ÖCS- SZŐC 
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, Halimba, Öcs, Szőc községekben a 
2014-es évről 
 
 A gyermekvédelmi rendszer helyi működésének jellemző adatai, tapasztalatai a jelzőrendszer 
tagjainak írásos tájékoztatója alapján: 
 
A tanácskozás célja az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységének értékelése, vélemények, 
javaslatok, ötletek megfogalmazása, melyek a további hatékonyabb gyermekvédelmi 
tevékenységet, illetve az eredményesebb együttműködést segítik.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége és adatai: 
 
A szociális és gyermekjóléti szolgálat kötelező feladatait Halimba, Öcs, Szőc településeken 
2013. 07. 01.-e óta a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el  társulási 
formában.  
 Halimba, Öcs, Szőc községekben a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói feladatait napi 6 
órában, a Családsegítés szakmai egység családgondozási feladatait napi 2 órában látom el. 
Végzettségem szociálpedagógus és családpedagógus, ez megfelel a családgondozói munka 
betöltésére vonatkozó képesítési előírásoknak. 
 
A 2014. évi ügyfélforgalom a Gyermekjóléti Szolgálatnál 2014. január. 1-től 2014. 
december. 31-ig  Halimba, Öcs, Szőc községekben 585 fő volt, ebből 297 volt a 
családlátogatások száma. 
 A klienseket a Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyiségében fogadtam, valamint 
otthonukban kerestem fel. Fogadóórát minden településen heti rendszerességgel tartottam, 
Halimbán minden hétfőn 9-11 óráig az Orvosi Rendelő épületében, a Tanácsadó 
helyiségében, Öcsön minden szerdán 10. 30-12. 30-ig, a könyvtár helyiségben, Szőcön 
minden csütörtökön 9.30-11.30 óráig, szintén a könyvtárban.  
 
 
Alapellátás, védelembe vétel, átmeneti nevelés: 
 
Halimbán, Öcsön és Szőcön 2014-ben összesen 28 család, 59 gyermek gondozását láttam el, 
együttműködési megállapodás alapján. Ezen kívül még további 32 gyermek esetében 
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nyújtottam segítséget a felmerülő problémák megoldásához. Ezeknél a gyerekeknél a 
probléma nem volt annyira súlyos, így elegendő volt 1-2 alkalom a rendezésükhöz. 
 
Halimbán 19(35GY) családot gondoztam, melyből 2 családban volt védelembe vétel .Ez 4 
gyermeket érintett. Egyik családnál 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt került sor a 
védelembe vételre, a másik 3 gyerek esetében a gyermekek elhanyagolása indokolta a 
védelembe vételt. 2 (4gy) családdal fennálló átmeneti nevelés miatt voltam kapcsolatban. Egy 
család esetében utógondozói feladatokat láttam el, 14 család esetében az alapellátás keretén 
belül végeztem veszélyeztetettséget megszüntető, valamint veszélyeztetettséget megelőző 
családgondozást. 
 
 
 
Szőcön 6(15 GY) család gondozását láttam el, ebből 5 családot alapellátásban gondoztam, 1 ( 
családban (2 gyerek) védelembe vételre került sor a szülők elhanyagoló magatartása miatt.  
 
Öcsön 3(9GY) család gondozását láttam el, itt 2család(3gyerek) esetében került sor 
védelembe vételre. Egyik családnál a fiatalkorú 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzásai, 
másik családnál a gyermek külön élő szülő általi bántalmazása miatt. 
 
  
A Gyermekjóléti Szolgálatok családgondozói feladatukat a szakmai jogszabályok – az 1997. 
évi XXXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről – alapján 
végzik. 
 
Környezettanulmányt felkérésre 8 alkalommal készítettem, ilyen jellegű felkérés általában a 
gyámhivataltól, pártfogó felügyelői szolgálattól, gyámhatóságtól érkezik. Minden esetben 
környezettanulmány készítésére kerül sor a gyermekjóléti szolgálathoz érkezett jelzések 
kapcsán is. 
 
2014-ben összesen 35 írásbeli jelzést fogadtam. Jelzési kötelezettségükkel főleg a 
jelzőrendszer tagjai éltek, különösen a közoktatási intézmények (25 alkalommal), védőnői 
szolgálat, háziorvos, gyámhivatal. 
A jelzések kapcsán környezettanulmányt készítettem, a jelzést küldőt írásban tájékoztattam a 
tapasztalatokról, a további intézkedésekről (családgondozás alapellátás keretében, védelembe 
vételi javaslat). 
Az Ajka Városi Gyámhivatalban 1 alkalommal vettem részt átmeneti nevelés felülvizsgálata 
kapcsán tartott értekezleten, 1 alkalommal családba fogadás felülvizsgálati tárgyalásán, 
továbbá 7 alkalommal védelembe vételi tárgyaláson. 
 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében ebben az évben is működtettem az 
észlelő- és jelzőrendszert.  
A településeken 6 alkalommal tartottam jelzőrendszeri megbeszélést. A megbeszéléseken 
jellemzően az iskola igazgatónője és ifjúságvédelmi felelőse, az óvodavezető és óvodai 
gyermekvédelmi felelős, a védőnő és a művelődésszervező szokott részt venni. A 
jelzőrendszer működése megfelelő, tagjai szinte napi kapcsolatban vannak egymással, így 
probléma esetén hatékonyabb az együttműködés. 
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Az elmúlt évben több alkalommal kerítettünk sort közös családlátogatásra a védőnővel és az 
iskolai ifjúságvédelmi felelőssel. Ezek a családlátogatások hasznosnak és hatékonynak 
bizonyultak.  
Rendszeresen, havonta egy alkalommal részt vettem a Gyermekjóléti Szolgálat 
esetkonzultációján, ahol lehetőségem volt az aktuális információk és feladatok 
megbeszélésére, problémás esetek feldolgozására. 
2014-ben továbbképzésen nem vettem részt. Március 25-én a családgondozó kollégákkal 
Szupervízión vettem részt, továbbá 1 alkalommal a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának. ülésén is 
részt vettem 
  
Prevenció, szabadidő szervezés:  
A prevenciót a gyermekvédelmi munka fontos részének tartom, ezért igyekeztem minél több 
szabadidős program szervezésében és lebonyolításában részt venni. 
 
Húsvéti Játszóház 
2014. április 16-án részt vettem a helyi művelődési házzal és óvodával közösen szervezett 
játszóház lebonyolításában Halimbán. 
A programon összesen kb. 40 gyerek vett részt, Halimba és Szőc településekről. Lehetett 
tojást díszíteni szalvéta technikával, különböző tojástartókat, asztali- és ajtódíszt készíteni 
színes papírból és különböző szárított növényekből.  
Én a hagymahéjas tojásfestés rejtelmeibe próbáltam beavatni az érdeklődő gyerekeket.  
 
Gyermeknap 
2014. május 30-án részt vettem a halimbai általános iskolával és művelődési házzal közösen 
szervezett gyermeknap szervezésében és lebonyolításában. 
A program kb. 120 gyerek részvételével zajlott Halimba és Szőc településekről. A gyerekeket 
reggelivel kínáltuk, utána különböző ügyességi versenyeken vehettek részt csoportokba 
szervezve, különböző állomásokon. Ebédre pincepörkölt volt káposztasalátával és 
gyümölcssalátát is kaptak a részt vevők. A szülői munkaközösség kb. 500 kakaós és lekváros 
palacsintát is készített a gyerekeknek. 
Nagy sikere volt a tűzoltók bemutatójának és a rendőrök által összeállított biciklis akadály 
pályának is, de a legnépszerűbb a gyerekek között az „élő csocsó” és az ugrálóvár volt. 
 

 Június 23-27-ig, egy hetes napközis táborban vehetett részt 40 alsó tagozatos diák 
Halimba, Öcs és Szőc településekről. 
A tábor célja az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés, továbbá az 
egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása volt. 
A tábor programját úgy alakítottuk, hogy a gyerekek sokat mozoghassanak és játszhassanak a 
szabadban. 

A gyerekek számára a programokon túl napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, 
uzsonna) is biztosítottunk, és törekedtünk arra, hogy minden nap legyen az étrendben zöldség 
és gyümölcs is. 
 A programok szervezésében és lebonyolításában a védőnő, a helyi művelődésszervező, az 
iskola pedagógusai és az önkormányzat technikai dolgozói segítettek. 
 A résztvevő gyerekeket négy csoportra osztottuk, csapatkapitányokat választottunk, továbbá 
minden csapat nevet választott, elkészítette a menetlevelét és megírta a csapat indulóját. 
 
Az első napra gyalogtúrát és akadályversenyt szerveztünk a halimbai Malomvölgyi 
pihenőparkba. A Malomvölgyben a gyerekekkel közösen készítettük elő a tűzrakó helyet és az 
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alapanyagokat a főzéshez. Mindnyájan szívesen szorgoskodtak, a lányok a főzés körül, a fiuk 
a fagyűjtésben jeleskedtek. 
A közösen főzött paprikás krumpli és az óvodai konyhán készült káposztasaláta a szabad 
levegőn pillanatok alatt elfogyott. Délután a szabad játék mellett örömmel vett részt mindenki 
a sorversenyeken is. 
Második nap hosszabb útra indultunk. A Kis-Balaton Házban, Zalaváron sok érdekes 
tudnivalóval gazdagodtunk. Megismerhettük a Kis-Balaton élővilágát, a vízi játszótéren, 
pedig kedvükre tombolhattak a gyerekek, érdekesebbnél érdekesebb játékokat próbálhattak ki. 
Következő megállónk a Kányavári- szigeten volt, ahol hosszú sétát tettünk és élőben láthattuk 
a Kis-Balaton csodáit. 
A harmadik nap is sok érdekességet tartogatott a gyermekek számára. Öcsre látogattunk, 
ahol megnéztük a birkatelepet, és tanúi lehettünk két újszülött bárányka első lábra állásának. 
Megnéztük a falu helytörténeti gyűjteményét, nagy sétát tettünk az öcsi tóhoz, utána meg 
elfogyasztottuk a finom gulyáslevest és langallót. 
Ebéd után az öcsiek rövid műsorral, a gyerekek köszöntővel, a szülők, pedig tánccal 
kedveskedtek a táborozóknak. 
Délután elsétáltunk a legelőre, megnézni a teheneket, utána egy falusi gazdaságot is 
megtekinthettünk. Kóstoltunk sajtot és igazi házi tejet, volt, aki traktorban ült, volt, aki lovon. 
Akinek egyikhez sem volt bátorsága az csak csodálta az állatokat és élvezte a falusi életet. 
Az öcsiek vendégszeretetének köszönhetően felejthetetlen napunk volt. 
Negyedik nap a gyerekek egy kis csalódással vették tudomásul, hogy elmarad a strandolás. 
Szerencsére kárpótolta őket, hogy az ajkai moziban egy izgalmas, 3D-s animációs filmet 
nézhettek meg, majd ebéd után a játszótéren mozoghattak, tombolhattak kedvükre. 
A tábor utolsó napját a helyi művelődési ház udvarára szerveztük. A gyerekek kipróbálhatták 
ügyességüket egy biciklis akadálypályán, lehetett kürtőskalácsot sütni, gyümölcssalátát 
készíteni, gyöngyöt fűzni és üvegfestéses technikával poharat díszíteni. 
Az ebéd elfogyasztása és az eredményhirdetés után a gyerekek a devecseri „Biztos Kezdet 
Gyerekháztól” kölcsön kapott ugráló várat vették birtokba, majd uzsonnára elfogyasztották a 
saját készítésű gyümölcssalátát is. 
Mindent összevetve a gyerekek sok élménnyel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak a 
tábor folyamán. Távozáskor elmondták, hogy remekül érezték magukat és máskor is szívesen  
vennének részt hasonló programokon. 
 
Július 30-án és 31.-én 7 térségi gyerekkel az ajkai kollégák által szervezett napközis 
táborhoz csatlakozva vehettünk részt programokon. 30-án kézműves foglalkozás keretében 
similabdát készíthettek és a csuhéjazás technikájával ismerkedhettek. A délutáni strandolás is 
nagy élmény volt számukra. 
30-án Halimbán vendégeskedett a csoport, ahol a Dr. Szalai Miklós Emlékházat és 
Gyógynövény tankertet, bányászati gyűjteményt is megtekinthették a résztvevők. A 
„méhecskesimogató” látogatása is nagyon érdekesnek bizonyult. 
A finom ebédet a halimbai falukemencénél készítettük el a helyi védőnővel és az 
önkormányzat alkalmazásában álló közhasznú munkásokkal. 
Augusztus 7-én még egy alkalommal vendégül láttuk a táborozó gyermekcsoportot, ahol a 
vendéglátás lebonyolítását ismét a halimbai dolgozókkal végeztük. Nagy örömömre szolgált, 
hogy egy nehéz sorsú 17 éves gondozottam, aki szakácsnak tanul, mindkét alkalommal 
önként segédkezett a főzésben és példamutatóan viselkedett. 
 
December 4-én Halimba, Öcs és Szőc településekről 7 rászoruló gyermekkel részt vettem 
az ajkai kolléganők által szervezett Mikulás ünnepségen. A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat az ünnepségen, örültek az ajándékoknak.  
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A gyerekek szállítását falubusszal bonyolítottuk, ez úton is köszönöm a helyi 
polgármestereknek, hogy ezt lehetővé tették számunkra. 
 
2014. december 16-án délután 10 gondozott gyerekkel együtt részt vettem az ajkán 
szervezett karácsonyi ünnepségen. A gyerekek izgatottan várták a műsort és nagyon örültek 
az ajándék gyümölcs csomagoknak is. Halimba, Öcs, Szőc településekről összesen 11 család 
25 gyermeke részesült gyümölcs csomag adományban. 
 
Karácsonyi játszóház 
2014. december 16-án részt vettem a halimbai kultúrházban rendezett karácsonyi 
játszóházban , ahol a gondozott családok gyermekei közül 30 fő vett részt. 
A gyerekek sok érdekes tevékenységet kipróbálhattak, készíthettek szegfűszeggel tűzdelt 
narancsdíszt, dolgozhattak szalvétatechnikával, de a legnagyobb sikere a mézeskalács 
díszítésnek volt, amiben jómagam is segédkeztem 
A gyerekeket hagyományosan zsíros kenyérrel és teával vendégeltük meg. 
 
 Cipösdoboz akció keretén belül 6 családnak tudtam szebbé varázsolni az ünnepét. Az 
adománygyűjtésben a halimbai általános iskola diákjai is részt vettek. 
 
Részt vettem az Élelmiszerbank közreműködésével szervezett adománygyűjtésben, a Tesco 
áruházban, ennek keretén belül 10 térségi család részesült karácsonyi adományban.  
Egy halimbai vállalkozó karácsonyi adományának közvetítésében is részt vettem 
 
 
Halimbán a helyi önkormányzat biztosít helyet a Máltai Szeretetszolgálat adományainak 
tárolására. A Máltai szeretetszolgálat tagjaihoz csatlakozva 2014-ben 3 alkalommal 
szerveztünk ruhabörzét a településen. 
 
 
Tapasztalt veszélyeztető okok: 
 
A tájékoztatók és tapasztalatom szerint a legjellemzőbb, illetve leggyakoribb veszélyeztető 
okok: anyagi problémák, a gyermek lelki elhanyagolása, párkapcsolati problémák, 
egészségügyi veszélyeztetettség, szenvedélybetegség (alkohol), a család, a szülők életvitele, 
elhanyagoló, nemtörődöm szülői magatartás 
Tapasztalt problémák: tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, magatartási problémák, 
önfegyelem, munkafegyelem hiánya, diákok körében elterjedt dohányzás, 
alkoholfogyasztás, energiaital fogyasztás, szülői kontroll hiánya, következetlenség a szülői 
nevelésben, gyermekelhanyagolás, fizetési nehézségek az étkezési díjaknál, a szülői 
együttműködés hiánya, szülők és gyermekek közti mély konfliktusok.  
 
Az egyik meghatározó problémacsoport a súlyos magatartási problémák jelenléte, 
melyhez nagyon sokszor társul a szülői együttműködés hiánya. 
 Egyre gyakrabban fordul elő az agresszív tanulói magatartás verbális, 
metakommunikatív és fizikai formája mely a társakkal és a pedagógusokkal szemben is 
kifejeződik. 
 
A válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás körüli bonyodalmak is gyakran 
előfordulnak. 
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 A tankötelezettség teljesítésének elmulasztása még mindig jelen van. 2 alkalommal 
védelembe vételre is emiatt került sor. 
 
Kapcsolattartás módja és tapasztalatai a családokkal  
 
Óvodába általában a szülő viszi a gyereket, így szinte napi kapcsolatban van a szülő és a 
pedagógus, így a felmerülő problémák szinte azonnal megbeszélhetők és orvosolhatók. 
 A halimbai Hársfa Óvodában nagyon sok közös programot szerveznek a szülőknek és a 
gyerekeknek, azért, hogy a szülőkben tudatosítsák, mennyire fontos, hogy jelen legyenek és 
támogassák, biztassák gyermekeiket az élet minden területén. 
 
Az iskolákban a gyermekekkel és családjukkal történő kapcsolattartás módja: a szülők 
behívása fogadóórára, a szülők hivatalos levélben történő tájékoztatása, tájékoztatás üzenő 
füzeten keresztül, szülői értekezlet, fegyelmi tárgyalás, nyílt napok, iskolai rendezvények 
szervezése, Szülői Munkaközösségi gyűlések.  
Az iskolák fogadják a szülőket előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is.  
 Új kezdeményezés, hogy fogadóórára a szülők a gyermekkel együtt mennek, ezek a 
megbeszélések hatékonyabbnak bizonyulnak. 
 
 Tapasztalat szerint a problémák sokasodásával, súlyosbodásával csökken a szülők 
érdeklődése. Azokkal a családokkal való kapcsolattartás a legnehezebb, ahol a 
problémák súlyosabban, vagy halmozottan jelentkeznek. Ezek a szülők nem veszik 
igénybe a kapcsolattartási lehetőségeket, ritkán jelennek meg még szülői értekezleten is. 
Sokszor csak a hivatalos levélben történő megkeresésre reagálnak. Gyakori, hogy a 
szülő nem együttműködő, s az oktatási intézménytől, családgondozótól várja csak a 
probléma megoldását. 
 
 
Bűnmegelőzési tevékenység: ______ 
 
 
A 2014-es évben, az ellátási körzetemben összesen 1 bűnelkövető fiatalról szereztem 
tudomást, őt garázdaság alapos gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. 
 
A bűncselekmény elkövetésének feltárt okai: 

 A szülők nem megfelelő életvitele  
 A szülő nem fordít megfelelő figyelmet a gyermekre, nem ismeri baráti 

társaságát, szabadidejének eltöltését.  
 A kortársak negatív hatása. 
 A párkapcsolati problémák elvonják a figyelmet a gyermekről. 
 . A szabadidő eltöltésének pozitív alternatíváit nem veszik igénybe 
 

 
Az elmúlt évben két alkalommal éltem jelzéssel az Ajka Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 
felé kiskorú bántalmazásának gyanúja miatt. Az egyik esetben a bántalmazás ténye 
beigazolódott. 
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A rendőrség tájékoztatója alapján Halimba, Öcs, Szőc vonatkozásában kábítószerrel való 
visszaélés vétsége miatt nem indítottak eljárást gyermekkorú és fiatalkorú elkövetővel 
szemben. 
 
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek aránya 
 
Halimba községben 2013. 12. 31. napján a 0-18 év közötti gyermekek száma: 248 fő. 
 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 2014-ben 53 fő. 
Önkormányzati segélyt a gyermekre tekintettel 3 alkalommal folyósítottak, 35 000 Ft 
értékben. A támogatást a gyermekek beiskolázására, gyógyszervásárlásra, egy alkalommal, 
pedig a várandós anya válsághelyzetére tekintettel folyósították. 
Szülési támogatásban 12 fő részesült, összesen 120. 000 Ft összegben. 
Az önkormányzatot terhelő gyermekvédelmi kiadások nagysága: 155 000 Ft. 
 
 
Öcs községben 2013. 12. 31. napján a 0-18 év közötti gyermekek száma 29 fő. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 2014-ben 15 fő 
volt. 
Települési támogatásban, mely iskolakezdési támogatásként lett kiutalva minden Öcsi tanuló 
részesült 3000 Ft/fő összegben. A 0-14 éves korosztály Mikulás csomagban is részesült. 
Az önkormányzatot terhelő gyermekvédelmi kiadások nagysága: 229. 000 Ft. 
 
 
Szőc községben 2013 12. 31. napján a 0-18 év közötti gyermekek száma: 65 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: 2014-ben 38 gyermek részesült. 
Elutasításra nem került sor. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban 1 fő 
részesült. 
 
Óvodáztatási támogatás megállapítására 2014. évben nem került sor. 
A családban nevelkedő gyermekekre tekintettel 6 család 12 gyermeke részesült 
önkormányzati segélyben, 28. 100 Ft összegben. Ebből 1 esetben, természetben 
nyújtott segítséget az önkormányzat. 
 
Szülési támogatásban 3 gyermek részesült,  10 000 Ft/fő összegben. 
-1 fő általános iskoláskorú gyermek részesült a tanulóbérlet költségeinek 
megtérítésében, mivel ő nem a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai 
Miklós Tagintézményének Tanulója. 
-Mikuláscsomagot 49 fő 18 év alatti szőci gyermek kapott, 24. 500 Ft értékben. 
 Szőc Község Önkormányzata 2014. évben pénzbeli és természetbeni támogatást 
nyújtott a megrendezett Gyermeknapra, Búcsúra és Falunapra, valamint az ünnepváró 
játszóházakra. 

 
 
A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézményének jelzése 
alapján a halimbai és a szőci gyermekek vonatkozásában a veszélyeztetett gyermekek száma 1 
fő,(létszám: 136 fő) 
Fejlesztő pedagógiai ellátásban részesülők száma: 40 fő 
Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral (BTM) küzdők száma: 5 fő 
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Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 13 fő 
A Hársfa Óvoda által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek száma 44 fő. (létszám: 81 fő). 
A Fekete-Vörösmarty Általános Iskola jelzése alapján az Öcsről bejáró gyermekek között 
veszélyeztetett gyermek nincs. A padragi óvoda tájékoztatása alapján az öcsi gyerekek közül 
nincs veszélyeztetett óvodáskorú. 
 
Javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 
-Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, a távolságtartó szülőkkel bizalomépítő beszélgetések 
szervezése a szülő, gyermek, pedagógus részvételével 
-A nehéz szociális helyzetben élő családok segítése a gyermekek részére szervezett ingyenes 
szabadidős programokkal 
-előadások, programok szervezése szülőknek és gyerekeknek megfelelő szakemberek 
bevonásával  
- a gyermekek és fiatalkorúak szabadidős tevékenységeinek nyomon kísérése, kamaszoknak 
délutáni, esti elfoglaltságok, programok szervezése 
- a gyermekek, családok helyzetét javító pályázatok folyamatos figyelése, a bennük való 
részvétel 
-A családok, szülők, gyermekek figyelmének fokozott felhívása a tanulás, önképzés 
fontosságára, iskolai tanulmányok sikeres befejezésének fontosságára. 
-Ahhoz, hogy javítani tudjunk a gyermekek helyzetén elengedhetetlenül szükséges a szülők 
megnyerése a feladat megoldásának érdekében. Tudatosítani kellene a szülőkben, hogy 
együttes erővel bármilyen helyzetre lehet megoldást találni. 
- A szülők ösztönzése a megfelelő pénzbeosztásra 
-a szülők tájékoztatása a lehetőségekről, jogszabályi változásokról 
 
A tanácskozáson résztvevő szakemberek közül mindenki egyetért abban, hogy eredményes 
munkát csak megfelelő együttműködés esetén lehet végezni. 
A jelzőrendszer által készített tájékoztatók és a személyes megbeszélés alapján elmondható, 
hogy az érintett kollégák a gyermekvédelmi munkát fontosnak tartják és megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben élő, problémás gyerekek körülményeit jó irányba 
segítsék. 
 
 
 
 
Halimba, 2015-04-14 
 
 
 
 Tisztelettel: Galler-Mike Éva 
       családgondozó   


