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1. Az intézmény rövid története 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 

7.) SzCsM. rendelet (a továbbiakban: Szakmai rendelet), továbbá a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet (a 

továbbiakban: NM rendelet)  szabályozza.  

 

Győrben 1987-ben fogalmazódott meg először konkrét tervként, a város egészét átfogó 

családsegítő szolgáltatás megvalósításának gondolata. Ezt követően Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése a Családsegítő Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) 1989. 

március 1-jén alapította meg.  

 

A Szolgálat kiépítése a város területén 1989 és 1992 között történt. A Népjóléti Minisztérium 

által 1989-ben kiírt pályázat eredményeként egy-egy központot Adyvárosban, a Belvárosban 

és Marcalvárosban, majd 1990 és 1991-ben, a meglevő szociálpolitikai feltételrendszerre 

építve további két központot hoztak létre Újvárosban és Bácsán. Indulásakor a Szolgálat az 

Egyesített Szociális Intézmény keretén belül kezdte meg működését.  

 

Az igazgatás induláskor az Adyvárosi Központból, majd 1992-től a Csecsemőotthon 

épületéből, 1996 januárjától a Marcalvárosi Központból, majd a későbbiekben a Lajta u. 18. 

szám alatti épületből történt. A Központi Irányítás 2000 szeptemberében költözött jelenlegi 

helyére, a Lajta u. 21. szám alá.  

 

A Szolgálat 1992 januárjától szakmailag és gazdaságilag önálló intézményként folytatta a 

munkát Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Családsegítő Szolgálat elnevezéssel. 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jogszabályi 

elvárásoknak eleget téve, 1997. október 15. napjától bízta meg a Szolgálatot, hogy a 

gyermekjóléti szolgáltatást is, mint kötelező feladatot lássa el. A Gyermekjóléti Szolgálat a 

Családsegítő Szolgálat szakmai önállósággal rendelkező központjaként kezdte meg ekkor 

működését. 

 

Az Önkormányzat 2004. január elsejével a Szolgálathoz csatolta a Belvárosban működő HÍD 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát (a továbbiakban: HÍD). A Szolgálat 

tevékenységében az ifjúsági tanácsadás és információs szolgáltatás ezt követően speciális 

feladatként jelent meg. 

A HÍD azóta is az Intézmény egyik egységeként látja el munkáját. 

 

A Szolgálat további helyiségeket kapott 2009. március 1-től a Szigethy Attila u. 109. szám 

alatti épületben, amely a mai napig Klubházként funkcionál. 

 

2010-ben az Újvárosi Központ is beköltözhetett új helyére a Kossuth Lajos u. 58. szám alá.  

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény 2016. január 1-jei hatállyal módosította az Szt.-t, és a Gyvt.-t, mellyel a 

gyermekvédelem első védvonala megerősítésre került, továbbá új feladatmegosztás került 

kialakításra a települések és a járások között. 
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2016. január elsejétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet, 

család- és gyermekjóléti szolgálat vagy család- és gyermekjóléti központ keretében, így az 

intézmény neve és feladatai is átalakultak. Ennek megfelelően 2016. január 1-től új 

intézményi struktúrával, szakmai feladatokkal Család-és Gyermekjóléti Központ (a 

továbbiakban: CSGYK) néven működik az intézmény. 

 

2. Az intézmény neve, székhelye, telephelyei: 

 

Az intézmény megnevezése, székhelye: 
 

 Család-és Gyermekjóléti Központ Győr 

9024 Győr, Lajta u. 21. 

 

Az intézmény postacíme, elérhetősége: 

 
 Család-és Gyermekjóléti Központ Győr 

 9024 Győr, Lajta u. 21. 

 Tel./fax. 96/517-737, 96/517-738 

 E-mail cím: gyorcsssz@gmail.com 

 

Telephelyeinek elnevezése, címe: 
 

 Család- és Gyermekjóléti Központ – Központi Irányítás 

 9024 Győr, Lajta u. 21. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Adyvárosi Iroda  

9023 Győr, Szigethy A. u. 109. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Belvárosi Iroda 

9022 Győr, Árpád u. 38/b. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Marcalvárosi Iroda 

9024 Győr, Mónus Illés u. 41. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Újvárosi Iroda 

9025 Győr, Kossuth u. 58. 

 

Hatósági Csoport  

9024 Győr, Lajta u. 18. 

 

 Speciális Csoport - Sziget-kék Közösségi Tér 

9023 Győr, Szigethy A. u. 109. 

 

Speciális Csoport – Közösségi Kávézó 

9024 Győr, Marcalvárosi Aluljáró 

 

Speciális Csoport - HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19. 

 

mailto:gyorcsssz@gmail.com
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3. Organogram (az intézmény szervezeti felépítése) 
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4. Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 

 

Ellátandó terület: 

A Család-és Gyermekjóléti Központ illetékességi területe alapszolgáltatás tekintetében Győr, 

illetve a gyermekvédelemmel kapcsolatos hatóság közeli feladatok tekintetében Győr járás 

területére terjed ki. 

 

A járás bemutatása: 

A járás Győrnek és agglomerációjának köszönhetően Magyarország negyedik legnépesebb 

járása, népessége növekvő tendenciát mutat, 2014. januári adatok szerint 190.912 fő volt. A 

903,41 km²-es területtel rendelkező közigazgatási egység népsűrűsége a régiós átlagot (86,9 

fő/ km²) magasan meghaladja és az utóbbi évek során további növekvő tendenciát mutatott. A 

KSH adatai szerint, míg 2013-ban mintegy 210 fő/km² a népsűrűség, addig ez a 2014. január 

1-ei adatok szerint tovább növekedett 211,3 fő/ km²-re.  

A győri járást összesen egy nagyváros, Győr és 34 község alkotja. A települések átlagos 

lakosságszáma viszonylag magas, 5 424 fő, így a települések többsége közép- vagy nagyfalu, 

melyek közül Győrt követően a négy legnépesebb Győrújbarát (5.053 fő), Nyúl (3.913 fő), 

Gönyű (3.109 fő) és Abda (3.085 fő). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A győri járás felépítése (települések térkép) 
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Társadalmi összetételét tekintve az országos átlagtól több szempontból is eltérő eredményeket 

mutatnak a járási statisztikák. A munkanélküliségi ráta a legtöbb településen tartósan az 

országos átlag alatt marad. A nyilvántartott álláskeresők aránya a 2015. augusztusi adatok 

alapján Győr-Moson-Sopron megyét illetően 2,2%, azon belül a győri, pannonhalmi és téti 

járás vonatkozásában 3,1% volt. Problémának mondható viszont, hogy a munkaerő kereslet-

kínálat nincs összhangban. A Győrben létrejött, letelepült gazdasági szereplők 

munkaerőigénye magasabb lenne az olyan szaktudást igénylő foglalkozások terén, mely 

fenntarthatja, előmozdíthatja a térségben jellemző dinamikus gazdasági növekedést.  

A településhálózatot tekintve a járás erősen egyközpontú, a településhierarchia csúcsán Győr 

található. Győrnek nemcsak járási, hanem régiós szinten is kiemelt szerepe van, megyei jogú 

város, járás- és megyeszékhely is, és egyike Magyarország regionális központjainak. Ennek a 

kiemelt szerepnek köszönhetően Győr látja el a térség ipari-logisztikai központ, középfokú 

oktatás, felsőoktatás, kulturális, turisztikai központi szerepköröket, ami mellett a többi 

település a helyi szükségletek kielégítő alapszolgáltatások nyújtására fókuszál, illetve a 

szuburbanizációs folyamtoknak megfelelően egyéb szabadidős, pl. sportolási vagy turisztikai 

lehetőségeket nyújt. 

A CSGYK illetékességi körébe tartoznak a Győr, illetve Győr járás területén tartózkodó 

magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a 

letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által 

menekültként elismert személyek. 

 

Ellátandó célcsoport különösen az ellátási területen élő: 

- szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett, krízishelyzetben 

lévő családok, egyének, gyermekek, 

- együttműködésre kötelezettek, 

- az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének és családok, 

- mindazok, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak, 

- alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, családok, 

- életvezetési problémákkal küzdő személyek, családok, 

- gyermeknevelési problémákkal küzdő személyek, családok, 

- mentális problémákkal küzdő személyek, 

- krízishelyzetbe kerülők, 

- csökkent munkaképességű személyek, 

- egyedülállók, 

- időskorúak, 

- szenvedélybetegek, 

- munkanélküliek, 

- pszichiátriai betegek, 

- egészségügyi problémákkal küzdő személyek, 

- veszélyeztetettek. 

 

A szolgáltatás környezetének sajátosságait figyelembe véve az a tapasztalat az ellátandó 

célcsoportról, hogy amíg a városban kedvező a foglalkoztatottsági mutató (ami a családok 

könnyebb megélhetését feltételezi), addig a szülőknek a munkahelyek megőrzésére irányuló 

törekvései, a család életszínvonalának fenntartására tett erőfeszítései mellett nem marad kellő 

idejük, energiájuk gyermekeikre. Ezért egyre nagyobb számban jelennek meg az ellátottak 
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között azok a gyermekek, akik komoly magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdenek.  

A felmerülő problémák az esetkezelésben komplex látásmódot, az ellátási formák széles körű 

ismeretét, a problémamegoldásba bevont további szakemberek munkájának összefogását 

kívánja a kollégáktól a hatékony segítés érdekében. 

A CSGYK-val kapcsolatban álló szülők nagy része alacsony iskolai végzettségű, 

munkanélküli, vagy az úgynevezett fekete-szürke gazdaságban megjelenő munkaerő. A 

tapasztalatok alapján az ellátottak problémáinak mértéke és mélysége is súlyosbodik. A 

problémák koncentráltabban jelennek meg a külterületeken és Adyváros, Marcalváros egyes 

részein, illetve Újváros-Sziget területén. Városrészenként eltérő a lakosság összetétele, a 

problémák jellege, valamint az ellátandó célcsoport motiválhatósága.  

Gyakoriak azok a családok is, melyek nem rendelkeznek tartalékokkal, az ebből adódó családi 

feszültségek, váratlan élethelyzetek a gyermekekre is kihatnak. Ezek megelőzése érdekében 

az anyagi tartalékok és a család erőforrásainak feltérképezésével segítenek a családgondozók.  

A házastársi, élettársi közösségét megszakító szülők között egyre nagyobb számban olyan – a 

gyermekeik fejlődését is veszélyeztető – konfliktusok vannak, melyek a családgondozók 

közvetítői, konfliktuskezelői tevékenységét, valamint a mediációt indokolják. 

  

Ellátandó célcsoport városrészenként: 

 

Alapszolgáltatási Csoport Belvárosi Iroda 

 

Az Irodához tartozó városrészeken (Belváros, Révfalu, Bácsa, Sáráspuszta) biztosítja az 

általános családsegítést, speciális feladatokat (adósságkezelés, hátralékos bérlőkkel való 

kapcsolattartás) pedig városi szinten látja el. 

A központhoz tartozó városrészek: egymástól teljesen eltérő arculatot mutatnak a társadalmi 

összetételt, az épületek jellegét és a lakhatási körülményeket illetően is. A belvárosi lakások, 

főként a bérlakások egy része rossz állagú, felújításra szoruló. Mivel frekventált területen 

vannak, ezért magas a bérleti díjuk. A magas bérleti díjak kifizetésének problémája számos 

család esetében megfigyelhető. Ezen kívül a nagy belmagasságú lakások fűtési költségének 

fizetése is terhet jelent a családok, főként az egyedül élő, idős emberek számára. 

Sáráspusztán az önkormányzati bérlakásokban élő emberek megélhetése nagyon nehéz. 

Jellemző az alacsony iskolai végzettség, a több generációs együttélés, a munkanélküliség, 

alkalmi munkából élés. A többgyermekes családok között meglévő feszültségek, magatartási 

problémák. A 2016-ban Sáráspusztán átadott újonnan épült önkormányzati bérlakásokban 

élők segítése is célzott feladata a központnak. 

Bácsa kertes, családi- és társasházakkal beépített város, amelyen belül a 90-es években épült 

Ergényi lakótelep részen nagy számban jelentkezik a családi házak fenntartásának 

problémája, melyet a házak áron aluli értékesítésével kívánnak a nehéz helyzetbe került 

családok megoldani. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Újvárosi Iroda 

 

Győr egyik legrégebbi városrészében működő Iroda ellátási területe Újváros, Sziget és 

Pinnyéd városrészekre terjed ki. Az ügyfelek jelentős része az újvárosi rész lakója. Nagy 

számban élnek itt halmozottan hátrányos helyzetű ügyfelek. Jellemző az alacsony iskolai 

végzettség, az analfabetizmus, a munkanélküliség, a biztos bevétel hiánya, ezekből 

következően a megélhetési problémák, valamint a magas közüzemi tartozások és a 

kilakoltatás veszélye az önkormányzati bérlakásokból. Nagy számban vannak tartós 

betegségekben szenvedők, melynek okai többek között a lakások rossz állapota (vizes, 
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penészes falak, fűtetlen helyiségek), valamint a higiénia és a megfelelő, egészséges 

táplálkozás hiánya.  

 

Az ügyfelek napi szinten keresik fel hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos problémákkal az 

irodát. A találkozások és beszélgetések során az elsődlegesen „behozott”, főként anyagi és 

ügyintézéssel kapcsolatos problémák mögött meg kell látni a mögöttesen húzódó gondokat is. 

Így sokszor derül fény családi, kapcsolati vagy gyermekneveléssel kapcsolatos problémákra, 

melyek megoldásában szintén rendelkezésre állnak a családsegítők. A területen sok a 

többgyermekes család és gyakran merülnek fel komoly életvezetési problémák is. Az utóbbi 

időben nagyon elszaporodott a lopások, garázdaságok száma, melyek következtében az 

elkövetők szembe kerülnek az igazságszolgáltatással, ami a családjukban számos nehézséget 

generál. A területen élők sajátos kultúrával és hagyományrendszerrel rendelkeznek, emiatt 

fokozott odafigyelést, törődést és speciális ellátási módszereket igényelnek. 

A terület az elmúlt három évben a városrész rehabilitációs programjának köszönhetően 

változik, mind a lakások állaga, mind a lakosság összetétele tekintetében. 

 

Alapszolgáltatási Csoport Marcalvárosi Iroda 

 

Az Iroda ellátási területe két nagy lakótelepi városrész, Marcalváros I. és II., valamint 

Szabadhegy egy része, Nádorváros egy része, Ménfőcsanak, Gyirmót és Kismegyer, mely 

utóbbiak társas- és családi házas településrészek. Az ügyfelek többsége a tömblakásokban 

lakók köréből kerül ki. Az itt élők sajátos problémái többek között a családok, az emberek 

elszigetelődése és az ezzel együtt járó pszichés gondok, valamint a magas lakásfenntartási 

költségek.  

 

Alapszolgáltatási Csoport Adyvárosi Iroda 

 

Az Adyvárosi Iroda Győr városának közel negyvenéves lakótelepén található. Az ellátási 

területéhez tartozik Adyvároson kívül Gyárváros, Jancsifalu, Szabadhegy egy része, 

Nádorváros egy része, valamint Győrszentiván és Sashegypuszta városrészek. Az utóbbi kettő 

kivételével a többi városrészt főként a tízemeletes panelházak, többlakásos társasházak 

jellemzik. Az Irodában dolgozók nagyon magas ügyfélforgalmat bonyolítanak napi munkájuk 

során. Az itt látószögbe került ügyfelek összetétele vegyes társadalmi képet mutat, a 

felmerülő problémák is összetettek és sokrétűek. A családsegítői munka során jól nyomon 

követhetőek a gazdasági változások generálta problémák, többek közt a megélhetési 

gondokkal küzdők számának növekedése, a válások és a gyermeküket egyedül nevelők 

számának emelkedése, a kisnyugdíjasok gondjai, mentális és egészségügyi problémák magas 

száma, és a gyermeknevelési nehézségek, devianciák előfordulásának gyakorisága. Gyakori, 

hogy több generáció él egy fedél alatt a kis alapterületű panellakásokban, mely sok, napi 

szintű problémát vet fel. Ezen városrészben magas a veszélyeztetett gyermekek száma a 

legtöbb jelzőrendszeri jelzés ide érkezik. 

Az előzőekhez képest egészen más arculatot mutat Gyárváros az egykori – ma már javarészt 

helyi építészeti emléknek számító – munkáslakások sajátos hangulatot kölcsönöznek a 

városrésznek. Mellettük családi házak, panelépületek is jellemzőek errefelé. Sok a bérlakás, és 

nagy számban előfordul, hogy többgenerációs vagy többgyermekes családok élnek kis 

alapterületű otthonokban, zsúfoltan. Sokan küzdenek anyagi problémával, közüzemi 

hátralékokkal. Ehhez szorosan kapcsolódnak életvezetési zavarok, lelki-mentális, 

egészségügyi, gyermeknevelési, párkapcsolati és alkoholproblémák, továbbá a 

munkanélküliség. 
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5. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei, a megvalósítani kívánt 

programok konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 
A családsegítés célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és 

mentális problémákkal, illetve krízishelyzettel küzdő személyek, családok életvezetési 

képességének megőrzése, a helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet 

megszüntetésének elősegítése.  

A CSGYK a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást 

biztosít,családsegítés,  és gyermekjóléti szolgáltatást formájában..  

 

A családsegítés nyitott, sokféle probléma észlelésére és fogadására alkalmas, az életciklusok 

mentén is széles sávban képes feltárni a nem csak kor-specifikus szükségleteket. A 

családsegítő munka célja, hogy a saját lakókörnyezetükben élő egyéneket, családokat a 

szociális munka eszköztárával segítése, annak érdekében, hogy önálló, önrendelkező életvitelt 

folytassanak, érdekeiket képviselni és érvényesíteni tudják, valamint társadalmi 

beilleszkedésük megvalósuljon.  

 

A szabályozás alapján – de a tényleges működés alapján is – a családsegítés probléma 

specifikus szolgáltatás.  A probléma megoldására, kezelésére szerződik a család felnőtt 

tagja(i)val,  felelős, helyzetükön változtatni képes cselekvő személyeknek tekinti őket.   

 

Gyermekjóléti szolgáltatás célja a jelzőrendszer koordinálása és működtetése, a 

professzionális szociális munka módszereinek alkalmazásával, annak érdekében, hogy a 

gyermek lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén részesüljön olyan támogatásban, amely segíti 

a problémák megoldását és hozzájárul a gyermek és családja jólétéhez.  

 

A CSGYK alapelve, hogy a szociális alapellátás részeként, a személyes gondoskodást nyújtó 

intézmények körében szociális és mentális ellátást nyújt az arra rászorulóknak. A 

legfontosabb feladata a lakosság testi és lelki egészségének megóvása és fenntartása; 

szerepvállalás a szociális biztonság megteremtésében. 

Az intézményben folyó munka alapja, minden ember értékének és méltóságának elismerése, 

származásra, társadalmi helyzetre, nemre, korra, meggyőződésre vagy a társadalmi 

hozzájárulás mértékére való tekintet nélkül.  

A szolgáltatás az észlelt probléma súlyához, a család helyzetéhez, szükségleteihez igazodik, a 

gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembe vételével. 

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátogatások, a 

felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő 

beszélgetések, kérelmek, beadványok segítése, adományok közvetítése, szabadidős csoportok, 

és programok szervezése, felek közötti mediáció szolgálja. 

 

A gyermekvédelmi munka, amennyiben a veszélyeztetettség helyi szinten a családsegítés 

eszközeivel nem oldható meg úgy esetmenedzseri szakaszba kerül, amelyet az intézmény 

járási szinten lát el. 

 

Az intézmény feladata a családok, egyének segítése az önálló életvitelükben és a 

társadalomban való boldogulásukban. Fontos a problémamegoldó és konfliktuskezelő 

képességük fejlesztése, a társadalmi normák és értékek közvetítése. Mindez, az emberekben 

rejlő pozitív tulajdonságok és képességek leghatékonyabb „felhasználását” eredményezheti, 

amely a családsegítői munka egyik legkézzelfoghatóbb eredménye.  
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

 

A megvalósítani kívánt programok konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. 

 

Sziget-kék Közösségi Tér 

 

Sziget-kék Klub - Fiatal szülők, kisgyermekes családok csoportja 

Hetente három alkalommal kerül megrendezésre a program, amely három óra csoportos 

együttlétet biztosít a szülőkkel, gyermekekkel. Célja a szülői kompetenciák támogatása, anya 

és gyermek érzelmi kapcsolatának erősítése, kulturális érték és mintaközvetítés, információ 

közvetítés, életvezetési és nevelési tanácsadás. 

 

„Mazsolázó” foglalkozások/ Tematikus délelőttök 

A hét 3 Klubos délelőttjének tematizálása az egyik cél. A hétfő és kedd délelőttönként 

működő csoport, magába foglalja a mesék, mondókák, gyermekdalok, mozgás-torna, 

anyagokkal való ismerkedés (gyurma, festék, vágás, ragasztás, kerti növények, évszakos 

sajátosságok stb.) világát. Ezek a délelőttök adnak teret „tematikus” előadásoknak, 

tájékoztatónak, tréningeknek, babahordozós- és mosható pelenka tanácsadásnak.. Csütörtök 

délelőtt kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődő családok. (Kézműves műhely 

Mártival). 

 

Anya „újra dolgozik!?” 

A klubban életre hívott „Anya újra dolgozik!?” programsorozat 2015-ben indult. 

„Kisgyermekes szülők munka világába való reintegrálása” téma jegyében tervezett tematikus 

délelőttökön meghívott – szakmailag kompetens – előadók járultak és járulnak hozzá a 

program lebonyolításához. 

 

Újra a pályán! 

A fenti program tovább gondolásaként az álláskeresés és azokkal kapcsolatos felmerülő 

egyéni kompetenciák erősítésére, konfliktuskezelési technikák megismerésére, interjúztatás 

szituációk gyakorlására egyéni tanácsadás keretében van lehetőség. 

 

Sziget-kék alkotókörök 

A foglalkozások célja a szabadidő hasznos eltöltésén, az otthon töltött idő strukturálásán túl 

olyan alkotó kisközösség létrehozása, melyben a csoport tagjai a közösen és aktívan eltöltött 

idő során megtapasztalhatják az alkotás és az együttes tevékenység örömét. 

 

Kézműves műhely Mártival 

Előző évben alulról jövő kezdeményezésként indult a foglalkozás, ami a nagy sikerre 

tekintettel ebben az évben is folytatásra kerül. Csütörtökönként egyik oszlopos csoporttag tart 

kézműves foglalkozást havi 3-4 alakalommal. Az anyukák kedvükre alkothatnak 

évszakokhoz, jeles ünnepkehez kapcsolódva, miközben gyermekeik játszhatnak a kollégák 

felügyeletével. 

 

Játéktár 

A Játéktár az a hely, ahol a társasjátékot kedvelő gyermekek és szüleik számára lehetőség 

nyílik a közös játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra, illetve társasjátékok kölcsönzésére. 



12 

 

 

Téma Tér – Fiatal nők, feleségek, anyukák csoportja 

A csoport 2010 év óta működik. Tagjai elsősorban a Sziget-kék Klubot látogató azon 

kisgyermekes anyukák, akik fiatal nőként, leendő és gyakorló anyaként keresik az 

identitásukat támogató, megerősítő impulzusokat, hatásokat. 

Mesesziget 

A program lehetőséget teremt azon családok számára a programokhoz való újbóli 

csatlakozásra, akik korábban aktív résztvevők voltak, de időközben „kinőtték” a Sziget-kék 

Klubot. A hangulatos, mesés délutánokon az oldott meleg légkör megteremtése mellett 

diavetítéseken, bábozáson, mesehallgatás után pedig az adott meséhez tartalmában 

kapcsolódó kézműves foglalkozáson is részt vehetnek az érdeklődő gyermekek és szüleik. 

 

Hangraforgó Klub 

Hangulatos hangverseny a klubot látogató, zenekedvelő gyermekek és családok számára. Az 

élő hangszeres koncerteken havonta új program szerepel, igazodva a hagyományokhoz, 

ünnepekhez. A zenehallgatáson a kulturális minta közvetítésén túl a kultúra befogadását 

támogató viselkedésminták kiépítésére, valamint a közös élmény befogadásával a családi 

kapcsolatok, kötődések támogatására van lehetőség. 

 

Szülinapi zsúr 

A családok részéről támasztott igényekre válaszolva hirdettük meg programunkat, melyekkel 

elsősorban a környező lakótelepen élő kisgyermekesek részére biztosítottunk lehetőséget 

családi ünnepségek kulturális, kényelmes és kellemes megszervezésére. 

  

Sziget – kék Barangoló 

A Barangoló csoport keretében kirándulásokon, állatkerti sétán, városnézésen való részvételre 

nyílik alkalom. Több alkalommal kerül sor a délelőtti baba-mama program kihelyezésére a 

város valamely kedvelt játszóterére (pl. Rózsák tere). 

 

Alkalmi Színpad 

Elsődleges cél a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésének motiválása, egyfajta élmény 

terápia megteremtése, elérése. További cél az érdeklődés felkeltése a szokásoktól eltérő 

művelődési formák iránt, toleranciára vezető készségek fejlesztése. Fontos a pozitív minta 

tovább örökítése a programon részt vevők gyermekei, hozzátartozói felé. 

Elsősorban gyermek (báb) színházi darabok, hangversenyek szervezése szerepel a tervek 

között a Sziget-kék Közösségi Tér „Alkalmi színpadán”. 

 

Csoportfoglalkozások pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok számára 

A szabálysértést, vagy bűncselekményeket már elkövető fiatalok fokozottan veszélyeztetettek 

abból a szempontból, hogy aktuális élethelyzetükre, felmerülő problémáikra, nehézségeikre 

olyan magatartással reagálnak, amelyek eltérnek a társadalmi normáktól. Nekik szól a 

csoport. 

- Batyus csoport 

 A csoportfoglalkozások célja a pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok problémáinak oki 

 hátterének feltárása, új célok és motivációs tényezők keresése, új életkép és szemlélet 

 kialakításának segítése. 

 

- Tematikus csoport 

 A csoportfoglalkozások során különböző játékok, csoportfeladatok és az adott 

 területen gyakorlattal bíró szakember tapasztalatainak segítségével dolgozzák fel a 
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 mindennapok során felmerülő problémákat és élethelyzeteket 

 

Értük Legyünk Együtt Klub (ÉLEK) 

A klub célcsoportjához azok a szülők tartoznak, akik tartós beteg, illetve fogyatékkal élő 

gyereket nevelnek. A csoportfoglalkozás során előre meghatározott tematika mentén haladva 

végig követtük azt az utat, amit a szülők a lelkükben járnak végig a sérült/illetve beteg baba 

születésétől egészen felnőtt korukig. A szülőkkel történő beszélgetés alatt a gyerekek a játszó 

szobában megfelelő felügyelet biztosítása mellett játszhatnak 

 

Gyere és játssz velünk a Barátság Parkban 

A „Gyere és játssz velünk a Barátság Parkban” című program során a gyermekek, fiatalok, 

családok az intézmény által biztosított sporteszközökkel együtt játszhatnak szép és a 

sportoláshoz, illetve a közös játékhoz kiválóan alkalmas környezetben a tavasztól őszig tartó 

időszakban,  

 

Panel Room 

A Panel Room a Gyere és játssz programot „váltja”, vagyis az októbertől áprilisig tartó 

időszakban működik, amikor már hideg van a kinti programokhoz. A klubhelyiségben van 

csocsó, gombfoci- és rexasztal, ezen kívül pedig rengeteg könyv, és film, valamint 

alkalmanként szervezett kézműves foglalkozások várják a látogatókat.  

 

Nyári napközis klubfoglalkozások 

Célja, hogy olyan gyermekek nappali felügyeletét biztosítsa, akiknek a szülei dolgoznak, és 

anyagi helyzetükből adódóan nem tudják megfizetni a magas költségekkel járó napközis 

foglalkozásokat, nyári táborok költségeit. 

A programok változatosak és izgalmas élményekben részesítik a gyermekeket. 

 

Rendhagyó osztályfőnöki óra 

A program keretén belül közösségépítés céljából rendhagyó osztályfőnöki órákra került sor, 

ismerkedés és csoportalakítás, kommunikációs ismeretek és illemszabályok, internet 

veszélyei, a biztonságos szórakozás formái témakörökben. 

 

Közösségi Kávézó 

"Kávé, tea, jó szó van... gyere be!" 

A Közösségi Kávézó a Marcalvárosi Aluljáróban működik, 2015. április 15. óta az intézmény 

szolgáltatásaként.  

A Kávézó teret és lehetőséget biztosít  a lakosság számára a közösségi élmények erősítéséhez 

a különböző tematikájú csoportfoglalkozások megszervezése által. Ennek az elvnek 

megfelelően minden korosztály számára programokat biztosít és a hely adottságaihoz mérten 

a különböző érdeklődési körrel bíró vendégek igényeit is igyekszik kielégíteni. A 

programjaink közt szerepel a szenvedélybetegek hozzátartozóinak szervezett önsegítő csoport, 

gerinctorna nőknek, zenés ülőtorna időseknek, gyermekeknek kézműves klub, sütő-főző klub 

és társasjáték klub, tudós sziget, ringató foglalkozás és baba-mama klub a kisgyermekes 

anyukáknak, az ezoterikus érdeklődésű vendégeknek pedig „Élet virága klub” és reiki kör. 

Fontos kiemelni, hogy az ünnepek körüli nagyobb rendezvényekkel a generációk közötti 

kapcsolat erősítése a cél, hiszen ilyenkor a hangsúly arra tevődik, hogy miként ünnepelhet 

együtt idős és fiatal, mire taníthatja egymást több generáció. 

A Közösségi Kávézó adománykávézóként működik. Kialakításra került egy olyan könyves 

sarok a Kávézóban, mely könyvcserére ad lehetőséget. A vendégek elhozhatják megunt 

könyveiket, cserébe választhatnak a polc kínálatából.  
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A Közösségi Kávézó működése folyamatos, heti és havi ismétlődő programok várják az 

érdeklődőket. A Kávézó hétfőtől péntekig, naponta 10:00-18:00 óráig tart nyitva, de előzetes 

megbeszélés, igény alapján akár a szombati  nyitva tartás  is megoldható. 

Mindenkit szeretettel várnak, aki néhány kedves mondat mellett szeretné elfogyasztani forró 

kávéját egy igazán hangulatos helyen.  

 

Közösségi Kert 

A közösségi kertek olyan használaton kívüli városi területek, amelyeket magánemberek 

önkéntes közössége vesz művelésbe, kertet varázsolnak az elhagyott telekre és zöldséget, 

virágot, fűszernövényeket, gyümölcsöt termesztenek rajta. A kertészkedés mellett nagy 

hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a városi környezet javítására. A Sziget-kék Élőkert 

egyedisége és aktualitása abban áll, hogy már önmagában is új megközelítést kínál a városi 

térhasználatra, kiegészítve azt a professzionális szakmai munka elemeivel, elsősorban 

közösségfejlesztéssel. Összekapcsolja a különböző társadalmi rétegeket és az eltérő mintákat 

annak érdekében, hogy az ebből eredő tapasztalatokat pozitívan felhasználva a közösség maga 

segítse a fejlődést. 2015 őszén az AUDI, valamint a Családsegítő Szolgálat munkatársainak 

önkéntes segítő munkája, támogatása révén a Sziget-kék Közösségi Tér udvarában Közösségi 

Kert kialakítására került sor. A kert gondozása, ápolása a Közösségi Teret látogató kliensek 

közös feladata. Kertművelő, ill. a terméseket (fűszernövények, levendula…) feldolgozó 

programok szervezése elsősorban idényjelleggel a tavaszi, nyári, őszi hónapokban zajlik. 

 

 

 

6. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 

módja 

 
A család- és gyermekjóléti központ számára az ágazati szabályozások értelmében alapvető 

feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a 

veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében. 

A család- és gyermekjóléti központ a jelzőrendszer működtetése során figyelemmel kíséri a 

településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit és szociális helyzetét, a 

gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, a gyermekvédelmi 

vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. A jelzőrendszer részét képező, a szociális 

és gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek és intézmények 

bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja és a probléma 

jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz 

a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében. 

Évente legalább 6 alkalommal, illetve szükség szerint esetmegbeszélést szervez a 

veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. Célja a veszélyeztetettség 

okainak feltárása, a problémák időben történő felismerése, valamint a megoldási javaslatok 

kidolgozása, feladata a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkörülményeinek 

figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség, és a kiváltó okok felismerése, megoldási 

lehetőségek kidolgozása, és a településen élő gyermekek gyermekjóléti vagy egyéb szociális 

ellátások iránti szükségleteinek feltérképezése. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja 

 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen  

 a védőnői szolgálat,  

 a háziorvos,  
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 a házi gyermekorvos, 

 személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 

 köznevelési intézmények, 

 rendőrség, 

 ügyészség, 

 bíróság, 

 pártfogó felügyelői szolgálat 

 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 

 a munkaügyi hatóság, 

 a javítóintézet, 

 a gyermekjogi képviselő, 

 jegyző,  

 a járási hivatal,  

 a jogi segítségnyújtói szolgálat,  

 a magánszemélyek, valamint 

 más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. 

 

Az intézmény számára fontos a szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, ápolása a szakmai 

munka hatékonyságának előtérbe helyezésével. A CSGYK jól működő és hatékony 

kapcsolatrendszer kialakítására törekszik. 

 

A CSGYK a jogszabályi kötelezettségének eleget téve az együttműködések 

gördülékenységének és hatékonyságának biztosítása érdekében jelzőrendszeri felelős (városi 

szinten) és jelzőrendszeri tanácsadó (járási szinten) munkaköröket biztosít. 

 

Észlelő- és jelzőrendszeri felelős feladatkörébe tartozó feladatok: 

- Figyelemmel kíséri a  településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 

szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

- A jelzőrendszer tagjainak feltérképezése, ezzel kapcsolatosan intézményi, szolgáltatói 

lista összeállítása és folyamatos aktualizálása. 

- A településen működő, illetve a település lakosai számára igénybe vehető 

szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményekről, civil és egyházi szervezetekről 

intézményi, szolgáltatói listát állít össze (intézmény, szolgáltató, név, elérhetőség). A lista 

aktualizálását folyamatosan végzi és továbbítja a jelzőrendszeri tagok számára.  

- A CSGYK kliensköre számára igénybe vehető új szolgáltatásokról, ellátásokról, 

támogatásokról, szervezetekről team értekezleten tájékoztatja kollégáit. 

- Szakmailag korrekt, az együttműködést erősítő munkakapcsolatot alakít ki az észlelő- és 

jelzőrendszer tagjaival. 

- Tájékoztatja a  jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az  ellátási területén 

élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének kötelességéről. 

- A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet 

esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése 

esetén az arról való tájékoztatásra. 

- Adott esetben, a kapcsolatfelvételek során, fogadja a jelzéseket, melyeket továbbít az eset 

kezelésére illetékes szakmai csoport felé.  

- A  probléma jellegéhez, a  veszélyeztetettség mértékéhez, a  gyermek, az  egyén, a  család 

szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a  veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 

illetve a  veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 
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- A  beérkezett jelzésekről és az  azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel 

jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak. 

- Rendszeres és aktív munkakapcsolatot alakít ki az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival, 

melynek területei a közös munkaértekezletek, szakmaközi megbeszélek, esetkonferenciák, 

esetmegbeszélések szervezése, az egyéni konzultációk és az éves szakmai tanácskozás 

szervezése, lebonyolítása. 

- A települési tanácskozást megelőzően, bekéri a jelzőrendszeri tagok éves értékelését a 

jelzőrendszer működéséről, amelyben összegzik a települést érintő, szakterületükön 

felmerült problémákat, tendenciákat, jelzik az esetlegesen hiányzó szolgáltatásokat, 

ellátásokat, javaslatokat fogalmaznak meg, esetleg ezek megvalósítására adekvát 

szolgáltatókat, személyeket jelölnek ki az együttműködés elősegítésére és a helyi 

ellátórendszer fejlesztésére.  

- A jelzőrendszeri tagok értékelését, beszámolóját az éves tanácskozásra összegzi és 

ismerteti a résztvevőkkel. 

- Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28. napjáig szervezi meg. 

- A tanácskozáson elhangzottak alapján, a résztvevők közös álláspontját figyelembe véve, 

éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít minden év március 31. napjáig. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszeri tanácsadó feladatköre, munkamódszerei: 

- Személyes kapcsolatépítés, találkozás, munkaértekezlet során azon szereplőkkel, akik 

az esetkezelésben szerepet vállalnak. 

- Ismertető anyagok készítése az intézmény feladatainak bemutatására. 

- Szakmai, szakmaközi értekezlet szervezése, lebonyolítása, azokon való részvétel. 

Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel, 

- Konfliktuskezelési, mediációs technikák alkalmazása a munka során. 

- Dokumentációs rendszer ismerete, bemutatása, tájékoztatás, szakmai segítségnyújtás 

(ki mikor mit tölt, hova és mikor továbbít). 

- Szükség esetén a központ hatósági csoport vezetőjének támogatása a döntéshozatalban 

a jelzés minőségének, súlyosságának megítélésben. A hatósági intézkedéssel érintett 

gyermekek gondozása során a beérkező jelzések minősége (meglévő probléma 

kezeléséhez kapcsolódó jelzés, új probléma észlelésével kapcsolatos jelzés, stb.) 

szerinti tanácsadás, hogy a szolgálat bevonása, tájékoztatása milyen módon történjen. 

pl. Jelzés másolatának hivatalos továbbítása a szolgálat – gondozásba bevont – 

családsegítője felé. 

 

 

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a jó szakmai együttműködésekre és azok kereteire. 

A Győr város területén működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti 

szervek, intézmények között a gyermek- és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése, a 

mentális betegségek és a szenvedélybetegségek megelőzése, felismerése, korai kezelése 

érdekében együttműködési megállapodások alapján valósul meg.  

Az együttműködés indokoltsága és célja: Az intézmények működésének feltételei 

folyamatosan változnak, amely megköveteli a vezetőktől, dolgozóktól az eddigieknél 

érzékenyebb, kritikusabb és határozottabb reflektálást a történésekre, változásokra, tudásuk 

állandó frissítését, gyarapítását a kompetens munkavégzéshez. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján az egyének, gyerekek, családok, betegek problémája egyre összetettebb, 

megoldásukra egy szakma munkája nem elég, kezelésükre több irányú erőforrások 

mozgósítása, a szakmák közötti rendszeres információcsere és hatékony együttműködés 

szükséges.  
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Együttműködő felek: 

Szervezet neve: Család-és Gyermekjóléti Központ Győr 

Szervezet neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 

Szervezet neve: Győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

Szervezet neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerület   

Szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

Szervezet neve: Győri Városi Rendőrkapitányság 

Szervezet neve: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 

 

 
7. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 

formái, köre, rendszeressége 

 
Alapszolgáltatási Csoport feladatai: 

 
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 

A feladatellátás tartalma: 

A szociális, mentális vagy életvezetési problémákkal küzdő személyek, családok részére 

tanácsadásokat szervez, illetve tart. 

 

A szociális tanácsadás során: 

- tájékoztatást nyújt az egyes szociális és jóléti ellátások formáiról, 

intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról, 

- információt szolgáltat az egyes ellátási formák előnyeiről, hátrányairól, 

- segítséget nyújt – az önálló döntés lehetőségeinek megtartása mellett – az ellátásban 

részesülő számára legmegfelelőbb ellátási forma kiválasztásában, 

- hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott 

támogatás: elsődleges célkitűzés a társadalmi reintegráció, a szociális biztonság 

megtartása, a személyek érdekérvényesítő képességének, problémamegoldó 

képességének fejlesztésével az egyéni esetkezelés, a személyre szabott tanácsadás, 

valamint a csoportmunka lehetőségeinek figyelembe vételével. 

 

Az életvezetési tanácsadás keretében: 

- segítséget nyújt az életpályán, életútban való elakadás, illetve megtorpanás 

feloldásában, 

- segítséget nyújt a probléma feldolgozásában és a megoldási stratégia kidolgozásában, 

- egészséges életmódra nevelő tanácsadásokat szervez. 

 

A mentálhigiénés tanácsadás keretében: 
- segítséget nyújt a mentálhigiénés problémák feltárásában, kezelésében, 

- segítséget nyújt a családon belüli konfliktusok feltárásában, a kapcsolatok 

helyreállításában. 

 

A feladatellátás rendszeressége: 

A feladatellátás történhet: 

- rendszeresen és 

- esetenként. 
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A szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése 

A feladatellátás tartalma: 

A CSGYK megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 

A feladatellátás során segítséget nyújt 

-  az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok beszerzésében, 

- a kérelem és a hozzá csatolandó dokumentumok kitöltésében, 

- az ellátásban részesülő kérésére az érdekei képviseletében, 

-  az elutasított kérelmek jogorvoslati kérelme benyújtásában, 

- a pénzbeli ellátás felhasználásához, 

-  más szolgáltatóhoz történő eljutásban. 

 

A feladatellátás rendszeressége: 

A feladatellátás történhet: 

- rendszeresen és esetenként. 

 

Családsegítés biztosítása: 

A feladatellátás tartalma: 

Segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásában. 

A családsegítők a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint a gyermek veszélyeztetettségét 

felmérve végeznek egyéni esetkezelést. Információnyújtással, tanácsadással, 

segítőbeszélgetéssel, konfliktuskezeléssel, esetkonferencia összehívásával, a jelzőrendszeri 

tagokkal való együttműködéssel, valamint a szakmaközi megbeszélésekkel támogatják a 

problémák feltárását, hatékony rendezését. Az akut problémák észlelésekor azonnali 

beavatkozást nyújtanak, valamint a lehetőségekhez mérten adományt közvetítenek a 

rászorulóknak.  

 

A családsegítés során: 

- segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló családok számára, meghatározott ideig tartó folyamatos segítő 

kapcsolatot alakít ki és tart fenn annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylő fél 

problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási lehetőségeik 

kialakíthatóvá váljanak.  

 

Jogszabályi keretek között a következő gondozási formák valósulnak meg: 

• egyszeri esetkezelés (tanácsadás, segítésnyújtás), 

• alapellátás (együttműködési megállapodás alapján), 

• védelembevétel melletti szociális segítő munka, 

• nevelt gyermek családjával történő szociális segítő munka, 

• utógondozás melletti szociális segítő munka. 

 

Egyszeri esetkezelés során az ügyfél által megfogalmazott probléma megoldására irányuló 

konkrét információnyújtás, tanácsadás történik, ami általában egyszeri, vagy rövid időn belül 

lezárható esemény. 

A feladatellátás rendszeressége: esetenként.  

 

A gyermek veszélyeztetettségének megállapítása után, amennyiben a család önkéntesen 

vállalja az együttműködést, alapellátás keretén belüli szociális segítő munka történik. A 

probléma megoldásához vezető lépések, feladatok a családdal közösen kidolgozott cselekvési 

tervben szerepelnek.  
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A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, gyakorisága problémafüggő 

 

Szociális segítőmunka keretében 

- segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, 

a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, 

- segíti az igénybevevő szükségleteinek kielégítését, problémájának megoldása 

érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében 

jelentkező erőforrásait, igénybe vehető szolgáltatásokat, 

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes 

képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az 

esetkezelés eredményességét, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezése.  

 

Hátralékkal rendelkezők segítése 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. november 1-jei hatályba 

lépéssel fogadta el az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és 

építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendeletét. A rendelet 54. § (3) 

bekezdése szabályozza a CSGYK feladatát. 

A tulajdonosi jog gyakorlójának döntése alapján a meghosszabbított bérleti jogviszony alatt a 

bérlő köteles az intézménnyel együttműködni, ha: 

a) a bérlőnek a lakbér és közüzemi díjtartozása meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét 

vagy 

b) a közüzemi szolgáltatás megszüntetésre került. 

 

A CSGYK szolgáltatást nyújt a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság határozata 

alapján együttműködésre kötelezett, lakásbérleti szerződéssel rendelkező családok számára. 

A szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások: 

- a háztartás jövedelmi helyzetének, fizetési képességének és készségének vizsgálata, 

- fennálló hátralék esetén a törlesztési kapacitás vizsgálata, a háztartás gazdálkodásának 

folyamatos kontrollja és 

a háztartásban élők életvezetésének figyelemmel kísérése – ennek keretében 

környezettanulmány készítése –, életvezetési tanácsadás. 

A szolgáltatást biztosító családsegítő: 

- az általa megállapított időpontokban, de legalább havonta egy alkalommal fogadja az 

együttműködésre kötelezett személyt, 

- a szolgáltatás biztosítása során szerzett tapasztalatairól, a találkozásokról feljegyzést 

készít és 

- az együttműködési időszak végén az együttműködésre kötelezett együttműködési 

készségéről, az együttélési szabályok betartásáról, hátralék esetén annak csökkenéséről, 

növekedéséről összefoglalót készít, melyet a Népjóléti Osztályra haladéktalanul megküld. 

 

A program az önkormányzat által jelzett, hátralékkal rendelkező kliensek számára nyújt 

segítséget, támogatást az elmaradás rendezése érdekében. 

Cél a kliens lakásbérleti jogviszonyának megtartása, a további hátralékok felhalmozásának 

megakadályozása. 

A feladatellátás tartalma: A kliens élethelyzetét, lehetőségeit mérlegelve személyre szabott 

életvezetési tanácsot nyújtása.  
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Adósságkezelési szolgáltatás 

 

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást 

segítő ellátás, melyet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 33-40. §-a szabályoz. 

A lakhatás megőrzését szolgáló ellátás, szakmai segítségnyújtás a lakbérhátralék, a társasházi 

lakások esetében fizetendő közös költség hátralék, közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, 

víz, csatorna, távhő, szemétszállítás) rendezéséhez, valamint a szükséges anyagi támogatás 

eléréséhez.   

Az adósságkezelési szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, lakhatással 

kapcsolatos hátraléka miatt eladósodott és a lakhatás biztonságának elvesztésével fenyegetett 

adósok fizetőképességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megőrzése. Az első és 

legfontosabb cél a hátralék halmozódásának megállítása, valamint a szolgáltatásból való 

kizárás veszélyének elhárítása, esetleg a közüzemi szolgáltatásba való visszakapcsolás 

lehetőségének megteremtése. Az adósság felszámolásának eszköze az adósságcsökkentési 

támogatás, a hitelezővel való részletfizetési megállapodás elősegítése, a racionális és arányos 

fogyasztási minták megismertetése, a háztartás likviditásának erősítése az öngondoskodó 

képesség növelésével, kivételes esetben szociális transzferek igénylésével, valamint a terhelt 

lakás forgalomképessé tételének elősegítése. 

A rendszerbe való bekerülés után kötelezően személyes kapcsolatot kell tartani a 

tanácsadóval, havonta legalább egyszer. 

 

Az ellátás menete: 

 

Kapcsolatfelvétel az ügyféllel: 

- időpont egyeztetést követően a kliens felkeresi a tanácsadót (érkezhet: önként, szolgáltató 

küldi vagy írásban értesíti a felszólító levélben, Népjóléti Osztály irányítja). 

Személyes találkozás – az első találkozás feladatai – Feltárás 

- adatfelvétel, az adósságok felmérése,  

- az ügyfél személyes adatainak felvétele,  

- elmondása alapján tájékozódás a hátralék összegéről, felhalmozódás okáról, 

időtartamáról, 

- életviteli szokásai, a család élethelyzete, 

- a család pénzügyi helyzete, 

- információ a havi rendszeres kiadásokról,  

- szembesítés a fennálló helyzettel, a lehetséges kimenetellel, 

- háztartás havi bevételeinek, és kiadásainak összesítésével egyenleg készítése. 

További találkozások – a fizető képesség és készség valamint a kliens motiváltsága szerint – 

Előkészítés 

- előzetes együttműködési megállapodás megkötése (szándéknyilatkozat),  

- szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel, moratórium kérése,  

- igazolások kérése a közüzemi díjtartozásról, 

- adósságok számbavétele, 

- hátralékkezelési terv elkészítése, 

- környezettanulmány készítése. 

Hátralékkezelés időszaka – a kérelem tárgyában hozott határozat tartalma szerint –

Együttműködés 

- a határozatban foglalt feladatok számbavétele, 

- tartalmazza a támogatás, önrész pontos összegét, kifizetések ütemezését, 
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- külön határozat szól az adósságcsökkentési támogatáshoz normatívan járó 

lakásfenntartási támogatásról, melynek összeg kiegészülhet a méltányossági 

lakásfenntartási támogatás összegével, 

- együttműködési megállapodás megkötése, 

- a tanácsadó és az ügyfél feladatainak számbavétele, 

- a kötelezettségek teljesítése, követése, ellenőrzése, a folyamat értékelése. 

Utógondozás   

- a család, háztartás felkészítése az újabb adósság felhalmozódásának elkerülésére, új 

gazdálkodási stratégia és terv kialakítása, 

- célja a hátralékosság újbóli megelőzése, 

- eredményes adósságrendezés esetén – a tanácsadói tevékenységgel, a hátralékok 

rendezését követően – a kliens képessé válik az újbóli adósság felhalmozásának 

elkerülésére. 

 

 

Adományközpont 

 

Az Adományközpont összekötő kapocs az adományozó magánszemélyek, vállalkozások, 

szervezetek és a nehéz körülmények között élő emberek között.  

Elsődleges cél a krízishelyzetben lévő személyek azonnali, természetbeni juttatással történő 

segítése. 

Az adományközpontban történik az intézménybe érkező adományok koordinálása, fogadása, 

rendszerezése és kiosztása. 

Folyamatosan behozható és igénybe vehető adományok:  

• ruhanemű,  

• kisebb méretű használati cikkek, konyhai eszközök, háztartási eszközök, műszaki és 

technikai cikkek, gyermekek ellátásával kapcsolatos eszközök. 

 

Kampányszerűen szervezett adományok:  

Az adományközpont részt vesz a különböző szervezetek, vállalkozások adománygyűjtő 

akciójának lebonyolításában, az összegyűjtött adományok célzott kiosztásában. 

Feladatának tekinti a vállalati, szervezett adományozások elősegítését, az ilyen irányú 

kapcsolatfelvételt, ezzel is erősítve a társadalmi felelősségvállalást. 

 

Bútor, valamint nagyobb méretű tárgy felajánlása esetén – szállítási lehetőség hiányában – a 

felajánló és igénylő közötti kapcsolatfelvételt biztosítja. A kapcsolatfelvételt követően a 

további szervezés a felajánló, illetve igénylő feladata, felelőssége. 

Az összegyűlt adományok révén segítséget tud nyújtani kisgyermekes családoknak, 

gyermekét egyedül nevelő szülőnek, egyedül élőknek, idős embereknek, létminimum 

közelében élőknek, hajléktalanoknak. 

 

Az adományközpont működtetése egész évben folyamatos, annak érdekében, hogy minél 

szélesebb körben tudja a lakosságot természetbeni juttatásban részesíteni.  

Adomány fogadás, kiadás: 

Kedd   8.00 – 12.00 és 14.00 – 17.00 

Csütörtök  8.00 – 12.00 és 14.00 – 15.00 
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A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

A feladatellátás tartalma: A családok segítése érdekében a CSGYK veszélyeztetettséget és 

krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. 

Ennek megfelelően a CSGYK: 

- a jelzésre kötelezett szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra (évente egy alkalommal személyes fórum 

formájában), 

- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén 

élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

- fogadja a beérkezett jelzéseket és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a 

családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 

- a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket, 

- az intézkedések megtételéről tájékoztatja a jelzést tevőt, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve a családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális szolgáltatások iránti 

szükségleteit. 

 

A feladatellátás rendszeressége: 

- évente egy alkalommal kerekasztal megbeszélés formájában, 

- esetenként szükség szerint.  

 

 

Hatósági csoport feladatai: 
 

Esetmenedzseri feladatok biztosítása 

 

Az esetmenedzserek feladatukat Győrben és Győr járás területén látják el. Az ügyek elosztása 

Győrön belül esetek szerint történik, a kollégák leterheltségéhez igazodva. Települési szinten 

a Győr járáshoz tartozó 34 települést négy kolléga területi beosztás alapján látja el, ezzel 

biztosítva az állandóságot. 

A települések felosztása a járást ellátó négy kolléga között: 

- Abda, Börcs, Ikrény, Dunaszeg, Dunaszentpál, Kunsziget, Vámosszabadi, Győrújfalu, 

Győrladamér, Nagybajcs, Kisbajcs, Vének, Győrzámoly 

- Bőny, Mezőörs, Rétalap, Pér, Nagyszentjános, Gönyű, Győrújbarát 

- Tényő, Kajárpéc, Rábapatona, Koroncó, Sokorópátka, Bezi, Fehértó, Enese, 

Győrsövényháza, Öttevény, Mosonszentmiklós 

- Töltéstava, Győrság, Nyúl 

 

Mindez a kollégák folyamatos rugalmas munkavégzését, gyors reagálást, elsősorban 

intézményi, de időnként saját személygépkocsi használatát is igényli. 

 

A feladatellátás tartalma 

 

Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, 

illetve a család nem vállalja az önkéntes együttműködést, a gyámhatóság a 

családsegítő/esetmenedzser kezdeményezésére, javaslatára elrendeli a védelembe vételt és az 

esetmenedzsert felhívja a védelembe vétel keretén belüli esetmenedzselési feladatok 



23 

 

ellátására, valamint az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel 

melletti szociális segítő munka biztosítására. 

 A védelembevétel melletti családsegítés hatósági kötelezésen alapszik. A veszélyeztetettség 

megszüntetését célzó Egyéni/Családi gondozási-nevelési terv készül, és eszerint történik az 

együttműködés.  

Az esetmenedzser a család és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok és ellátást 

nyújtók tevékenységét az egész esetkezelés során végigkíséri, ennek során 

együttműködésüket koordinálja. A gondozási folyamatot szervezi, koordinálja, végrehajtja, 

dokumentálja, az egész segítő folyamatért felel. 

 

Az esetmenedzser a gondozási-nevelési tervben rögzítettek alapján tart kapcsolatot a 

családdal. Ennek módja a család fogadása ügyfélfogadási időben, illetve családlátogatás a 

család lakóhelyén, települések esetében a településen. 

Az esetmenedzseri munka szerves része a javaslatkészítés, majd az együttműködés különböző 

fázisaiban az esetkonferenciák összehívása, amely a jogszabályi elvárásnak és a tényleges 

működés alapján is a gyermek lakóhelyéhez legközelebb történik. Így a településen 

esetmenedzseri feladatokat ellátó kollégák a családlátogatáson túl az esetkonferenciák 

megtartását is terepen végzik. 

 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, gyakorisága szabályozott.  

 

Nevelt gyermek családjával történő együttműködés során a CSGYK esetmenedzserei 

elősegítik a családjából kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezését. Az esetmenedzser 

motiválja és támogatja a szülőket a szülő-gyermek kapcsolattartás szervezésében, 

előkészítésében, valamint abban, hogy életkörülményeikben, nevelési módszereikben pozitív 

változásokon menjenek keresztül annak érdekében, hogy gyermeküket ismét családjukban 

gondozhassák. Az esetmenedzser a segítő folyamatba bevonja a család- és gyermekjóléti 

szolgálat családsegítő szakemberét (vérszerinti család körülményeinek alkalmassá tétele 

érdekében), a gyermekvédelmi gyámot és egyéb releváns szakembereket. 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, gyakorisága problémafüggő 

 

A nevelés megszűnését követően, utógondozás keretében az esetmenedzser segíti a gyermek 

családjába történő visszailleszkedését és a szülői kompetenciák erősödését. 

A feladatellátás rendszeressége: folyamatos, a jogszabály szerint meghatározott időtartamban 

 

Tekintettel arra, hogy a hatósági intézkedésekre, hatósági eljárások megindítására vonatkozó 

javaslatot mindig a család és gyermekjóléti központ esetmenedzsere teszi (kivétel ez alól a 

jogszabályilag meghatározott esetekre vonatkozó azonnali intézkedés kezdeményezése), az 

esetmenedzserek javaslatot tesznek még:  

- a gyermek családba fogadására, 

- családba fogadó gyám kirendelésére, 

- gondozási hely megváltoztatására, 

- gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, 

- tankötelezettség teljesítésének előmozdítására, 

- harmadik személynél történő elhelyezésére, 

- megelőző pártfogására. 
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A menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi 

beilleszkedés elősegítése 

A feladatellátás tartalma: 

A Menekültügyi Hatóság által megkötött és megküldött – 2 éves időtartamra szóló –

integrációs szerződés kézhezvételétől kezdődően induló gondozás.  

Az együttműködés jellege: kötelező. 

 

A feladatellátás rendszeressége:  

- az első 6 hónapban min. heti 1 alkalom,  

- a második 6 hónaptól szükség szerint, de minimum havi 1 alkalom. 

Az integrációs szerződés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a családgondozónak – 

az ügyféllel közösen – gondozási tervet kell készítenie, melyet ezt követően meg kell küldeni 

a Menekültügyi Hatóságnak. 

A CSGYK-nak az ügyfél tartózkodási helyével kapcsolatosan, valamint az együttműködések 

megvalósulásáról – havi egy alkalommal – jelentéstételi kötelezettsége van. 

 

A járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása 

A feladatellátás tartalma: 

Járási szakmai tanácskozást és esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és rendszeres 

konzultációt biztosít a település esetmenedzsere és a jelzőrendszeri tanácsadó által. 

A feladatellátás rendszeressége: 

- havonta ill. szükség szerint. 

Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

A feladatellátás rendszeressége: 

- folyamatos. 

 

Tanácsadói feladatok biztosítása 

A tanácsadói feladatok ellátása Győr és Győr járás területére terjed ki. 

Az összes szolgáltatásról a Győr járáshoz tartozó települések tájékoztatása a családsegítőn 

keresztül megtörtént. A CSGYK Speciális Csoportjának vezetője szóban és e-mailben 

tájékoztatja a települések családsegítőit a speciális szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális 

tudnivalókról. A családsegítők pedig helyi szinten az általunk készített szórólapokon és 

szóban informálják a lakosságot. 

A szolgáltatások igénybe vételének helyszíne általában Győr. Amennyiben az ügyfél a 

település segítségével (pl. falugondnoki szolgálat) sem tudja megoldani, hogy a speciális 

szolgáltatásokat Győrben vegye igénybe, úgy az intézmény a szolgáltatást kiviszi a 

településre. 

 

Utcai és lakótelepi szociális munka  

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejüket az utcán töltő, kallódó, csellengő 

gyermekek speciális segítése (információnyújtással, tanácsadással, segítő beszélgetéssel), 

illetőleg a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és 

felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, segítése, szükség esetén hatósági eljárás 

kezdeményezése. 

Az utcai és lakótelepi szociális munkások által végzett felkutató tevékenység tekinthető 

„terepszemléknek”. Az útvonalak összeállításánál fő szempont a gyerekek által kedvelt 

helyek, illetve a kapott jelzések alapján kiemelt helyszínek, területek felkeresése.  

A feladatellátás rendszeressége: heti 3 alkalom. 
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A prevenciós munka során a cél az, hogy segítséget kapjanak a gyerekek és fiatalok a 

szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Ez egyrészt az utcai és lakótelepi szociális munkások által 

szervezett klubfoglalkozások, programok segítségével, másrészt más szervezetek, 

intézmények szintén a gyerekeknek szóló programjainak, szolgáltatásainak ajánlásával, 

megismertetésével történik 

 

Iskolai szociális munka 

Az Intézmény évek óta támogatja a közoktatási intézmények gyermekvédelmi munkáját. 

Segítséget nyújt a gyermekeknek és pedagógusoknak prevenciós céllal a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos kérdésekben, teendőkben. 

A Gyvt. 40. § (2) bekezdés e) pontjában előírtaknak eleget téve a CSGYK segíti a nevelési-

oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 

 

Az iskolai szociális munka komplex formában valósul meg, három munkamódszerrel: 

 

1. iskolai ügyelet, 

2. csoportmunka az iskolában, 

3. tematikus előadások tartása az iskolában. 

 
Iskolai ügyelet: 

A CSGYK havonta egy alkalommal, illetve igény szerint, személyes megjelenést biztosít a 

város közigazgatási területén működő oktatási intézményekben.  

A személyes megjelenés során, forgó rendszer alapján, a családsegítő és esetmenedzser 

kollégák rendszeresen felkeresik az általános iskolákat, a pedagógusokat tájékoztatják az 

intézmény szolgáltatásairól és tanácsadást tartanak a pedagógusok és szükség esetén az 

ügyfelek részére.  

A középiskolák esetében a személyes kapcsolatfelvétel során a családsegítő/esetmenedzser 

feladata a részletes tájékoztatás mellett a telefonos kapcsolattartás biztosítása is.  

Azon iskolákban, melyekben általános- és középiskola is működik egy intézményen belül, a 

személyes kapcsolattartás kerül felajánlásra.  

 

A városban 18 állami fenntartású általános iskola, 17 középiskola és 6 integrált (általános- és 

középiskola) intézmény működik. Az egyházi, vagy magánkézben lévő oktatási intézmények 

száma 8.  

A feladatellátás tartalma: 

Köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának, a pedagógusoknak 

nyújt támogatást egyéni és csoportos formában. 

Feladatellátás rendszeressége:  

- ügyelet biztosítása havonta egy alkalommal, 

- telefonos konzultáció rendszeresen, 

- csoportos foglalkozás rendszeresen. 

 

Tematikus előadások tartása: 

Az alábbi témákban kerül sor prevenciós órákra: 

– Párkapcsolat, ismerkedési szokások fiatalok körében, 

– AZ internet hatásai és veszélyei a mindennapokban (közösségi oldalak használata), 

– Szórakozási szokások és veszélyek (8-12. osztály számára videóval), 

– Erőszak az iskolában és a családban (képalkotásos módszer), 

– Szabálysértések és bűncselekmények típusai és a leggyakrabban elkövetett cselekmények a 

fiatalok körében. 
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Az órák tartalmát a korábban elfogadott, minisztérium illetékesének bemutatott tematika 

tartalmazza. 

Az órákon az osztályfőnökök nem vesznek részt. Ezzel is biztosított az anonimitás és a nyitott 

légkörű beszélgetés. 

 

 

Kórházi szociális munka  

A kórházi szociális munkát a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal kötött együttműködési 

megállapodás alapján 2 fővel látja el a Központ, így a helyettesítés is megoldott. A 

szakemberek feladata – a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel, illetve az 

egészségügyi személyzettel együttműködve – a szociális válsághelyzetben lévő anya és 

gyermekének segítése, valamint a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás 

észlelése esetén a Gyvt. 17. §. (2) bekezdése szerint szükséges intézkedések megtétele. 

 

A CSGYK az illetékessége alá nem tartozó gyermek esetében jelzéssel él az illetékes család- 

és gyermekjóléti szolgálat vagy központ felé.  

 

A feladat ellátásának rendszeressége:  

A kórházi szociális munka időkeretei: heti két alkalommal fogadóóra a szülészet-

nőgyógyászati osztályon, valamint a gyermekosztályok felkeresése. Heti egy fogadóóra a 

gyermek pszichiátrián, és konzultáció az osztályt vezető orvossal. A kollégák kérdéseit a 

kórházi szociális munkás tolmácsolja az adott osztályok vezetőinek, valamint krízis 

helyzetekben is eljár. 

 

Készenléti szolgálat   

A készenléti szolgálat célja a CSGYK nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben 

történő tanácsadás és tájékoztatás, telefonon történő segítségnyújtás. 

A szolgálatot egy az ügyeleti időkön kívül elérhető telefonszámon lehet hívni. A készenlétben 

dolgozó családgondozók heti váltásban látják el a feladatot. A telefonhívás alatt feltárt 

problémáról, valamint a hívás tartalmáról feljegyzés készül. A hívást fogadó családgondozó 

szükség esetén, valamint lehetőség szerint a másnap reggel ügyeletes irodába irányítja a hívót, 

és erről tájékoztatja az ügyeletet ellátó területi irodát.  

Feladatellátás rendszeressége: folyamatos, minden nap, az irodák nyitvatartási idején kívül 

A szolgáltatás működtetésébe bevont partnerek: 

Rendőrség, Családok Átmeneti Otthonai, Orvosi ügyelet, kórházak, Tegyeszek, Országos 

Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 

Telefonszám: 06 80/620-333 

 

Kapcsolattartási ügyelet 

Az NM rendelet. 7/B. §-a alapján a szolgáltatás alapvető célja a gyermeki jog biztosítása. A 

gyermeki jogokról szóló ENSZ Egyezmény 9/3. pontja alapján a szülőjétől elszakadt 

gyermeknek joga van rendszeres, közvetlen, élő kapcsolatot tartania a tőle külön élő 

szülőjével is. 

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása. Szakmai munkaként konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, az érintettek 

kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás 

(mediáció) biztosítása. Azok a szülők vehetik igénybe a szolgáltatást, akik mediátorok 

segítségével megállapodást kötöttek egymással. Egyetértenek a kapcsolatügyelet céljával, 
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aláírják a kapcsolatügyeleti együttműködés kereteiről szóló egyezséget, hajlandóak a 

fokozatosság, a kapcsolattartási szintek és lépcsőfokok betartására, és elfogadják a házirendet. 

 Cél a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, 

és annak mindkét fél részéről történő betartása. 

 

A kapcsolatügyelet vezetője mediátori végzettséggel rendelkező szociális szakember. Az 

ügyeleti segítést a CSGYK családsegítői, esetmenedzserei, tanácsadói párban látják el, 

hetenkénti váltásban. 

Feladatellátás rendszeressége: hetente szombaton 9-13 óráig. 

 

Mediáció: 

Az esetkezelések során felmerülhetnek olyan konfliktusok, melyek rendezésére a CSGYK-

ban dolgozó képzett mediátorok bevonására van szükség. A mediátor segíti a feleket a 

kölcsönösen elfogadható egyezség elérésében. Ez a konfliktuskezelő módszer 

megakadályozza a vita kiterjedését, a felek közötti intervenció segítséget nyújt annak 

érdekében, hogy a felek felismerjék különbözőségeiket, kompromisszumokat kössenek és 

kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak. 

 

Pszichológiai tanácsadás   

A CSGYK rendszeres és folyamatos pszichológiai megsegítést biztosít a hozzá forduló 

gyermekek és családjuk részére.  

A szolgáltatást az ügyfelek igénybe vehetik:: 

• önként, 

• a családsegítő/esetmenedzser/tanácsadó ajánlására vagy 

• hatósági kötelezés által..  

Az intézményt felkeresők részére a szolgáltatás folyamatosan biztosított. A feladatot két 

klinikai szakpszichológus végzi, megbízási szerződéssel.  

Feladatellátás rendszeressége: szerda kivételével naponta, előjegyzés alapján. 

 

Jogi tanácsadás  

A CSGYK a jogi kérdések megválaszolása, értelmezése, beadványok elkészítése, jogi 

konfliktusok kezelése érdekében jogi tanácsadást nyújt.  

A feladatot jogász látja el, megbízási szerződéssel.  

Feladatellátás rendszeressége: heti két alkalommal.  

 

Fejlesztőpedagógia 

A CSGYK-ban dolgozó két fejlesztőpedagógus a 3-14 éves korú gyermekek pedagógiai és 

korrekciós fejlesztését végzi, vállalkozói szerződéssel. A fejlesztés a megelőzést, korrekciót 

és a tehetséggondozást is magában foglalja. A pedagógusok egyéni fejlesztési terv alapján 

dolgoznak, figyelembe véve a szakértői bizottság által meghatározott fejlesztendő területeket. 

Amennyiben nem készült szakvélemény, a pedagógusok mérik a gyermekek képességét és ez 

alapján határozzák meg a fejlesztendő területeket. 

Feladatellátás rendszeressége: a tanév ideje alatt heti 3 délután, előzetes bejelentkezés alapján. 

Helyszín: 9023 Győr, Szigethy A. út 109.   

 

Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 
Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda alacsonyküszöbű, humánszolgáltató ellátás, amely 

alapellátás jellegű információs és tanácsadó, valamint azokat kiegészítő segítői 

szolgáltatásokat nyújt elsősorban fiatalok számára az Európai Ifjúsági Információs Karta 

alapelvei szerint. 
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A feladatellátás tartalma: 

Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás célja, hogy a 14-30 év közötti fiatalokat 

információval lássa el az életkörülményükkel kapcsolatos kérdésekben. A fiatalok számára 

segítséget nyújt mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában. 

Információs és tanácsadó tevékenységén keresztül 

- elősegíti a fiatalok autonómiájának kialakítását annak érdekében, hogy felelősséget 

vállalhassanak önmagukért, 

- közvetít az egyének és a (humánszolgáltató) intézmények között, lehetővé téve a fiatalok 

és az intézmények szükséges találkozását, segíti a fiatalokat abban, hogy megtalálják a 

nekik megfelelő helyet a társadalomban, illetve az életkorukból és élethelyzetükből adódó 

esetleges hátrányaikat csökkentsék, 

- támogatja a társadalmi folyamatok megértését, és az azokba való aktív bekapcsolódásukat 

a fiataloknak, hogy cselekvő részeseivé váljanak sorsuk, életük alakításának, 

- biztosítja, hogy a fiatalok személyes fejlődésük, szociális, kulturális és mentális 

szükségleteik kielégítésének lehetőségeiről tájékozottak legyenek. 

 

Az alábbi területeken végez információgyűjtést-és szolgáltatást az iroda: 

- helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények, 

- helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények, 

- helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk (legalább; 

iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, 

iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek), 

- helyi egészségügyi ellátások (legalább; egészségügyi intézmények alapadatai, nyitva 

tartása, iskolaorvosi szolgálat alapadatai), 

- helyi szociális ellátások (legalább; szociális és humán szolgáltató intézmények alapadatai, 

nyitva tartásuk, pénzbeli ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok, 

természetbeni ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok), 

- helyi hivatalok (legalább; alapadatok, nyitva tartás), 

- országos hatáskörű hivatalok, hatóságok (legalább; alapadatok /pl. minisztériumok, 

állami szervek, országgyűlési biztosok/), 

- helyi és megyei önkormányzatok (legalább; alapadatok, helyi önkormányzati képviselők 

névjegyzéke), 

- helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek (legalább; kulcsosház, turistaház, 

kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, nyitva tartás), 

- országos utazási és szállás kedvezmények (legalább; MÁV és VOLÁN hivatalos 

kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények), 

- helyi és regionális munkalehetőségek (legalább; a helyi és regionális médiában megjelenő 

hirdetések), 

- munkanélküli ellátás (legalább; a munkanélküli ellátások típusai, igénybevételük módja), 

- helyi albérletek (legalább; a helyi médiában megjelenő hirdetések), 

- helyi, regionális és országos pályázatok (legalább; a pályázat kiírása), 

- helyi és regionális segítő- és krízisellátó helyek (legalább; átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban alapadatok, nyitva 

tartás), 

- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (legalább; az ERYICA 

tagszervezetei, Eurodesk Irodák), 

- az európai mobilitással összefüggő alapinformációk EURODESK szolgáltatás, (legalább; 

Youth Hostelek Európában, ösztöndíj és csereprogramok). 
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Szakmai segítséget nyújt a megyében, illetve a régióban működő és alakuló Ifjúsági 

Irodáknak és Információs Pontoknak képzések és konferenciák megszervezésével. 

A szolgáltatás helye: HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Győr, Aradi vértanúk útja 

19. 

 

 
8. Az ellátás igénybevételének módja 

 
Győr város területén a CSGYK városrészenként rendelkezik irodákkal annak érdekében, hogy 

az ügyfelek az otthonukhoz legközelebb eső irodánkba kaphassanak célzott segítséget.  
A lakossági igényekhez való rugalmasabb hozzáállás, a krízishelyzetekre való mielőbbi 

reagálás érdekében területenként különböző napokon tartanak meghosszabbított 

ügyfélfogadást, így a hét három délutánján 17.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

Az ügyfélfogadási rend minden központban jól látható helyen kifüggesztve tájékoztatja a 

lakosságot és elérhető a CSGYK honlapján is. 

A CSGYK szolgáltatásai ingyenesek. Az ellátások igénybevételének módja elsősorban 

önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő kérelmére vagy a jelzőrendszeri tagok 

jelzésre indul meg. Amennyiben a gyermek érdekvédelme az ellátás önkéntes 

igénybevételével nem biztosított, úgy a Gyvt. a kötelező együttműködést írja elő. Az igénybe 

vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. §-ában meghatározott 

tájékoztatásról, melyről az igénybevevő írásban nyilatkozik.  

A szolgáltatások igénybevételének lehetőségét az intézmény ügyeleti rendje határozza meg. 

Az ügyfélfogadási rend minden Területi Irodában jól látható helyen kifüggesztve tájékoztatja 

a lakosságot. A szakemberek személyesen is informálják a klienseiket, névjegykártyáikon az 

elérhetőségük és az ügyeleti rendjük is feltüntetésre került. 

 

A szolgáltatás igénybevétele lehet: 

- önkéntes, amely esetében csak a saját és családját érintő problémákban való 

segítségkérést és segítségnyújtást jelenti. A kapcsolat az ügyfél és a családsegítő közötti 

megállapodásban rögzített ideig és a hozott probléma megoldódásáig tart. 

- együttműködésre kötelezett, kötelezettként igénybe vevők (lakbérhátralékosokkal végzett 

munka, menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt 

társadalmi beilleszkedés elősegítése) határozattal keresik fel az intézményt, amely a 

családsegítővel kötelező kapcsolattartást ír elő. Ebben az esetben a kapcsolat az abban 

rögzített időpontig tart. 

- jelzőrendszer tagjától érkezett jelzés, ebben az esetben a területi iroda koordinátora által 

kijelölt családsegítő az esetet körültekintően kivizsgálja, a családdal a kapcsolatfelvételt a 

jelzést követően ő kezdeményezi és felajánlja a segítséget. Majd a szükséges szakmai 

lépéseket megteszi az ügy rendezése érdekében.  

A szolgáltatás mindhárom esetben megszűnik, ha az igénybe vevő és családjának lakóhelye 

megváltozik. 

 

A szolgáltatást első alkalommal igénybe vevő az ügyeletes családsegítővel találkozik. 

Amennyiben az első interjú során látni lehet, hogy a probléma megoldása többszöri 

találkozást igényel, akkor az eset felelősét a területi iroda koordinátora választja ki. Az új 

esetek felvételéről, valamint az aktuálisan problémát jelentő esetekről minden héten egy 

alkalommal esetmegbeszélő teamben tájékoztatják egymást a kollégák, esetismertetést és 

megbeszélést tartanak. 

Indokolt esetben a vezető döntése alapján az esetfelelős személyében változás lehetséges, 

kérheti ezt mind a családsegítő, mind az ügyfél.  
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A Család-és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának munkája Győr járás 

vonatkozásában mindig hatósági intézkedés kezdeményezésével indul, önkéntes 

igénybevétele nem lehetséges. 

 

Az új esetek felvételéről valamint az aktuálisan problémát jelentő esetekről minden héten egy 

alkalommal esetmegbeszélő teamben tájékoztatják egymást a kollégák, esetismertetést és 

megbeszélést tartanak. 

Indokolt esetben a vezető döntése alapján az esetfelelős személyében változás lehetséges, 

kérheti ezt mind az esetmenedzser, mind az ügyfél.  

 

A speciális szolgáltatások igénybe vételének helyszíne fő szabályként Győr. Amennyiben az 

ügyfél a település segítségével (pl. falugondnoki szolgálat) sem tudja megoldani, hogy a 

speciális szolgáltatásokat Győrben vegye igénybe, úgy az intézmény a szolgáltatást kiviszi a 

településre. A szolgáltatást a településen dolgozó családsegítőnek a szakmai protokoll alapján 

kell kérnie az ügyfél számára. 

 

Ügyfélfogadási rend: 

 

Alapszolgáltatási Csoport Adyvárosi Iroda: 

 

 hétfő:      8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

kedd:      8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.15 óráig 

 szerda:           ügyfélfogadás szünetel 

 csütörtök:        8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 péntek:            8.00 – 12.00 óráig 

 

Alapszolgáltatási Csoport Belvárosi Iroda és Adósságkezelési szolgáltatás: 

 

 hétfő:     8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 kedd:      8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.30 óráig 

 szerda:    ügyfélfogadás szünetel 

csütörtök:    8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 péntek:    8.00 – 12.00 óráig 

 

Alapszolgáltatási Csoport Marcalvárosi Iroda: 

 

 hétfő:      8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedd:    8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 szerda:    ügyfélfogadás szünetel 

 csütörtök:   8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig   

 péntek:    8.00 – 12.00 óráig 

 

Alapszolgáltatási Csoport Marcalvárosi Iroda – Adományközpont: 

 

 kedd:    8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.00 óráig 

 csütörtök:   8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 15.00 óráig 

 

Alapszolgáltatási Csoport Újvárosi Iroda:                                                                                
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 hétfő:     8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.15 óráig 

kedd:      8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 szerda:           ügyfélfogadás szünetel 

 csütörtök:      8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 17.30 óráig 

 péntek:          8.00 – 12.00 óráig 

 

Hatósági Csoport:  

 

hétfő              14.00 – 17.30 óráig 

kedd      8.00 – 12.00 óráig  

szerda:     ügyfélfogadás szünetel 

csütörtök:            14.00 – 17.30 óráig 

péntek:                                    8.00 – 12.00 óráig 

 

A családsegítők/esetmenedzserek/tanácsadók heti 18 óra kötött munkaidőben dolgoznak az 

intézmény igazgatója által meghatározott ügyeleti rend szerint. 

 

Speciális Csoport: 

 

Pszichológiai tanácsadás: 

hétfő:      8.00 – 12.00 óráig és 14.00 – 18.00 óráig      

kedd:      8.00 – 12.00 óráig és 13.30 – 15.30 óráig, ill. 

    14.00 – 18.00 óráig 

szerda:    14.00 – 18.00 óráig 

csütörtök:     8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 18.00 óráig   

péntek:      8.00 – 10.00 óráig 

 

Jogi tanácsadás: 

hétfő:      8.00 – 18.00 óráig  

csütörtök:              16.00 – 18.00 óráig 

 

Kapcsolattartási ügyelet: Győr, Szigethy A. u. 109. 

Az ügyelet időpontja: szombatonként: 9.00 – 13.00 óráig 

 

Készenléti szolgálat: 

Készenléti szolgálat munkaidőn kívül, ingyenesen hívható telefonon történhet. 

 

Fejlesztőpedagógiai/gyógypedagógiai szolgáltatás: Győr, Szigethy A. u. 109. 

 hétfő:   15.00 – 18.00 óráig, illetve 14.00 – 18.00 óráig                              

 szerda:  14.00 – 17.00 óráig, illetve 14.00 – 17.00 óráig 

 csütörtök:  14.00 – 18.00 óráig, illetve 15.00 – 17.00 óráig 

 

HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda: 

hétfő:    11.00 – 17.00 óráig 

kedd:    11.00 – 17.00 óráig  

szerda:    13.00 – 17.00 óráig  

csütörtök:   11.00 – 17.00 óráig 

péntek:                                    11.00 – 17.00 óráig 

 

Sziget-kék Közösségi Tér nyitvatartása: 
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hétfő    8.00 – 18.00 óráig 

kedd    8.00 – 18.00 óráig  

szerda:           zárva 

csütörtök:    8.00 – 18.00 óráig 

péntek:                                     8.00 – 12.00 óráig 

Közösségi Kávézó nyitvatartása: 

hétfő    10.00 – 18.00 óráig 

kedd    10.00 – 18.00 óráig  

szerda:    13.00 – 18.00 óráig 

csütörtök:   10.00 – 18.00 óráig 

péntek:                                  10.00 – 15.00 óráig 

 

 

 

9. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
 

- A lakosság tájékoztatása szórólapokon, a CSGYK weboldalas megjelentetése útján 

valamint az önkormányzat honlapján történik. 

- A CSGYK nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a társintézményekkel személyes kapcsolatot 

alakítson ki, rajtuk keresztül is a lakosság széleskörű tájékoztatását reméli. Évi hat 

alkalommal felkeresik őket, a szociális területet érintő változásokról információt adnak, 

szórólapokat, plakátokat helyeznek ki. Kiemelten fontos területe a megjelenésnek, a 

tájékoztatatók kihelyezésének az orvosi rendelők, a védőnői szolgálat, munkaügyi 

központ, önkormányzat.   

 

 

10.  Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek 

jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak általános jogainak védelme 

- Az ügyfélnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a 

szolgálat biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete 

vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az 

alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, általános és 

speciális jogokat kell biztosítani. 

- A szolgáltatás során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból, így különösen az 

ellátott neme, vallása, nemzeti és etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, 

kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy 

egyéb helyzete miatt. 

- A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét kell biztosítani. Az 

ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve kormányrendeletben 

meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

- A szolgálat által biztosított szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy különös figyelemmel 

legyen az ellátottak élethez, emberi méltósághoz való jogaira. 

- Személyes adatok védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titokvédelem illeti meg. 

Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személy férhet hozzá. 

 

A fogyatékos személyek speciális jogainak védelme 

- Akadálymentes közlekedés biztosítása. 
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- Információhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítása. 

- A képességek, készségek fejlesztése, illetve az állapotfenntartás vagy javítás 

lehetőségeinek megteremtése. 

- Önrendelkezés elvének betartása, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos 

döntéseinek tiszteletben tartása. 

- Társadalmi integrációhoz való jog, más személyekkel történő kapcsolat létesítése, 

kapcsolat tartása, valamint az intézmények, szolgálatok igénybevétele, elérése. 

 

Az ellátott jogi képviselő, illetve a gyermekjogi képviselőneve, elérhetősége az intézmény 

faliújságjain, a szolgáltatás minden helyiségében kifüggesztésre kerültek. Így az ellátottak 

számára elérhető az információ, adott esetben a családsegítő segít az eligazodásban. 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 

- A szociális ágazatban foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, 

tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyi jogaikat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

- A dolgozó eredményes munkájának feltétele saját egészségének megőrzése, ezért 

kötelező a részvétel az időszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon. Fertőző 

betegségben szenvedő munkatárs a szolgálatnál nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. 

- A családsegítők a kliensekkel végzett munkájuk során saját személyiségükkel dolgoznak. 

A szupervízió ezt az önmagukra való jobb rálátást, az akadályok elhárítását, nagyobb 

önismeretet és a szakmai személyiség fejlesztése révén létrejövő tanulást segíti.  

- A CSGYK munkatársa közfeladatot ellátó személynek minősül.  

- Titoktartási kötelezettség terheli a dolgozókat a kliens és hozzátartozói egészségi 

állapotával, családi-, vagyoni-, és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott 

adat, tény vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül. 

- A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett 

cselekvőképes kliens felmentést adott, vagy ha a jogszabály adatszolgáltatási 

kötelezettséget ír elő. 

 

 

11.  A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége, 

biztosításának módja, formái. 

 
A CSGYK-nál dolgozó szakemberek végzettsége a képesítési előírásoknak megfelel. 

A dolgozók folyamatos továbbképzése fontos része a minőségjavításnak. 

Az intézmény minden olyan továbbképzést igyekszik felkutatni és a kollégáknak lehetőséget 

biztosítani a részvételre, ami a kollégák szakmai fejlődését célozza meg. 

 

Szakmai egységek létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása 
Létszám (fő), képesítések 

 

Központi Irányítás 

Igazgató      1 fő 

Gazdasági szakreferens    1 fő 

Titkárnő      1 fő 

Ügyintéző      1 fő 

Gépkocsivezető     1 fő 
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Alapszolgáltatási Csoport 

Vezető       1 fő 

Koordinátor      4 fő 

Családsegítő    26 fő 

Szociális asszisztens     4 fő 

 

Hatósági Csoport 

Vezető       1 fő 

Esetmenedzser   13 fő  

Szociális asszisztens     3 fő 

 

Speciális Csoport   

Vezető       1 fő 

Irodavezető      1 fő 

Tanácsadó I. 

pszichológus       1 fő + 15 óra/hét/2 fő 

jogász     23 óra/hét/2 fő 

fejlesztőpedagógus   20 óra/hét/ 2 fő 

Tanácsadó II.  

Utcai és lakótelepi szoc.munkás   5 fő 

Kórházi szoc.munkás     2 fő  

kapcsolattartási ügyelet  29 óra/hét/3 fő 

Szociális asszisztens     1 fő 

Takarítónő      1 fő  

  

       

Központi Irányítás 

Igazgató    szakvizsga, szociálpedagógus 

Gazdasági szakreferens  mérlegképes könyvelő 

Titkárnő    közgazdasági szakközépiskolai érettségi 

Ügyintéző    mérlegképes könyvelő 

Gépkocsivezető   érettségi 

 

Alapszolgáltatási Csoport 

1 fő vezető    szakvizsga, általános szociális munkás 

4 fő koordinátor szakvizsga, szociálpedagógus, szociális munkás, 

mediátor  

26 fő családsegítő általános szociális munkás, szociálpedagógus és 

művelődésszervező, gyógypedagógus, óvodapedagógus, 

tanár, tanító, mediátor, adósságkezelési tanácsadó, jogi 

szakvizsga, állam és jogtudományok doktora, 

igazgatásszervező, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

szakvizsga, védőnő, művelődési és felnőttképzési 

menedzser,  

4 fő szociális asszisztens gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és 

ifjúságvédelmi ügyintéző, pedagógiai asszisztens  

Hatósági Csoport 

1 fő vezető    szakvizsga, általános szociális munkás  

 




