Kunfehértó Község Polgármesterétől
Beszámoló
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
(Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
1997. évi XXXI. számú törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint
„A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít.
Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon
belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről
tájékoztatja.”Az átfogó értékelés tartalmát a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Jelen előterjesztés e mellékletben leírtaknak megfelelően készült.
A település 2015. december 31-i demográfiai adatait az alábbi táblázat és diagram mutatja:
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A Gyvt. 19 § alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható
meg annak a gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át (39.900.- Ft)
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bek. foglalt feltételeknek.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (37.050.- Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen Gyvt. 19 § (7) bek. meghatározott értéket.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2015. évben 81 gyermek (éves átlag) részesült.
Megszüntetésre egy esetben került sor, mivel a tanulói jogviszony megszűnt. Két fő estében
megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a meghatározott időtartam elteltével és
megújítás nem történt.
Annak a gyermeknek a jogán, akinek a jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján és november
1. napján fennállt, a szülők természetbeni támogatásban - Erzsébet utalvány formájában részesültek. A támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5.800.- Ft, így összesen
933.800.- Ft összeg került kiosztásra az alábbiak szerint:
augusztus hónapban 65 fő kiskorú, 09 fő nagykorú, összesen 74 fő részére 429.200.- Ft
értékben,
november hónapban 77 fő kiskorú és 10 fő nagykorú részére, összesen 87 fő részére
504.600.- Ft értékben került kiosztásra.
A létszám csökkenésére azért került sor, mert néhány esetben a szülők jövedelme kizárta a
támogatás újbóli megállapítását, illetve annak ellenére, hogy a szülők a megállapító határozaton felül még külön értesítést is kapnak a támogatás határidejének lejártáról nem jelentek meg
a hivatalban a kedvezmény újbóli igénylése céljából, vagy csak később kérelmezték azt, valamint a fent említett tanulói jogviszony megszűnése miatt, ami kizárta őket az aktuális természetbeni támogatásból
Az Erzsébet-utalványokat a Magyar Államkincstáron keresztül kellett igényelni, így annak
kifizetése nem az önkormányzatot terhelte.
A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását
-

a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családba fogadó
gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,

-

az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családba fogadó
gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,

-

településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az
elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg.
2

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű:
a)

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében a meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b)

a nevelésbe vett gyermek,

c)

az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására összesen tizenegy gyermek vonatkozásában került sor. Ebből halmozottan hátrányos helyezet megállapítása egy családból
egy gyermek részére, hátrányos helyzet megállapítása pedig hét családból tíz gyermek részére történt. A 2014-es évhez képest emelkedés volt tapasztalható. A növekedés oka, hogy a
szülők tájékozottabbak voltak, már a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelmének
benyújtásakor a mellékelt tájékoztatatót áttanulmányozták és feltételeknek megfelelve kérték
a halmozottan hátrányos helyzet, valamint a hátrányos helyzet megállapítását.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és legkésőbb
annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az
óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban
legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családba fogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely
évben a gyermek az ötödik életévét betölti.
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A 2015-es évben óvodáztatási támogatás megállapítására valamint már megállapított támogatás folyósítására nem került sor. A szociális törvény változása miatt ezt a támogatási formát
2015. szeptember 1. napjával megszüntették. Az óvodáztatási támogatás kivezetésére, megszűntetésére azért nyílt lehetőség a fenti időponttól, mert akkortól lépett érvénybe a 2011. évi
CXC törvény a nemzeti köznevelésről , amelynek 8 §.-a kimondja, hogy minden 3 évesnél
idősebb gyermeknek kötelező az óvodába járás, amelynek következtében az óvodáztatási támogatás szükségtelenné vált.
A vizsgált korosztály vonatkozásában természetbeni ellátásként nyújtotta továbbra is az önkormányzat az iskolabusz üzemeltetését.
A gyermekétkezést összesen 140 fő vette igénybe az alábbiak szerint:
Óvodai étkezés:
Iskolai étkeztetés:

38 fő
102 fő

A térítési díj fizetéséhez az Általános Iskolában 100 % kedvezményben éves átlagban 39 fő,
50 %-os kedvezményben 21 fő, míg az óvodában 100 %-os kedvezményben 15 fő, 50 %-os
kedvezményben 2 fő részesült.
A kunfehértói gyermekjóléti szolgálat az 1997. évi XXXI.törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló tv. értelmében 1997. november 1.-én a Gondozási Központ
keretében kezdte meg működését. 2008. január 02-től a szolgálat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család Gyermekvédelmi Ágazat Gyermekjóléti
Szolgálataként működik, Kunfehértói telephelyeként.
A gyermekjóléti alapellátások célja:
„ Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének, a családban történő neveléséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.” /Gyvt. 38. par. (1)/
A gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- Gyermeki jogokról, támogatásokról való tájékoztatás, támogatásokhoz való hozzásegítés
- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás vagy
ezekhez való hozzájutás segítése
- Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése
- Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
- Okok feltárása, megoldási javaslatkészítése
- Családgondozás
- Javaslat készítése hatósági intézkedésre
- Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása
- Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozás
A szolgálat tevékenysége kiterjed:
- a településen élő bármely gyermekre
- a gyermekek minden korosztályára
- a figyelembe veendő szükségletek és veszélyek teljes körére
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2015.
Gyermekek száma
Családok száma
Gondozási esetek száma
19
9
Alapellátás
15
7
Védelembe vétel
Ideiglenes hatályú elhelyezés
2
1
Nevelésbe vétel
1
1
Gondozási tevékenységünket illetően nagy változás nem történt hasonlóan alakult az előző
évhez viszonyítva. Összességében elmondható, hogy jellemzően azok a problémás családok
kerülnek a szolgálat látókörébe (anyagi, lakhatási, higiénés, életvezetési, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, magatartási problémák, iskolai teljesítménnyel
összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkozik a családgondozó. Sok szülő küzd gyermeknevelési
nehézséggel, ami később megmutatkozik a gyermek magatartásán is.
A középiskolások igazolatlan iskolai hiányzása szinte megszűnt az elmúlt években, csak néhány figyelmeztető jelzés érkezett a szolgálathoz.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb, a megfelelő időben érkező segítség. Az elején, a nehézségek kialakulásakor, az akadályok felmerülésekor érkező
segítséggel lehet a legeredményesebben megakadályozni a problémák súlyosabbá válását.
Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály
által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a gyermekek családban nevelkedését,
támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását
Kunfehértó vonatkozásában elmondható azonban, hogy a gondozási esetek, gyermekek, családok száma nem olyan magas, mint a környező településeken. Általában nagyrészt behatárolhatók a településen, hogy mely családok, gyermekek kerülhetnek a szolgálat látókörébe.
Az alapellátás, illetve a védelembevétel során tett intézkedések:
- gyakori családlátogatás,
- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintett jelzőrendszeri tagokkal,
- gyermekek egészségi állapotának nyomon követése,
- segítő beszélgetések a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése
- krízisintervenció
- anyagi támogatáshoz való hozzájutás elősegítése,
- információnyújtás,
- ügyintézés,
- lelki támogatás,
- pszichológiai konzultáció vagy terápia biztosítása
- esetmegbeszélések összehívása,
- jogi segítségnyújtáshoz való jutás
- felülvizsgálati, védelembe vételi, elhelyezési tárgyalásokon való részvétel
- eseti gondnoki feladat
- a családszámára szükséges használtruhák és egyéb tárgyak gyűjtése és adományozása stb.
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Gyámhatósági intézkedések 2015
Védelembe vétel és ideiglenes hatályú elhelyezés az elmúlt esztendőben nem volt.
Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása
Szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása 2015-ban
Megnevezés
Gondozottak száma
Családok száma
1
Ezen családok szakellátásban lévő gyermeke1
inek száma
A szolgálat 2015. évben 1 családdal (1 gyermek) állt kapcsolatban.
A gyermek nevelésbe vételbe volt elhelyezve, nevelőszülőnél. A családdal, szülővel való
együttműködés formális, gyermekével nem tartja a kapcsolatot, nem látogatja a gyermeket,
szükséges a nevelésbe vétel fenntartása.
Várandós anyák 2015. évi gondozása
Születések száma
Kora születések
Csecsemő halott
Halva születés
Összesen

2011
21
1
22

2012
14
2
16

2013
16
2
18

2014
16
16

2015
16
2
18

A gyermekjóléti szolgálat a védőnői szolgálattal szükség esetén szorosan együttműködve kíséri figyelemmel a várandós kismamák körülményeit, helyzetét. A kunfehértói várandós
anyákról elmondható, hogy az elmúlt évhez hasonlóan lelkiismeretesen készülnek/készültek
az anyai szerepre, hivatásra. A védőnői jelzések alapján 2015-ben a várandós anyák a kötelező 28 héten belül jelentkeztek a védőnői szolgálatnál és a kötelező vizsgálatokon megjelentek.
A szolgálat nem került gondozási kapcsolatba problémás várandós édesanyával.
Jelzőrendszer működésének tapasztalatai
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata a településen lévő észlelő és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az
együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekkel.
Az elmúlt években szoros, élő kapcsolat alakult ki a helyi jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés tovább erősödött, a kollégák gyakran közösen végzik a családlátogatásokat. Állandó
napi kapcsolatban áll gyermekjóléti szolgálattal a családsegítő szolgálat, a védőnői szolgálat,
általános iskolával, óvodával. Egyedi esetekben rendőrség, házi orvos, házi gyermekorvos is
rendelkezésre állt a problémák megoldásában. A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszűntetése érdekében, a napi munkánk
során felmerült problémák megoldásában szorosan együttműködve tudtuk egymás munkáját
segíteni, kölcsönösen tájékoztatva egymást rendszeres esetmegbeszélések keretében.
A szolgálat megtartotta az évente egy alkalommal szükséges Gyermekjóléti Tanácskozást
2015.03.30-án ahol lehetőség volt a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, észrevételek
megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében.
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Jelzőrendszeres esetmegbeszélés 6 alkalommal valósult meg a szolgálat szervezésben.
Megnevezés
Egészségügyi szolgáltató
Közoktatási Intézmény
Rendőrség
Állampolgár
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal

Küldött jelzések száma
2
14
1
10

A tárgyévben a jelzőrendszer által jelzett leggyakoribb problémák:
- orvos által igazolt magas hiányzások száma
- higiéniás problémák
- csonka család, kapcsolattartás
- szülők mentális állapota
- anyagi problémák
- pszichés, magatartási problémák
- lakhatási nehézségek
- szülői elhanyagolás
A szolgálat családgondozója a következő jelzőrendszeres értekezleten vett részt HTKT
SZSZK szervezésében:
 2015. február 24.
Új jogintézmény a gyermekvédelem területén: A a megelőző pártfogás. Tájékoztató a megyei
szakmai napon elhangzottakról.
Aktuális információk, jogszabályváltozások, 2015. évi tervezett programok.
 2015. március 30.
Éves tanácskozás
 2015. október 19.
A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálatok átszervezésének várható irányai, új feladatellátás.
Tájékoztató a védelembe vétellel kapcsolatos szakmai elképzelésekről.
 2015. december 17.
Az év végi adomány gyűjtések, jótékonysági akciókegyeztetése, koordinálása, aktuális információk.
Ellenőrzések:
1. 2015. január hónapban az intézmény átfogó ellenőrzése kapcsán a Magyar Államkincstár ellenőrizte a KENYSZI alapú adatszolgáltatást és az esetnaplókat. Ennek során 2015. január 07-13 között az összes esetnapló a HTKT SZSZK-hoz lett bekérve. A
MÁK vonatkozásunkban nem észrevételezett semmit.
2. 2015. október 13-14. napján szolgálatunknál, a BKm. Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya által, az éves ellenőrzési
munkaterv alapján tartott helyszíni hatósági ellenőrzést. Az illetékes szociális és
gyermekvédelmi szakreferens, 14-én Kunfehértón helyszíni ellenőrzését végezte el.
Az ellenőrzés során megvizsgálta az érvényes, működést szabályozó dokumentumokat, a szakmai követelmények betartását, valamint a feladat-ellátási helyeket, a működés, megközelíthetőség, ügyfélfogadás körülményeit ellenőrizte. Összességében a záró
megbeszélésen, szóban a szakreferens úgy nyilatkozott, hogy alapvetően rendben talált
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mindent, a működés feltételei biztosítottak, formai és tartalmi követelmények teljesülnek, a vonatkozó jogszabályokat betartjuk.
3. 2015. december 9-10-én fenntartói ellenőrzés volt szolgálatunknál: „ A szolgálat munkatársai és az ügyfelek rendelkezésére álló helyiségek megközelíthetősége, felszereltsége, állapota, esetnaplók, tárolása, az adatvédelmi előírások érvényesítése ügyfelekkel kapcsolatos iratanyag kezelése kapcsán, ügyfelek tájékoztatása és a KENYSZI
adatszolgáltatás rendje” témakörben. A vizsgálat kifogást nem emelt, rendellenességet
nem állapított meg.
Eredményeink, programjaink 2015.
1. Húsvéti Kézművesnap a Gondozási Központban 30 gyermek részvételével. A programot a
Holdruta Egyesület támogatta.
2. XVII. Holdruta Gyermekhét 2015.08.10-2015.08.10
A gyermekjóléti szolgálat és a Holdruta Egyesület és a helyi Vöröskereszt közös prevenciós, szabadidős programja évek óta nagy siker a gyerekek körében. Ebben az esztendőben
kb. 70 gyermek vett részt a programjainkban. Délelőttönként általában kézműves, manuális
foglalkozások, délutánonként sport, gyalogtúrák, kirándulások között választhattak a
kunfehértói gyermekek.
A külterületen élő gyermekeket a Holdruta Egyesület önkéntesei szállították be a programok
helyszínére. A külterületi gyermekek részére ebédet biztosítunk a Tájházban. A programot a
kunfehértó önkormányzata, a családsegítő szolgálat, a művelődési ház, az általános iskola ill.
helyi lakosok is aktívan támogatták.
3. E-Magyarország – ingyenes internet, számítógép használat a helyi gyermekek és fiatalok
számára az egész év folyamán
4. Nyári Gyermekétkeztetés 2015
Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala által biztosított Nyári Gyermekétkeztetési támogatást sikeresen
igényelte meg.
A rászoruló gyermekek kiválasztását és program koordinálását a Gyermekjóléti Szolgálat.
Esetmegbeszélés keretében a jelzőrendszer tagjai a Védőnői Szolgálat, az Óvodai gyermekvédelmi felelős, az Iskolai gyermekvédelmi felelős és Családsegítő Szolgálat családgondozója
választotta ki a közel 95 gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermek közül a 22 rászoruló gyermeket.
A meleg étel előállítására a Kunfehértón tevékenykedő vállalkozó kapott megbízást, a pályázatban meghatározott előírások betartásával. Minden kiválasztott gyermek, napi egyszeri meleg étkezésben részesült. 2015.június 16-átől 2015.augusztus 13-áig terjedő időszakban 43
munkanapon keresztül. Összesen 946 adag lett kiosztva.
Az ebédet az erre alkalmas műanyag ebédesekben kiadagolva naponta kapták meg a kiválasztott rászoruló gyermekek. A 22 rászoruló gyermekből 9 belterületen élő gyermek a Gondozási
Központban vehette át az ebédet, 8 tóparton élő gyermek a étkezdében vehette vagy fogyaszthatta el meleg ételt 5 külterületen élő gyermek részére a Kunfehértó Tanyagondnoki szolgálat
szállította ki az ebédet. A kiosztást a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat családgondozója
felügyelte. Az ebédosztás rendjéről minden gyermek és szülei írásban kapott tájékoztatást.
Az étkeztetés az egész nyár folyamán gördülékenyen, problémamentesen zajlott le.
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5. Prevenciós, szabadidős sportprogram 2015-ben
1.
2.
3.
4.

5 – 7 éves korosztály: 6 fő részvételével – heti egy alkalom
8 – 9 éves korosztály: 12 fő részvételével – heti egy alkalom
10-11 éves korosztály 10 fő részvételével – heti egy alkalom
12-13 éves korosztály 12 fő részvételével – heti egy alkalom

6. Mozi látogatás, 14 Kunfehértói hátrányos helyzetű gyermekekkel Kiskunhalason, a HTKT
SZSZK szervezésében
7. Mikulás. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója az óvoda, az általános iskola, idősek
klubja és az önkormányzat által szervezett Adventi forgatagban is a télapó szerepét látta el.
8. Szociális Tűzifa támogatás: rászorulók kisválasztásában, környezettanulmányok készítésében való részvétel
9. Aranykapu Zrt. felajánlása, rászoruló gyermekek kiválasztásában való közreműködés
10. Karácsonyi Kézművesnap 2015.12.22-én a Tájházban 35 gyermek részvételével. A programot a Holdruta Egyesület és a helyi Vöröskereszt támogatta.
11. Különböző adományok pl.: tartós élelmiszer, bútor, ruha, játék adományok gyűjtésében és
szétosztásában aktívan közreműködött a szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat együttműködései
A Gyermekjóléti Szolgálat három civil szervezettel áll szoros, együttműködő kapcsolatban. A
szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában támogatják egymást a szervezetek.
A Holdruta- Kunfehértói Fiatalok Egyesületével közösen megvalósított programok 2015-ben
- Húsvéti Kézművesnap
- XVII. Holdruta Gyermekhét a nyári szünet ideje alatt
- Karácsonyi kézművesnap
A Kunfehértó Községi Sport Egyesülettel közösen megvalósított program 2015-ben
- prevenciós jelleggel a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmód megvalósítása
érdekében a 5-13 év közötti gyerekek és fiatalok számára futballedzések, mérkőzések
szervezése az elmúlt évekhez hasonlóan, hetente 3-4 alkalommal.
Vöröskereszt Kunfehértói Szervezete:
-

közös szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, kisebb segélyek, élelmiszer adományok jutatása
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót fogadja el.

Kunfehértó, 2016. május 20.

Huszár Zoltán
polgármester
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