
A tanácskozás helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A tanácskozás témája:    Védelmi nyomok 

A tanácskozás ideje:  2019. április 09. 10 óra, várható befejezés 14.30 

A tanácskozás előadója:  Labáth Ferencné, Humán Tréning Központ Igazgató  

 

 

Tematika  

 

1. Aktuális jogszabályi környezet 

   1.1. Bemutatás 

   1.2. Értelmezés 

 

2. Generációk egymásra hatása a gyermekvédelemben 

   2.1 Alfától az omegáig 

 

3. A tudatos gyermekvédelmi munka módszerei, eszközei 

   3.1. TOP 10 skála 

   3.2. Eisenhower mátrix 

   3.3. Esetbemutatás 

   3.4. Esetelemzés 

 

4. Problémák feladattá formálása 

   4.1. Célok 

   4.2. Értékek 

   4.3. Feladatok 

   4.4. Visszacsatolás 

 

5. Felmerülő kérdések 
 

Éves beszámoló az észlelő- és jelzőrendszer tagjai részéről 

 

Helyzetfelméréshez kapcsolódó kérdések 

Milyen esetekben jeleztek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/Központ felé, és milyen formában? 

Probléma megnevezése Formája (írásban, telefonon, 

személyesen) 

  

 

Kérjük, sorolják fel, mely esetekben vontak be más segítő szakembert, és kit?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Hogyan s kitől szereznek tudomást a szociális problémákkal küszködő családokról, veszélyeztetett 

gyermekekről? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Saját szakterületén milyen eszközökkel tudta elősegíteni a probléma megoldását? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amennyiben telefonon, vagy szóban tette meg a jelzését, azt a későbbiekben írásban megerősítette 

(72 órán belül)? 

1. minden esetben 

2. majdnem minden esetben 

3. néha 

4. soha 

Kapott írásos visszajelzést az írásban megtett jelzésre a gyermekjóléti szolgálattól? 

1. minden esetben 

2. majdnem minden esetben 

3. néha 

4. soha 

A gyermekjóléti szolgálat által összehívott esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, szakmaközi 

megbeszéléseken részt vett? 

1. igen, minden esetben, amikor kaptam meghívót 

2. legtöbbször igen 

3. néha 

4. soha 

5. nem kaptam meghívót ilyen megbeszélésre 

Vettek-e részt, s ha igen milyen formában 2018-ben a jelzőrendszer 

működésével/gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai összejövetelen pl. konferencia, 

továbbképzés, szakmaközi megbeszélés?  

Igen          Nem 

Ha igen, ki szervezte és mi volt a téma? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kérjük, összegezze a szakterületén felmerült problémákat, hiányosságokat. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Mi a véleményük a jelzőrendszeri tagok együttműködéséről? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javaslatok a hiányzó szolgáltatásokra, ellátásokra: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javaslatok a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb együttműködésének érdekében, és annak kerete, pl. 

fogadóóra, személyes konzultáció biztosítása 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javaslat a 2019. évi szakmaközi megbeszélés témájára: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javaslat az együttműködést segítő tréningre, képzésre: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adottak-e az intézményükben egy bizalmas beszélgetés lebonyolításához a feltételek? 

Igen                Nem 

Rendelkezik-e az intézményük olyan információs felülettel, ahol a szülők/gyerekek értesülhetnek a 

gyermekvédelmi/szociális intézmények elérhetőségéről, szolgáltatásairól? 

      Igen  Nem 

 

 

Kelt:………………………………………… 

……………………………………………. 

                               aláírás      

Szükségletfelmérés az óvoda részére 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre vonatkozóan  

I. Általános statisztikai adatok (legfrissebb október 1-jei adatszolgáltatás) 

  Összesen 
Ebből: igazolatlan hiányzások 

miatti jelzés 

A jelzések száma:     

 

Kérem, sorolja fel, hogy a jelzéseket követően milyen intézkedések valósultak meg a köznevelési 

intézmény által az érintett gyermekeknél? 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Az alábbi problémák mennyire jellemzőek az Ön intézményében?  

Kérem 1-5-ig terjedő skálán határozza meg! (1-legkevésbbé, 5-leginkább jellemző) 

Problématípus 1. 2. 3. 4. 5. 

Gyermekre vonatkozó problémák: 

Rossz szociális háttér           

Bántalmazás:           

  

családon belül           

családon kívül           

Elhanyagolás           

Magatartás problémák      

Mentális/pszichés problémák:           

  

Szorongás           

Falcolás1           

Öngyilkossági kísérlet2           

Magányosság           

Részképesség zavar           

Szülőkre vonatkozó problémák: 

Életviteli probléma           

Anyagi probléma           

Nevelési probléma           

Elhanyagolás           

Hosszú, krízisekkel nehezített válás           

Kapcsolattartási probléma           

Szerhasználat, szenvedélybetegség      

Óvodapedagógusokra vonatkozó problémák: 

Kapcsolat a szülővel           

Kapcsolat a gyermekkel           

                                                           
1 kizárólag ha releváns a célcsoportnál 
2 kizárólag ha releváns a célcsoportnál 



Leterheltség           

Konfliktuskezelés nehézsége           

Információhiány a családdal kapcsolatban           

Információhiány a szolgáltatásokról           

Esetmegbeszélés, konzultáció hiánya           

Kiégés veszélye           

Képzési lehetőségek hiánya           

Óvodára vonatkozó problémák: 

A nevelőtestületen belüli konfliktusok      

Információáramlás a társintézmények és az 

oktatási/nevelési intézmény között      

Információáramlás az intézményen belül      

Kapcsolattartás az intézményen belül      

Kapcsolattartás nehézsége a 

társintézményekkel           

Egyéb      

 

III. Jelenleg milyen programok érhetőek el az Ön intézményében? 

Programok nincs hetente havonta fél évente évente 

Szülő csoport           

Óvodai/iskolai választási 

tanácsadás           

Gyermeknap           

Ökonap           

Sportnap           

Sportrendezvényeken való 

részvétel, tömegsport           

Egészségnap           

Közös gyermekprogram a 

Gyermekjóléti Központtal      

Tematikus kirándulások      

Egyéb fejlesztő foglalkozás      



Táboroztatás      

Játszóház      

Egyéb:           

   

IV. Állnak-e olyan civil szervezetekkel kapcsolatban, amelyek szociális támogató munkát 

végeznek az Ön intézményében? 

 

Igen      Nem    

  Ha IGEN, kérem, sorolja fel a civil szervezetek nevét: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Mely szolgáltatást venné szívesen az intézményében?  

Kérem 1-5-ig terjedő skálán határozza meg! (1-legkevésbbé, 5-leginkább jellemző) 

Szolgáltatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 

1.Tanácsadás szülőknek           

2. Segítő beszélgetés a gyermekkel           

3. Konzultáció az 

óvodapedagógusokkal           

4. Esetmegbeszélés biztosítása az 

óvodapedagógusoknak           

5. Krízisintervenció biztosítása           

6. Óvodai konfliktusok kezelése, 

mediáció           

7. Szülőcsoport           

8. Prevenciós csoport (kiscsoportos 

foglakozás) szakember bevonásával           

9. Klubfoglalkozások           

10. Szabadidős tevékenység 

szervezése           

11. A nevelőtestület munkájának 

támogatása           

12. A szülői munkaközösséggel (SZM) 

való kapcsolattartás, munkájának 

segítése           



13. A szülői értekezleten való 

részvétel           

14. Kapcsolattartás egészségügyi 

intézményekkel (pl.: pszichiátria)           

15. Kapcsolattartás szociális 

intézményekkel           

16. Az esetjelzés megfogalmazásának 

elősegítése, továbbítása           

17. A pedagógiai jellemzések 

megfogalmazásának segítése           

18. Információ nyújtása a szociális 

juttatásokról           

19. Tájékoztatás a szociális területet 

érintő változásokról           

20. Segítségnyújtás az esélyteremtést 

biztosító kérdésekben           

21. A szülő/gyermek delegálása 

társintézményekhez           

Egyéb: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Családi mindentudó 2019  

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások és lehetőségek 

http://kecskemet.imami.hu/orszagos-hirek-csaladi-penzugyek/csaladi-mindentudo-

2019?fbclid=IwAR1TVN73RWSLoiisR0IUJSegzT6UHxwxeAbZWCUZZ0VhGKuNTdT5rp30FT8 

 

 

Kecskemét, 2019. 04. 04. 

 

 

 

Labáth Ferencné 

http://kecskemet.imami.hu/orszagos-hirek-csaladi-penzugyek/csaladi-mindentudo-2019?fbclid=IwAR1TVN73RWSLoiisR0IUJSegzT6UHxwxeAbZWCUZZ0VhGKuNTdT5rp30FT8
http://kecskemet.imami.hu/orszagos-hirek-csaladi-penzugyek/csaladi-mindentudo-2019?fbclid=IwAR1TVN73RWSLoiisR0IUJSegzT6UHxwxeAbZWCUZZ0VhGKuNTdT5rp30FT8

