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Tájékoztatás!
Mi a gyermekjóléti szolgáltatás?
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekét védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a
családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében a következők:
 Tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, illetve az
ezekhez való hozzájutás segítése.
 Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
 A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátások hozzájutásának a megszervezése.
 Szabadidős programok megszervezése.
 Hivatalos ügyek intézésének a segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
 Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében:
 Szociális segítő munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását.
 A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és
kapcsolattartás eseteiben.
A kapcsolattartási ügyeletet, illetve családterápiát a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény biztosítja.
 kezdeményezni:
o egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét
o szociális alapszolgáltatások igénybevételét
o egészségügyi ellátások igénybevételét
o pedagógiai szakszolgálat igénybevételét

Mi a családsegítés?
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családsegítő szolgáltatás feladata:
 szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
 pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése
 a családon belüli konfliktusok megoldása a szociális segítőmunka keretében
 kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások
A jogi, illetve a pszichológiai tanácsadást a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
biztosítja.
Dunabogdány Község területén 2018. január 01-től a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat látja el a családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
Családsegítő neve: Stein Dóra
Cím: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 76.
Telefonszáma: 0620/3242625
Ügyfélfogadási ideje: Hétfőn és 13-18 óra
Pénteken 8-12 óra
Szerdán 8-12, 13-16 óra
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