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Törvényi háttér


1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény)



15/1998. (IV.30.) NM rendelet – ESETNAPLÓ!



1993. évi III. törvény (szociális törvény)



1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet



Szakmai ajánlás „ A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett
észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól”
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Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai
Felnőtt személyek esetén
Jelzésre kötelezettek:


Jegyző



Járási hivatal



Szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény



Pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat

Önkéntes jelzőrendszeri tagok:


Egyesületek, alapítványok



Vallási közösségek



Magánszemélyek
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Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai
Gyermekek esetén


Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat, háziorvos, házi
gyermekorvos



Személyes gondoskodást nyújtók



Köznevelési intézmények



Rendőrség, ügyészség, bíróság



Pártfogó felügyelői szolgálat



Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek



Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása



Egyesületek, alapítványok



Egyházi jogi személyek



Munkaügyi hatóság



Javítóintézet



Gyermekjogi képviselő



Fővárosi és megyei kormányhivatal
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Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai

Bármely állampolgár és társadalmi szervezet élhet
jelzéssel, vagy kezdeményezhet hatósági eljárást
felnőtt, illetve gyermek veszélyeztetettség észlelése
esetén.
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Mi a szociális diagnózis?
A család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján készített,
igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és gyermekjóléti
alapellátásokat meghatározó állapotfelmérés
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser készíti (2019.01.01-től
minden járásban a család- és gyermekjóléti központokban 1 státusz
kialakítása)
Feladatai:
 Az igénylő problémájának megismerése, definiálása, ennek
alapján szükségleteinek megállapítása
 Megfelelő szolgáltatások megállapítása
 Elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése
 Az igénylők szolgáltatókhoz történő irányítása
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Mikor és hol kell elkészíteni?
A diagnózis felvétele önkéntes.
 A család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére, ha
szociális szolgáltatás, vagy gyermekjóléti alapellátás – kivéve:
gyermekek napközbeni ellátása - igénybevétele válik szükségessé
(és a családnál már folyik szociális segítő munka)
 Az egyén közvetlenül a család- és gyermekjóléti központnál kér
segítséget problémái megoldásához – kivéve: a központ speciális
szolgáltatásait igénylőket
 A családsegítő azt más okból szükségesnek tartja („nehéz” esetek,
elakadások)
 Készítését a jelzőrendszer tagja kezdeményezi
Felvételére sor kerülhet az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén,
a szolgálat székhelyén, telephelyén, vagy Központ székhelyén (nem
kell utaznia).
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Mire terjed ki?
Irányított (strukturált) beszélgetés/interjú


Személyi állapot, családi kapcsolatok



Lakhatási körülmények



Egészségi állapot, esetleges fogyatékosság



Mindennapi életvitel, egyes képességek hiányából
fakadó nehézségek



Kommunikáció, személyes kapcsolatok



Munkaerőpiaci státusz



Krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képesség



Támogatást igénylő életterületek, a támogatás mértéke
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Hogyan készül?









Az elkészítésbe - az igénylő hozzájárulásával - más szakemberek
(családsegítő, fogyatékosságügyi tanácsadó, stb.) is bevonhatók
Az első találkozástól számított 15 napon belül kell elkészíteni
Az adatlap Értékelő lapján megjelölésre kerül a probléma és az,
hogy arra milyen konkrét szociális, gyermekjóléti, köznevelési,
egészségügyi szolgáltatást/ellátást van lehetősége igénybe venni
Információt kap arról, hogy azok hol, milyen módon érhetők
el/igényelhetők
Az adatlap személyes adatait tartalmazó részéből és az értékelő
lapból kap egy másolatot, amelyet magával tud vinni a kiajánlott
szolgáltatóhoz
Kliens kérésére segítünk a szolgáltatóval történő
kapcsolatfelvételben, illetve abban, hogy ellátás igénylésével
kapcsolatban hová fordulhat
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Céljai - előnyei
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételét
megelőző bemeneti szűrő
 A szükségletvizsgálat egykapus rendszerével célzottabbá válnak a
szolgáltatások: mindenki azt kapja, amire valóban szüksége van
 Beazonosíthatóvá válnak a kapacitáshiányok
 A kliens az ellátórendszerrel kapcsolatos információkhoz, a
szolgáltatásokhoz eredményesebben hozzáfér
 A kliens a problémáira komplex válaszokat kaphat: tájékoztatást
kap a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési,
munkaerőpiaci szolgáltatásokról, civil-karitatív szervezetek
elérhetőségéről, pénzbeli-természetbeni támogatásokról
Amennyiben a kliens jogosult szociális és/vagy gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevételére, a szolgáltatók/ intézmények
kötelesek az igényét nyilvántartásba venni (6 hónapra
„várólistára” kerül).


10

5

2019. 12. 09.

Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival
Az alapszolgáltatások megszervezésének célja: a
szociálisan rászorulók saját otthonukban és
lakókörnyezetükben való önálló életvitelének
fenntartása, egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldása





Ennek érdekében együttműködik az ellátási területén
működő szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi,
egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal,
intézményekkel
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Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival
Feltételei:


Motiváció a kooperációra



Megfelelő kommunikáció, szakmai nyitottság



Partnerség kialakítása, személyes találkozások jelentősége

Az esetmenedzser ennek kialakítása érdekében:


Az ellátási területen található szolgáltatók feltérképezése és
személyes felkeresése



Igénybe vevő problémái kapcsán a kiajánlott szolgáltatóval
kapcsolatfelvétel



Kapcsolatok folyamatos fenntartása



Diagnózis elfogadása, vagy elutasítása esetén újbóli
kapcsolatfelvétel a kiajánlott szolgáltatóval
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Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival
Ha a kliens nem jogosult a szolgáltatásra, a kiajánlott szociális
szolgáltató visszairányítja a klienst az esetmenedzserhez.
Előnyei:
 A kiajánlott szolgáltatásban dolgozó az első találkozás előtt
információkat kap az igénylőről
 Az igénybe vevő érdekében hosszú távú együttműködés jöhet
létre
 Megvalósul a feladatmegosztás: mindenki a saját
kompetenciáinak megfelelő feladatokat végzi
 Az esetmenedzser jobban rálát a területen elérhető
szolgáltatásokra
 Ha a kiajánlott szolgáltatás nem elérhető, vagy elérhető-, de
kapacitáshiányos: a szolgáltatások/ellátások bővítése felé
mutathat
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Hámos Zsuzsanna
szakmai vezető
szociális diagnózist készítő esetmenedzser (helyettesítéssel)
Család- és Gyermekjóléti Központ
Marcali
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