A Farmosi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységei, elérhetőségei

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg halászni, és
akkor egész életében meglesz a betevője.”
Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítanak. A személyes gondoskodás keretében léteznek alapellátások, amelynek biztosítása
önkormányzati és vannak szakellátások, amelynek a biztosítása állami feladat.
A Szolgálat működtetője Farmos Község Önkormányzata.
A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közösen egy szolgáltató keretében működik. Vagyis a
két tevékenység integrációjából létrejövő család- és gyermekjóléti szolgálatok általános segítő
feladatokat látnak el egyrészt a családsegítés, másrészt a gyermekjóléti szolgáltatás területén.
Szolgálatunk kapott jelzések alapján működik. Jelzéssel bárki élhet, de a lentebb felsorólt
jelzőrendszeri tagok törvényben előírt kötelessége bárminemű probléma felmerülésekor a jelzés
megtétele.
A Jelzőrendszer tagjai:
a. az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védőnői szolgálat, háziorvos, a házi gyermekorvos,
b. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így a családsegítő szolgálat, családsegítő
központ,
c. a közoktatási intézmények, nevelési-oktatási intézmények, a nevelési tanácsadó,
d. a rendőrség
e. az ügyészség
f. a bíróság
g. a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
h. a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Családsegítés alatt értjük az olyan szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személynek, családnak nyújtott szolgáltatást, amelynek az a
célja, hogy az ilyen helyzeteket megelőzze, valamint a már kialakult krízishelyzetet megszüntesse.
Életvezetési tanácsadást biztosít, segít megszervezni az anyagi nehézségekkel küzdő családok
pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, illetve szociális szolgáltatáshoz való hozzájutását.
Egyéb szolgáltatások: lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, játék, könyv, élelem, bútor stb.)
felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése, az adományok közvetítése a megfelelő
célcsoporthoz, az önkormányzat és különféle szervezetek által felajánlott természetbeni juttatások
vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére,
információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.).
Anyagi segítségnyújtás: A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat.
Klienseinket segítjük abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket megismerjék, és
igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.
Gyermekjóléti szolgáltatása gyermek érdekeit védő olyan speciális szolgáltatás, amely a gyermekek
testi, lelki egészségét, családban való nevelését veszélyeztetettségének megelőzését vagy annak
megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgáltatás
feladata többek között a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését segítő támogatásokról való

tájékoztatás, valamint a támogatások hozzáférésnek biztosítása; pszichológiai, családtervezési
tanácsadások szervezése; válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, a gyermek
veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszer kiépítése; családi konfliktusok megoldásának segítése
például válás, gyermekkel való kapcsolattartás esetén. Mindezek mellett kezdeményezi a
gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, egészségügyi ellátások, illetve a pedagógiai
szakszolgálatok igénybevételét.
A gyámhivatal, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére környezettanulmányt készít a
megfelelő gyermekvédelmi adatlapokat kitöltésével.
A család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai támogatást igényel a Nagykátai Család-és Gyermekjóléti
Központtól.
A szolgálat a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul a központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésre.
A család-és gyermekjóléti központ a járás területén működő szolgálat feladatainak szakmai
támogatása érdekében esetmegbeszélést tart, konzultációt biztosít, tájékoztatja az általa nyújtott
szolgáltatásokról az azt érintő változásokról a járás területén elérhető más személy, illetve szervezet
által nyújtott közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.
A Nagykátai család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai:
- család- és gyermekjóléti szolgálat Nagykátán – Alapellátási Csoport
- család- és gyermekjóléti központ Nagykátai Járás – Járási Csoport
- pszichológiai tanácsadás és családterápia
- jogi tanácsadás
- kapcsolattartási ügyelet
- készenléti szolgálat
- óvodai és iskolai szociális segítő munka
- szociális diagnózis
A Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:
Intézményvezető: Szegedi Tamara
Cím: Nagykáta 2760, Bajcsy Zs. út 36.
Telefon: 06 29 - 440-450
Mobil: 06 30-530-3643
Készenléti Szolgálat telefonszáma: 06 30 487- 3586
E-mail: intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nagykataigyermekjoletikozpont/

Farmosi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei:
2765 Farmos, Fő tér 2.
Tel.: 20/ 997-6618
53/ 788-665
E-mail: csaladsegitofarmos@gmail.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7:30-12:00 12:30-16:00
Szerda: 7:30-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: 12:00-16:00

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és térítés mentesek!
Odafigyelésre és titoktartásra számíthat részünkről, cserébe őszinteséget és együttműködést várunk,
hogy valóban segíteni tudjunk, vagy a megfelelő helyre irányíthassuk.

Forró Bernadett
családsegítő

