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A pályázó bemutatkozása 

2005-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar védőnő 

szakán. A diploma megszerzése után egy Vác melletti községben, Vácdukán dolgoztam 2 

évig. 2007 óta Vácott, a Szociális Szolgáltatások Háza 1. számú területi védőnői 

körzetében dolgozom. 

2008-tól részt veszek az intézmény OEP-pel kötött szerződéseinek előkészítésében. 

2012-ben kaptam a megbízást a védőnői csoport vezetésére. 

Területi munkám során nagy hangsúlyt helyezek az intézményben dolgozó többi területi 

és iskolavédőnővel, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi rendszerhez 

tartozó szakfeladatok munkatársaival való együttműködésre. 

 

Az intézmény bemutatása, felépítése 

A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és a 

gyermekvédelmi gondoskodás, illetve az egészségügyi alapellátás területén lát el 

feladatokat, amelyet az alábbi ábra szemléltet. 

 

* OEP által finanszírozott ellátás 

Igazgató 

Gyermekjóléti 

alapellátás 
Szociális ellátás Egészségügyi 

ellátás * 
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Vácott és térségében átlagos a munkanélküliség, mivel Budapest napi szinten elérhető 

távolságra van. A munkanélküliségből eredő anyagi és életvezetési problémák, valamint 

az ebből fakadó családi konfliktusok az intézmény látókörébe került családok nagy 

részénél szinte állandósultak.  

Vác „iskolaváros”, mivel a városban számos önkormányzati, egyházi és civil fenntartású 

óvoda, általános iskola, középiskola, és egy főiskola is működik.  

 

Vác demográfiai mutatói 

(2012-es adatok, forrás: KSH) 

A lakónépesség száma 35 057 fő. Ebből kiskorú: 0–3 éves 1335 fő 

       3–6 éves 1070 fő 

       7–14 éves 2568 fő 

      15–18 éves  1465 fő 

összesen 6438 fő  

 

Az intézmény Vác központjában található, a szolgáltatások a kliensek számára könnyen 

elérhetők. A székhely címe: 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefonszáma: 27/501-400. 

Honlapján, a www.szocialishaz.hu oldalon a szolgáltatásokról és ellátásokról részletes 

információ található. Ezen kívül a 9 területi védőnő tanácsadási ideje és az illetékességi 

körzetükhöz tartozó utcanévsor is elérhető a gondozottak számára. Az iskolákban 

dolgozó iskolavédőnők és iskolaorvosok elérhetőségei és rendelési ideje is megtalálható. 

A központ elhelyezkedése a szakmai munka szempontjából is kedvező feltételeket kínál, 

mivel két szakfeladat, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az épület alsó 

szintjén, egymással szemben került elhelyezésre, ezzel kölcsönösen megkönnyítve a két 

csoport munkáját, továbbá lehetőség nyílik a nagyfokú együttműködésre is. A prevenciós 

célú foglakozásokra egy jóval nagyobb terem áll rendelkezésre, amit a csoportok 

egymással kölcsönösen egyeztetve tudnak használni. A felső szinten található a házi 

segítségnyújtás és a szociális étkeztetés ügyintézésének helye, továbbá az igazgató és a 

gazdasági csoport irodái.  

A hajléktalanellátás egy másik telephelyen, a Rákóczi tér 20. szám alatti épületben 

található.  

Az intézmény az Apor Vilmos Katolikus Főiskola terepgyakorló helye. 

A területi védőnői szolgálat 9 védőnőből, az iskola-egészségügyi szolgálat 7 

iskolavédőnőből és 3 iskolaorvosból áll. A munkáltatójuk, a Szociális Szolgáltatások Háza 

igazgatója rendelkezik a védőnők bérének kifizetéséről, továbbképzéséről, elhelyezéséről 

és kisebb anyagi kiadásairól az OEP által biztosított finanszírozásból. A védőnői szolgálat 

szakfelügyeletét a kistérségi szakfelügyelő védőnő a PMKH (Pest Megyei Kormány 

http://www.szocialishaz.hu/
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Hivatal) Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szervezeti keretein belül 

látja el. 

 

 

A jó gyakorlat bemutatása - A jó gyakorlat kifejtése  

1. A védőnői szolgálat és az intézmény szakfeladatainak együttműködése 

A fent bemutatott intézményi rendszerben nagy hangsúlyt kap a szakfeladatok közötti 

együttműködés. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kialakított 

rendszer segíti az egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális feladatok közötti 

kapcsolatok kialakulását és elmélyülését. A hatékony együttműködés fontos a 

szolgáltatások által kínált preventív feladatok megvalósulásában is. 

Ennek első lépése a szakfeladatok közötti kommunikáció, a személyes találkozások, 

közös értekezletek, esetmegbeszélések és esetkonferenciák megvalósulása. Ennek 

hatására a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszerében folyamatosan növekszik a védőnői 

jelzések száma.  

A jelzés utáni közös munka lépéseinek bemutatására vállalkozom jelen pályázatomban. 

 

2. A prevenció színterei 

A gyermekjóléti és a szociális alapellátás munkatársai az intézmény székhelyén, míg a 

területi védőnők önálló védőnői tanácsadókban vagy az orvossal közös rendelőkben, 

valamint terepen látják el feladataikat. Az iskolavédőnők és iskolaorvosok a város 

általános és középiskoláiban jól felszerelt orvosi szobákban dolgoznak. 

A munkáltató a védőnők színvonalas szakmai munkája és az adminisztráció 

megkönnyítése és folyamatossága érdekében megvásárolta a „Stefánia” védőnői 

informatikai programot, mind a területi, mind az iskolai védőnőknek. A rendszer kiépítése 

folyamatban van. A cél, hogy a területen gondozottak adatai továbbításra kerüljenek az 

iskolák felé. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gondozottak anamnézisét és védőoltásait 

folyamatában figyelemmel tudja kísérni mind az iskolavédőnő, mind az iskolaorvos. 

A tanácsadókban a védőnők a jogszabályban előírt kötelező feladatokon túl az egyéni 

tanácsadások mellett baba-mama klubot, babamasszázst és szülésre felkészítő 

foglalkozásokat tartanak. Ezekbe a foglalkozásokba a védőnők bevonják a gyermekjóléti 

és családsegítő szolgálat szociális munkásait és pszichológusait is. 

Minden év augusztusában a város művelődési házában megvalósul az Anyatej világnapja 

alkalmából rendezett program. A területi védőnők meghívják gondozott várandósaikat, az 

anyukákat és a gyermekeiket. Az ismeretterjesztő előadások és bemutatók mellett 

elismerő oklevelet adnak át a gyermekeiket anyatejes táplálásban részesítő 

kismamáknak. A rendezvényt a Gyermekjóléti Szolgálat kézműves foglalkozások 
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megtartásával és arcfestéssel támogatja. Az intézmény pszichológusai részt vesznek az 

előadások megtartásában.  

Az iskolákban a jogszabályban előírt szűréseken túl az iskolavédőnők az osztályfőnöki 

órák keretében egészségnevelő előadásokat tartanak.  

A következő témákat dolgozzák fel az előadásaikban:  

 szexuális felvilágosítás,  

 daganatok szűrővizsgálatának fontossága,  

 mell és here önvizsgálata,  

 személyi higiéné,  

 egészséges életmód,  

 táplálkozás.  

A védőnők a hirdetőtábláikon az aktuális hírek mellett egészségnevelési témákban 

tájékoztatókat helyeznek el.  

Minden évben részt vesznek csecsemőápolási és elsősegély-nyújtási tanfolyamok, az 

iskolai egészségnapok, a véradás, a Dohányzásmentes világnap és az AIDS világnap 

megszervezésében és lebonyolításában. 

A város általános iskoláiban az iskolai szociális munka keretében a Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozói kéthetente kihelyezett fogadóórát tartanak az iskolák védőnői 

helyiségeiben.  

A középiskolákban az intézmény pszichológusai kihelyezett tanácsadást tartanak a 

problémás tanulók számára (kéthetente 3 órában) szintén az iskolák védőnői 

helyiségében, illetve igény esetén kis csoportos, személyiségfejlesztő, kommunikációs 

foglalkozásokat vezetnek az osztályokban. 

Az intézmény székhelyén lehetőség van mentálhigiénés, pszichológiai, családterápiás és 

jogi tanácsadás igénybevételére, mind a gondozottak, mind a munkatársak részére. 

A gondozottak ellátása érdekében a védőnők esetleges problémáinak megoldására, 

illetve a kiégésének megelőzésére a pszichológus havi egy alkalommal szupervíziót tart 

számukra.  

3. Az együttműködés megvalósulása 

A védőnők számára minden hónap első keddjén a munkáltató a központ 

klubhelyiségében munkaértekezletet tart. Az aktuális hivatalos ügyek és információk 

átadása mellett lehetőség nyílik a védőnők közötti szakmai kapcsolatok mélyítésére és 

szakmai feladataik és problémáik megbeszélésére. Ezen a találkozón részt vesz a járási 

szakfelügyelő védőnő is, aki a védőnők szakmai vezetője, és akivel nagyon jó szakmai 

együttműködés alakult ki az intézmény vezetőinek. 
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Ezen kívül a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri kötelezettségének tesz eleget azzal, 

hogy alkalmanként beszámol a gyermekvédelem aktuális kérdéseiről és kihívásairól, 

amelyek érintik a védőnőkkel való együttműködést is.  

Első alkalommal a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek közötti különbséget definiálták. A két szolgálat leegyeztette a közös 

gondozottjaikat, illetve esetbemutatásra is sor került. A megbeszélésen az éves 

statisztika alapján az együttműködés egy problémájára derült fény: a védőnők felől mint 

a jelzőrendszer tagjainak részéről a közös intézményi háttér ellenére viszonylag kevés 

jelzés érkezett. Ennek okait próbálták közösen megtalálni. Egyik oka az lehet, hogy a 

védőnői szakma több évtizedes múltra tekint vissza, míg a gyermekvédelem viszonylag 

fiatal. Amíg nem létezett a gyermekvédelmi törvény, a védőnők feladata volt a szociális 

és egyéb okok miatt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel való 

foglalkozás. Ez nagy önállóságot és felelősséget kívánt meg tőlük. Ez okozhatta, hogy 

sokszor egyedül próbálták a problémákat megoldani, és nem kértek segítséget a 

gyermekjólét szakembereitől. Ezért volt fontos, hogy a kompetenciahatárokat a két 

szakma között tisztázták és pontosították.  

A két szolgálat együttműködése ennek hatására pozitív irányban változott. Növekedett a 

védőnői jelzések száma. Javult a kommunikáció, amelynek fontos részét képezi az 

intézményi egymás között ingyenes mobiltelefon-használat és e-mailes kapcsolat. 

A jelzés után sok esetben közös családlátogatásra kerül sor szükség esetén az 

intézményi autó igénybevételével. A rendszeres esetmegbeszélések segítik a két szakma 

közötti együttműködést a veszélyeztetett gondozottak megfelelő ellátása érdekében. A 

Gyermekjóléti Szolgálat mellett a Családsegítő Szolgálat is bevonódhat a szociális 

ellátások és adományok elérésének segítésébe, sőt a hajléktalan ellátás, szociális étkezés 

és a házi segítségnyújtás elérése is megvalósulhat. 

A pályázatom a Szociális Szolgáltatások csoportjai közötti együttműködés jó 

gyakorlatáról szól, azonban fontosnak tartom megemlíteni az egészségügyi 

ellátórendszerrel való jó kapcsolatunkat is. A váci területi védőnők általában 4-5 

váci gyermekorvossal dolgoznak együtt. Pozitív gyakorlat városunkban, hogy két 

gyermekorvos külön tanácsadási időben, heti rendszerességgel, meghatározott 

feladatokra együttműködik a védőnővel a közös gondozottak érdekében. Az egyik 

gyermekorvos közös tanácsadást is tart a védőnőkkel az egészséges védőnői 

tanácsadókban. A személyes és rendszeres napi kapcsolat a munkánk hatékonyságát 

növeli és az információ gyors áramlását segíti elő. 
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4. Az együttműködés színterei 

A továbbiakban a Szociális Szolgáltatások Háza alá tartozó szolgálatokat szeretném 

bemutatni, többek között azt, hogy az intézményen belül mely szakemberekkel 

működünk együtt, a különböző szakmailag elhatárolt területek milyen módon, milyen 

módszertannal segítik a védőnői feladatok ellátását és így közvetve a gondozott 

családokat is. A jó gyakorlat hatékonyságát elősegíti az integrált intézmény, az 

integrációnak köszönhető közös csapatmunka. 

 

4.1. Családsegítő Szolgálat 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, amelynek 

célja az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése, javítása. A szociális munka eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző 

közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 

alkalmazkodáshoz. A védőnő sok esetben irányítja a családgondozó kollégához a 

családokat, amikor a szülők, nagyszülők segítségre szorulnak.  

 

A Családsegítő Szolgálat feladatai:  

 tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások 

formáiról és a hozzájutás módjáról,  

 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, 

 segítséget nyújt az egyénnek a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek 

vitelében, megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli és 

természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,  

 családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, 

illetve konfliktusok megoldását, közösségfejlesztő, csoportos terápiás 

programokat szervez,  

 szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját 

(rendszeres szociális szegélyezettek), 

 pszichiátriai betegek és családtagjaik számára nyújt segítséget (kapcsolattartás a 

beteggel, családdal, kezelőorvossal, ügyintézésben való segítségnyújtás, 

intézményi elhelyezéshez segítségnyújtás), 

 baba-mama klubok tartása védőnő bevonásával, 

 ráérősek klubja (Célja: az egyedül élő nyugdíjas korú, illetve a rokkantnyugdíjas 

egyének csoporttá szervezése. Konkrét cél lehet továbbá: információcsere, 

mentális és társas készségek fejlesztése, egészséges életmódot szolgáló és 
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megőrző tevékenységek propagálása, az elszigetelődés megelőzése, a 

magányosság érzésének feloldása), 

 álláskereső klub (célja a visszatérés segítése a munkaerőpiacra, a segélyezettek 

munkába állítása), 

 pszichológiai tanácsadás (célja a mentális problémákkal küzdő egyének és 

családok segítése, támogatása a pszichológia eszközeivel, módszereivel), 

 jogi tanácsadás, 

 természetbeni adományok fogadása, közvetítése, juttatása (a szociálisan 

rászoruló egyének és családok ellátása ruhaneművel, cipővel, különböző 

használati tárgyakkal anyagi gondjaik enyhítése). 

Az intézmény Vác városában az EU élelmiszeradomány osztására kijelölt intézmény, 

ezáltal nem csak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, hanem a védőnők is részt 

vesznek a tartós élelmiszerek (liszt, cukor, keksz, tészta) osztásában. Így azok a 

családok is részesülhetnek az adományban, akiket kizárólag a védőnő gondoz.  

Előző munkahelyemen a Családsegítő Szolgálat szakembereit nem ismertem 

személyesen, a kapcsolattartás szigorúan hivatalos formában történt, megnehezítve 

ezzel a kommunikációt. A váci intézményi rendszerben viszont a személyes kapcsolatok 

kialakulása a bizalmas kapcsolatot, míg a rendszeres találkozások és munkaértekezletek 

az információk gyors áramlását segítik elő.  

 

4.2. Gyermekjóléti Szolgálat 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: 

 pszichológiai tanácsadás, párkapcsolati tanácsadás (egyéni terápia és 

családterápia formában): 

A védőnői munka során nagy segítséget jelent a családban észlelt egyéni 

életvezetési nehézségek, viselkedészavarok, családi problémák, gyermeknevelési, 

gyermekekkel kapcsolatos problémák észlelése esetén a megfelelő szakemberhez 

történő irányítás. Míg más intézményben a szakemberhez történő irányítás talán 

sikeres is lehet, de a problémával kapcsolatos visszajelzés már akadályokba 

ütközhet. Azáltal, hogy egy intézmény alá tartozunk, a jelzés, visszajelzés 

kölcsönös, így a gondozás is sokkal hatékonyabb más rendszerhez képest. 

 mentálhigiénés tanácsadás, 

 esetmegbeszélés oktatási-nevelési intézmények szakemberei számára, 

 iskolai szociális munka az általános iskolákban kéthetente, középiskolákban 

kihelyezett pszichológiai tanácsadás, 

 az iskolavédőnők ajánlhatják az iskolás gyerekek szüleinek, amennyiben szociális 

és/vagy pszichés problémáik vannak nekik vagy gyermekeiknek, 
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 a gyermek testi-lelki egészségének érdekében a családban történő nevelést segíti 

a jogok és lehetőségek ismertetésével, a támogatásokhoz való hozzájutás 

segítésével, szabadidős programok szervezésével, fejlesztő foglalkozással, 

tanácsadással, 

 észlelő- és jelzőrendszer működtetése, 

 veszélyeztetettség megelőzése, 

 a veszélyeztető okok feltárása, megoldási javaslat készítése, 

 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 

 családgondozás önkéntesen vállalt együttműködés keretében, valamint 

gyámhatósági határozatra – védelembe vétel esetén, 

 javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, 

 a visszahelyezés érdekében családgondozás, illetve utógondozás biztosítása az 

érintett intézményekkel együttműködve, 

 esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi tanácskozás szervezése. 

4.3. Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 

A házi segítségnyújtás célja segítséget nyújtani a városban élő idős, kevés jövedelemmel 

rendelkező, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek 

számára saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. A gondozószolgálat segítséget nyújt életvitelükben, személyi 

és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításában, érdekeik védelmében, kulturális 

igényeik kielégítésében, társas kapcsolataik ápolásában.  

A védőnő betekintést kap a családok életébe, egyre többször szembesül azzal a 

problémával, hogy a szülők gyermekeik nevelése és a munkába járás mellett nem tudnak 

a nagyszülőkről kellő mértékben gondoskodni. Amennyiben ilyen jellegű problémát 

tapasztalok, a gondozó kolléganő segítségét kérem, aki felveszi a családdal a 

kapcsolatot. Jó és követendő gyakorlatnak tartom, hogy egy intézményben dolgozunk, 

mivel ellenkező esetben a nagyszülők kiesnének a látókörből, és a segítségnyújtást más 

intézményben kellene a nagyszülőknek keresni. Sokan ezt nem teszik meg maguktól, 

ezért fontos pillér a védőnő a családban. 

A szociális étkeztetés keretében az intézmény azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguknak, illetve 

önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt. Ebbe a kategóriába 

tartoznak például a posztnatális depresszióban szenvedők és a beteg gyermekek is. A 

védőnők így ezekben az esetekben megemlíthetik a segítségnyújtás ilyen módját is.  
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4.4. Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője 

Hajléktalanná válás esetén az intézmény Nappali Melegedője napközbeni ellátást biztosít 

a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan, valamint az egyéb, szociálisan 

rászoruló személyek számára. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője a 

tercier prevenció formája, ahol a hajléktalan személy társadalomba való reszocializációja 

történik a gondozás során. 

Azt gondoljuk, hogy a védőnői munka során ritkán fordul elő, hogy hajléktalan várandóst 

kellene gondozni. Munkám során azonban egyszer előfordult és nagy segítséget jelentett, 

hogy integrált intézményben dolgozom, ahol Hajléktalanszálló és Nappali Melegedő is 

található. Közös csapatmunkával segítettük a várandóst periférikus élethelyzetéből való 

kikerülésben. Nagy segítség volt a várandós tisztálkodási lehetősége, a személyes 

ruházatának tisztítása, mosása, a napi kétszeri étkezés (zsíros kenyér, tea) és a heti egy 

alkalommal történő orvosi ellátás. 

 

5. Az együttműködés lépései a védőnő és az intézmény szakemberei között  

A Pályázó célja annak bemutatása, hogy a szakfeladatok együttműködésével hogyan 

valósul meg a prevención alapuló gondozás a családok szociális, egészségügyi és 

pszichés jóllétének megőrzése érdekében. Kiemelni azt, hogy egy integrált intézményben 

sokkal könnyebb az együttműködés, ezáltal hatékonyabb a munkavégzés is.  

5.1. Szupervízió és esetmegbeszélés 

A védőnői munka a primer prevenció része, amelynek középpontjában az egészség 

általános védelme és támogatása áll. A Szociális Szolgáltatások Házában nincs egyedül a 

védőnő a problémájával. Az esetmegbeszélés az első fóruma lehet annak, hogy olyan 

problémát tárjanak a védőnők a pszichológus felé, amelyből akár jelzés is lehet a 

jelzőrendszer tagjai felé. Ezen esetmegbeszélések a területi védőnőkkel havonta egyszer 

kerülnek megrendezésre az egyik védőnői tanácsadóban, pszichológus kolléga 

vezetésével (aki régebben csoportvezető családgondozóként dolgozott a Családsegítő 

Szolgálatnál, így más-más szemszögből is tud segíteni). Az esetmegbeszélés célja a 

segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” 

való megbeszélése. Feltárjuk az eset sikerességének/sikertelenségének okait, a 

nehézségeket, felmerülő akadályokat, megoldási lehetőségeket. Sokszor az eset 

megbeszélése közben felmerülnek személyes problémák, érzelmi-indulati tényezők. Az 

esetmegbeszélést különválasztjuk a szupervíziótól, de olykor előfordul, hogy az 

esetmegbeszélés szupervízióba megy át, ekkor nem a gondozott családon van a 

hangsúly, hanem az esethozón. A pszichológus ekkor segít az érzelmek, indulatok 

feldolgozásában. 
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A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai 

kompetenciájuk fejlesztése. A szupervízió segíti a problémákra való rálátást egy külső 

szemszögből. Team-szupervízióban egy adott munkahelyen teamként együtt dolgozók 

alkotják a csoportot, ahogyan az nálunk is történik. Ebben az esetben a szupervízió célja 

lehet még az együttműködés fejlesztése, a kommunikáció javítása a teamen belül, illetve 

a vezető és a munkatársak között.  

Számomra ezek az alkalmak azért jelentenek nagy segítséget, mert az eset ismertetése 

által ugyanazon problémát más-más szemszögből láthatom, a probléma megoldásához új 

ötletekkel gazdagodhatok, új alternatívákat adhat a továbblépésre. Ugyanakkor a 

szupervíziók alkalmával „kiadhatom” magamból a felgyülemlett indulatokat. 

5.2. Jelzés 

Amikor az eset még nem teszi szükségessé a jelzést a Gyermekjóléti Szolgálat felé, 

azonban tanácsra, segítségre van szükségünk tőlük, akkor számos lehetőség van a 

konzultációra, például: munkaértekezletek (amely helyileg az intézményben vannak), 

esetkonferenciák alkalmával, e-mail, személyes találkozás, intézményi telefon. A 

munkaértekezleteken rendszeresen egyeztetjük a veszélyeztetett gondozottakat, közös 

eseteket. A gyermek veszélyeztetettsége olyan – a gyermek vagy más személy által 

tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 

amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.  

Amikor egy esetnél jelzésre van szükség, írásban megteszzük a jelzőrendszer tagjai felé 

az esetet észlelő nyomtatványon. A Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője kijelöli az 

esetgazdát, majd először a védőnővel közösen megbeszélik az esetet, elmondja a védőnő 

az eddig megtett lépéseit, és azt, hogy miben kér segítséget. 

5.3. Közös esetmegbeszélés 

A következő lépés a közös esetmegbeszélés, amelyen ilyenkor már nem csak a területi 

védőnők, hanem az intézmény többi csoportja is (pl. Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat) részt vesz, ahol megtörténik az eset bemutatása. 

Feltérképezzük, hogy hol látjuk a problémát, miben tudunk segíteni, szükség van-e az 

intézmény többi szakemberét (például pszichológust) bevonni.  

Számomra azért hasznosak ezek a találkozók, mert több esetben előfordul, hogy 

valamelyik csoport már gondozza vagy évekkel ezelőtt gondozta az adott család 

valamelyik tagját, és ez által rengeteg információ nyerhető. A másik nagyon fontos 

dolog, hogy nem vagyok egyedül a problémával, ilyenkor érzem, hogy az intézményben 

dolgozók között majdnem minden szakember megtalálható, akire a családnak szüksége 

van. Ezáltal a problémákat is az adott szakember tudja kezelni a kompetenciahatárokon 

belül. 
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5.4. Közös családlátogatás 

A következő lépés a közös családlátogatás a Gyermekjóléti Szolgálattal, szükség esetén a 

Családsegítő Szolgálat kollégájával is. A szakemberek más-más szemszögből látják a 

családot, de a cél mindenkinek azonos, a gyermekek védelme, a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése. 

Miután minden csoport megismerte a családot, feltérképezte a szociális, anyagi helyzetet, 

a környezetet, rendszeres esetmegbeszélést tartanak, amelyre a védőnőt is meghívják. 

Immár mindenki a saját tapasztalatait mondja el és rávilágít a saját szakmai tudása 

szerinti megoldási lehetőségekre és javaslatokra.  

Szükség esetén a családgondozó esetkonferenciát hív össze, ahova meghívja nemcsak az 

intézmény dolgozóit, hanem más szakembereket is: az oktatási intézmény 

gyermekvédelmi felelősét, gyermekorvost, háziorvost, gyámhivatal munkatársát stb. 

 

5.5. Védelembe vétel 

Amennyiben az alapgondozás során nem tudjuk a család pszichés és/vagy szociális 

problémáit megoldani, nem lehet segíteni, nem működnek együtt az adott problémában, 

akkor lehet szükség a védelembe vételre, amely a szekunder prevenció része. Védelembe 

vételre a kiskorú gyermek veszélyeztetettségének megállapítása esetén kerülhet sor, ha 

a szülő vagy más törvényes képviselő ezt a helyzetet az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, 

hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. A 

védelembe vételi tárgyalásra a családgondozó kolléga helyzetértékelést kér a védőnőtől, 

és minden esetben őt is meghívják a védelembe vételi tárgyalásra. A határozatban 

rögzítik a gyermek szorosabb gondozását, szükség esetén pszichológiai segítséget, baba-

mama klubban részvételt, védőnővel történő még szorosabb kapcsolatot.  

Számomra a védelembe vételi tárgyalások során mindig érdekes a család reakciója. 

Azáltal, hogy a védőnő és az intézmény többi szakembere is részt vesz a tárgyaláson, 

többnyire komolyabban veszik a problémát.  

Tapasztalatom szerint fontos a szakemberek együttműködése a családok érdekében, 

együtt kell kiállni és szakmai tudásunkat együtt hasznosítani, amely egy integrált 

intézményben sokkal hatékonyabb az azonnali információcsere, munkaértekezletek, 

esetmegbeszélések és konferenciák, szupervíziók és egyéb közös rendezvények által. 

5.6. Egyéb támogató lehetőségek 

Azáltal, hogy a szakemberek egy intézményben dolgoznak, egyéb támogató lehetőség is 

van számukra az együttműködésre, például: 
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 A védőnők által minden év augusztusában megrendezésre kerülő Anyatej 

világnapja rendezvény, ahol állandó meghívottak az intézmény szakemberei, akik 

közül sokan előadást is tartanak. 

 Az intézmény Jótevők Háza Alapítványa szociálisan és pszichésen hátrányos 

helyzetű emberek és családok sokoldalú támogatását, segítését, társadalmi 

integrációját szolgálja. Az Alapítvány célja a szociálisan és pszichésen hátrányos 

helyzetű emberek és családok támogatása. 

 A Jótevők Háza Alapítvány a Váci Járási Népegészségügyi Intézettel és a Váci 

Polgárokért Egyesületével minden évben megrendezi a Jótevők napját. Ez az 

alkalom jól prezentálja az intézményen belül dolgozók együttműködését. A 

rendezvény fő pillére a védőnők által is végzett egészségügyi szűrések 

(vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír mérése), ezen kívül 

csontsűrűségmérés, hallásvizsgálat is végezhető. Ezen a napon bemutatásra 

kerül az intézmény feladata, kiegészítve prevenciós előadásokkal, mint például a 

helyes táplálkozás, a testmozgás fontossága, mentálhigiénés tanácsadás. Az 

intézmény dolgozói tartanak kézműves foglalkozásokat, arcfestést a 

gyerekeknek. A rendezvény számomra az egészségügyi prevención túl igazi 

csapatmunkát jelent az intézmény összes dolgozójával együtt, ami a későbbi 

hatékony munkavégzést nagymértékben elősegíti. 

 A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben megrendezi az „Évi jelzőrendszeri 

tanácskozást”, amelynek idei témája a családon belüli erőszak volt. A 

pszichológus előadó workshopot tartott, amelyre az intézmény dolgozói 

feliratkozhattak és egy esetismertetés kapcsán másfajta szemléletű segítséget 

tárt elénk. Ez a fajta segítség újabb megoldási lehetőségekhez segített hozzá a 

családok gondozása során. 

 Az intézmény munkáltatója minden évben lehetőséget ad a csoportok számára 

közös rekreációs nap megszervezésére. Idén két napos, közös intézményi 

rekreációs nap lesz. A munkáltató fontosnak tartja a csapatépítő tréninget, a 

közös rekreációt, ezzel is segítve munkánkat, a dolgozók kikapcsolódását és a 

kiégés elleni védelmet. A másik fontos dolog, hogy ez által minden csoporttal 

személyesebb kapcsolatot tudunk kialakítani, így bátrabban kérünk segítséget is 

egymástól. 

 

Összegzés 

Ez a pályázat azt kívánja bemutatni, hogy a gyermekvédelmet és a szociális 

alapszolgáltatásokat, valamint az egészségügyi alapellátásokat integráló intézményi 

rendszer milyen előnyökkel jár a különálló intézményekkel szemben. Hatékonysága 
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megmutatkozik mind a gondozottak magas színvonalú ellátásában, mind a különböző 

szakemberek együttműködésében. Szükségesnek találtam az intézmény alá tartozó 

csoportok feladatainak bemutatását is, mert ez által látható az együttműködés, ez 

megmutatja, hogy miben tudnak a védőnőnek segítséget nyújtani. Természetesen a 

jelzőrendszerhez más szakember is tartozik, akik felé megtesszük jelzéseinket. Ezt azért 

nem fejtettem ki bővebben, mert az intézmény dolgozóinak együttműködését szerettem 

volna bemutatni. 

Valóban jó gyakorlatnak tartom a Szociális Szolgáltatások Házában dolgozók 

együttműködését és csapatmunkáját a gyermekek, családok védelme érdekében, 

lehetőség szerint mindenhol ilyen intézményrendszert alakítanék ki. 

 

 

A szerző adatai, elérhetősége 

Név: Kovács Elvira Nikoletta területi védőnő, csoportvezető 

Munkahely: Szociális Szolgáltatások Háza 

Cím: Vác, 2600, Deákvári fasor 2.  

E-mail cím: vedonovac1@gmail.com 

Honlap: www.szocialishaz.hu 

Telefonszám: 30/383-0446; 27/501-400  

http://www.szocialishaz.hu/
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