Gyermekjóléti Szolgálat

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

BUJ

4483 Buj, Kossuth u. 25. (Közösségi Házban)

Családgondozó: Szloboda Julianna

Tel.: +36 (42) 200-381

e-mail: csskibrany@freemail.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8.00. – 12.00.

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereinek, eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, és a családból kiemelt gyermek visszahelyezését a családba.

A segítségnyújtás főbb formái között információ közvetítés, tanácsadás, ügyintézés,
érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.
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Családgondozást végzünk a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében.
Munkamódszerünk túlnyomórész az egyéni esetkezelés.

Településünkön családsegítés is működik, melynek célja az életvezetési problémák, szociális
gondokkal küzdő családok, illetve személyek felkutatása, szociális és mentálhigiénés
gondozása, rugalmasan reagálva az aktuális változások által indukált lakossági igényekre. A
családsegítő szolgálatnál elsősorban az önként jelentkező ügyfelek kapnak segítséget.
Feladatai: a település lakói szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, szociális
gondok okainak felderítése, megoldási lehetőségek keresése, életvezetési tanácsadás és
mediáció (konfliktuskezelés).

Buj településen a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás ellátása társulás formájában
történik, Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretein belül.
(Elérhetőség: 4484 Ibrány, Liliom u. 2., Tel.: 06-42/200-381)

A családgondozó feladatai:
családlátogatás, családgondozás elvégzése
folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét
meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a
szükséges intézkedéseket
a kliensek meghallgatása fogadóóra keretében a törvényi rendelkezések betartásával
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet
speciális szakterületi vonatkozásban a kliensek szakellátása, vagy szakértőhöz
irányítása
hatósági intézkedések kezdeményezése a jogszabály által meghatározott esetekben
(tényállás fennállásakor)
jegyzői döntéshozatal előkészítése (véleményezés, javaslattétel,
környezettanulmányozás)
a gyermeki jogok, köztük a gyermekjogi képviselők munkájának megismerésében való
közreműködés
esetmegbeszélés szervezése, lebonyolítása; folyamatos konzultáció a kliensek
érdekében a munkatársakkal
határidős ügyintézések határidőben történő elvégzése
munkájának szakszerű dokumentálása, a dokumentáció naprakész vezetése
gondozási, gondozási-nevelési terv készítése
a statisztika adatszolgáltatás elkészítésében közreműködik
információ szolgáltatás
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tájékoztatja a gyermeket, ill. szülőjét jogaikról, támogatásokról, ellátásokról, segítséget
nyújt ezek hozzájutásához
felkészíti a támogatások célszerű felhasználására
figyelemmel kíséri a támogatások célszerű felhasználását
figyelemmel kíséri és segíti a szociális váltsághelyzetben lévő várandós anyát
étvezetési problémákkal küzdők gondozása
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl.: használt ruha, cipő, könyvek, játékok)
nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló szabadidős programokat nyújtó
szervezetekről, ill. programjaikról

Munkánk hatékonyságát a prevenciós tevékenységünk kiszélesítésével, hatékony
jelzőrendszer működtetésével, szolgáltatásaink körének szélesítésével kívánjuk fokozni.

„A család is... olyan valami az életben, ami becses... olaj az élet lámpásában.”

(Gárdonyi Géza)
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