Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
4130 Derecske, Köztársaság út 86.
Tel./Fax:06 54/400-337
email:kozpont@dcsgy.derecske.hu

A Család és Gyermekjóléti Központ önkormányzati fenntartású. Célja a
gyermeki jogok biztosítása, érvényesítése, családban történő nevelésének
elősegítése,
a
veszélyeztetettség
kialakulásának
megelőzése,
a
kialakult veszélyhelyzet komplex rendszerben történő segítése. Támogatja a
gyermekek ellátására, gondozására, testi, lelki, szellemi fejlődésére,
szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenységeket.

Speciális szolgálatatásaink:
-kapcsolattartási ügyelet
- készenléti szolgálat
- óvodai, iskolai szociális munka
- pszichológia, jogi tanácsadás
- szociális diagnózis

Intézményünk elérhetőségei:
Telefon:
Gyermekjóléti Központ: 54/400-337
Gondozási Központ: 54/411-687
Készenléti szolgálat: 06-20/218-5871
E-mail:

Gyermekjóléti Központ: kozpont@dcsgy.derecske.hu
Szakágazat megnevezése: szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Intézményvezető: Szilágyi-Milák Éva

TÁJÉKOZTATÁS
-

iskolai szociális segítő tevékenységről -

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ ( 4130 Derecske,
Köztársaság út 86. sz. ) 2019. március 01-től biztosítja a Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium az iskolai szociális segítő
tevékenységet.
Az iskolai szociális segítő neve:
Józsa Szilvia
Elérhetőségei: 06-20-234--2113
kozpont@dcsgy.derecske.hu
Az iskolai szociális segítő tevékenység a család- és gyermekjóléti központ
speciális szolgáltatása.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek/ek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében - a szociális segítő munka eszközeivel - támogatást
nyújt az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás keretében.
A szakember a szociális segítő tevékenység eszközeit és módszereit használja
problémamegoldásra:
Információnyújtás elérhető szociális szolgáltatásokról, jogokról, a szociális
rendszer működéséről.
 Segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújtása a
szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásokról.
 Egyéni
tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, pedagógusoknak,
szülőknek.
 Segítségnyújtás a gyermeknek és a családjának a gyermek iskolai életét
érintő kérdésekben (beilleszkedési nehézségek, hiányzások, magántanulóság,
iskolai stressz, agresszió stb.).
 Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát
okozó területein.
 Közvetítés a szolgáltatásokhoz. A probléma jellegétől függően javaslatot tesz
a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a
kapcsolat kialakításában.
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Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák
kezelésének segítése.
 Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény
által szervezett programokon való részvétel.
 Készség- és személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés csoport
formában - prevenciós célból.
 Segítségnyújtás szülő – pedagógus közötti konfliktus kezelésében.
 Részvétel szülői értekezleten.


A szociális segítő minden héten keddi napokon 8-tól – 16-ig érhető el a
köznevelési intézményben.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Minden, a köznevelési intézményhez tartozó, segítségre szoruló személy, család
vagy gyermek, tanuló számára elérhetően biztosított.
A szociális segítő a gyermek érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti mások
érdekeit. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme,
valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az óvodai és iskolai
szociális segítő a tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi,
titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli.
A szolgáltatást igénybevevőnek az ügyintézés menetére, a szociális segítőre
irányuló panasza esetén jogorvoslat kérhető. A Derecskei Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményének vezetője a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek
szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője 15 napon belül
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel
nem ért egyet.

