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1. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK  
 
 
 
A település 2013. december 3l-i állapot szerinti állandó lakosságszáma 813 fő (a megelőző 
évhez képest 7 fő növekedést mutat), ebből a 0-18 éves korosztály 159 fő (91 férfi és 68 nő). 
 
 
A 0-18 éves korosztály korcsoportok és nemek szerinti megoszlása a következő: 
 

Korcsoport Férfi Nő Összesen Százalékos 
arány 

0-2 éves 8 10 18 11.32% 
3-5 éves 18 7 25 15.72% 
6-14 éves 42 35 77 48.42% 
15-18 éves 23 16 39 24.52% 
Összesen: 91 68 159 19.55% 

 
 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatásokat a képviselő-testület a 
Paks Kistérség Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy hozzájáruljon a gyermekek egészséges 
testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzéséhez, 
illetve, a meglévő veszély elhárításához. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a Paks Kistérség Alapszolgáltatási Központ 
családgondozója látja el Medinán, ahol a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai 
Kirendeltségének hivatalos helyiségében minden héten, csütörtöki, pénteki napokon van 
ügyfélfogadás, illetve ha szükséges, a hét többi napján, soron kívül is. 
 
 

Alapellátásban részesülő gyermekek száma 
 
A 2013-as évben az alapellátásában gondozottak száma: 1 család, 2 gyermek. 
A 2013-as évben a védelembevétel keretén belül gondozottak száma: 2 család, 4 gyermek. 
A 2013-as évben az utógondozottak száma: 0 család, 0 gyermek. 
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A gyermek veszélyeztetettségének okai 
 

• Anyagi jellegű: a gondozottak többsége munkanélküli – alacsony iskolai végzettséggel 
– segélyekből élnek, vagy pedig alacsony jövedelemmel rendelkeznek. 

• Gyermeknevelési hiányosságok is vannak: néhány családban nem megfelelőek a 
szülői attitűdök, illetve a túlterhelt, sokat dolgozó szülők nem képesek megfelelő 
iránymutatást, odafigyelést nyújtani gyermekeiknek. 

• Családi konfliktusok: melyek egyrészt a szülők között, másrészt a szülő – és a 
gyermek/ek között zajlottak. Egyes esetekben a rendőrség közbelépése is indokolt 
volt, melyről írásos tájékoztatót kapott a Gyermekjóléti Szolgálat. 

• Felmerült a gyermekeknek felróható magatartás – teljesítmény zavar 
• A szülői elhanyagolás, a család túlságosan szabados életvitele, a megfelelő szülői 

szigor hiánya is problémaként jelentkezett egyes családoknál 
• Szenvedélybetegség is jelent konfliktusforrást 
• Sok esetben a lakókörnyezet nem felel meg az alapvető normáknak 
• Gyakori a fent említett problémák halmozott előfordulása. 

 
A szolgálat tapasztalata a munkavégzés során 

 
Az alapellátásban gondozottaknál általában egy vagy két probléma fogalmazható meg a fent 
felsoroltak közül. A Gyermekjóléti Szolgálat személyes segítő kapcsolat keretében 
tájékoztatja az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Közösen 
megpróbálunk pozitív irányú változást elérni. A szolgálat családgondozója segíti az ügyfél és 
az érintett egyéb intézménykapcsolatának zavartalanságát. A családgondozó együttműködik 
más szervekkel, intézményekkel, igyekszik a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően 
minden segítséget megadni az ellátottaknak. A legfontosabb, az ellátottak alkalmassá tétele az 
önálló problémamegoldásra – a gyermekek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva. 
 

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása 
 

A családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása szükség szerint, illetve havi 
családlátogatás formájában működik, hogy az érintett gyermekek mihamarabb 
visszakerülhessenek saját családjukba. 
A 2013. év folyamán, Medina településen, sajnos 3 gyermeket kellett kiemelni 1 családjából.  
 
Az érintett családnál, az egyik kiskorú gyermeken, feltételezhetően felnőtt személytől eredő 
külsérelmi nyomokat lehetett felfedezni. A feltételezést, a település gyermek/háziorvosa is 
megerősítette, valamint megállapította, hogy a sérülés felnőtt személytől származhat. Mivel a 
családban nevelkedő 3 gyermek közül 2, korábban is védelembe vétel keretén belül gondozva 
volt a szülők viselkedése és életvitele miatt, valamint nem lehetett kizárni, hogy a gyermek 
sérülését a szülők okozták, a családgondozó feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető 
ellen, valamint javaslatot tett a gyámhatóságnál a gyermekek családból történő kiemelésére, 
ideiglenes hatályú elhelyezésére.     
 
Védelembevételre általában azért kerül sor, mert az adott család halmozottan hátrányos 
helyzetben van. Gyakran előfordul, hogy egyszerre több bonyolultabb probléma áll fenn, 
melyek alapellátás keretében nem megoldhatók, illetve a szülők / gyerekek nem működnek 
együtt a családgondozóval. 
 
A 2013. évben védelembe vételre nem került sor. 



 

4 

 
Védelembe vétel felülvizsgálatára 2013. évben 2 család 4 gyermekének esetében került sor. 
 
A felülvizsgálat eredményeképpen, 1 család két gyermekének esetében, a gyámhatóság azért 
szüntette meg a védelembe vételt, mert egyéb – ideiglenes hatályú elhelyezés – 
gyermekvédelmi intézkedés vált szükségessé.  
1 család 2 gyermekének esetében pedig, a védelembe vételt indokolttá tevő körülmények 
megszűntek, ezért a családgondozó az intézkedés megszüntetését javasolta a gyámhatóságnak 
2013. év végén. A felülvizsgálat eredményéről 2013. év december 31. napjáig megszüntető 
határozat nem érkezett a gyámhatóság részéről.     
 

Válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a védőnői hálózattal közösen biztosítja a várandós anyák 
gondozását, ellátását. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója és a védőnő, folyamatos 
kapcsolatban állnak a várandós anyák közül különösen azokkal, akiknél valamiféle 
egészségügyi, higiéniai, mentális, környezetbeli, anyagi jellegű veszélyeztetettség áll fent. Az 
eddigi tapasztalatok alapján, fokozott odafigyeléssel, életvezetési tanácsok adásával, 
információnyújtással és esetlegesen a gyermek egészséges nevelkedését veszélyeztető 
tényezők azonnali közös feloldásával megszüntethetők a felmerült problémák. 
 

 
A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 

 
A 2013-as évben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 15.§ (7) bek. felhatalmazása alapján, a családgondozó, a 
jelzőrendszer tagjainak bevonásával, esetmegbeszélő tanácskozást tartott.  
A jelzőrendszeri tagok nem jeleztek problémát a gyermekjóléti szolgálattal és annak 
működésével kapcsolatban. 
 
A jelzőrendszer tagjaival, gyermekvédelmi probléma esetén történtek esetmegbeszélések, 
amelyeken az aktuális problémákra közösen kerestünk megoldási lehetőségeket. 
Összességében elmondhatom, hogy a jelzőrendszer a településen jól működik, melynek tagjai 
folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, így kölcsönösen tudomásuk van a településen 
fennálló esetleges gyermekvédelmi problémákról. 
 
2013-es év folyamán a gyermekjóléti szolgálat ruhaosztási akciót tartott, ami eredményesnek 
bizonyult. Medina területén élő több rászorult családnak is sikerült segítséget nyújtani 
használt, viszonylag jó állapotú használt ruhaneműk formájában.  
Ilyen jellegű akciót a gyermekjóléti szolgálat a 2014-es év folyamán is tervez, ugyanis a 
rászorult családok a tapasztalatok a lapján szívesen fogadják a mások által felajánlott 
ruhaneműt és más jellegű dolgokat (Pl.: bútorok, berendezési tárgyak), amelyek 
hozzájárulnak az adott család életkörülményeinek javításához.  
A Gyermekétkeztetési Alapítvény segítségével, a rászorult és hátrányos helyzetű családok 
részesültek élelmiszersegélyben, melyet szívesen fogadtak. Az élelmiszersegély kiosztásában 
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója is segítséget nyújtott. 
Ezen segélyezési forma várhatóan a következő években is elérhető lesz. 
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Szenvedélybeteg  kiskorúak  gondozása terén konkrét eset nem volt 2013. évben , de az 
iskolások körében továbbra is népszerű a cigarettázás egyes esetekben a szipuzás, 
alkoholfogyasztás. Sajnos a településen is számítani lehet – a jelenleg még csak az „idősebb” 
18 év feletti korosztályban egyre népszerűbb - a kábítószerek és egyéb tudatmódosító szerek 
még nagyobb arányú elterjedésére, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.  
Ebben az esetben is fontos a megelőző munka, valamint a szülők tájékoztatása, figyelmüknek 
a felhívása.  
 
Medina településen, 2013. évben, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőről nem volt 
tudomásunk. 1 esetben 1 fiatalkorú gyermeket hallgatott ki a rendőrség kis értékre elkövetet 
lopás miatt. Ilyen esetben családgondozó, az érintett család felkeresése során tájékoztatásban 
valamint figyelmeztetésben részesíti a szülőket, illetve a gyermek/fiatalkorút és felhívja a 
figyelmüket a lehetséges következményekre, esetleges gyermekvédelmi intézkedésekre.  
 

Napközbeni ellátás 
 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. 
 
A helyettes szülői hálózat községünkben még nem került kiépítésre. 
  
A gyermekétkeztetést az óvodában és az iskolában napközi és menza formájában biztosítja az 
önkormányzat. 
 

Átmeneti gondozás 
 

Az átmeneti gondozás (helyettes szülői szolgáltatás) a településen anyagi források hiányában 
jelenleg nem megoldott, a szolgáltatás biztosítását társulás keretében lenne célszerű 
megvalósítani a jövőben. 
 
 

Szociális információs szolgáltatás 
 
A szociális információs szolgáltatást a településen a jegyző és a családgondozó, a jogi 
tanácsadást a jegyző végzi. 
 
A pszichés és tanulási gondokkal küzdő gyerekeket Szekszárdra irányítják a pedagógiai 
szakszolgálathoz, illetve a jogi segítségnyújtó szolgálathoz, szükség esetén Szekszárdra a 
gyermek-ideggondozó intézménybe. 
 
 
 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
2013-as év folyamán ideiglenes hatályú elhelyezésre 1 család 3 gyermekének esetében került 
sor.  
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5. SZAKMAI ELLEN ŐRZÉSEK 

 
 
Felügyeleti szervek által gyermekvédelmi területen, szakmai ellenőrzésre 2013. évben nem 
került sor, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részéről. 
 

 
6. JÖVŐRE VONATKOZÓ CÉLOK, JAVASLATOK  

 
A gyerekek nevelésében továbbra is a családnak kell meghatározónak lennie, de egyre 
nagyobb szerepet kap az óvoda és az iskola. Fokozódik a pedagógusokra, az egészségügyben 
dolgozókra és a gyermekjóléti szolgálatra háruló feladatok mennyisége és annak 
felelősségtartalma. 
Mindinkább segíteni kell a szülőket a családtervezésben, az életvitel javításában vagy 
megváltoztatásában. A dohányzás, az alkoholizálás egészségromboló hatása, az egészséges 
táplálkozás és a napi tisztálkodás hiánya, a nem megfelelő öltözködés, valamint a 
munkakerülő, folyamatosan ellátásra váró hozzáállás mind olyan motívumok, amelyek az 
érintett családban nevelkedő gyermekek elszigetelődéséhez, hátrányos helyzetbe kerüléséhez, 
perifériára szorulásához vezetnek. 
Ezen körülmények felszámolásával a jövőben is sokat kívánunk foglalkozni, kihasználva a kis 
közösség személyiségformáló erejét. 
Cél, hogy a gyermekeket szabadidejükben lekössük, különböző szabadidős programokat 
szervezzünk számukra.  
 
A községben működő gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés tapasztalatait összegezve 
úgy ítéljük meg, hogy a jelenleg működő szervezetei keretek megfelelő ellátást biztosítanak a 
gyermekvédelem területén.  
 

7. BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM  
 
Bűnmegelőzési program nem készült a településen, mivel a helyi általános iskolában 
prevenciós tevékenységet is folytatnak a bűnmegelőzés érdekében. Ennek keretében első 
sorban - iskoláskorú gyermekeket érintőveszélyekről tartanak tájékoztatást, oktatást.  
   

8. CIVIL SZERVEZETEK  
 
A településünkön működő civil szervezetekkel megfelelő a szolgálat együttműködése. 
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére segítséget nyújt a Medinai Nyugdíjasok 
Érdekszövetsége, valamint a Medina Községért Közalapítvány. 
 
 
Medina, 2014. május 26. 
 
 
 
 Horváth Gergely 
                                                                                                               családgondozó 
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