
 

HÍD SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2092. Budakeszi, Fő u. 103. 
Tel: 06-23-451-147 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat munkatársainak fogadó órái                    

 Budajenőn az Általános Iskolában a 

következőképpen alakulnak: 

 

Hétfőn: 11.00-16.00-ig      Nagy Márta       

    

 

 

Csütörtökön: 11.00-16.00-ig  Ványiné Kiss Szilvia 

 

 

Helye: Az iskola sportcsarnoka (logopédiai szoba) 

Munkatársaink: 

- családgondozók (felsőfokú szociális végzettséggel) 

- gyermek illetve felnőtt pszichológus 

- jogász 

Céljaink,feladataink:  

Valamennyi szolgáltatásunk alapvető célja a gyermekek érdekeinek védelme, 

jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének 

megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kikerült 

gyermek családjába történő visszakerülésének és visszailleszkedésének segítése. 

Intézményünk tevékenysége szolgáltató jellegű. Munkánk középpontjában a 

gyermek áll. A gyermekek érdekében együttműködünk a családtagokkal és az 



érintett intézményekkel. Úgy gondoljuk, hogy a gyermek gondozása, nevelése, 

jogainak védelme, képviselete elsősorban a szülő feladata és kötelessége. Minden 

szülő szeretne e feladatának a tőle telhető legjobb mértékben megfelelni. A 

családoknak a gyermekeik gondozásához- neveléséhez, a gyermeknek saját 

családjában történő nevelkedéséhez, egyéni fejlődéséhez minden lehetséges 

segítséget meg kell kapnia. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának a 

veszélyeztetettség megszüntetéséért végzett munkája során a családot kell 

erősítenie. Ha a gyermek veszélyeztetettsége a családdal való együttműködés 

keretében nem csökkenthető, illetve nem szüntethető meg, hatósági intézkedést kell 

kezdeményeznünk. 

 

Szolgáltatásaink: 

- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, gyermekek 

veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, az intézményekben működő 

gyermekvédelmi felelősök munkájának segítése 

- A budajenői gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, veszélyeztetettségük 

megszüntetése érdekében végzett szociális munka (családgondozás) 

- Jogi tanácsadás (előzetes időpont egyeztetés szükséges), 

- Pszichológiai, életvezetési konzultáció és tanácsadás (előzetes időpont egyeztetés 

szükséges) 

- Gyermekek egyéni fejlesztése 

- Szabadidős gyermekprogramok szervezése 

- Családi konfliktuskezelés ( családkonzultáció) 

- A gyermek panaszának meghallgatása, segítés a probléma rendezésében 

- A gyermek védelembe vétele esetén gyámhatóság által elrendelt családgondozás 

- Szakellátásban lévő gyermek kapcsolattartásának, a családba történő 

visszahelyezésének elősegítése, az átmeneti nevelésből hazakerült gyermekek 

utógondozása 

- Javaslattétel örökbefogadás esetén 

- Javaslattétel magántanulóvá válás esetén 

- Szakmai fórumok, konzultációk, esetmegbeszélések szervezése 

- Konzultációs lehetőség nyújtása Budajenő gyermekvédelmi szakembereinek 



Várom jelentkezését:  
- azoknak a szülőknek, családtagoknak, akik szeretnének segítséget kapni a 
gyermeket érintő problémák megoldásához, 
 
- azoknak a gyermekeknek, akik nehéz élethelyzetükben támogatást és segítséget 
igényelnek, 
- azoknak a jó szándékú embereknek, akiknek a környezetében elhanyagolt, 
bántalmazott, védelemre szoruló gyermek él. 
. 

Tel/fax:06 -23 451-047 

Tel: 06-23 454-080        

06-30-835-4410 

                                                                                        e-mail: hid.budakeszi@freemail.hu 

honlap: www.eoldal.hu 
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