SZOCIÁLIS ÁGAZATI
KONZULTÁCIÓ – 2018
MEGÚJULÁS –
FELKÉSZÜLTSÉG –
MINŐSÉG
A gyermekvédelem aktuális kérdései
Baloghné Gábor Katalin
EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK
RENDSZERSZINTŰ ÁTALAKÍTÁSA
Teljes integráció 2016. 01. 01.
 Települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálatok
 szociális munka eszköztárával a családok elérése és
életvitelben való segítése; (711 szolgálat)
 jelzőrendszer működtetése;
 Járási szinten család- és gyermekjóléti központok (197
központ)
 speciális szakemberekkel és szociális munka eszköztárával
nyújtott szolgáltatások;
 hatósági feladatokhoz kapcsolódó szociális munka
(esetmenedzselés);

GYERMEKVÉDELMI ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZER
Helyi szint – 2016

Járási szint – 2016

Megyei szint – 2017

Országos szint - 2017
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

család- és gyermekjóléti
szolgálat

család- és
gyermekjóléti központ

Fővárosi, megyei
kormányhivatal

helyi jelzőrendszer
szervezése, működtetése,
együttműködési formák
kialakítása,
esetkonferenciák, szakmaközi
esetmegbeszélések, éves
szakmai tanácskozás
heti jelentés a járási
jelzőrendszeri tanácsadó felé

folyamatos szakmai
hátteret biztosít a
települési szinten
dolgozó
családsegítőknek,
jelzőrendszeri
felelősöknek

A jelzőrendszerbeli
működési
problémák,
nehézségek
kezeléséhez nyújt
segítséget,
intézkedéseket,
tevékenységeket
kezdeményez

Képzések szervezése
(ágazatokon átívelő),
Módszertan
kidolgozása,
24 órás ingyenesen
hívható telefonos
szolgáltatás
működtetése
06-80-630-155

Jelzőrendszeri felelős

Járási
jelzőrendszeri
tanácsadó

Gyámügyi és
gyermekvédelmi
feladatkörében eljárva
jelzőrendszeri
koordinátor

Módszertani
Főosztály
országos értékelés
készítése,
eredményeinek
visszacsatolása

helyi jelzőrendszeri
intézkedési terv (értékelés,
javaslatok, feladatok)

részt vesz a megyei
értékelésben

megyei, fővárosi
gyermekvédelmi
rendszer értékelése

FÓKUSZBAN
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOK
Centrális szerep
 Át kell lássa a teljes járási szintű humán közszolgáltatási
ellátórendszert
 Figyelemmel kell kísérje:
 a járást alkotó településeken élő gyermekek, családok helyzetét
 járás területén gyermekeknek, családoknak szolgáltatást nyújtó
intézményes szereplők tevékenységét
 a járás településein működő észlelő- és jelzőrendszert
 Bázisai lehetnek a helyi szintű szakmafejlesztésnek

Új feladatok, új kihívások, lehetőségek


Kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok (2017-től)



Szociális diagnózis készítése (2018-tól), ehhez módszertani és
finanszírozási támogatást nyújt - A szociális ágazat módszertani és
információs rendszereinek megújítása (EFOP-1.9.4-kiemelt)



Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018-tól),
előkészítéséhez – Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
(EFOP-3.2.9-16)



Fogyatékosságügyi
Központban



Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP 1.4.2) 31 járásban



A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (EFOP-1.9.5-16)
való együttműködés



Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (EFOP-1.6.216) való együttműködés

tanácsadói

szolgáltatás

(EFOP-1.9.2.)
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SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS I.
Bevezetés ütemezése:
 2017-2018 évben - EFOP-1.9.4. - A szociális ágazat módszertani és
információs rendszereinek megújítása című projekt keretében modellprogram.
 szociális diagnóziskészítés módszertani kialakítása és támogatása,
 a kialakítást végző szakértői hálózat felállítása, a szakértők
felkészítése, szakmai támogatása, valamint próbafelvételek
elvégzése.
 járásonként
egy fő szociális diagnózis felvételét végző
esetmenedzser felkészítése és alkalmazása
 tevékenységüket folyamatosan segítik, támogatják a Módszertani
támogató hálózat szakértői.
 2018. januártól kötelező feladat

SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS II.
A szociális diagnózis feltétel
 az igénybevevő oldaláról a szolgáltatás igénybevételéhez,
 a szolgáltató oldaláról a szolgáltatás nyújtásához

A szociális diagnózis felvételének esetei a projektben:
 a szolgálatnál/központban új ügyfélként jelenik meg
 a szolgálatnál gondozásban van - családsegítő elakad, vagy
hosszú ideje „eredménytelen”
 a központban speciális szolgáltatást igényel

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS I.
Bevezetés ütemezése:
 2015. január 1-től lehetőség a gyermekjóléti szolgálat keretein belül

(iskolai szociális munka).
 EFOP – modell program 2017-2019.

Program másfél tanévet követ, 2017. szeptembertől 2019. februárig
kifutó támogatás
Teljes támogatási keret: 2,05 mrd. Ft
 2018 - szeptembertől teljes körű bevezetés - új elemként jelenik meg a

család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében
a 2018. évi központi költségvetésben szeptember-december hónapokra
a forrás rendelkezésre áll mintegy 1 379,90 millió forint összegben

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTÉS II.
Személyi feltétel:
 Létszám:

1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő
óvodai és iskolai szociális segítő
 Képesítés:

felsőfokú szociális végzettség, iskolai szociális munkás, család- és
gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA – KÜLSŐ FÉRŐHELY I.
Bevezetés: 2018. 01. 01-től . Nem befogadás köteles szolgáltatás.
 A családok átmeneti otthona a külső férőhelyeken biztosíthatja

azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra
támogatással képesek.
 A külső férőhelyen történő ellátás időtartama a családok átmeneti

otthonában töltött idővel együtt sem haladhatja meg a három évet.
 A külső férőhelyen kedvezményes lakhatást, és ha az önálló életvitel

fenntartása érdekében szükséges, szociális munkát kell biztosítani.
 A külső férőhelyek esetében a költségvetési támogatás a normál

férőhelyekhez képest csökkentett mértékben illeti meg a fenntartót.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA – KÜLSŐ FÉRŐHELY II.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása - a Gyvt. 2018. 01. 01től hatályos szabályozásához kapcsolódóan

Tárgyi feltétel: A külső férőhely a család életvitelszerű
tartózkodására szolgáló lakás, amelynek
 száraznak, világosnak és jól fűthetőnek kell lennie,
 rendelkeznie kell az alapvető berendezési és használati
tárgyakkal,
 nem lehet 30 km-nél messzebb a csáo székhelyétől, és
tömegközlekedéssel 1 órán belül el lehessen érni.
Személyi feltétel: családgondozó - heti 4 óra/külső férőhely

A GYERMEKÉTKEZTETÉS,
MINT TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS
A Gyvt. módosítása a gyermekétkeztetés vonatkozásában (2016.
január 1-jétől):
• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének térítési díjra
vonatkozó rendelkezései helyett a Gyvt. Második Részében, az
ellátások között nyert szabályozást a gyermekétkeztetés,
• olyan természetbeni ellátás, amely meghatározott feltételek
fennállása esetén ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe
vehető,
• meghatározza az intézményi gyermekétkeztetés fogalmát
(bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekvédelmi szakellátás),
• bevezeti a szünidei gyermekétkeztetést.

AZ INGYENES, KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI ÉS A
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁSA
Év

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(tervezett)

31 020,1
29 509,9
44 799,3
52 639,6
61 080,0
66 440,0
67 240,0

Rászoruló gyermekek
nyári szünidei
étkeztetésének
- 2016-tól szünidei
gyermekétkeztetés központi költségvetési
támogatása
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 640,0
3 000,0
5 300,0
6 670,4

72 634,3

6 670,4

Intézményi
gyermekétkeztetés
központi
költségvetési
támogatása

Összesen

33 420,1
31 909,9
47 199,3
55 279,6
64 080,0
71 740,0
73 910,4
79 304,7

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉST BIZTOSÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA
Év

Igénylő
települési
Étkeztetés
önkormányzatok
időtartama
száma

Költségvetési forrás

Étkeztetett gyermekek (fő)

2011

2,4 milliárd Ft

119 739 állami támogatásból, 16 218
önerőből: összesen 135 957

1430

45-55 nap

2012

2,4 milliárd Ft

107 937 állami támogatásból, 3 395
önerőből: összesen 111 332

1064

44-54 nap

2013

2,4 milliárd Ft

109 647 állami támogatásból, 3 177
önerőből: összesen 112 824

1 170

44-54 nap

2014

2,64 milliárd Ft

119 938 állami támogatásból, 3 812
önerőből: összesen 123 750

1 270

44-54 nap

2015

3 milliárd Ft

130 496 állami támogatásból, 3 830
önerőből: összesen 134 526

1 482

43-53 nap

2016

5,3 milliárd Ft

2 282

43-70 nap

2017

6,67 milliárd Ft

2 316

43-65 nap

140 288 állami támogatásból (a
nyári szünetben)
133.521
állami
támogatásból
(igénylések
száma
a
nyári
szünidőben)

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK SZÁMA

Tanév

2017
/2018

Kedvezm
Ingyenes
ényben
vagy
nem
kedvezmény részesülő
es
k aránya
étkeztetésbe
az
n részesülők intézmén
aránya a
yi
teljes
étkezteté
korosztályi st igénybe
létszámhoz
vevők
képest
számához
képest

Korosztály

Létszám *

Ebből
bölcsődei
ellátásban,
óvodai
nevelésben
részesül,
tanulói
jogviszonny
al
rendelkezik

3 év alatti **

274 996

38 161

38 161

25 904

0

12 257

9,42%

32,12%

3-6 éves

360 771

322 741

320 529

253 530

0

66 999

70,27%

20,9%

7-14 éves

781 868

757 989

581 371

171 146

142 110

268 115

40,07%

46,12%

15-18 éves

291 022

358 193 ***

70 339

4 322

29 765

36 252

11,71%

51,54%

összesen

1 708 657

1 477 084

1 010 400

454 902

171 875

383 623

36.68%

37,97%

Ingyene
Intézmén
s
yi
intézm
étkeztetés
ényi
t igénybe étkezte
vesz
tésben
részesül

Kedvez
ményes
intézmé
nyi
étkeztet
ésben
részesül

Kedvezmény
ben nem
részesül

A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ELHELYEZETT
KISKORÚAK SZÁMA ÉS ARÁNYA 1997-2016
(FORRÁS: 1997-2016 KSH)

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐK SZÁMA,
KÖZÜLÜK A KISKORÚAK SZÁMA
(FORRÁS:1990-2015 KSH, 2016-OS TEGYESZ ADAT)

A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK
SZÁMA 1996-2017
(FORRÁS: 1996-2016 KSH, 2017 SZGYF)

A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ
GYERMEKEK ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLET SZERINT
1997-2017 (FORRÁS: 1997-2016 KSH, 2017 SZGYF)

NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS
Prioritását rögzíti a Gyermekjogi Egyezmény, és a Gyvt.
 2014. január 1. A nevelőszülői elhelyezés prioritásának megerősítése a Gyvt.-ben:

- újonnan szakellátásba kerülő 12 éven aluli gyermek csak nevelőszülőnél helyezhető el
(kivéve, ha fogyatékosság, tartós betegség, nagy létszámú testvérsor együttes elhelyezésének igénye
ennek objektív akadályát képezi)
- gyermekotthonban élő gyermekek nevelőszülői ellátásba való korosztályonként fokozatos átgondozása
(2014. 12. 31-ig a 3 év alattiak, 2015. 12. 31-ig a 3-6 évesek, 2016. 12. 31-ig a 6-12 évesek)
 Eddigi eredmények: 5 389 nevelőszülő (KSH 2016), 48 hálózat, 20 fenntartó, 18 629 férőhely

- a kiskorúak és utógondozói ellátottak mintegy 65,4 %-a, a 3-12 éves korosztály 84,6-a,
- a 3 év alatti korosztály 86 %-a
- a fogyatékos, tartós beteg gyermekek 58,6%-a (2010-ben ez az arány 50,9%, 2015-ben 55,4%)
él nevelőszülőnél.
 Kihívások/feladatok:

- emelkedik az egy nevelőszülőnél ugyanabban az időben elhelyezett gyermekek átlagos
létszáma
- nevelőszülők hatékony toborzása (EFOP 1.9.4-16 Kiemelt projekt),
- nevelőszülők képzése (EFOP 3.8.2-16 Kiemelt projekt),
- az ellátás színvonalának további növelése (EFOP-2.2.14-17 „A nevelőszülői hálózatok
infrastrukturális és szakmai fejlesztése” c. és az EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi szakellátásban,
javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” c, pályázati felhívások)

A
NEVELŐSZÜLŐNÉL
ELHELYEZETTEK
ARÁNYA
1998-2017

NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK SZÁMA ÉS
FÉRŐHELYEIK SZÁMA FENNTARTÓ TÍPUS SZERINT
2018.01.01. (MŰKENG)

NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE KOP ALAPJÁN

Céljai:
- a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák - a
nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan történő - fejlesztése.
- a nevelőszülő számára választási lehetőség megteremtése a megszerezhető képesítések
között. A nevelőszülő azt a képzést választhatja, amely számára kedvezőbb, jobban igazítható
élethelyzetéhez, körülményeihez, előzetes tudásához, céljaihoz.
 A KOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa








vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.
Szakmai felügyeletét az SZGYF látja el.
Időtartama: 240 óra; Maximális csoportlétszáma: 24 fő
Témaköreit, óraszámait a vonatkozó rendelet 8. sz. melléklete határozza meg.
A KOP-képzés végén a képzésben részt vevő záróvizsgát tesz, vizsgára bocsátás
feltétele: legalább 5, legfeljebb 10 old. esetelemzés megadott időpontig való elkészítése.
KOP-képzést és vizsgáztatást az SZGYF, továbbá a miniszter által pályázati úton,
legfeljebb 5 évre kijelölt szervezet végezhet.
Sikeres vizsga esetén a tanúsítványt az SZGYF állítja ki. A tanúsítványban szereplő
képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő.

NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE KOP ALAPJÁN
AZ EFOP 3.8.2-16- VEKOP KIEMELT PROJEKTBEN
 A kiemelt projekt keretében 2017. március 20-án indultak az első KOP

képzések, az első vizsgára 2017. december 11-én került sor. A kiemelt projekt
KOP képzésébe 2.052 nevelőszülő bevonása tervezett, melyből 2018. január
31-éig 1.111 fő képzésbe való bevonása történt meg. Közülük 240 fő már
levizsgázott, míg a jelenleg futó (24 fős) képzési csoportokban 586 fő képzése
van folyamatban, 261 fő képzése pedig előkészületben.
 Az újonnan induló csoportokról az érintett nevelőszülők a nevelőszülői

hálózaton keresztül értesülnek. A képzés ingyenes és a projekt kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a nevelőszülők számára „helybe”, vagyis a lehető
legközelebb vigye a képzést. A képzések térítésmentesek.
 KOP-ra épülő különleges, illetve speciális nevelőszülői továbbképzések

kidolgozása és ilyen továbbképzések térítésmentes hozzáférése.

GYERMEKOTTHONI ELLÁTÁS –
A NAGY FÉRŐHELYSZÁMÚ GYERMEKOTTHONOK
KIVÁLTÁSA, HIÁNYZÓ KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE I.
Gyermekotthonok (nevelőotthonok) kiváltására vonatkozó önálló stratégiai
dokumentum nem született Magyarországon. A Gyvt. és végrehajtási
rendeletei tekinthetőek a gyermekotthoni (nevelőotthoni) kiváltás stratégiai
dokumentumának:
- meghatározta az otthon (család) közeli ellátás kialakításának célját,
meghatározta a gyermek lehetséges gondozási helyének prioritási
sorrendjét, s egyidejűleg kimondta a nagy férőhelyszámú
intézmények megszűntetésének, átalakításának kötelezettségét;
- a stratégia kötelező elemei, így pl. a normák és sztenderdek,
valamint a megvalósítási
határidő(k) is a Gyvt.-ben és a kapcsolódó
végrehajtási rendeleteiben rögzítettek.
- határidő: többszöri módosítást követően jelenleg – 2018. 12. 31.
EFOP 2.1.1-16 és a VEKOP-6.3.1-16
standard pályázati források

Nevelőszülőnél
elhelyezettek
aránya

Nevelőotthonban/
gyermekotthonban
, egyéb helyen
elhelyezettek
aránya/száma

1970-es évek
közepe

28 %

72 %

1997. 12. 31.

40 %

60 %

2016. 12. 31.

63,93%

36,07 %

2017. 12. 31.

65,39 %

34,61 %

A NAGY FÉRŐHELYSZÁMÚ
NEVELŐOTTHONOK
KIVÁLTÁSA II.
HOL TARTUNK?

 Megfordult az elhelyezési arány

a nevelőszülői elhelyezés javára

 lakásotthonok száma 323 (kb.

100 ról) (valamennyi típus)

 gyermekotthonok,

gyermekotthoni szakmai
egységek száma kb. 192
(valamennyi típus)

 cél: 2020-ra a nagy létszámú

gyermekotthonok kiváltásának
befejezése, differenciált
gyermekotthoni rendszer

GYERMEKOTTHONOK SZÁMA ÉS FÉRŐHELYEIK
SZÁMA FENNTARTÓ TÍPUS SZERINT
2018.01.01. (MŰKENG)

FÓKUSZOK ÉS KIHÍVÁSOK

2014-2020 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK
GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN I.

2014-2020 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK
GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN II.
FÓKUSZBAN A VÉGREHAJTÁS – STANDARD KIÍRÁSOK
EFOP-2.1.1-16 és VEKOP-6.3.1-16 „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok
korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása”

Keretösszeg: 5,85 milliárd Ft
Támogatási kérelmek száma: összesen 33 db (ebből EFOP 23 db,VEKOP 10 db)
Megpályázott támogatás: EFOP 4.587.994.776 Ft, VEKOP 1,1 milliárd Ft
A forrás kimerült
EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek
önálló életkezdési feltételeinek javítása”

Keretösszeg: 1,05 milliárd Ft
Támogatási kérelmek száma: 26 db
Megpályázott támogatás: 760.388.381 Ft
A konstrukció felfüggesztve

2014-2020 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK
GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN III.
FÓKUSZBAN A VÉGREHAJTÁS – STANDARD KIÍRÁSOK
EFOP-2.2.14-17 „A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai
fejlesztése”

Keretösszeg: 1,2 milliárd Ft
Támogatási kérelmek száma: 26 db
Megpályázott támogatás: 1.767.192.534 Ft
A forrás kimerült
EFOP-1.8.9-17 „Legyen más a szenvedélyed!” 2.

Keretösszeg: 2,538 milliárd Ft
Támogatási kérelmek száma: 17 db
Megpályázott támogatás: 2.537.789.097 Ft

A forrás kimerült

UNIÓS FORRÁSOK A GYERMEKVÉDELMI
SZAKELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSÉT IS ÉRINTŐEN
(2014-2020)

A gyermekvédelemben
élő gyermekek
rezilienciájának
meghatározó tényezői

A reziliencia (rugalmasság,
boldogulási képesség)
birtokában
a hosszan tartó
nehézségek ellenére való
sikeres megküzdés esélyei
növelhetőek.
(dr. Homoki Andrea – dr.
Rácz Andrea)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Elérhetőségek:
Tel: 06-1-795-3123
E-mail: katalin.gabor@emmi.gov.hu

