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Az 6vodai 6s iskolai szociiilis segitri tev6kenys6g a csardd- 6s gy d6l6ti
szociilis segit6 a gyermek/ek veszllyeztet 6gdnek megel6z6se 6rdek6ben
ny[4t az 6vodai es iskolai szociilis segit6 szolg6ltatis keret6bsn.

kirzpont speci6lis szolgiil sa. Az 6vodai 6s irskolai
- a szocidlis segftd munka eszkiizeivel - tilmoeatist

A gyermek igdnyeinek 6s sziiks6gleteinek megfelel6 iinrill6 egydni 6s csoportos speciiilis szolg6ltatrisoka! programokat nyrijt.

' Informiici6nyujtis el6rhet<i szolgiltatiis l, jogokr6l, a szocidlis rendszer miikiid6s6rdl.

' Segits6gnyrijtas az iigyint6z6sben, s 69 eset6n ti.jdkoztatist nyrijtisa a szociilis ellit6sokr6l €s int6an6nyekr6l 6s az
ezekben szok{sos eljir6sokr6l.

. Egv6ni tanilcsad6s. segit6 besz6lget6s tanut6knak. segits6gn ti{s a probl6ma kezel6s6ben.

' Segits6gnyujt6s a gyermeknek 6s a csal6dj6nak a gy ek 6vodai 6s iskolai 6let6t 6rint6 k€rd6sekben (beilleszked6si

csal6di neh6zs6gek kezel6s6ben, els6dlegesen a gyermeknevel6s neh6zs6geiben.
Ktizvetit6s a szolgrlLltatdsokhoz. A probl6ma jelleg6t6l fligg6en javaslatot tesz a megfelel6 int6zm6nnyel val6

o Iskolai csoportokban, osztrilykiiziiss6gben jelentkez6 neh6zs6gek, problErnrik kezel6s6nek segit6se.
o Szabadid6s tev6kenys6gekszewezlse, vezet€se, 6s a krizrevel€si int6zn6ny firtzl szewezett programokon val6 r6szv6te l.
' K6szs6g- 6s szem6lyisdgfejleszt6s, szociilis kompetenciafejlesztds csoport formiban - prevenci6s c6lb6l.
o Kijzoss6gi programok, csal6di programok, triborok szervez6se.
o Rdszv6tel a sziil6 6s a pedag6gus kiiztitti megbesz6l6sen. A sziil6, a pedag6gus vagy mindketten k6rhetik, hogy a szocidlis

segii.6 iegyen jeien a gbesz6l€sen.
o R6szv6tel sziilcii drteke zleten, fogad66rr{n.
o R6szv6tel a v6delembe v6teli esetkonferencidn - az 6vod:iba jdr6, iskoliban tanul6 gyermek 6rintetts6ge eser6n -.
' Srilyos vesz€lyeztet6 helyzetben, elhriz6 csalidi konfliktusok eset6n, mint jelzdrendszeri tag delegrilja a csalidot a csallid- 6s

gyermekj 616ti szolgiilathoz.

A szociilis segit6 eltire kijelirlt €s ktizz6tett idtjben fogad66r6t tart a k6zasvelesi int6zrr6ny kijeliilt helyis6g6ben.
A szolg6ltatrisainak ig6nybev6tele tdrit6smentes. Minden, a krimeveldsi intezm6nyhez tartoi6, segits6gre szorul6 szem6ly, csalid
vagy gyermek, tanul6 szimira el6rhet6en biztositott.

A szoci6lis segitti a gyermek 6rdekeit kepviseli, de ezzel nem s6rtheti mrisok 6rdekeit. Az ell6tist ig6nybe vev6t megilleti
szem6lyes adatainak v6delme, valamint a magiin6let6vel kapcsolatos titokvedelem. Az 6vodai es istotai szociillis s"gitO u
hrdom6s6ra jutott adatokat az €w5nyes adatvddelmi, litoktartrisi szabdlyoknalg eftiir6soknak megfelel6en kezeli.

A szolgriltatdst ig6nybevevlnek az int6z6s menetdre, a szoci6lis segit6re ininyul6 panasza,eset6n jogorvoslat k6rhet<i. A DMJV
Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Kdzpontja int6zm6ny vezetdje a panaszt kivizsgiilja, 6s trij6koztatirt uA i panasz orvosliisifurak m6s
lehets6ges m6dj6r61. A gyennek s 6je

cimen megt et6k.
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