A Családsegítő Központ bemutatása
Tolna Város Önkormányzatának Gyermekjóléti Szolgálata 1998. július 1-től kezdte el
működését 2 fővel, majd 1998. december 15-től kibővült Családsegítő Központtá. A
Gyermekjóléti Szolgálat 3 munkatárssal működött, míg a Családsegítő Szolgálat 2
fővel.
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Sióagárd Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
feladatai mellett a helyettes szülői feladatok ellátására is társulási megállapodást
kötött Tolna várossal, ennek következtében 1 fő munkatárssal bővült a Gyermekjóléti
Szolgálat.
2001. január 1-től Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatékonyabb
szakmai munka, az egységes családgondozás, a szociálisan rászorultakról való
gondoskodás megoldásának céljából integrált intézményt hozott létre, a működő
Családsegítő Központhoz további szakmai egységeket csatolt.
Az intézmény székhelye:
7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96.
Tel/Fax: 74- 443 825
E- mail: cssk@tolna.hu
csaladkp.tolna@freemail.hu
Fácánkert ügyfélfogadás : csütörtök 12.00-14.00 óráig a Fácánkerti Általános Iskola
épületében.
Az intézmény fenntartói:
Tolna Város Önkormányzata, valamint a társulás útján ellátott feladatok (családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) esetében
Fadd Nagyközség Önkormányzata, Bogyiszló, Fácánkert, Sióagárd Község Önkormányzata
Az intézmény részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági
feladatait Tolna Város Polgármesteri Hivatala látja el.
Az intézmény három szervezeti egységből áll:
-

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (6 fő)
Védőnői Szolgálat (4 fő)
Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, egyéb szociális
szolgáltatás (9 fő)

A Családsegítő Központ önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban elhelyezett, ami az
előírt, valamint a tervezett szakmai programnak megfelelő. A Központban három szolgáltatás
rendelkezik működési engedéllyel, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés és a helyettes
szülői hálózat. Interjúszoba, csoportszoba, játszóudvar rendelkezésre áll.
Megbízási szerződéssel kéthetente napi 4 órában pszichológus és jogász is dolgozik az
intézményben. Munkánkat a szociális munka Etikai Kódexének szellemében végezzük.
Ellátási terület: Tolna, Fácánkert, Sióagárd, Bogyiszló, Fadd.

A családsegítő szolgáltatás célja és feladatai:
A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő emberek
ellátására helyezi a hangsúlyt.
Célja: A településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett
vagy krízishelyzetbe került emberek, családok segítése életvezetési gondjaik megoldásában
illetve a krízishelyzet megszüntetésében való segítségnyújtás.
Feladatai: Feltárni az egyén és a család életében jelentkező problémák okait,
tájékoztatást adni a különböző ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról, lehetőség szerint
intézkedni a problémák megoldása érdekében. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
A Gyermekjóléti Szolgálat célja és feladatai:
Célja: Hozzájárulni a gyermekek testi-lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, időben
történő felismeréséhez, illetve a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családból
való kiemelésének elkerüléséhez, a kiemelt gyermek családjának alkalmassá tétele a gyermek
visszahelyezésére.
Feladatai: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
életkörülményeit, szociális helyzetét, veszélyeztetettségének mértékét. A veszélyeztetettség
megelőzésének illetve időben történő felismerésének érdekében észlelő és jelzőrendszert épít
ki és működtet, melyben részt vesz a megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság,
szakember, aki, vagy amely a gyermekkel kapcsolatban áll.
A Központ prevenciós szolgáltatásai:
Iskolákban működő személyiségfejlesztő csoportok
A csoportfoglalkozás célja: Problémamegoldó, konfliktuskezelő készségek fejlesztése, a
meglévők erősítése. A csoportfoglalkozások eredményeként javul a gyermekek beilleszkedése
és az iskolai, sőt iskolán kívüli magatartásuk is.
A tanév ideje alatt a társulásokban egy-egy családgondozó működtet személyiségfejlesztő
csoportot.
Húsvéti - Nyári – Játszóház
Évek óta hagyománnyá vált a Tavaszi és Nyári Játszóház megszervezése a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül.
Célja: Az általános iskolás gyermekek számára alternatívákat kínálni a szabadidő eltöltésére.
A gyermekek a Játszóház ideje alatt személyiség fejlesztő játék - foglalkozásokon, kézműves
foglalkozásokon, sport és szellemi vetélkedőkön vehettek részt. Szervezésében és
megvalósításában az összes munkatárs részt vesz.
Játszóházaink a társulásokban- Fácánkert, Sióagárd és Bogyiszló, Fadd - is működnek.
A Kapcsolatügyelet
Családi konfliktusok esetén segít mediációs (közvetítő) szolgáltatásával. A Kapcsolatügyeleti
szolgáltatással semleges helyet tudunk biztosítani a gyermekkel való találkozáshoz - ha az
egyik szülő nem bízik a másikban. Közvetítünk a szülők között, és segítünk olyan egyezséget
kötni, amely a szülők, és a gyermek érdekét egyaránt szolgálja.

A Szolgálat felismerve a településeken jelentkező szükségletet, felvette a kapcsolatot a
Budapesti Kapcsolat Alapítvánnyal, négy munkatárs az önkormányzat támogatásával
elvégezte a mediátori képzést.

Tolna, 2007. október.24.
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