CSALÁDTERÁPIA
A
szakemberek
meggyőződése,
hogy
a családterápia egyaránt
segíthet párkapcsolati
problémák, kommunikációs
nehézségek, , hangulati
zavarok (pl. depresszió) esetén, de valójában az
alkalmazási területek száma olyannyira végtelen, mint
ahány probléma bármilyen emberi kapcsolatban létre
jöhet.
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
Az átmeneti ellátás célja, hogy menedéket adjon azon
bántalmazott szülőknek és gyermekeknek, akiknek
menekülniük kell bántalmazó környezetükből, vagy
éppen lakhatásuk ellehetetlenül, akik átmeneti
gondoskodás híján elszakadnának egymástól. Minden
otthont nyújtó átmeneti ellátás rövid ideig tartó - 6-12
hónap - gondoskodás, mely idő alatt a befogadott
családok felkészülnek életük további vezetésére.
BIZTOS KEZDET PROGRAM
A program az adott településen vagy városrészben a 06 éves korú gyermekeket és családjaikat támogatja. A
Biztos Kezdet Gyerekház célja a hátrányokkal küzdő,
elsősorban
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek egészséges
fejlődésének
biztosítását
támogató,
fejlődési
lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat
erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek
számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
IGAZSÁGÜGYI
HIVATAL
–
JOGI
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT
A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége
keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy
tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve
hatásköri-, illetékességi útmutatást ad.

IGAZSÁGÜGYI HIVATAL – ÁLDOZATSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése
és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi,
erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. Áldozatsegítő
Szolgálat ingyenesen hívható 24 órás áldozatsegítő
vonala: 06 80 225-225
EGYÉB SZERVEZETEK melyek önkéntes alapon a
közjó javára működnek:
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Katolikus Karitász
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Magyar Vöröskereszt
Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi
Szövetség
http://www.alfaszovetseg.hu/
Bölcső Alapítvány
http://bolcso.hu/
Együtt az Életért Közhasznú Egyesület
http://www.egyuttazeletert.hu/
Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért
Alapítvány
http://feszekalapitvany.hu/
Gólyahír Egyesület
http://www.golyahiregyesulet.hu/
Várva Várt Alapítvány
http://www.varvavart.hu/

A tájékoztatóban szereplő szervezetek, hivatalok,
intézmények elérhetőségéről bővebb információ a
Családvédelmi Szolgálat védőnőjétől kérhető!

TÁJÉKOZTATÓJA
2. Állami, helyi önkormányzati
és társadalmi segítségnyújtás
formái
Készült a megyei vezető védőnők és CSVSZ védőnők
közreműködésével

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók
részére
saját
otthonukban
és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Szociális
törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és
természetbeni
ellátások
kiegészítéseként
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
alapján - települési támogatást nyújt.

CSALÁDSEGÍTÉS
A családsegítés a szociális vagy lelki problémák, illetve
egyéb válsághelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára a veszélyeztető helyzethez vezető
okok megelőzése, megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családsegítés keretében milyen szolgáltatást
biztosítanak?
• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást,
• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
• a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező
működési
zavarok,
illetve
konfliktusok
megoldásának elősegítését,
• a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint
egyéni és csoportos készségfejlesztést,
•
a tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával
küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek
és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
• a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokat.
A szolgáltatást térítésmentesen biztosítják.

Települési támogatás keretében :
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások
viseléséhez,
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
• a gyógyszerkiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére.
•a
létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére adható segítség.
A települési támogatás keretében az önkormányzatok
az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
(Lásd részletesen 1993. évi III. törvény.)
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan
gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek
a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt
az ellátásáról nem tud gondoskodni. A gyermekek
napközbeni ellátásának formái - a gyermekek
életkorának megfelelően bölcsődei ellátás, a
napközbeni gyermekfelügyelet, és az alternatív
napközbeni ellátás.

RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNY
Jogosult:
a) akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át,
ha
• a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más
törvényes képviselő gondozza, vagy
• a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos, vagy
• a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha a törvény
szerinti tanulmányokat folytat és megfelel az
egyéb feltételeknek,
b) akinek gondozó családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 130%-át az a.) pont alá nem
tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet
vizsgálata során a gondozó családban az egy főre
jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben
meghatározott értéket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság lehetőséget biztosít:
A gyermekvédelmi törvényben szabályozott intézményi
gyermekétkeztetés (100%-os vagy 50%-os térítési díj
kedvezmény ) valamint a törvényben foglalt további
feltételek
fennállása
esetén
a
szünidei
gyermekétkeztetés külön jogszabály alapján biztosított
egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatás,
tandíjtámogatás stb.)

