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1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 15/1998. évi NM ren-
delet 25. § alapján a XIII. Kerületi Önkormányzat Pre-
venciós Központ HÍD Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont óvodai- és iskolai szociális segítő munkát végez a 
kiválasztott kerületi óvodákban, általános- és középis-
kolákban, kollégiumokban.

Az iskolai szociális munka során az iskola egészével 
foglalkozunk, tanár, diák és szülő egyaránt felkereshet 
bennünket.

Milyen problémával lehet szociális segítőhöz fordulni?
• iskolához köthető problémák, konfliktusok (pl.: szo-
rongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus 
az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, maga-
tartási problémák)
• gyermeknevelési kérdésekben (pl.: önállótlanság, szó-
fogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-
gyerek viszonya)
• családon belüli problémák (pl.: bántalmazás, szülők 
közti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, 
alkohol- és drogfogyasztás).

Hogyan tud segíteni az iskolai segítő?
• egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, se-
gítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: a diákok tá-
mogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek 
kezelésében. • tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés 
és a családi élet más problémát okozó területein. Iskolai 
problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi 
nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés 
nehézségeiben. • részvétel a szülő és a pedagógus kö-
zötti megbeszélésen. A szülő, vagy a pedagógus, vagy 
mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen je-
len a megbeszélésen. • közvetítés tanár-diák, szülő-gye-
rek kapcsolatban. A szociális segítő közvetítőként segíti 
a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és ren-
dezését. • információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, 
jogokról, szociális rendszer működéséről, szociális el-
látásokról. • súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó 
családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag dele-
gálja a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Iskolai szociális segítőt a gyerekek és a szülők önként 
is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problé-
májuk megoldásában. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

Kapcsolattartó: Németh Borbála tanácsadó, óvodai- és iskolai 
szociális segítő koordinátor
e-mail: nemethborbala@szoc.bp13.hu, telefon: 06-30/434-2961
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