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Az alább következı rövid írás a komplex gyerekesély programok további hátrányos helyzető 
kistérségekben történı megvalósítását segítı regionális és kistérségi koordinátoroknak 
kíván segítséget nyújtani, támpontot adni a szakmaközi megbeszélések céljáról, törvényi 
hátterérıl, tartalmáról és tapasztalatairól. 
 
A települési szakmaközi megbeszélések 2009 tavasza óta folyamatosak a kistérség elıször 
négy, majd nyolc településén. A munkában a SZGYEP szociális munkás munkatársain kívül, 
külsıs szociális szakember is részt vesz. Volt település, ahol eleinte hetente győltek össze a 
gyerekekkel foglalkozó szakemberek, más településeken kezdettıl fogva havi egy alkalommal 
kerül sor ezekre a megbeszélésekre. Az elmúlt egy év alatt megközelítıleg 50 szakmaközi 
találkozóra került sor.  
 
A tapasztalatok összefoglalása elıtt a törvényi hátteret mutatjuk be, kiemelve az általunk 
leglényegesebbnek tartott részeket. 
 
1) Jogszabályi háttér 
 
a) 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
 
17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 
látnak el – a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében 
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védınıi szolgálat, a háziorvos, a 
házi gyermekorvos, 
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítı szolgálat, a 
családsegítı központ, 
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 
tanácsadó, 
d) a rendırség, 
e) az ügyészség, 
f) a bíróság, 
g) a pártfogó felügyelıi szolgálat, 
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
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i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek 
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztetı ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
elıidézett súlyos veszélyeztetı magatartása esetén. 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselı 
társadalmi szervezet is élhet. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és 
hatóságok a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a veszélyeztetettség 
megelızése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttmőködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. 

39. § 3. bekezdés: 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése 
érdekében 
a) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben. 
 
40. § 2. bekezdés: 
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl 
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élı gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. 
b) 15/1998. (IV. hó 30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük 
feltételeirıl 
 
14. § (1) A települési önkormányzat a településen élı gyermekek veszélyeztetettségének 
megelızését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelı- és jelzırendszert mőködtet, amely 
lehetıvé teszi a gyermekeket általában veszélyeztetı okok feltárását, valamint az egyes 
gyermek veszélyeztetettségének idıben történı felismerését. Ennek keretében figyelemmel 
kíséri a településen élı gyermekek 
a) életkörülményeit és szociális helyzetét, 
b) gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, 
c) gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylı helyzetét. 
(3) A gyermekjóléti szolgálat 
a) kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. §-ában meghatározott, valamint 
más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelı- és jelzırendszerben, 
b) felhívja a Gyvt. 17. §-ában meghatározott személyeket és szerveket (a továbbiakban: a 
jelzırendszer tagjai) jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történı 
teljesítésére, 
c) nyilvántartja, és a külön jogszabályban meghatározott módon felhasználja az általa kezelt 
adatokat. 
(4) A gyermekjóléti szolgálat az észlelı- és jelzırendszer részét képezı, a gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó - így különösen a (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott - személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével 
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kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a 
család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelızése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat 
az intézkedésérıl tájékoztatja a jelzést tevıt. 
 
15 § 
(2) A 14. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel 
való együttmőködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti 
szolgálat esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélésen elhangzottakról feljegyzést kell 
készíteni. 
(3) Az esetmegbeszélés történhet 
a) lehetıség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, 
esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés, 
b) a gyermekjóléti szolgálat és a jelzırendszer tagjainak képviselıi között, elıre 
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülı 
szakmaközi megbeszélés keretében. 
(4) Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az illetékes védını, bölcsıde, óvoda munkatársa, 
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, a családsegítı szolgálat, illetve a nevelési 
tanácsadó munkatársa. 
(5) Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelıjét meg kell hívni, ha olyan család 
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll. 
(6) A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények 
képviselıit szükség szerint 
kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekkel kapcsolatos 
probléma megoldásához, illetve 
a gyermekek nagyobb csoportját érintı veszélyeztetı tényezık megszüntetését célzó 
cselekvési terv kidolgozásához szükséges. 
(7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen 
a) a jelzırendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzırendszer éves mőködését, 
b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint 
javaslatot tesznek mőködésük javítására. 
(8) A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni 
a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselı-testület tagját (tagjait), vagy a 
jegyzıt, 
b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, 
c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselıit, 
d) a jelzırendszer tagjainak képviselıit, 
e) a gyámhatóság munkatársait, 
f) a településen mőködı gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselıjét, 
g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelıjét, 
h) a megyei gyámhivatalban mőködı gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. 
 
 
2) A szakmaközi megbeszélések  
 
a) célja: 
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1. Az adott település humán szolgáltatást nyújtó szakembereit (egészségügy, oktatás, 
szociális- és gyermekvédelmi szféra, kultúra, fenntartó stb…) egy asztalhoz ültetni és 
a település problémáit megbeszélni, javaslatokat tenni a megoldásra. 

 
2. A kistérségi bizottságok felé problémalista összeállítása, továbbá javaslatok 

megfogalmazása. (Szécsény kistérségben a SZGYEP kezdeményezésére kistérségő 
szintő bizottságok alakultak, melyek céljai a kistérség egészére vonatkozó fejlesztési 
javaslatok megfogalmazása a fenntartók felé. A kistérségi bizottságon túl különbözı 
albizottságok alakultak az alábbi területeken: szociális albizottság, óvodai és iskolai 
albizottság, egészségügyi albizottság, foglalkoztatási albizottság. 

 
3. A kistérségi bizottságok javaslatainak gyakorlati megvalósításával kapcsolatos 

kérdések megtárgyalása, elıkészítése. 
 

4. Egyfajta érzékenyítés a helyi problémák iránt, és némi ventilálás biztosítása a 
szakemberek részére. 

 
5. Az egyes településeken folytatott „jó gyakorlatok” átvétele és alkalmazása más 

településeken. (Pl: van olyan település, ahol óvoda és iskolakezdés elıtt az óvónık, 
tanítók végiglátogatják a családokat és hangsúlyozzák az adott intézmény elınyeit. 
Partnernek tekintik és ösztönzik a családokat az óvoda és iskolakezdésre.) 

 
 
b) a meghívottak köre: 
 
 állandó meghívottak: 
 

� Szociális szakember (családgondozó) 
� Egészségügyi szakember (védını) 
� Oktatási szakemberek (óvónı, tanító, iskola- óvodavezetı) 
� A településen egyéb szolgáltatást nyújtó intézmény munkatársai, pl.: gyerekházas 

munkatárs 
� A fenntartó részérıl polgármester, jegyzı 

 
eseti meghívottak: 
 

� A településen dolgozó házi- és/vagy gyermekorvos 
� Mővelıdési ház munkatársa/vezetıje 
� Szociális- oktatási bizottság elnöke/tagja 
� Bármely más szakterület képviselıje 

 
 
c) szervezés, megvalósítás: 
 

• Minden meghívott legalább egy héttel a megbeszélést megelızıen írásos értesítést kap 
a találkozó helyérıl, idejérıl, várható témáiról, tartalmáról. (Amennyiben lehetséges, 
érdemes már a korábbi megbeszélésen egyeztetni az idıpontokat.) Visszajelzések elég, 
ha telefonon történnek. 

 
• A megbeszélésen jelenléti ívet vezetünk. 
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• A szakmaközi megbeszélés rövid információs körrel kezdıdik, melyen a résztvevık 

elmondják, hogy a tematikán kívül van–e olyan téma, melyet fontosnak tartanak itt és 
most megbeszélni. Ezt követıen minden egyes szakterület elmondja a véleményét, 
javaslatát a témával kapcsolatban. Ha van valamilyen egyetértésben megfogalmazott 
javaslat, feladat, akkor az rögzítésre kerül. 

 
• A megbeszélésrıl részletes emlékeztetı készül. Nem jegyzıkönyv, de a lényeges 

elemeket tartalmazza. Az emlékeztetıt 3 napon belül minden résztvevı kézhez kapja, 
és javíthatja, kiegészítheti azt. 

 
 
d) néhány példa a szakmaközi megbeszélések tartalmára:  
Általános tartalmak az év során: aktualitások, idıszerő problémák és javaslatok, 
problémalista összeállítása, javaslatok a fenntartó felé, kistérségi bizottsági üléseken 
részvétel, illetve beszámoló az albizottságokon történtekrıl. Általános tapasztalatcsere a 
különbözı szakterületek képviselıi között. 
 
Január: A téli szünet elıtti óvodai, iskolai rendezvények tapasztalatai, az év végi szociális 
akciók (pl.: csomagosztás) megbeszélése. Továbbtanulás (jellemzı gyakorlat, trendek, 
nehézségek stb….) Az éves ütemterv körvonalazása. 
 
Február:  Farsang, iskolai félévkezdés. 
 
Március:  A tavaszi szünet elıkészítése, Felügyelet nélküli gyermekek részére programok 
szervezése stb. 
 
Április:  Nyári étkeztetés, szabadidıs programok, táboroztatás stb. elıkészítése. Felkészülés a 
szükséges pályázatokra. 
 
Május:  Nyári eseményekkel kapcsolatos teendık, kérdések stb. 
 
Június: Óvoda érett, iskolaérett gyerekekkel kapcsolatos tennivalók 
 
Július: Ha indokolt akkor nyári szünet, hiszen amúgy is a nyári szabadságolások miatt kevés 
résztvevıre számíthatunk. 
 
Augusztus: Az óvoda és iskolakezdés nehézségei. Tanszertámogatás, óvodáztatási, 
iskoláztatási támogatások, családok felkészítése, családlátogatások megszervezése stb. 
 
Szeptember: Óvodai, iskolai hiányzások, a kezdetek nehézségei. 
 
Október:  Aktuális problémák. 
 
November: Felkészülés a decemberre, szociális akciók, rendezvények, téli szünet stb… 
 
December: A fentiek konkrét megvalósítása. (szociális akciók rendezvények stb…) 
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3) Szakmaközi megbeszélések – a településenkénti megvalósítás néhány jellemzıje 
 
1. település: 
 
A szakemberek kezdetben nehezen voltak bevonhatók a munkába, sokakban volt ellenállás, 
elsısorban a megbeszélések fontosságát kérdıjelezték meg. Nehézségekbe ütközött a 
részvétel, idıpontok egyeztetése is. A mai napig nem alakul a céloknak megfelelıen ez a 
tevékenység, a helyi szakemberek egy része változatlanul passzív. A résztvevık elsısorban a 
problémák ventillálására látják alkalmasnak a megbeszéléseket. Érdemi problémák csak 
elvétve kerülnek szóba. A háttérben az eredményesség, hasznosság megkérdıjelezése áll. 
 
Eredmények: Lassan kialakult a résztvevık állandó köre. Konkrét kérés, kérdés esetén már 
mőködik a párbeszéd. 
 
2. település: 
 
Ezen a településen korábban nem volt semmilyen hasonló jellegő szakmai tevékenység. Még 
a szociális szakembernek sincs ilyen jellegő tapasztalata. Így bárki, ha személyes megszólítást 
kap, nagyon rövid és elkerülı választ ad. 
 
Eredmények: A polgármester és/vagy jegyzı mindig jelen van. A gyerekek és családjaik 
helyzetére vonatkozó helyi dokumentumokat, terveket rendelkezésre bocsátják. Az iskola 
részérıl érzékelhetı az elkötelezıdés, érzékenység. 
 
Problémák: gyakorlatilag itt sem sikerült még meghaladni a formális beszélgetés szintjét. 
Megállapodások születnek néha, de a megvalósítás sokszor már elmarad.  
 
3. település: 
 
Ezen a településen mindig nagy létszámú a résztvevık köre. Alapvetıen a nyílt 
kommunikáció jellemzi a megbeszéléseket. Tapasztalható az együttmőködésre való hajlam. 
 
Eredmények: Az önkormányzat részérıl mindig van résztvevı (bár nem igazán viszi be a 
testület elé az elhangzottakat). Az iskola nagyon együttmőködı. Lassú, nagyon lassú 
elırelépés tapasztalható minden téren. 
 
Problémák: a megszületett javaslatok, döntések után sokszor elmarad a megvalósítás. 
 
4. település: 
 
A lehetıségekhez képest egyértelmő sikertörténet. A helyi szociális szakembernek 
köszönhetıen tartalmasak a megbeszélések. Nyílt kommunikáció jellemzı a tagok között és 
tapasztalható némi érzékenyülés más szakembereknél is a problémák iránt. Jó gyakorlatok 
alkalmazása és a szakterületek közötti együttmőködés jellemzi a települést. A fenntartó 
befogadó és elfogadó. 
 
Eredmények: a megbeszéléseken nem csak a sikertelenség, tehetetlenség és panaszáradat a fı 
motívum. Az intézmények közötti együttmőködésre és kölcsönös elismerésre szép példák 
akadnak. (Pl. gyerekház – óvoda, iskola – iskolai koordinátor).  
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Problémák: érezhetı némi kifáradás és szkepticizmus. 
 
5. település: 
 
A településen a 2009-es év harmadik negyedévéig heti rendszerességgel volt szakmaközi 
megbeszélés. Az elmúlt év novembere óta az idei évben már csak havi rendszerességgel 
tervezzük a helyi szakemberek kérésére a megbeszélést. Alapvetıen a nyílt kommunikáció, az 
együttmőködés jellemezte a részvevıket. Pozitívumként éltük meg, hogy egy új helyi 
munkatárs munkába lépesekor azonnal kereste velünk a kapcsolatot, míg egy félreértés után 
sajnos teljesen visszavonult. (Több alkalommal is megkerestük, hogy tisztázzuk a félreértést, 
de még nem sikerült a szakmai körbe visszahozni.) 
 
Eredmények:  Az óvoda és az iskola vezetıje, vagy a helyettes mindig képviselteti magát a 
megbeszélésen.  Csak néhány alkalommal hiányzott a gyerekház vezetıje, és a helyi védını. 
A megbeszélésen elhangzottak valamennyi résztvevı esetében a közös cselekvést tették 
lehetıvé. Több olyan dolgot sikerült együttes erıvel megoldanunk, ami valamennyiünk 
számára láthatóvá tette az együttmőködés, és a közös gondolkodás elınyeit. Az érintett 
családok körében a gyermekekre sokkal több figyelem jutott. Sokat változott a szemléletmód, 
sokkal érzékenyebbé vált a szakma a problémák iránt. Több alkalommal volt 
esetmegbeszélés, de a helyi intézményekben is történtek rendszerességgel belsı 
megbeszélések- szülıi fórumok. A szakmaközi megbeszélések rendszere beépült a 
munkakultúrába a szakemberek elfogadják, és fontosnak tartják.  
 
Problémák: több helyi szakember rendszeresen távol marad a megbeszélésektıl.  
 
6. település: 
A településen a 2009-es évben a harmadik negyedévtıl kezdıdıen kétheti rendszerességgel 
volt szakmaközi megbeszélés. A legnagyobb képviseletet biztosító találkozó ez a kistérség 
településein. A jegyzı, vagy a helyettese minden alkalommal, illetve idıszakonként a 
polgármester is bekapcsolódik a közös munkába.  
 
Eredmények: Az óvoda, az iskola vezetıje, vagy a helyettes, a védını, a gyerekház 
képviselıi, a helyi szociális szakember mindig részt vesz a megbeszélésen. Az elsı alkalmak 
nagyon sok problémát vetettek fel. Ez azt bizonyította, hogy a helyi szakemberek érzékelik a 
problémákat, a megoldásban azonban igénylik a külsı segítséget. Természetesen a különbözı 
területeken dolgozó kollégák nagyon sokféle módon gondolkodnak a problémákról és 
megoldásmódokról. Az együttmőködés, közös gondolkodás elkezdıdött. A közös 
rendezvények, egyeztetések, családlátogatások, új szolgáltatások (pl. tanoda) közös 
elıkészítése támogatják ezt a folyamatot.  
.  
Problémák: Megjelent a bőnös szegények kategória a település szakembereinél is, ettıl 
nagyon nehéz megszabadulni.  Néha elıfordul a felelısség elhárítására irányuló törekvés is. 
Néhány szakember szemléletmódja negatív irányban befolyásolja a közös gondolkodást.  
 
7. település: 
A településen a 2009-es évben eleinte kéthavonta volt szakmaközi megbeszélés. Nehéz volt 
az elfogadtatása. Az elsı idıszakban lényeges kérdésekrıl nem is tudtunk megbeszéléseket 
folytatni, csak általánosságban tájékoztattuk egymást. A változást a tavalyi évben egy nehéz 
eset indította el, ahol a helyi szociális szakembert a SZGYEP segítette (ezt jelenleg is teszi).  
Az iskola vezetése is folyamatosan hárította a problémákat. „İk mindent megtesznek, 



SZGYEP  2010. március 

 8 

mindenki hibás, a szülık, a család, a gyerek, a barátok stb.” A tényleges együttmőködést az 
esetmegbeszélések tették lehetıvé. Erre több alkalommal is sor került, több konkrét család 
esetében. Az a helyzet állt elı, hogy önmagában a szakmaközi egyeztetések nem hozták a  
várt eredményeket, de a konkrét feladat, és annak a megoldásához vezetı út kialakította a 
szakmai kapcsolatok igazi hálóját. A helyi szociális szakembernek, és a település jegyzıjének 
köszönhetıen egyre inkább tartalmi kérdésekrıl beszélünk.  Jelenleg már nyílt kommunikáció 
jellemzı a tagok között.    
 
Eredmények:  Nincsenek elkendızött problémák. Elkezdett kialakulni egyfajta együtt 
gondolkodás, a másik szakemberre való támaszkodás képessége. „Meghallgatom az ı 
véleményét is, figyelek, és nem csak saját magamra.”  
 
Problémák: Érezhetı némi szkepticizmus. Itt is jelen van a „bőnös szegények” kategória. 
 
 
8. település: 

 
A településen a 2009-es évben eleinte kéthavonta volt szakmaközi megbeszélés. Nehéz volt 
az elfogadtatása, mivel a helyi szakemberek ezt nem tartották fontosnak. Segítıt kaptunk 
azonban az óvoda vezetıjében és az iskola tagintézmény vezetıjében, aki egyben a település 
alpolgármestere is. Egyedüli település, ahol a szülıi képviselet is megoldott, ha szükséges 
vele is bármikor kapcsolatba tud lépni a szakmaközi csoport. Nyílt kommunikáció jellemzı a 
tagok között.  Jó gyakorlatok alkalmazása és együttmőködés a szakterületek között egyre 
inkább megfigyelhetı.  A fenntartó részérıl befogadás és elfogadás a jellemzı. Nagyon 
érdekes a helyzet, mert nagyon sok a probléma a településen. Sok a túlkoros gyermek, a 
szolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés esélye is sok esetben korlátozott, de érezhetı a 
tenni akarás is. 
  
Eredmények:  A résztvevık köre széleskörő. Nyílt kommunikáció jellemzi az együttlétet. A 
csoport tud közös programokban, cselekvésekben is együttmőködni. A Tanoda program segíti 
az együttmőködést a mindennapokban is. A szemléletmódra nem jellemzı az elıítéletesség. 
  
Problémák:  Türelmetlenség néhány konkrét fejlesztéssel kapcsolatban (pl. játszótér). Tárgyi 
elvárások a SZGYEP-pel szemben. Több esetben az intézményi és a települési érdekek a 
mozgatórugók, és nem a gyerekek szükségletei. 
 

 
4) A szakmaközi megbeszélések általános tapasztalatai 
 
Összességében elmondható, hogy a 4 településen megtartott szakmaközi megbeszélések 
részben érték el a kívánt célt ennyi idı alatt. A felsorolt települések között egyikben sem volt 
hagyománya, elızetes gyakorlata a szakmaközi együttmőködésnek, illetve ha volt is, az 
esetlegesen, személyek és nem szakmák között jött létre. A szociális szakember szerepe 
kiemelt fontosságú a célok megvalósításában. Ha a családgondozó partner a megvalósításban, 
a tevékenység sokkal sikeresebb. Ott ahol az együttmőködés a szakmák és szakemberek 
között hiányzik vagy csak pusztán formális, a szakmaközi együttmőködés megvalósítása más 
módszereket és hosszabb – elıkészítı - idıtartamot kíván. Az egy éves munka után ma már a 
települések mindegyikében érezhetı az elmozdulás, a lassú szemléletformálódás, de a 
„rutinszerő” és tartalmas mőködés még csak egy-két helyen jellemzı.  
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5) Javaslatok 
 

• A szakmaközi megbeszéléseket tovább kell folytatni. Folyamatosan át kell adni a 
szervezés és lebonyolítás jogát a helyi szociális szakembernek. A SZGYeP 
munkatársa csak, mint a jelzırendszer tagja vegyen részt a megbeszéléseken.  

• A helyi szükségletekhez igazodó fejlesztésekben támogatni kell a településeket 
(egészségügyi szőrıprogram, csellengı projekt, IT pont létrehozásának 
szorgalmazása, gyerekház létesítése stb.), szerepet kell kapniuk a tervezésben is. 

• A SZGYeP által végzett helyi szolgáltatások (IT, gyerekház,  bázis, fiatalok 
programja, egészségügyi szolgáltatások, szőrıprogramok, iskolai koordinátori munka, 
tanoda programok, tanórán kívüli tevékenységek rendszere) beépülése a helyi 
ellátórendszerbe, a település egészét érintı szolgáltatásbıvítı fejlesztésekként való 
helyi definiálása, alapvetı feltétel. Ehhez fontos lépés az információk folyamatos 
biztosítása. Minden szolgáltatás helyi képviselıjének folyamatosan tájékoztatnia kell a 
szakmaközi megbeszélés résztvevıit az aktuális történésekrıl, tervezett 
fejlesztésekrıl. Ez megalapozhatja a közös gondolkozást a munka leghatékonyabb 
folytatásáról és az esetleges közös tevékenységekrıl.  

• Váljanak rendszeressé az esetmegbeszélések. Kapjanak a résztvevık lehetıséget arra, 
hogy problémáikat idıszakonként egy- egy téma köré felfőzve be tudják hozni a 
megbeszélésekre. 

•  Kapjon további prioritást az együttmőködés fontossága. (Nyári programok jó alkalmat 
jelenthetnek a közös felelısségvállalásra.) 

•  A helyi társadalmasítási folyamatot tovább kell építeni A jelenleg mőködı formák 
mellett (települési szakmaközi megbeszélések, kistérségi szakmai albizottságok, 
kistérségi gyerekbizottság) fontos lenne szülıi fórumok mőködtetése és a kamasz 
képviselet megoldása. 

• Helyi szinteken is szükséges a havi szakmaközi megbeszélésen túl évenként egy olyan 
nap szervezése, ahol a résztvevık közös továbbképzésére is sor kerülhet. 

• A települések szakembereinek bevonását segítené a kistérségi szakmai albizottságok 
kihelyezett ülése. A vendéglátó falu szakembereinek véleményének meghallgatása 
talán csökkentené a terjedı szkepticizmust, növelné a „tudunk valamit tenni” hitét.  
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