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GYERMEKVÉDELMI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS 

JUTATTÁSOK 

 A szociális szolgáltatások célja a gyermek természetes 
családban való nevelése illetve a szociális és szakmai integrálódás. 

 

Szociális szolgáltatások: 

 a) nappali központok- rehabilitációs és fejlesztőközpontok, 
mobil csoportok,  

 b) család tipusú szolgáltatások – családoknál, hivatásos 
nevelőszülőknél való elhelyezés,  

 c) rezidenciális tipusú elhelyezés- gyermekotthonokban, 
lakóotthonokban. 

 Szociális juttatásoknak nevezzük  a rászorultság alapján 
nyújtott, központi illetve helyi eszközökből eredő támogatásokat úgy 
a gyermek mint az őt nevelők számára.  

   

 



Az állam a központi költségvetésből normatív módon 

támogatja a gondozást nyújtó intézmények működését. 

A központi költségvetés az intézmények 

fenntartásához intézménytípusonként eltérő mértékű 

normatívával járul hozzá. Az alábbi táblázat foglalja 

össze a költségvetési hozzájárulás mértékét és 

jogcímeit: 

 

 

 

 

 

 

 

Állami intézmények Civil szervezetek által 

működtetett központok esetén 

az állami támogatás 

Fogyatékos 

gyerekeket/fiatalokat ellátó 

állami intézmények 

Egészséges 

gyerekeket/fiatalokat ellátó 

gyermekotthonok/lakóotthono

k 

223047Ft/719 Euro/hó/ellátott 164657Ft/531Euro/hó/ellátott 150 Euro/ho/ellátott 

. Intézményi költségvetési hozzájárulás mértéke és jogcímei 

Forrás: 978/2015-os Határozat, a gyermekvédelmi juttatásokról 
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 Gyermekek létszáma különböző elhelyezési formákban  - 2015 

Gyermeklétszám az állami intézetekben

Gyermeklétszám az alapitványi intézetekben

Gyermeklétszám állami alkalmazásban lévő
nevelőszülőknél

Gyermeklétszám alapítványi alkalmazásban
lévő nevelőszülőknél



Sérült gyerekek besorolásának alakulása 2008-2015-között 



 A GYERMEKEK SÉRÜLTSÉGI FOKA ÉS A 
GYERMEKVÉDELEM ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁS 
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BIHAR MEGYEI HELYZETJELENTÉS 2015-ÖS ÉVRE 

 

* Viselkedési zavarok, öngyilkossági kísérlet, iskolakerülés, iskolai 

lemorzsolódás 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

fizikai bántalmazás 26 27 47 37 44 50 52 45 36 

lelki bántalmazás 15 18 26 13 17 28 23 24 25 

szexuális 

bántalmazás 

4 3 10 16 3 13 10 14 7 

elhanyagolás 98 108 164 182 156 157 90 180 152 

kizsákmányolás 2 - - - 9 1 7 2 - 

Más helyzetek * - 34 42 18 17 4 17 29 28 

Összesen 145 190 289 266 246 253 199 294 248 



ALTERNATIV SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ 

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 

 A Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

együttműködési és partnerségi kapcsolatot tart fennt több 

gyermekvédelemben tevékenykedő civil szervezettel: 

  - együttműködési megállapodások, egyezmények  - 45 

  - állami-magán partnerségek -17 

  - közös pályázatok -3 

  - közbeszerzési szerződések     

            -  kiszervezett szociális központ -15 

 Az önkéntesek részvétele meghatározóan befolyásolja a 

társadalom szociális szemléletének a fejlesztését, az intézmény 

működési kapacitást, taktikai és stratégiai jelentősége van. 



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KISZERVEZÉSE 

A kiszervezés pozitiv hatásai Bihar megyében: 

 

Szociális szolgáltatások kibővítése: rehabilitáció, orvosi ellátás, 
szabadidős programok, egyéb innovativ programok bevezetése; 
Modernebb felszereltség, komfort biztosítása; 
Nyitottabb érdekképviselet; 
Az ellátottak részvétele különböző képzéseken, projektekben való 
részvétele; 
A központokban az ellátottak részére változatos kulturális és 
szabadidős programok biztosítása, valamint nonformális oktatás 
biztosítása: 
Együttműködési lehetőségek állami és civil szervezetek között; 
Az alkalmazottak átvétele a  szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságtól, a hatályos törvényeknek megfelelő bérezést biztosítva; 
Normatíváknak megfelelő számú alkalmazottaknak a biztosítása ; 
Önkéntesek bevonása különböző tevékenységekbe; 
Továbbképzések, tanfolyamok biztosítása az alkalmazottak részére, 
stb. 
 

 

 

 

 



PERSPEKTIVÁK 

 

Szociális szolgáltatások kiegészítésének szükségessége: 

Eredményesség 

A szolgáltatások minőségi javitás 

Hatékonyság 

A gyermekvédelmi rendszerben még fejlesztésre vár több 
szolgáltatásnyújtás: 

  - elsődleges cél a gyermek családban nevelése 

  - a szülői készségek fejlesztése 

  - az önálló életvitel kifejlesztése, a társadalmi és a 
szakmai integráció téren 

            - a civil és állami segítőrendszer együttműködése 

  - pályázati támogatások lehívása. 

 



PERSPEKTIVÁK 

Szükség van a politikai erők, intézmények hatékony 
mozgósítására, együttműködésére helyi és központi 
szinten, a civil társadalom és a tudományos 
irányvonalak szintjén: 

- stabil törvénykezés szabályozása; 

- további erőforrások; 

- az oktatási rendszer és a pályaválasztási tanácsadás 
fejlesztése; 

- szolgáltatások fejlesztése, terápiás tevékenységek 
növelése, önálló életre való felkészítés, a szakképzés; 

- stabil munkahelyek, képzett személyzet biztosítása, 
amely egy motivációs környezetet képez; 

- szakmai szervezetek részvétele, társadalmi és 
tudományos környezet biztosítása a pozitív 
tapasztalatok terén. 



AZ SZGYF ÉPÜLETE 



 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


