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1. KOVÁSZNA MEGYEI BEMUTATÁSA 



• Hajdani neve Háromszék 
vármegye volt, a székely széki 
területi szervezésből Sepsi-, 
Kézdi- és Orbaiszékből alakult 
1876-ban.  

• területe 3705 km² - az ország 
egyik legkisebb megyéje (1,5% 
Románia területének) 

• 45 területi-közigatási egység:  

• 2 municípium, 

• 3 város 

• 40 község  

• lakosainak száma 210177 fő (1%) 

• 71,59% magyar (150468) 

• 21,42% roman (45021) 

• 6,99% rroma, más (8267) 

• székhelye Sepsiszentgyörgy, 
lakosainak száma  56.006 fő 



2.A SZOCIÁLIS RENDSZER FELÉPÍTÉSE  

ROMÁNIÁBAN 

 

Intézményes keret: 

A. Központi szinten a Munka,  Család, Szociális és –Idősvédelmi 

Minisztérium alárendeltségében: 

 Országos Gyermekjogvédelmi ás Örökbefogadási Hatóság  

 Fogyatékkal élő Személyek Országos Hatósága  

B. Megyei szinten  

 Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

 Gyermekvédelmi Bizottság 

 Felnőtt Fogyatékosok Megyei Orvosi Szakértői Bizottsága  

 
 

  

 



 

C. Helyi szinten: 

 a városokban és községekben, a helyi önkormányzatok keretében 

működő szociális ellátási közszolgálatok 

 konzultatív közösségi struktúrák   

 

Magánszervezetek: 

  a megyében több civil szervezet működik a szociális szférában 

 Tanácsadás, bentlakásos, otthoni és nappali szolgáltatások stb. 

 Akreditációval és működési engedéllyel kell rendelkezniük 

 

 



 

 

KOVÁSZNA MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI ÉS 
GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG 

 

A. Általános (székhely, személyzet, költségvetés) 

B. Szerepe, feladatai 

C. Célkitűzéseink 

 



 

A. ÁLTALÁNOS 

 
 A megyei szinten működő szakosított gyermekvédelmi igazgatóság és a 

fogyatékos személyeket ellátó szociális szolgálat összevonásával jött 

létre, Kovászna Megye Tanácsának 2004/124-es sz. Határozatával 

 2005 január elsejétől működik ebben a formában  

 Székhely, postacím: Sepsziszentgyörgy, Sajtó utca, 8/A 

 Tel./fax.: 0267 314 660 

 Honlap: www.protectiasocialacv.ro 

 Jóváhagyott/elfoglalt állások száma: 635/ 460 

 Ellátott gyermekek száma: kb. 1300 fő 

 5619 sérült személy számára biztosítjuk a törvény által előírt juttatásokat 

 Költségvetés (2016): 5 millió € - szolgáltatások müködtetése 

    6 millió € - fogyatékkal élők törvény által előírt     

jogainak biztosítása 
 

 



AZ IGAZGATÓSÁG SZÉKHELYE 
 
 

  

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 8/A ,  RO- 52ooo64  



 B. SZEREPE, FELADATAI 
 

 

 
a gyermekek, a család, az egyedülálló személyek, az idősek, a fogyatékkal 

és minden más szükséghelyzetben levő személy védelmére vonatkozó 

szociális gondozási politikák és stratégiák alkalmazásának biztosítása 

megye szinten 

 

 főbb feladatait a 2004/1434-es számú kormányhatározat határozza meg, 

amely tartalmaz: 

 a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó feladatokat 

 a felnőtt személyek védelmére vonatkozó feladatokat 

 

 

 



B.1. FŐBB FELADATAI A GYERMEKEK VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN  

 
 
 

összeállítja a gyermek és annak családjának elsődleges felmérésére 

vonatkozó jelentést és javasolja egy különleges védelmi intézkedés 

megállapítását  

 legkevesebb 3 havonta és bármikor szükség esetén újra felméri azokat a 

körülményeket, melyek a különleges védelmi intézkedések 

megállapításának alapját képezték és javasolja ezek fenntartását, 

módosítását vagy visszavonását  

családi környezetébe való visszahelyezésének érdekében, segíti és 

támogatja a családjától elszakított gyermek szüleit  

azonosítja és felméri azokat a személyeket és családokat, akiknél 

gyermekek helyezhetők el  

 

 

 

 



  
 
 

 az elhelyezés ideje alatt felülvizsgálja azokat a személyeket és családokat, 

akiknél gyermekek vannak elhelyezve;  

 megteszi a szükséges lépéseket a nyilvántartásában levő gyermekek 

belföldi örökbeadásának megkezdésére vonatkozóan;  

 azonosítja azokat a romániai lakhellyel rendelkező személyeket vagy 

családokat, akik gyermeket akarnak örökbe fogadni; felméri azokat az 

anyagi feltételeket és erkölcsi garanciákat, amelyekkel ezek rendelkeznek 

és kiállítja a gyermekek örökbefogadására alkalmas személynek vagy 

családnak a bizonylatot; 

 figyelemmel követi az örökbeadott gyermekek, valamint a gyermekek és 

örökbefogadó szüleik közti kapcsolatának fejlődését;  

 segíti a gyermek örökbefogadó szüleit azon kötelességük teljesítésében, 

hogy mihelyt a gyermek életkora és fejlettségi foka megengedi, 

infomálják őt arról, hogy örökbe fogadták. 

 
 

 



  
 
 

B.2. FŐBB FELADATOK A FELNŐTTEK  VÉDELMÉRE 

VONATKOZÓAN 

 

elkészíti, ellenőrzi és negyedévenként vagy bármikor szükség esetén újra 

felméri annak a szükséghelyzetben levő felnőtt személynek a gondozásának 

módját, akit szociális gondozási intézetben helyeztek el; 

a szociális gondozási intézkedésekre vonatkozó egyéni terv szerint 

megteszi a szükséges intézkedéseket a felnőtt személy rehabilitálása 

érdekében; 

a felnőtt személynek segítséget és támogatást nyújt véleményének szabad 

kinyilvánításához való jogának gyakorlásához;  

megteszi a szükséges intézkedéseket a szükséghelyzetben levő személy 

jogi helyzetének tisztázása érdekében, beleértve születésének utólagos 

bejegyzését is,  

 
 

 



 
 
 

GYERMEKVÉDELEM TERÉN NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK 

  



AZ ELLÁTOTTAK HELYZETE (GYERMEKEK, FIATALOK) 
 2010-2015 



AZ ELLÁTOTTAK SZOLGÁLTATÁSONKÉNTI MEGOSZLÁSA 
2010-2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servicii rezidentiale 344 329 324 332 324 315

Servicii de zii 164 172 173 175 135 174

Plasamente familiale 345 375 377 321 315 334

AMP 315 314 312 306 291 274

Total 1168 1190 1186 1134 1065 1097



ELSŐDLEGES FELMÉRÉS, SÜRGÖSSÉGI BEUTALÁS, TANÁCSADÁSI 
SZOLGÁLTATÁS 

KÓRHÁZBAN ELHAGYOTT GYERMEKEK ESETMEGOLDÁSA 



 

KISKORÚ ANYÁK ESETKEZELÉSE 

 

 

 

 



ELHANYAGOLT, BÁNTALMAZOTT ÉS KIZSÁKMÁNYOLT GYERMEKEK 
ESETEINEK MEGOLDÁSA 

 



 

BŰNCSELEKMÉNYT ELKÖVETETT KISKORÚ GYERMEKEK 
ESETEINEK MEGOLDÁSA 

 

 



 

A KÜLFÖLDÖN  DOLGOZÓ SZÜLŐK GYERMEKEINEK  KÖVETÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

  
Date statistice în 

anul 2015 

Număr de copii ai 
căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în 
străinătate 

Distribuţia pe sexe Numărul primăriilor care 
au furnizat date (din 

totalul de 45 de primării) 

M F 

Trim. I 882 464 418 45 

Trim. II 889 444 445 45 

Trim. III 869 446 423 45 

Trim. IV 905 463 442 45 

  
Date statistice în 

anul 2015 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate pe grupe de vârstă 

Numărul primăriilor 
care au furnizat date 
(din totalul de 45 de 

primării) <1 ani 
  

1-2 ani 
  

3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 0 23 132 166 253 308 45 

Trim. II 2 25 120 154 268 30 45 

Trim. III 0 24 131 153 243 318 45 

Trim. IV 58 54 143 180 244 226 45 



2. ELHELYEZŐ KÖZPONTOK EGÉSZSÉGES 
GYERMEKEK SZÁMÁRA 

 

2.1 ELHELYEZŐ KÖZPONTOK 

Kézdivásárhelyi Borosnyay Kamilla elhelyező központ 

-  jelenleg 60 gyermek befogadására alkalmas, öt modulban 

-  4- 22 év közötti gyermekeket és fiatalokat lát el 

-  6 nevelő/modul, szociális munkás, pszichológus részmunkaidővel 

 

 



 Sepsiszentgyörgyi Sürgösségi Befogadó Központ 

•  2011 november 17-től új épületben működik 

•  ETFB által támogatott projekt keretén belül jött létre 

•  15 gyermek befogadására alkalmas/ 20 ellátott átlagban (43 új eset/2015) 

•  Ellátottak: utcáról kerülnek be, redőrség által behozott esetek, családból 

sürgösségi eljárassal beutalt esetek, elcsángált gyermekek 

 

2.2 SÜRGÖSSÉGI BEFOGADÓ KÖZPONTOK 

 



 Sürgősségi befogadó központ családon belüli erőszak áldozatai számára  

 

 a kézdivásárhelyi Közösségi Komplexum keretén belül működik  

 6 bántalmazott  anya és gyermekei befogadására alkalmas 

 15 bántalmazott nő kért segítséget (9 beutalás, 6 tanácsadás)(2015) 

 

 



2.3 ANYÁSKÖZPONT 

 

  

 Fiatal anyák és gyermekeik számára  nyújt  elhelyezést, tanácsadást, 

támogatást. 

 Sepsiszentgyörgyön működik és hat anya befogadására alkalmas 

 



2.4 CSALÁDI TÍPUSÚ KÖZPONTOK - LAKÁSOTTHONOK  

 

Tíz családi ház (PHARE projektek, ETFB, Egyesületek, OÉP) 

   7 -12 gyermek befogadására alkalmas központok; 

   hat nevelő látja el a gyermekek gondozását és felügyeletét; 

   a koordináló központokhoz tartozó szociális munkások és pszichológusok 

végzik a szakmai tanácsadást; 

 A családi házak megoszlása: 

 Sepsiszentgyörgy - 3 

 Illyefalva - 1 

 Kézdivásárhely - 2 

 Kézdialmás - 1 

 Csernáton -1 duplex 

 Barót -1 

 Bodzaforduló - 1 



Cas 



Cas 





Cas 





Cas 





Cas 



Cas 



Cas 



 2.5.TIZENNYOLC ÉVET BETÖLTÖTT FIATALOK KÖZPONTJA 

 

 2002-ben PHARE program által létrehozott központ 

 18 fiatal részesült ellátásban  

 Sepsiszentgyörgyön működik 4  négyszobás tömbházlakásban- 

egy lakrész működésének felfüggesztése 

 elsősorban olyan fiatalokat fogad, akik folytatják tanulmányaikat 

 az ellátás mellett fő tevékenység az önálló életre való nevelés és 

a társadalomba való beilleszkedés segítése. 

 



Cas 



3. BENTLAKÁSOS SZOLGÁLTATÁSOK 

 FOGYATEKKAL ÉLŐ GYERMEKEK SZÁMÁRA 

 

3.1. ELHELYEZŐ KÖZPONTOK 

 Oltszemi Elhelyező Központ 

2015- ben 77 fogyatékkal élő gyermek számára nyújtottunk gondozást , nevelést, 

ellátást (27 gyermek csak iskolai idő alatt tartózkodik a központban) 

 

 



 Baróti elhelyező központ 

 

- 12 súlyos fogyatékkal élő kisgyerek befogadására alkalmas.  

- Fejlesztésük az itt működő rehabilitációs központban történik, orvos, 

pszichológus és képzett nevelők foglalkoznak a gyermekekkel.  

 



3.2 CSALÁDI TÍPUSÚ HÁZAK - LAKÁSOTTHONOK 

Nyújtódi családi ház- Phare pályázattal jött létre 2005-ben 

- 12 gyermek befogadására alkalmas 

- 7 nevelő látja el a gondozást, a rehabilitálásuk a kézdivásárhelyi 

rehabilitációs központban történik 

 

 

 



 

 Sárfalvi családi ház - Phare pályázattal jött létre 2005-ben 

- 9 gyermek befogadására alkalmas 

- 7 nevelő látja el a gondozást, a rehabilitálásuk a kézdivásárhelyi 

rehabilitációs központban történik 

 

 

 

 

 



4.ALTERNATÍV CSALÁDTIPUSÚ SZOLGÁLTATÁSOK 

4.1.CSALÁDI ELHELYEZÉS 

- Szociális munkások, pszichológusok több mint 334 aktív esettel 

foglalkoznak. 

- A szakemberek feladata tanácsadás, elhelyezési javaslat  rokonokhoz, 

ismerősökhöz és ezen esetek követése. 

 

4.2. HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐI SZOLGÁLAT 

- A szakemberek feladata nevelőszülők toborozása, felkészítése, segítése 

és tanácsadás. 

- A nevelőszülői hálózat 1998-ban indult megyénkben  25 

nevelőszülővel, 2015.12.31.-én 144 hivatásos nevelőszülő dolgozott - 

munkakönyves alkalmazottként. 

- 2015 végén 274 gyermek volt nevelőszülő  hálózatba. 

 

 

 



 

4.3.  NAPPALI KÖZPONTOK 

 

A nap folyamán nyújtanak szolgáltatásokat, éspedig: nevelés, gondozás, 

tanítás. 

 Fő feladatuk:  

 a gyermek szocializálódásának segítése, a bentlakásos rendszerbe való 

bekerülésének megakadályozása; 

 biológiai családok segítése abban, hogy jobb szülőkké váljanak, tanácsadás. 

A szolgáltatás haszonélvezői nehéz anyagi körülmények között élő valamint 

rendezetlen családokból származó gyermekek. 

Három nappali központ működik a megye területén, 45 gyermek ellátására 

alkalmasak. 

 



 BARÓT 

 



SEPSISZENTGYÖRGY 

 

 



KÉZDIVÁSÁRHELY 

 



4.4 REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOK 

 Székely Potsa Rehabilitációs Központ 

- Holland egyesületek, Kovászna Megye Tanácsa, Országos Gyermekvédelmi 

Hatóság - 2008 

- 30 gyermek számára különböző terápiás kezeléseket és teljes nappali ellátást 

képes biztosítani. 

- A központ szolgáltatásainak haszonélvezői családból származó fogyatékkal 

élő gyermekek, nevelőszülőknél élő gyermekek. 

 



 Kézdivásárhelyi Rehabilitációs Központ- Phare pályázat – 2005 

 

- A központ szolgáltatásainak haszonélvezői családból származó és 

rendszerben  lévő fogyatékkal élő gyermekek. 

-  24 gyermek számára különböző terápiás kezeléseket és teljes nappali 

ellátást képes biztosítani. 

 

 





 Baróti Rehabilitációs Központ 

 

- 2015-ben 29 gyermek számára nyújtott különböző terápiás kezelést  

- A központ szolgáltatásainak haszonélvezői családban élő valamint a baróti 

elhelyező központból származó fogyatékkal elő gyermekek. 

 

 



 

 

 

 



 Autista Elemekkel Rendelkező Gyermekek Rehabilitációs Központja 

Sepsiszentgyörgy 

  

- 18-20 gyermek számára nyújt különböző terápiás programot és 10 gyermek 

számára teljes nappali ellátást.  

- A központ szolgáltatásainak haszonélvezői nagyrészt családból származó 

fogyatékkal élő gyermekek, nevelőszülőknél élő gyermekek. 

 

 

 

 

 



5. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ IRODA 

 

  

Feladata:  

-  a gyermekek egészségi állapotának a felmérése, javaslat a különböző 

fogyatékossági szintbe való besorolásra 

 

-  Szociális munkás, pszichológus, gyógypedagógus, gyermekorvos, 

pszichiáter végzi ezeket a feladatokat. 

 

2015-ben az iroda 650 gyermek felmérését végezte el . 

 

 

 



6. ÖRÖKBEADÁSSAL FOGLALKOZÓ IRODA 

 Feladata:  

 örökbe fogadni szándékozó szülők kiválasztása, képzése, tanácsadás 

  javaslat az örökbefogadási bizonylat kibocsájtására 

  a megfelelő szülő kiválasztása az örökbe adandó gyermek számára, 

javaslat az örökbefogadást illetően 

  örökbeadás után 2 éves utánkövetés 

  szociális munkás, pszichológus,  jogász 

 évente kb.12-17 örökbeadás, 11- 15 bizonylat, 35 – 45 nyítás 

 

 a PRO-ADOPT Egyesület az országban az egyik legaktívabb örökbe 

fogadó szülőket tömörítő egyesület.  

 



7. A GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 

 

 Feladata:  

– a különböző speciális elhelyezési formát, fogyatékosságba való 

besorolást, javasoló dossziék  előkészítése a bizottsági ülésekre 

 

– 22 rendes, 2 rendkivüli ülés 

 

– a Gyermekvédelmi Bizottság által hozott határozatok megírása és 

továbbítása az érintettek felé. 

 

 

 



 
 
 

FONTOSABB PÁLYÁZATOK 
 



FONTOSABB PÁLYÁZATOK 
 
 

 Nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatások támogatása 

 Nemzeti és uniós pályázatok 

- az épületek strukturális feljavíta, bővítése 

- szolgáltatások minőségének javítása  

- jó gyakorlatok megismerése  

- személyzetképzés 

- az ellátottak inegrálása  

 
 



Multiszenzoriális szoba és mezítlábas ösvény 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

FELNŐTT FOGYATÉKKAl ÉLŐ SZEMÉLYEK  
SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

  



FELNŐTT FOGYATÉKKAl ÉLŐ SZEMÉLYEK  

HELYZETE 
 

 

 

 Európi Uniós országok esetében  átlag 8% fölött. 

 

 Románia esetében a lakósság kb. 3,9%. 

 

 Kovászna megyében 2,46%.(összesen: 5619 – 5o57 felnőtt, 562 gyermek) 

 

 



SZOLGÁLTATÁSOK 

 

 

1.Felnőtt  fogyatékkal élők felmérése 

 

2.Felnőtt fogyatékkal élők orvosi bizottságának titkársága 

 

3.A törvény által előírt jogok biztosítása 

 havi pénzbeli juttatás a fogyatékosságtól függően 

 utazási jegyek biztosítása, parkolási igazolványok kiadása 

 utadó matricák biztosítása 

 bankhitelek kamatainak fedezése  

 nemlátók esetében a kisérő költségeinek biztosítása 

A szükséges költségvetés központilag fedezett a Kovászna Megyei Szociális 

Kifizetési Ügynökségen keresztül. 

 



4. AMBULÁNS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT - KÉZDIVÁSÁRHELY 

NEP, Kovászna Megye Tanácsa - 2006 

 évente 200 -240 személy számára nyújt különböző terápiás kezelést 

 1 orvos, 1 asszisztensnő, 1 kinetoterapeuta látja el a feladatokat 

 

 

 



5. OTTHON FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA- KÉZDIVÁSÁRHELY 

Kovászna Megye Tanácsa - 2005, bővítés 2010-ben 

- 24 személy befogadására alkalmas 

-  ápolást, gondozását biztosít 

- rehabilitációt 

 

 

 



6. FOGLALKOZTATÁSI TERÁPIÁS KÖZPONT- KÉZDIVÁSÁRHELY 

 Kovászna Megye Tanácsa -2005, bővítés 2010-ben 

- 14 személy befogadására alkalmas 

- ellátást, gondozását, rehabilitációt, különfále terápiát biztosít 

- 5 gondozó biztosítja a felügyeletet 

- szakemberek 



 
 
 

IDŐS SZEMÉLYEKNEK   
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

  



1. HIDVÉGI IDŐSEK OTTHONA 

 2011-től az igazgatóságnak koordináló szerepe van 

- 110 személy befogadására alkalmas 

- 2015-ban az otthon átlagosan 107 személyt látott el 

- mozgásképes idős emberek számára nyújt ápolást, gondozást  

- a költségekhez való hozzájárulás összege 850 lej/személy/hónap   

 

  



 
 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 



NEMZETI/ NEMZETKÖZI TÁBOROK ÉS KONFERENCIÁK 

 FEKETE TENGER   

 



TEMATIKIUS TÁBOROK 

 



NEMZETKÖZI TÁBOROK 





FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK TÁBOROZTATÁSA 



RENDEZVÉNYEK 
 

Szentkereszty Stephanie bárónőre való emlékezés, 2015  május 23 - Kézdivásárhely 

 



 
 ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKEK NAPJA 

 



  SZÉKELY CSALÁDOK NAPJA 



 SZAKEMBEREK NAPJA– Tematikus rendezványek 



 IDŐSEK VILÉGNAPJA 
 



HIVATÁSOS NEVELŐSZÜLŐK NAPJA 



 FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK VILÁGNAPJA 



 SZAKMAI FOLYÓIRAT 
 

RÓLUNK-ÉRTÜK/ DESPRE NOI-PENTRU EI 

 
 
 

 
Felelős: 

Fehér Gabriella, irodavezető 
Székely Csaba központvezető 

 

  



AUT- EXPO - 2015 



 HAGYOMÁNYOS ADVENTI ÜNNEP A KILYÉNI SZÉKELY-POTSA 

REAHABILITÁCIÓS KÖZPONTBAN  



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



C.CÉLKITŰZÉSEINK GYERMEKVÉDELEM TERÉN 

 

- a rendszerbe kerülő gyermekek számának csökkentése; 

- a gyermekelhagyás és a gyermekbántalmazás megelőzése; 

- alternatív szolgáltatások, az integrálást elősegítő szolgáltatások bővítése; 

- rehabilitációs központok számának növelése gyermekek számára; 

- az elhelyezési központok felszámolása/átszervezése (Oltszem); 

- csökkenteni azt az időtartamot, amelyet a gyermek a családjától elszakítva 

tölt; 

- a gyermek számára egy végleges védelmi forma biztosítása, amely a saját 

családjába való visszahelyezés vagy az örökbefogadás lehet; 

 

 

  



- segíteni az önkormányzatokat szakszolgálatok kialakításában, a 

hatékonyabb szerepvállalásban, ami a gyermekvédelmi feladatokat illeti; 

- a meglévő szolgáltatások minőségének folyamatos javítása; 

- egyesületek, alapítványok altal létrehozott és hiányt jelentő szolgáltatások 

támogatása; 

- a személyzet folyamatos képzése; 

- adatbázisunk tökéletesítése. 



 
 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! 
 


