Az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás
a
köznevelési
intézményben
biztosított
preventív jellegű tevékenység, amely az
óvodás-, és iskoláskorú gyerekek és fiatalok
képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb
kibontakozását
támogatja
szociális
kapcsolataik,
társadalmi
integrációjuk
javításával.
Az óvodai és iskolai
tevékenység célja:
-

-

-

szociális

segítő

a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok
részére adekvát szakmai segítség nyújtása,
hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a
gyermekeknél észlelt változások alapján a
háttérben rejlő problémákat,
elsődleges prevenciós programok működtetése
az észlelő- és jelzőrendszer hatékony
működésének segítése
a
gyermekek
veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében való
segítségnyújtás
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
helyzetét javító szolgáltatások nyújtása,
lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása

Célcsoportok:
- gyerekek
- szülők
- pedagógusok
- köznevelési intézmény közösségei

Az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk az
intézményben az igények és lehetőségek
figyelembe vételével egyeztetést követően:
Egyéni segítés keretein belül:
- Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a
családi élet más problémát okozó területein,
iskolában jelentkező problémák kapcsán, gyermek
eltérő fejlődésével kapcsolatban;
- Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról,
jogokról, a szociális ellátórendszer működéséről,
ügyintézésben való segítségnyújtás;
- Közvetítés a szülő-pedagógus, pedagógusgyermek, gyermek-gyermek közötti konfliktusban,
részvétel a pedagógus-szülő, gyermek-gyermek és
szülő-szülő közötti megbeszélésen;
- Közvetítés
különböző
szolgáltatások
eléréséhez: családsegítés, jogi és pszichológiai
tanácsadás, hátralékkezelés, családterápia, autogén
tréning, munkavállalási tanácsadás, mediáció,
korrepetálás,
ruhaadomány,
napközbeni
gyermekfelügyelet,
kapcsolattartási
ügyelet,
telefonos készenléti ügyelet, kórházi szociális
munka, utcai szociális munka, Erőd Tér Ifjúsági
Időtöltő hely
- Pedagógus
biztosítása;

részére

konzultációs

lehetőség

- Krízisintervenció;
(azonnali
intézkedés
szükségessége, krízishelyzet pl.: családon belüli
bántalmazás,
súlyos
elhanyagolás,
lakhatás
elvesztése, kilakoltatás, hatósági beavatkozás,
ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek felügyelet
nélkül maradása)
- Tanulók számára egyéni tanácsadás, a
probléma megoldásában való segítségnyújtás

Közösségi munka keretein belül:
Részvétel az intézmény által szervezett
rendezvényeken, szülő értekezleteken, nevelőtestületi
értekezleteken
- Együttműködés kialakítása a partner
intézményekkel
- Együttműködés a köznevelési intézményen belül
működő szülői szervezettel

-

Csoportban végzett munka keretein belül:
- Gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben
pedagógus megkeresésére
- Csoportban végzett prevenciós tevékenység
szervezése
- Csoport- és klubfoglalkozások szervezése igény
szerint
- Az intézmény által szervezett programokban való
részvétel
- Szükség esetén az intézményben dolgozó
szakemberek munkájának segítése, segítő team
létrehozása

Elérhetőségeink:

Az óvodai és iskolai szociális segítő

1027 Budapest, Horvát u. 2-12.

elérhetősége:

Tel./fax: 225-7956
E-mail: csgyk@csgyk02.hu

CSAPLÁROS NIKOLETT

www.csgyk02.hu

Cím: 1027 Budapest, Erőd utca 11.

Készenléti telefonszám:
06-70-455-1776
Nyitva tartás:

Tel.: (1)-355-0660
Mobil: (20)-806-9447
E-mail: csaplaros.niki@csgyk02.hu

Budapest Főváros II. kerületi
Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Központ

hétfő, csütörtök: 14.00-18.00
kedd, szerda: 10.00-18.00

,,A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

péntek: 10.00-14.00

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.

Óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységről

PEDAGÓGUSOK részére

Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”
(Ismeretlen szerző)

Intézményvezető: Papp Krisztina

