Az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység
Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan
szakember, aki elsődlegesen a gyermekek,
tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével
és prevencióval foglalkozik.

Az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység célja:

Az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
az Intézményben:
Egyéni segítés keretein belül:





 Adekvát szakmai segítségnyújtás a gyermekek,
tanulók, szülők, pedagógusok részére;
 Prevenciós programok működtetése;
 Az észlelő - és jelzőrendszer hatékony
működésének segítése;
 A
gyermekek
veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszűntetésében való
segítségnyújtás;
 szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
helyzetét
javító
szolgáltatások
nyújtása,
lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása

Célcsoport:
 gyermek
 szülő
 pedagógus







Információnyújtás
az
elérhető
szolgáltatásokról, a szociális ellátó
rendszer
működéséről,
szociális
ügyintézésben való segítségnyújtás;
Közvetítés a különböző szolgáltatások
eléréséhez
(családsegítés,
jogi
és
pszichológiai tanácsadás, családterápia,
ruhaadomány);
Szülő
és
pedagógus
számára
konzultációs lehetőség biztosítása;
Tanulók számára egyéni tanácsadás,
felmerülő problémák megoldásában való
segítségnyújtás pl.: pályaválasztás
Óvoda
és
tanköntelezettség
teljesítéséhez kapcsolódó problémák
pl.: gyermek magas számú igazolt vagy
igazolatlan hiányzása, magántanulóság,
esélyegyenlőség);
Krízisintervenció (azonnali intézkedés
szükségessége, krízishelyzet esetén pl.:
családon belüli bántalmazás, súlyos
elhanyagolás,
lakhatás
elvesztése,
ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek
felügyelet nélkül maradása)



Családon
belüli
problémák
pl.
bántalmazás,
elhanyagolás,
anyagi
nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás,
szerhasználat,
kiskorú
gyermek
várandóssága)

Csoportban végzett munka keretein belül:
 Hospitálás
(gyermek
és
közösség
megfigyelése pedagógus kérésére);
 Csoportban
végzett
prevenciós
tevékenységek szervezése
 Csoport
-és
klubfoglalkozások
szervezése igény szerint
 Osztályközösségben
jelentkező
nehézségek pl.: kirekesztés, bántalmazás,
zaklatás)
 Csoportos pályaválasztási tanácsadás

Közösségi munka keretein belül:
 Az intézmény keretein belül szervezett
rendezvények, ünnepségek segítése

Az óvodai és iskolai szociális
segítő elérhetősége:

Esztergár Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Székhelye
címe: 7632 Pécs, Anikó u. 5.
telefonszáma: 72/441-677; 72/444-877

„A gyermek olyan, mint egy pillangó

telefaxszáma: 72/441-677;

a szélben. Néhány magasabbra tud

elektronikus levélcíme: kozpont@ecsgyk.hu

repülni, mint mások, de mindegyik a

Tel.: + 36 30/ 924 9277

legjobb tudása szerint repül. Miért is

E-mail: ecsgyk.gondon@gmail.com

Intézmény igazgatója: Nagy István

hasonlítanád össze őket?

telefonszáma/fax: 72/441-677; 72/444877

Mindegyik más.

elektronikus levélcíme:
igazgato@ecsgyk.hu

Óvodai és iskolai szociális segítők
csoportvezetője:
dr. Szabóné Szalay Csilla
telefonszáma: +36 30 173 3212
elektronikus levélcíme:
szabone.csilla@ecsgyk.hu

Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű”
/Ismeretlen szerző/

GONDON DALMA

