KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZNÉNYEK GAZDASÁGI
SZERVEZETE

CSALÁD-ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Elérhetőségek:
Kiskunhalas, Thúry József u. 6.
77/422-848,
06706008768
Ügyfélfogadás: Hétfő- Szerda:
7.30 – 16.00
Csütörtök:
7.30 – 17.00
Pénteken nincs ügyfélfogadás
Területi irodák címe:
Kelebia, Ady Endre u. 114.
Kisszállás, Felszabadulás u. 35.
Tompa, Szabadság tér 4/a.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Harkakötöny, Kossuth u. 1.

77/454-550
77/457-600
77/551-525
77/407-506
77/489-045

Pszichológiai tanácsadás:
időpont egyeztetés alapján
Jogi tanácsadás:
időpont egyeztetés alapján
Fejlesztő pedagógiai tanácsadás:
Siposné Bocsi Zsuzsanna, ügyfélfogadási időben

Készenléti ügyelet telefonszáma:
+3670 672 672 5

A készenléti szolgálat az intézmény zárásának
időpontjától a következő munkanap nyitási
időpontjáig tart, azaz munkanapokon 16.00-7.30-ig
hétvégén szombat 13.30-hétfő 7.30-ig
munkaszüneti napokon az azt megelőző munkanap
végétől a következő munkanap reggel 7.30-ig.
Kapcsolat ügyelet: kedd 13-16.00
csütörtök:14-17.00
szombat: 9-12.00

Akik segítő kezet
nyújthatnak:
Országos Betegjogi-, Ellátottjogi-, Gyermekjogi és
Dokumentációs központ
Zöldszámuk: 06 80 / 620 – 055, Külföld: + 36 20 / 489 – 9614
E-mail: obdk@obdk.hu
Gyermekjogi képviselő:dr. Babenyecz Mónika
Tel.: 20/4899-623, monika.babenyecz@ijb.emmi.gov.hu
Ellátottjogi képviselő: Ladányi Mónika
Tel: 20/489-9605
ladanyi.monika@obdk.hu
ELTŰNT GYERMEKEK EURÓPAI HÍVÓSZÁMA
Tel: 116 000
NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen)Egyesület
Segélyvonal (este 6 és 10 óra között): 06 80 505 101;
Honlap: www.nane.hu, e-mail: info@nane.hu
Postacím: 1447 Budapest,Pf.502.
ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS INFORMÁCIÓS
TELEFONSZOLGÁLAT (OKIT)
Tel. 06 80 20 55 20 (napi 24 órában, ingyenes telefonszám)
Védett helyen elhelyezik a segítségkérőket.
E-mail : okit@ncsszi.hu, Honlap : http://www.bantalmazas.hu
Drog Stop Egyesület
Tel.: 06 80 505 678,06202237253 (ingyenes zöld szám, éjjelnappal hívható)
Honlap: http://www.drog-stop.hu, E-mail: drogstop@chello.hu
Áldozatsegítő Szolgálat, Bács-Kiskun Megye
Cím: 6000, Kecskemét, Irinyi u. 17.
Tel.: 60 70 / 502 - 944
TELEFONTANÚ PROGRAM (bejelentést tehet, információt
kérhet a rendőrségen)
Tel: 06 80 555 111
Segélyhívószámok
Mentők – 104 Tűzoltók – 105 Rendőrség – 107
Általános segélyhívó – 112
Facebook: Gyermekjóléti Szolgálat Kiskunhalas
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Munkatársaink:
Család-és gyermekvédelmi központ vezető

Kisné Légrády Tünde
Esetmenedzserek:

Siposné Bocsi Zsuzsanna
Kűné Patak Erika
Mester Sándor
Lőczi Mariann
Szűcsné Garas Tímea
Asszisztensek:

Barna Hajnalka
Grósz Ágnes
Szabó Tünde
Ván Jánosné
Gyulai Ildikó
Pszichológiai tanácsadó

Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Jogi tanácsadó

Milyen esetben fordulhat hozzánk?
Központunkat felkereshetik szülők és gyermekek
egyaránt a következő ügyekben:

 lehetőségekről,
támogatásokról,
jogokról,
kötelezettségekről való tájékoztatás,
 tanácsadás, felvilágosítás, információnyújtás
gyermekvédelmi ügyekben,
 segítő beszélgetések, családkonzultáció,

 családi konfliktusok megoldásának elősegítésére,
különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében, mediáció
 térítésmentes fejlesztőpedagógiai-, pszichológiai-,
jogi tanácsadás,
 kapcsolattartási
ügyeletet,
ennek
keretében
közvetítői eljárás
 kórházi szociális munka
 szabadidős programok szervezése gyermekek és
családok számára,
 a családgondozás biztosítása a család nevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához és a
szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához,
HATÓSÁGI
FELADATOKBAN
VALÓ
KÖZREMŰKÖDÉS:
 a gyermekek védelembe vétele, vagy súlyosabb
fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele,
 javaslat készítés a családi pótlék természetben való
nyújtására
a
gyermek
tankötelezettségének
előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására valamint a gyermek megelőző
pártfogásának
mellőzésére,
elrendelésére,
fenntartására és megszüntetésére
 a bűnmegelőzés érdekében együttműködés a
pártfogó felügyelői szolgálattal a megelőző pártfogó
felügyelővel ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek
megelőző pártfogását
 javaslattétel a gyámhivatal felé a kapcsolattartás
formájának, módjának megváltoztatására, ha a szülő
körülményeiben, életvitelében változás állt be,
 a nevelésbevétel felülvizsgálatakor javaslat
készítése a gyermek további sorsát illetően,
 a családjába visszahelyezett gyermek utógondozása
a gyámhivatal határozata alapján

 adományok közvetítése, gyűjtése, intézményi
támogató levelek megküldése,
 örökbefogadással
kapcsolatos
feladatok,
tanácsadás, segítségnyújtás,
 jelzőrendszeri
hálózat
működtetésében
segítségnyújtás, szakmai támogatást nyújtása az
ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
 Jelzőrendszeri tanácsadói feladatok ellátása
 a lakosság szociális és mentális helyzetének
figyelemmel kísérése és a felmerülő problémák
megoldásában segítséget nyújtása,
 mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való
hozzájutás megszervezése,
 kapcsolattartás civil szervezetekkel,
 KAPCSOLAT ÓRA az oktatási nevelési
intézményekben
 tanulók, gyakornokok képzésében segítségnyújtás
 A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani
Hálózat Bács-Kiskun Megyei vezetése koordinálása
Tevékenységi körünk kiterjed a településen élő bármely
gyermekre, korosztálytól függetlenül. Legfontosabb
célkitűzésünk, hogy a központunk által gondozásba vett
gyermekek testi és lelki biztonságát elősegítsük,
veszélyeztetettségüket megelőzzük és megszüntessük,
szem előtt tartva a családban történő nevelkedés
fontosságát.
Tevékenységünk hatékonyságát, precizitását képzett
esetmenedzserek, fejlesztő pedagógiai tanácsadók
biztosítják.
GYERMEK VESZÉLYEZTETETTSÉG ESETÉN VÁRJUK A
JELZÉSÉT!

