Gyermek –és ifjúságvédelmi alapfogalmak
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát szülői kérelem alapján. Kedvezményeket biztosít:
Ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való
részvételre.
HH-s és HHH-s tanuló fogalma:
2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma
és e tény fennállásának megállapítása, a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került
szabályozásra.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes
nyilatkozattal történik)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
- a gyermek az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség;
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló
eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet fennállását is.
Intézkedések probléma esetén:
Alapellátás:
Önkéntes együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, magatartás és a családi problémák
megoldása érdekében.
Védelembe vétel:
Hatósági eljárás.
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis
biztosítható, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi
Osztálya gyermeket védelembe veszi. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek
gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés
támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek részére a Család-és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzserét rendeli ki, bevont setgítőként lehetőség van a Család-és
Gyermekjóléti

szolgálat

családsegítőjét

bevonni

a

veszélyeztetettség

okának

megszüntetése érdekében. Az intézkedések, így különösen
b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel
foglalkozó személyt vagy szervezetet. Intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a
gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről. Figyelmezteti a szülőt
helytelen

életvezetésének,

magatartásának

következményére,

és

felszólítja

annak

megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt a jogkövetkezményre.
A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezheti a védelembe vételt elhanyagolás, éheztetés,
bántalmazás esetén is.

