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Az egyeztetés tartalma:  

Jelenlét Pont bemutatása 

Az elmúlt évben a Jelenlét Pont több változás is történt, amelyet dr. Bucher Eszter a Jelenlét 

Pont házvezetője ismeretet. Bemutatásra kerültek a jelenleg is programok és foglalkozások. 

(Tanoda jellegű foglalkozás, varró klub, tudatos háztartás, Baba-Mama klub, fejlesztő 

pedagógiai foglalkozás, logopédiai foglalkozás, meseterápia, kézműves foglalkozás, példakép 

program, mozgás fejlesztő) A Jelenlét Pont munkatársai bemutatkoztak: dr. Bucher Eszter, 

Borbély Ferencné, Csikai Adél, Gergics Marianna. 

Jelzőrendszeri szerepek 

A Jelenlét Ponton működő Fókuszban a gyermek program családmentora, Gergics Marianna és a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fókuszban a gyermek program koordinátora ismertették az 

általuk ismert és használt jelzőrendszeri folyamatot. Az észlelt elhanyagolás, bántalmazás jelzése 

minden állampolgár kötelezettsége. Így a szociális szférában dolgozók számára ez a 

kötelezettség erőteljesebb. A családmentor a tapasztalásokat és észleléseket a program 

koordinátora felé jelezte. A koordinátor pedig az áldozatsegítő felé adta tovább az információt. 

Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Németh Péter és a jelenlévő 

családsegítők Marton Éva és Tóthné Krizsán Tünde kérése a Jelenlét Pont munkatársai felé, 

hogy bármilyen elhanyagolást, bántalmazást jelezze közvetlenül a jelzőrenden keresztül 

hozzájuk. 

 

Kompetencia határok 

A területileg illetékes családsegítő és a Jelenlét Pont között jó a kapcsolat. Marton Éva a 

település családsegítőjének a hivatalos jogszabály által előírt tevékenységi körének a 

támogatásával valósulhat meg a településen élő családokkal történő szociális munka és 

családmentorálás a Katolikus Karitász munkatársai 

által. A családsegítő munkáját titoktartási 

kötelezettség korlátozza. Az információ áramlás 

jogszerűsége akkor áll fent, ha a kliens önkéntesen 

bevonja a Katolikus Karitász munkatársait a 

segítőfolyamatba (pl.: megkeresi a Jelenlét Pontot egy 



 

problémával). Ezenkívül abban az esetben történhet meg a közös családsegítés, ha a cselekvési 

tervben a hatósági (gyámügyi) intézkedés során a jegyzőkönyvben megnevezésre kerül a 

Katolikus Karitász, vagy más civil szervezet. A településen élő kliensek szempontjából sok 

esetben elengedhetetlen az együttműködés, ebben az résztvevők egyetértettek.  

A területileg illetékes védővel a Jelenlét Pontnak jó a kapcsolata. Krizsány Zsófia elmondása 

alapján az munkája során a kismamák, anyák önkéntesen bevonják a Jelenlét Pont családmentor 

munkatársát a közös segítőfolyamatba. A titoktartási kötelezettség rá is ugyanúgy vonatkozik, 

mint a családsegítőkre.  

Célok a jövőre nézve 

A résztvevők a szakmai fórumon egyetértettek abban, hogy a Jelenét Pont munkája és a 

tevékenysége nagy segítség a településnek. A gyermekek számára elérhetőek a különböző 

fejlesztési lehetőségek.  

A családsegítő kérése, hogy bizonyos ügyekben - amelyekkel a kliensek megkeresik a Jelenlét 

Pont munkatársait – történjen meg a delegálás a hivatalos szervek felé. Lehetőség szerint tartsuk 

a kompetencia határokat.  

 


