
Székhelye: 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ 

Család és Gyermekjóléti Központ 

Címe: 8100 Várpalota, Mártírok u. 1. 

Szakmai vezető: Förköli Katalin 

Elektronikus levélcíme: gyejopalota@gmail.com 

Telefonszám: 06-70-3748-440 

Készenléti ügyelet: 06-70-330-7444 

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége: 

                     Nagy Olívia 

Elektronikus levélcíme: varpalota.iskolai.sz.m@gmail.com 

Telefonszám: 06-20/268-9176 

Fogadóóra: Hétfő 8.00-10.00 
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Iskolai szociális segítés 
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Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni? 

- Óvodához köthető problémák pl. szorongás, beilleszkedési 

nehézségek, elválási nehézségek, motiválatlanság, agresszív, 

verekszik társaival, állandó konfliktusai vannak, nem hajlandó 

részt venni a foglalkozásokon, magatartási problémák. 

- Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás 

kérdése, hisztizik, következetlenség, szobatisztasági 

problémák, szülő-gyermek viszonya konfliktusos. 

- Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti 

veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott 

alkoholfogyasztás, szerhasználat. 

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő? 

- Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés szülőkkel, 

segítségnyújtás a probléma kezelésében: cél: gyermekek 

támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek 

kezelésében. 

- Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más 

problémát okozó területein, óvodai problémák kapcsán segíti 

a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, 

elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben. 

- Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti 

megbeszélésen  

- Közvetítés óvodapedagógus-szülő, szülő-gyermek 

kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a 

nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését. 

- Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, 

pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer 

működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség 

esetén tájékoztatást nyújt a szociális rendszer ellátásokról és 

intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és 

lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, 

időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében. 

- Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegét függően, 

javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való 

kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat 

kialakításában. 

-  Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi 

konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja 

családot a család és gyermekjóléti szolgálathoz. 

- Óvodában a szülők számára megtartott preventív 

csoportfoglalkozásokat ( a gyermek számára helyes napirend 

kialakítása, alapvető háztartási ismeretek, óvodán kívüli 

szabadidős tevékenységek segítése, meseolvasás jótékony 

hatásai gyermekünk fejlődése során, tv nézés hatása 

gyermekünkre ) kezdeményez és tart. 

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is 

megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk 

megoldásában.  

 

 


