2.1.1 Az intézmény alaptevékenysége
Az intézmény alaptevékenysége, a személyes gondoskod{st nyújtó szakell{t{s
keretében a területi gyermekvédelmi szakszolg{ltat{s biztosít{sa. A törvényi
szab{lyoz{s szerinti intézkedések megtétele a következő esetekben.


Az ideiglenes hat{llyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek, gondoz{si
helyének meghat{roz{sa.



A nevelésbe vett gyermek örökbefogad{s{nak, illetve örökbe fogadhatóv{
nyilv{nít{s{nak szakmai előkészítése, az örökbefogad{si elj{r{sok
lebonyolít{sa.



A nevelésbe vett gyermek gy{mja, gondozója egyéni program szerinti
gondoz{si, nevelési tevékenységének segítése és szakmai ellenőrzése.



Az ideiglenes hat{llyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gy{ms{g{val
összefüggő tevékenységek biztosít{sa.



Szaktan{csad{s biztosít{sa.

2.1.2 Az intézmény feladatai


A gyermek személyiségvizsg{lata, a gyermekre vonatkozó szakvélemény és
elhelyezési javaslat elkészítése a gy{mhivatal megkeresésére.



A gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítéséről való gondoskod{s a
gy{mhivatal megkeresésére.



Az ideiglenes hat{llyal elhelyezett gyermeket is befogadó nevelőszülő és
gyermekotthon kijelölése.



A Ptk. 4:177. § szerinti gy{mhatós{gi elj{r{sban közvetítő biztosít{sa.
T{mogatott közvetítői elj{r{s keretében szolg{ltat{s nyújt{sa az érintett szülő
és gyermek sz{m{ra.



A gondozóval együttműködve azon gyermek egyéni gondoz{si-nevelési
tervének elkészítése, akinek gy{ms{g{t az {ltala foglalkoztatott hivat{sos
gy{m, gyermekvédelmi gy{m l{tja el.



Jelzés a gy{mhivatal felé, ha a gy{m (a hivat{sos gy{m, gyermekvédelmi
gy{m, nevelőszülői gy{m) tisztségéből való felmentése vagy felfüggesztése
indokolt.



A vonatkozó jogszab{lyokban meghat{rozottak szerint a gyermekvédelmi
szakell{t{sban
lévő
gyermek
és
a
kapcsolattart{sra
jogosult
kapcsolattart{s{nak elősegítése.



A gyermek törvényes képviseletének biztosít{sa érdekében a gy{mi
(gyermekvédelmi gy{m, hivat{sos gy{m) tevékenység biztosít{sa.



Az eseti gy{mi feladatok ell{t{s{nak biztosít{sa, a gyermek képviseletének
ell{t{sa, ha a gy{m, gyermekvédelmi gy{m a gyermeket nem képviselheti,
illetve, ha – különleges szakértelmet igénylő ügyben – a gy{m,
gyermekvédelmi gy{m nem tudja a gyermek képviseletét ell{tni.



A szaktan{csad{s keretében szakmai, módszertani segítség nyújt{sa a
személyes gondoskod{sra ir{nyuló szakfeladatok ell{t{s{hoz, javaslat
készítése a szakell{t{s fejlesztésére vonatkozóan, valamint a tudom{nyos
kutatómunka gyakorlati alkalmaz{s{nak elősegítése.



Ügyeleti szolg{lat működtetése.



A gyermekvédelmi szakértői bizotts{g hat{skörébe tartozó feladatok ell{t{sa.



Az utógondozó segítségnyújt{sa a fiatal felnőtt részére az otthonteremtési
t{mogat{s ir{nti kérelem elkészítéséhez és benyújt{s{hoz.



Az örökbefogadók alkalmass{g{val kapcsolatban az elkészített vélemény,
javaslat megküldése a gy{mhivatal részére.



A jelentkező örökbefogadó szülő pszichológiai szakvéleményének elkészítése.



Az örökbe fogadni sz{ndékozó csal{d kapcs{n,
meghat{rozott egészségügyi vélemények bekérése.



Környezettanulm{ny elkészítése az örökbefogad{sra jelentkező csal{dokn{l.



A gy{mhivatal hat{rozata alapj{n az örökbe fogadni sz{ndékozó szülők
nyilv{ntart{sba vétele, felterjesztésük az orsz{gos nyilv{ntart{sba.



Kapcsolattart{s az örökbe fogadni sz{ndékozó szülőkkel.



Az örökbe adható gyermekek sz{m{ra a legmegfelelőbb örökbefogadó szülő
kiv{laszt{sa a soron levő és alkalmass{gi hat{rozattal bíró jelentkezők közül.



A kötelező gondoz{si idő alatt a kihelyezett gyermek l{togat{sa, a csal{di
kötelék kialakul{s{nak segítése. A kötelező gondoz{si idő leteltével összegző
javaslat készítése.



Nyilv{ntart{s vezetése és adatszolg{ltat{s a gy{mhivatal hat{rozat{val örökbe
fogadhatóv{ nyilv{nított, és a bejelentésre kötelezett {ltal bejelentett
gyermekekről, valamint az örökbe fogadni sz{ndékozó személyekről.



Szakmai tan{csad{s
örökbefogad{sra.



Szakmai együttműködés az örökbefogad{st közvetítő civil szervezetekkel,
szülészeti klinik{kkal, anyavédelmi központokkal, kórh{zi szülészetekkel.



A nyílt örökbefogad{s elősegítése érdekében a Gyvt. 69/A. § -ban foglaltak
szerinti szolg{ltat{s nyújt{sa, valamint a Gyvt. 69/D. §-ban foglaltak szerinti
meg{llapod{s megkötése.

végzése,

az

örökbefogadók

a

jogszab{lyban

felkészítése

az



Krízistan{csad{s v{ls{ghelyzetbe került v{randós any{knak.



Gy{mhivatal felkérésére örökbefogad{s ut{nkövetése.

2.1.2 Az intézmény hat{sköre
Az intézmény közfeladata a Gyvt. 15. § (3) bekezdése c) pontja szerinti területi
gyermekvédelmi szakszolg{ltat{s, amelynek illetékessége, működési köre Csongr{d
Megyére terjed ki.

