
Tájékoztatás

Iskolai szociális segítő

                                                                  Hunyadiné Kalányos Mónika

Tel.: 06 30/143-6541

Fogadóóra: szerda 1400-1600

              Helye: Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola

Az iskolai  szociális  segítő  a  gyermek/ek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében -  a  szociális  segítő  munka
eszközeivel - támogatást nyújt az iskolai szociális segítő szolgáltatás keretében.
Az iskolai szociális segítő a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt.

A szakember a szociális segítő tevékenység eszközeit és módszereit használja problémamegoldásra:

 Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről. 

 Segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújtása a szociális ellátásokról.

 Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. 

 Segítségnyújtás a fiatalnak és a családjának a fiatal iskolai életét érintő kérdésekben (beilleszkedési

nehézségek, hiányzások, magántanulóság, iskolai stressz, agresszió stb.).

 Tanácsadás  szülőknek az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés

nehézségeiben.

 Közvetítés  a  szolgáltatásokhoz.  A  probléma  jellegétől  függően  javaslatot  tesz  a  megfelelő

intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

 Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése.

 Szabadidős  tevékenységek  szervezése,  vezetése,  és  a  köznevelési  intézmény  által  szervezett

programokon való részvétel.

 Készség-  és  személyiségfejlesztés,  szociális  kompetenciafejlesztés csoport  formában  -  prevenciós

célból.

 Közösségi programok szervezése.

 Részvétel  a  szülő és a pedagógus közötti  megbeszélésen.  A szülő,  a  pedagógus vagy mindketten

kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen. 

 Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán.

 Részvétel a védelembe vételi esetkonferencián - az iskolában tanuló gyermek érintettsége esetén. 

 Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja

a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

A szociális segítő előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében.
A szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. Minden, a köznevelési intézményhez tartozó, segítségre szoruló

személy, család vagy gyermek, tanuló számára elérhetően biztosított.

Elérhetőségek és egyéb adatok, információk az intézmény honlapján: debrecenicsaladsegito.hu címen megtekinthetők. 


