
 

 Tisztelt Szülők!  

 

A 2020/2021-es tanévben a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat Várkonyiné Kárpáti Angéla látja el.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi 
munkáját. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

- az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen 
időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 
intézményt kereshetnek fel,  

- a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert 
veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismeri 
a tanuló családi környezetét,  

- gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti 
szolgálatot,  

- a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,  

- az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó 
fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági 
lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát,  

- az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében 
egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az 
iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére.  

Fogadóórája:  

Minden héten szerdánként a 3. tanórában személyesen, vagy az iskola telefonszámán.  

Néhány fontos szervezet neve, elérhetősége, amely segíthet a gyermekeivel, családjával kapcsolatos 
problémáinak (anyagi, lelki jellegű) megoldásában:  

 Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti Központ  

7960 Sellye, Erdély u. 4. Kapcsolattartó Szekeresné Spang Lívia 06-73-480-163 
sellyekozpont@gmail.com 

06/73/480-682 csaladsegito.sellye@vipmail.hu  

ellátási terület: Baksa, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Kisasszonyfa, Tengeri, Téseny  

 Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti Központ  

7773 Villány, Deák Ferenc u. 22. 06/72/ 579-240 csaladsegito@villany.hu  

ellátási terület: Kisdér, Siklósbodony, Szava 

 Görcsöny, Ócsárd, Regenye, Szőke Községek Képviselőtestületeinek Gyermekjóléti 
Szolgálata 

Fürnstallerné Keller Anita családgondozó 
Cím: 7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1. 



Telefon/Fax: 72/372-215, 372-216 
Mobil: 30/476-62-10  

Ügyfélfogadás: A Görcsönyi Körjegyzőségen Hétfő, Szerda, Csütörtök 8,30-11 óra között, illetve 
megbeszélés szerint.  

 Pécs-Kertváros Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti Központ  

7632 Pécs, Anikó u. 5. 06/72/532-657 esztergar.kisterseg@gmail.com  

ellátási terület: Pellérd  

 Nevelési Tanácsadó Sellye  

7960 Sellye, Erdély utca 4. +36 73/480-683 bmpsz.sellye@gmail.com  

 Baranya Megyei Drogambulancia  

7623 Pécs, Szendrey Júlia. u. 6. (72) 315-083 www.indit.hu  

 Vadvirág Családok Átmeneti Otthona 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 3. 72/412-162 
 Családok Átmeneti Otthona 7624 Pécs, Major u. 2. 72/532-009; 532-010; Pécs, Debreczeni M. 

u. 22.  
 Gyermekek Átmeneti Otthona 7623 Pécs, Tüzér utca 7.  

tel.: 30/799-7302 e-mail:gyao@ecsgyk.hu  

 SOS Élet Telefonszolgálat Pécs 06-80-505-390  
 Egyéb segélyvonalak:  

Nővonal 06-80-505-303 Női erőszaksegély 267-4900  

 NANE Egyesület – nane.hu (Ajánlom mindenki figyelmébe!)  
 SEGÉLYVONAL BÁNTALMAZOTT NŐKNEK ÉS GYEREKEKNEK  

06-80-505-101 MINDEN HÉTKÖZNAP ESTE (SZERDA SZÜNNAP) 18 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT  

 SEGÉLYVONAL SZEXUÁLIS ERŐSZAK TÚLÉLŐINEK  

06-40-630-006 HÉTFŐNKÉNT 10-14 SZERDÁNKÉNT, 14-18 PÉNTEKENKÉNT 10-14 ÓRÁIG  

 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége  

116-123 Hívható a nap 24 órájában, az ország egész területéről ingyenesen, mobil- és vezetékes 
telefonról egyaránt.  

Ha úgy érzik, segítségre van szükségük, forduljanak hozzám bizalommal!  

 

Baksa, 2021. szeptember 01. 

Várkonyiné kárpáti Angéla 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 


