Kedves Medgyessys Diákok!
Agócs Helga vagyok, iskolai szociális segítő. Ez a tevékenység a Család- és
Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatása, mely 2018. szeptember óta van jelen az
intézményben.
Milyen problémával tudsz hozzám fordulni?
 Iskolához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek,
motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal vagy pedagógusokkal), valamint
 Családon belüli konfliktusok (pl. veszekedés, válás, haláleset, anyagi nehézségek,
függőségek és szerhasználat).
Ha diákként a fenti problémák bármelyikét érzékeled valamely társadnál, keress
bizalommal!
Miben lehetek a segítségedre szociális szakemberként?
 Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés diákoknak.
 Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák
kezelésének segítése.
 Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által
szervezett programokon való részvétel. Közösségi programok, családi
programok, táborok szervezése.
 Készség- és személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés csoport
formában - prevenciós célból.
 Részvétel szülői értekezleten, fogadóórán. Tanácsadás szülőknek a
gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. A szülők
segítése az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a
gyermeknevelés nehézségeiben.
 Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen, illetve mediálás a tanárdiák és szülő-gyermek kapcsolatban. Közvetítőként segítem a nehézséget okozó
konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális),
jogokról, a szociális rendszer működéséről és az ehhez kapcsolódó ügyintézésről.
Tájékoztatás nyújtása az elérhető szociális ellátásokról és intézményekről.
 Közvetítés szolgáltatásokhoz (pl. pszichológiai tanácsadás, mediáció), gyakran az
iskolapszichológussal együttműködve.
 Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint
jelzőrendszeri tag delegálom a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz
és figyelemmel kísérem a problémamegoldó folyamatot.
Bármilyen beszélgetésen, az elhangzottakkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség
terheli az iskolai szociális segítőt mint jelzőrendszeri tagot.

Szolgáltatást biztosító intézmény neve:
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A
Tel, Fax: +36-52/411-133, +36-52/447-724 Készenléti telefonszám: +36-52/447-724
(0-24-ben hívható)
E-mail: csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu
Óvodai és iskolai szociális segítő neve és elérhetősége:
Agócs Helga
Intezmenyi tartozkodasi ido: kedd 12.00 – 16.00 es péntek 8.00 – 12.00
Fogadóóra: kedd 12.00 – 14.00
Helysz n: Medgyessy Ferenc Gimnazium, foldszint, szuloi fogado (78-as szoba)
Telefonszam: +36-30/143-6537

