
 

Javaslataink a „Családi Központ” létrehozására 

2021. január – február 

Ebben a dokumentumban a „Családi Központ” kifejezést használjuk 
Azonban ez nem végleges, várjuk javaslataikat a kezdeményezés elnevezésére. 
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Mit tettünk az eddigiekben? 
 A korai támogatásgyújtókkal közösen kidolgoztuk stratégiánkat: Kirklees Early 

Support Strategy 2018 (link) 

 0-19 éves (vagy 25 éves fogyatékos vagy rokkant) gyermekekkel rendelkező 

családokban többféle korai támogatást nyújtottunk. Az otthoni, személyes, 

csoportos és a közösségi tevékenységekben megnyilvánuló szolgáltatásokat a 

helyi hatóság, az önkéntes, a közösségi és az egészségügyi szektor, valamint 

megbízott szolgálatok biztosították, mint például a Munka és játék leszakadt 

fiataloknak 

 A korai támogatás több ügynökséget átfogó megközelítése szerint az Early 

Support Multi Agency Panel (Korai támogatás több ügynökség panel, ESMAP) 

használata szükséges. 

 Együttműködött az iskolákkal és 16 közösségi központot hozott létre. 

Hogyan néz ki a „Családi központ” modell? 

A modell célja, hogy rugalmasan támogassa a 0-19 éves (vagy 25 éves fogyatékos 
vagy rokkant) gyermekekkel rendelkező családokat, akkor és amikor szükséges, akár 
online a közösségi médián, webhelyeken vagy személyesen otthon, 
csoportfoglalkozásokon, Családi központ helyeken, iskolákban, közösségi 
épületekben vagy kültéri játszótéren. 

Célunk a családok, gyermekek és fiatalok támogatása teljes életükön át. Ez azt 
jelenti, hogy támogatást nyújtunk a várandós anyáknak és a családoknak a gyermek 
születése előtt, a gyermeknevelésben, valamint a fiatalkorúaknak, hogy független 
felnőttekké válhassanak. 

A lehető legjobb támogatás megszervezéséhez négy területre osztottuk Kirklees-t. 

 Dewsbury és Mirfield 

 Batley és Spen 

 Huddersfield 

 Kirklees Rural (Colne Valley és Holme Valley, Denby Dale & Kirkburton) 

A fenti területeken már vannak Gyermekközpontok. Ezek a következők: Dewsbury 
Moor; Birstall & Birkenshaw (Fieldhead Co-location Centre); the Chestnut Centre; és 
Slaithwaite Town Hall. 
Azt javasoljuk, hogy a Gyermekközpontok koordinálják a kínált támogatást, azonban 

a tényleges támogatást több helyen nyújtjuk a területeken belül, ami idővel és a 

helyi igények szerint változhat. A javaslatról többet megtudhat a jelentésből (link as 

below), amit a kabinet 2020 decemberében vitatott meg. 

http://democracy.kirklees.gov.uk/documents/s39199/Item 12 201215 Family hubs 

cabinet paper final.pdf 

Miért fontos a véleménye? 

A korai támogatás vagy segítségnyújtás a családnak a probléma felmerülésekor 
nyújtott támogatás. 
Ez egy gyermek vagy fiatalkorú bármely életszakaszában nyújtható. 
Már kikértük véleményüket a Korai támogatás szolgálatról (Early Support Services) 
Kirklees-ben. 
A következőket javasolták: 

 Legyen négy „központ” a körzetben 

 Legyen négy Gyermekközpont (Children’s Centre) 

 A Korai támogatásnyújtó szolgálatnak jobban ki kell  
használnia az elérhető helyeket a közösségben, hogy rugalmasan,  
több helyen nyújthassanak szolgáltatást, ahol a leginkább szükség  
van azokra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirklees Rural (Colne és Holme valley, Denby Dale és Kirkburton) 

Nagy előrelépést értünk el a változtatásokkal és sokféle nagyszerű támogatást 
nyújtottunk a családoknak. 

Most véglegesítjük a következő lépéseket, hogy a lehető legjobb támogatást tudjuk 
nyújtani közönségeinknek. 

Fontos az Önök véleménye a módszer kidolgozásához. Ez segít bennünket, hogy a 
szükséges támogatást az Önöknek megfelelő módon nyújthassuk. Ez lehet online, 
egy helyi épületben vagy az Önök otthonában. A támogatások megfelelő 
kombinációját keressük. 

http://www.kirkleessafeguardingchildren.co.uk/managed/File/Early%20Support/Early%20support%20partnership%20strategy%20(FINAL).pdf
http://democracy.kirklees.gov.uk/documents/s39199/Item%2012%20201215%20Family%20hubs%20cabinet%20paper%20final.pdf


Milyen támogatás lesz elérhető? 

A javasolt modell a jelenlegi Korai támogatás partnerségen és a Közösségi 

központokon alapul, figyelembe véve a közösségben már meglévő dolgokat. 

Egyesíti az egyéneket és a szervezeteket, arra összpontosítva, hogy az 

emberek miként támogatják egymást, ki nyújtja a szolgáltatásokat a 

közösségben, milyen az élet az adott területen és mi a fontos Önöknek, mire 

van szükségük a környéken és ki segíthet ebben. 

A központok területén összefogja a következő szolgáltatásokat: 

terhesgondozás, védőnő, iskolai védőnő, családtámogatás, gyermeknevelés, 

családi csoport konferencia, korai évek, kamaszkori játék és munka, önkéntes 

és közösségi szolgáltatások, iskolai és közösségi központok, mentális 

egészség és jólét, felnőttek munkában lépésének a támogatása, lakhatás, 

segély tanácsadás, étel és energia szegénység. Javasolt, hogy az egyes 

területeken az alábbi szolgáltatások legyenek elérhetők: 

 A gyermeknevelési pálya támogatása - a szülői szerepre való felkészüléstől a 

kisgyermekkoron át kamaszkorig és azon is túl. 

 Korai oktatási lehetőségek, például baba-mama csoportok, bölcsődei 

előkészítés, iskolai előkészítés. 

 Korcsoportonként eltérő foglalkozások, iskolákkal együttműködés a tanulók 

és családjaik támogatására; egészséges életmód tanácsadás családoknak 

 Adott csoportoknak, például fiatal szülőknek, egyedülálló szülőknek, 

fogyatékos/rokkant taggal rendelkező családoknak nyújtott támogatás. 

 Családtámogatás és személyes támogatás otthon 

 Foglalkozások és támogatások fiatalkorúaknak, hogy megoldhassák a 

nehézségeiket 

 Támogatás az alkohol- és kábítószer-fogyasztás vagy a családon belüli 

erőszak hatásaitól szenvedőknek 

 Támogatás a foglalkoztatottsággal, felnőtt tanulással, lakhatással, 

segélyekkel és személyes pénzügyekkel kapcsolatosan, segítség, hogy ne 

éhezzenek az emberek 

 Továbbá online segítségnyújtás, ahol egy helyen megtalálhatók a helyi 

támogató szervezetek. Ennek a használata egyszerű lenne és a kívánt helyre 

irányíthatja az embereket. 

 

Hogyan kapcsolódhatok be? 

 Miután elolvasta a háttérinformációt, töltse ki a kérdőívet. Továbbá ez az 

információ (link: http://www.kirklees.gov.uk/beta/working-with-

children/pdf/family-hubs-faqs.pdf)  segíthet további kérdései 

megválaszolásában és a kérdőív (link: 

http://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=160977860375) kitöltésében. 

 Kérdéseit és megjegyzéseit e-mailben küldje ide: 

integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

 Külön megbeszéléseket tartunk, hogy személyesen megoszthatja nézeteit 

(ezekre online fog sor kerülni a koronavírus miatti korlátozások végett). Ha 

szeretne részt venni, küldjön e-mailt ide: 

integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

Az események dátuma és időpontja: 

De. 11 és 12 között: 

Huddersfield Kirklees Rural/The 
Valleys 

Batley & Spen Dewsbury& 
Mirfield 

20/01/21 21/01/21 27/01/21 02/02/21 

de.11-12 de.11-12 de.11-12 de.11-12 

Esti foglalkozások: 

Batley & Spen Dewsbury& Mirfield Huddersfield Kirklees 
Rural/The Valleys 

20/01/21 21/01/21 27/01/21 02/02/21 

6-7 óra 6-7 óra 6-7 óra 6-7 óra 

Véleményét 2021. február 26-ig ossza meg velünk a fenti módok bármelyikén. 

Területenként nyilvános helyi megbeszéléseket szerveztünk a helyi kérdésekről, 

ezeken bárki részt vehet és megoszthatja véleményét. 

Mi lesz a következő lépés? 

Minden beérkező választ megfontolunk és figyelembe vesszük álláspontját. Ezután 

végleges javaslatot készítünk a Korai támogatás nyújtás módjáról. Ezeket 2021 

tavaszán megvitatjuk a Kirklees-i kabinettel (ez az önkormányzat fő döntéshozó 

szerve). 

Ha más formátumban szeretné megkapni ezt az információt (pl. Közösségi nyelvek), 

küldjön e-mailt ide: integratedearlysupport@kirklees.gov.uk 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/working-with-children/pdf/family-hubs-faqs.pdf
http://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=160977860375
mailto:integratedearlysupport%40kirklees.gov.uk?subject=Questions%20and%20comments
mailto:integratedearlysupport%40kirklees.gov.uk?subject=Special%20events
mailto:integratedearlysupport%40kirklees.gov.uk?subject=Information%20format



