
A SZOCIÁLIS
KÖZPONT
HATÁSKOREI ÉS
ELJÁRÁSAI A
CSALÁDON BELÜLI
ERŐSZAK
ESETEIBEN 

A röpcédula a Társult erőfeszítésekkel – új 
európai szabványok irányában a nőknek 
erőszaktól való védelmében (Potpisujem.org), 
című regionális projekt keretében készült, a 
projektet Szerbiában, Horvátországban, Bosznia 
és Hercegovinában, Szlovéniában, Macedóniában 
és Ausztriában valósítják meg. A projekt 
megvalósításában együttműködő szervezet az 
újvidéki ...A VAJDASÁGI KÖRBŐL.
A röpcédula az Európai Unió, Fenntartható 
Közösségek Intézménye és az USA Nemzetközi 
Fejlesztésügyi Ügynöksége támogatásával 
készült. A röpcédula tartalma az újvidéki ...A 
VAJDASÁGI KÖRBŐL szervezet kizárólagos 
felelőssége, és semmilyen módon nem tükrözi az 
Európai Unió álláspontjait. 

   

gyermekekről való gondoskodás, egészségügyi 
védelem)

• figyelemmel kísérje és értékelje az erőszaktól való 
védelmi intézkedések eredményességét.

A gyermekekkel való bánásmód
A gyermekeket az erőszak közvetett áldozatainak 
tartják, még abban az esetben is, ha nincsenek 
kitéve közvetlen bántalmazásnak. 

   A Szociális Központnak, gondnoksági szervként 
hivatali kötelessége, hogy a gyermekeket minden 
fajta bántalmazástól, elhanyagolástól és 
erőszaktól megvédje, illetve, hogy megvédje a 
„gyermek legjobb érdekét”, megfelelő eljárások 
foganatosításával: 

• korrektív felügyelet, illetve határozat meghozatala a 
szülők figyelmeztetésére a szülői jogok teljesítése 
során előforduló fogyatékosságokra

• a gyermek ideiglenes gondnokának kinevezése
• a gyermek családon kívüli elhelyezésének biztosí-

tása
• javaslat a bíróságnak az erőszaktól való védelmi 

intézkedések meghozatalára (a bíróság kérésére 
vagy a szociális központ javaslatára)

• javaslat a bíróságnak a gyermekek jogainak 
védelmére (javaslat a szülői kötelesség önálló 
gyakorlására, a szülői jogoktól való részbeni vagy 
teljes megfosztás, aa gyermek azon szülővel való 
találkozásának ellenőrzött körülmények között, 
akinek nincs gondnoksági joga a gyermek felett)

• ideiglenes gondnokság, a gyermek másik családba 
vagy intézménybe való elhelyezése 

• a bírósági határozatok végrehajtásának megsegí-
tése (a gyermek elvétele, a gyermek átvétele, be- 
vagy kilakoltatása a családon belüli erőszaktól való 
védelmi intézkedések alapján).

Azonnal reagálj!
Ha ki volt téve a családon belüli erőszaknak, 
különösen, ha kiskorú gyermeke van, forduljon az 
újvidéki székhelyű Szociális Központhoz: Zmaj 
Ognjena Vuka 15, Novi Sad, telefon: (021) 21 01 400; 
Nagykikindán: Semlačka 10, telefonszámok: (0230) 
21 169 i 27 347.

Ha elégedetlen a Szociális Központ eljárásával, ha 
úgy véli, hogy a szakmunkatársak nem viselkedtek 
hivatásszerűen, vagy durván viselkedtek, panaszt 
emelhet a Tartományi Egészségügyi, Szociálpoliti-
kai és Demográfiai Titkárságnál: Mihajlo Pupin 
sugárút 16, Újvidék, telefon: (021) 487 43 85.

Amennyiben nem lesz elégedett a panaszára adott 
válasszal, jogainak védelme érdekében a 
Tartományi Ombudsmanhoz fordulhat: Mihajlo 
Pupin sugárút 25, Újvidék, tel/fax: (021) 487 41 44; 
021 557 727.

 Ha információra, érzelmi vagy jogi támogatásra van 
szüksége, az alábbi ingyenes SOS számon kérhet 
segítséget, munkanapokon 10-20 óráig, vagy a női 
szervezetekhez: ...A VAJDASÁGI KÖRBŐL (IZ 
KRUGA – VOJVODINA), a fogyatékkal élő nők 
támogatására, munkanapokon 9-16 óra között, az 
alábbi telefonszámokon: (021) 447 040; 066 447 
040, vagy a kikindai székhelyű Nőtámogató 
Központ Tanácsadójához, munkanapokon 10-16 
óráig, telefon (0230) 437 343.

Az Önnel és gyermekeivel szembeni 
erőszakot feljelentheti azon község 
szociális központnál, amelyben lakik.  

Mi a sociális központok köteles-
sége?
A Szociális Központ köteles Öntől kérni és 
fejlegyezni az alábbi adatokat: 
utó- és családi nevét, kapcsolatadatait, a gyerme-
kekre vonatkozó adatokat (ha vannak gyermekei), 
az átélt erőszakfajtákra, a sérüléskre és egyéb 
következményekre vonatkozó adatokat (pl. félelem, 
nyugatlanság), továbbá úgy véli-e, hogy veszélyben 
van, a megtett intézkedésekről (ha volt). Ezen 
adatok alapján kell meghatározni a reagálás 
prioritását, amely lehet:

• halaszthatatlan – 24 órán belül, mert az élet 
közvetlenül van veszélyeztetve  

• sürgős – 3 napon belül, mert mérsékelt az élet és 
az egészség kockázata 

• rendes – 7 napon belül, ha nincs közvetlen veszé-
lykockázat.

Valamennyi szociális központban szervezett ügyelet van 
munkanapokon és hétvégeken. Érdeklődjön, hogy a 
szociális központ mely telefonszámán jelentheti fel 
közvetlenül a magas fokú kockázatot, különösen, ha a 
veszélyeztetettek kiskorú gyermekek, vagy pedig, ha 
menhelyre vagy biztonságos házba való elhelyezés 
szükséges.

Az Ön községében lévő rendőrállomások számára ez a 
szám 24 óra alatt hozzáférhető.  

Magas fokú biztonsági kockázat esetén mindig először 
a rendőrséget hívja!

A szociális központ kötelességei
A családon belüli erőszaktól való védelem nyújtásakor 
a szociális központ köteles: 

• köteles a segítségért hozzájuk fordult minden nőt 
informálni jogairól és a közösségen belül rendelkezé-
sére álló szolgáltatásokról

• biztosítani az erőszak áldozatainak sürgős ellátását
• feljelenteni az erőszakot a rendőrségnek és az ügyész-

ségnek, megírja a bűnvádi feljelentést és/vagy a 
szabálysértési feljelentést

• pszichológiai és szociális támogatást adni vagy az 
effajta támogatást nyújtó egyéb intézményekhez és 
szervezetekhez utalni (egészségház, női nem 
kormányzati szervezetek) 

• a különféle anyagi segélyekről informálni és a helyi 
önkormányzat által elismert egyéb anyagi segélyekre 
utalni 

• egyéb szolgálatokkal összejöveteleket szervezni (az 
eset konferenciáját) és az önök részvételével 
előkészíteni a védelmi intézkedések és szolgáltatások 
teljes körű tervét

• megfelelő bírósági eljárásokat indítványozni hivatali 
kötelességből

• segítsen a bíróságnak a szükséges bizonyítékok 
begyűjtésében, vagy a bíróságnak megküldje a leleteket 
és a véleményt

• egyéb intézményekhez és szervezetekhez utaljon egyéb 
területekhez tartozó jogok és szolgáltatások megvaló-
sításának céljából (pl. foglalkoztatás, oktatás, lakás, 
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