
Összefoglaló tanulmány Borsod-Abaúj-Zemplén megye gyermekvédelmi 
helyzetéről 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében él a kiskorú lakosság 8,2 %-a, közülük megközelítőleg a gyermekek 15,4 
%-a veszélyeztetett, ami az országos átlagnál 11,5 %-kal kedvezőtlenebb. Az országban egyedülálló módon 
évente átlagosan 86 ezren részesülnek gyermekvédelmi ellátásban. Jelenleg 73 gyermekjóléti intézmény 
működik a megyében, melynek központja Miskolcon található. 
 
Szakellátás keretében a tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátást, a tartósan fogyatékkal élő 
gyermekek különleges ellátást kapnak. A súlyos pszichotikus tüneteket mutató gyermekek speciális ellátást 
kapnak. 

Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány 
A Mentőöv Gyermekeinkért Alapítvány 2005. Január 1. óta folyamatosan végzi munkáját, ez idő alatt mintegy 57 
millió forint összegű támogatással tudott segítséget nyújtani. 2009-ben az Alapítvány működésének 
finanszírozásához sikeres pályázatot nyújtott be (és nyert el) a Nemzeti Civil Alapprogramhoz. Ennek 
eredményeképpen lehetősége adódott nehéz helyzetű térségek gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeinek 
támogatására. A választás Borsod-Abaúj-Zemplén megye három otthonára esett, mert ebben a megyében a 
legmagasabb a veszélyeztetett gyermekek száma. 
A napjainkban zajló globális világválság hazánkat sajnos a térség egyik legsebezhetőbb államává tette. Ennek 
következtében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények mindennapjai is nehezebbé váltak. A szociális háló 
elporladása néhol már a működtetést veszélyezteti. A havi ellátmányokból gazdálkodó szervezeteknek a 
gyermekek teljes körű ellátását fedeznie kell. És lássuk be ez nem kis feladat. 
 
 

A három kiválasztott otthon rövid bemutatása 

  
 

 

 

 

 

Alsózsolcai Otthon 
Típusa: otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás, átmeneti gondozás, különleges ellátás. Az 
alsózsolcai szakmai egységben az ép értelmű és sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátása történik 
3-18 éves korig. A speciális csoportban személyiségzavarokkal küzdő, súlyos pszichotikus vagy 
neurotikus tüneteket mutató gyermekek gondozása folyik. 

 

 



Boldogkőváraljai Ápoló-gondozó Otthon 
Az intézmény 1-18 éves korú gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerű oktatásba nem vonható 
halmozottan fogyatékos gyermekek teljes körű ellátását, gondozását végzi. A gondozott gyermekek 
önálló képességekkel csak részben rendelkeznek, inkontinensek, munkajellegű foglalkozásba nem 
vonhatók be. Ellátásukra csak intézményi keretek között van lehetőség. 

Hernádvécsei Gyermekvédelmi körzet 
Kiterjedt lakásotthonaik befogadják a családjukból kirekesztett (3-18 éves korig) enyhén fogyatékos, 
sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az otthon a család melegét igyekszik pótolni, segítséget nyújtani 
a társadalomba történő beilleszkedéshez, a közösség szabályainak elsajátításához. Alapvető cél 
felkészíteni őket az önálló életvitelre. 

A fenti gyermekvédelmi otthonok számára a Mentőöv Alapítvány 1 863 640 forint értékben 
gyermek, női és férfi cipőket, sapkákat, törülközőket adott át. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


