Utógondozás és utógondozói ellátás
Az állami gondoskodásból kikerült gyermek és fiatal felnőtt családi környezetébe
való visszailleszkedés illetve önálló életkezdésének segítése.
Jogszabály:
Gyvt. 92-93. §, Gyer. 121-125. §
Utógondozás
Átmeneti- és tartós nevelésbe vétel
- megszüntetésekor: legalább 1 év időtartamra
- megszűnésekor: kérelemre, maximum 24. életév betöltéséig, de otthontermtési támogatás esetén a
támogatás elszámolásának időpontjáig.

Utógondozást ellátók:
- gyermekjóléti szolgálat az átmeneti- vagy tartósnevelésbe-vétel megszüntetése esetén.
- gyermekotthon vagy gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozója a fiatal felnőtt esetén.

Utógondozást elrendelő eljárás menete:
- határozathozatal,
- a határozatban: utógondozó kirendelése, utógondozás időtartamának megjelölése,
Megszűnik az utógondozás:
- utógondozásra előírt idő elteltével,
- utógondozott 24. évének betöltésével.
Utógondozói ellátás
elrendelésére akkor került sor, ha a fiatal:
- nem tudja önállóan létfenntartását biztosítani,
- nappali tagozaton tanul,
- szociális bentlakásos intézetbe várja a felvételét
- sorkatonai szolgálati idejét tölti, létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja.
eljárás menete:
- a fiatal felnőtt 24 éves koráig - gyermek nagykorúsága elérése előtt 2 hónappal - kérheti a gyám
javaslatának figyelembe vételével

- a gyámhivatal beszerzi:
- területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság igazolását a sorkatonai szolgálat
időtartamáról,
- a kérelmező nagykorúsága idején rendelkezésére álló készpénzvagyon összegéről szóló
igazolást,
- fiatal felnőtt és közeli hozzátartozó nyilatkozatát, hogy lakhatása nem megoldható,
- környezettanulmányt,
- utógondozói ellátást biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon, vagy a
szakszolgálat külső férőhelyre vonatkozó befogadó nyilatkozatát.
- határozathozatal .
Ha cselekvőképesség hiánya miatt szükséges a bentlakásos szociális intézménybe való elhelyezés:
utógondozás elrendelése előtt gondnokság alá helyezés iránti perindítás szükségességének
vizsgálata.
Meg kell szüntetni az utógondozói ellátást, ha:
- az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
- ellátást áthelyezés miatt más intézmény biztosítja,
- fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti,
- nevelőszülőjével szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
- nem veszi igénybe a megfelelő határidőn belül az utógondozói ellátást, és ennek okáról a
nevelőszülőt vagy a gyermekotthon vezetőjét nem értesíti. (Erről az érintettek tájékoztatják a városi
gyámhivatalt.)
Módosítani kell az utógondozói ellátást megállapító határozatot, ha:
- az ellátás elrendelésének feltételei megváltoztak, de szükségessége a fiatal felnőtt kérelme alapján
továbbra is fennáll.

