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A gyámhatóság 
 

Mi a gyámhatóság feladata? 
A gyám egy független gyámhatósági tisztviselő, aki a gyermekek és a 
fiatalok jogait és érdekeit védi a gyermekvédelmi rendszerben.  Ide 
tartoznak azok a gyermekek és fiatalok, akik nevelőszülőknél vagy 
rokonoknál laknak, bentlakásos ellátásban részesülnek, fogvatartottak, 
elmegyógyintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézményben élnek. 

A gyámhatóság (OPG) egyéni érdekképviseletet nyújt a társadalmi 
látogatókon és gyermekszószólókon - jogászokon - keresztül. A társadalmi 
látogatók és gyermekszószólók segítséget nyújtanak és támogatják a 
gyermekeket és fiatalokat azáltal, hogy biztosítják, hogy véleményüket és 
óhajukat meghallgassák, valamint szükségleteiket kielégítsék. 
 

Hogyan segíthet a társadalmi látogató? 
Az OPG (gyámhatóság) társadalmi látogatója fontos szerepet játszik a 
gyermekek érdekképviseletében.  Rendelkezésre áll, amikor egy gyermek 
vagy fiatal segítségre, támogatásra vagy tanácsra szorul; a róluk való 
gondoskodással és jogaikkal összefüggésben, vagy csupán az őket érintő 
ügyekkel kapcsolatban. 

Minden ellátásra vagy újbóli ellátásra szoruló gyermeket felkeres egy 
társadalmi látogató, akinek a további rendszeres látogatását a gyermek 
vagy fiatal egyéni szükségletei határozzák meg. 

Néhány példa arra, hogy miben nyújthat segítséget a társadalmi látogató: 

 biztosítja, hogy a szükségletekről a lakóhelyen gondoskodjanak 

 kinyilvánítja a gyermek vagy fiatal véleményét a biztonságukért felelős 
szakember előtt 

 segít megoldani a problémákat vagy vitákat 

 segítséget nyújt nekik, ha már önállóvá váltak és nem igényelnek több 
gondoskodást. 

 

Hogyan tud egy gyermekszószóló—jogász segíteni? 
Egy országos jogászcsapat segítségével az OPG tanácsokkal és 
információval látja el a gyermekeket és fiatalokat a gyermekvédelmi 
rendszerben, valamint segítséget és támogatást nyújt: 

 információt nyújt és tanácsokat ad az őket érintő jogi kérdésekben 

 segít érvényre juttatni és elfogadtatni a nézeteiket, ha a családi 
összejöveteleken, a bíróságon és a törvényszéki meghallgatás során 
hozott döntések befolyásolják a róluk történő gondoskodást 

 támogatást nyújt bírósági értekezleteken, továbbá jogi és egyéb 
képviseletet szervez 

 segít egy beadványt benyújtani a bírósághoz vagy törvényszékhez 
olyan döntésekkel kapcsolatban, amelyek a gyermekek biztonságát 
vagy gyermekvédelmi végzést érintenek 

 segítséget nyújt a gyermekeknek vagy fiataloknak, akik azért kerültek bajba, 
mert megszakították a tanulmányaikat vagy kizárták őket az iskolából 

 

 

 

 

Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye 

fel velünk a kapcsolatot 

Gyámhatóság 
Ingyenesen hívható telefonszám: 1800 661 533 
vagy 07 3225 8325 
SMS: 0418 740 186 
E-mail:  child@publicguardian.qld.gov.au  
Honlap:  www.publicguardian.qld.gov.au 

 

Ha fel szeretné venni velünk a kapcsolatot és 

azt szeretné, hogy az ügy magyarázata a saját 

anyanyelvén álljon rendelkezésére, kérjük, 

forduljon a Fordító és Tolmácsszolgálathoz (TIS) 

a 13 14 50 telefonszámon és kérje meg őket, 

hogy vegyék fel a kapcsolatot a 

gyámhatósággal. 
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