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l. Azintézményműködésére vonatkoző

szeruezeti kérdések:

A fenntartó neve: Nagyszéniás Nagyközség Önkormrányzata
A fenntartó székhelye: 5931. Nagyszénás, Hősök útja 9.

Az tntézményneve: Gondoási Központ
Azintézményszékhelye/telephelye: 5931. Nagyszénás, Miárcius

15. tér 8.

Az intézmény e-mail címe: gkvsz@freemail.hu
Az intézmény telefonos elérhetősége: 68-44
A szolgáltatás megkezdésének időpontja:

5
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1.

Aszakmai erység létszáma: 3 fő
Legmagasabb iskolai végzettség:
2 fo családgondozó fióiskolai, 1 fiö családgondozó egyetemi végzettséggel ketten
szociális szakvizsgával rendelkeznek.
Igónybevétel lehetősége: a szolgáltatast hétkömapokon lehet igénybe venni
7.30-től15.30-ig. Csütörtöki napokon: 7.30-tó1 17.30-ie. Szerda délutan nincs
ügyfélfogadás. Hétvégénés iinnepnapokon a szolgálat nem elérhető.

Ellátási területe: Nagyszénas nagyközsé

2.

g közigazgatási

területe.

A szolgáltatás célja:

Működési teriiletén a szolgáltaüíst igénybe vevő személyek szőtmára segítségnyújüísa
családban j elentkező működési zavatok, illetve konfliktusok megoldas4 problémáinak
komplex kezelése, a gyermekek testi, lelki egészségének,családban történő nevelésének
elősegítése. Azintézményi stuktura lehetővé teszi, hogy a célok eléréseérdekében, komplex
módon a család minden tagarakiterjedően támogaást nyújtsunk.

A gyenrrekjóléti alapellátas cé§a hozzá járulni

a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
jólétének,
fejlődésének,
a családban történő nevelésének elősegítéséhez, aveszélyeáetettség
megelőzéséhez és akialakult veszélyeztetettségmegsziintetéséhez,valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
Az alapellátáshozzájarul a gyermek hátranyos és halmozottan hátranyos helyzetének
felüírásához, és a gyermek szocíalizációs hátrányának csökkentésével annak lektizdéséhez.

-4-

3.

Alapelveink:

Az emberi méltóság tisztelete,

az önkéntesség, az egyiittműködésen alapuló személyes
szoIgáltaás, a szolgáltatásokhoz való egyenlőhozzáf&és, az egyén sziikségleteire szabott
segítségnyújüís;valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrrások
közötti hatékony, egymrást segítő, építőjellegű együttrnűködés.
Munkánknak inányt ad a szociális munka etikai kódexe: nelníe, korrq társadalmi és etnikai

hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra
és egészségiállapotra való tekintet nélkiil, valamirrt bármely egyéb hátrányos
megktilönböztetés kizarásával végezztik. Szakmai tevékenységiink soran a titoktarüíst és az

információk felelős kezelésétbiztosí§uk.

4. A család- és ryermekjóléti szolgálat feladata:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb kdzishelyzet miatt
segítségreszoruló személyek, családok szátméraazilyenhelyzethezvezető okok mege\őzése,
ahúzishelyzet megsztintetése, valamirrt az életvezetési képességmegőrzése céljtíból nyujtott
szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeáetettséget és kfizishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. Ajegyző, a jarási hivatal továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény,
va]amint a gyermekjóléti szolgálat, apártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtőíszolgálat
jelzi, aűrsadalmi szervezetek, egyhazak és magánszemélyek jeleáetik a családsegítést
nffitó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségreszoruló családról, személyről szereznek
fudomást.

Jelzés alapjén a családsegítést nyújtó szolgáIátő, intézmény feltérképezi az
ellátási területen élő szociális és mentalhigiénés problémrákkal küzdő családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatsa őket a családsegítés
céljáról, tartalmáról , továbbirányít a megfeleLő intézménylszolgáltató felé.
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjtaz elláüást igénybe vevő megfelelő
ájékoztatasa érdekében.

A család -és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1993.IIL törvény 64.§ (4) bekezdés szerinti
feladatut, valamint a 1997 . évi )O(XI. törvény 39. és 40.§-a szerinti gyerme\ióléti
szolgáItáási feladatokat :
A családsegítés keretében biztosítja:

a) a szociáIis, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadrist,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők szátmém a pénzbeli, természetbeni elláásokhoz, továbbá
a szociáli s szol gáltatrisokhoz v alő hozzájutás megszerv ezését,
c) aszociőúis segítő munkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfl iktusok megoldásának elósegítését,
d/ közösségfej lesztő, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
e) aártős munkanélkiiliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakíraási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, akábítőszer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagj aik részére tanácsadás nyújtasát,
fl l<ríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
g/a menedékjogi törvényben meghatiirozott integrációs szerződésbe foglalt tiársadalmi
beilleszkedés elósegítését.
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4.1. Aryermekjóléti szolgáltatás feladata a ryermek testi, lelki egószsógóne§
történő nevelésénekelősegítóse érdekében:

családban

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biáosító támogatásokról való ájékoztatás, a
tamogatásokhoz való hozzá$úás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzéset céIző tanácsadás yagy az ezekhezvalőhozzájutás megszervezése,
c) aválsághelyzetben lévő várandós anya támogatas4 segítése,tanácsokkal való elláás4
valamint számfuaa családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellááshozvalőhozzájutÉs
szervezéseo
d) a szabadidős programok szervezése,
e) ahivatalos ügyek intézéséneksegítése.
4.2. AryermekjóIéti szolgáltatás feladata a ryermek veszélyeztetettségénekmegelőzése
érdekében:

a) aveszéIyeáetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételénekelősegítése a megelőző rendszerben,
b) aveszéIyeáetettséget előidéző okok feltririása és ezek megoldásrára javaslat készítése,
c) 1997. évi )O(XI. törvény 17. § (1) bekezdésébenmeghatározott személyekkel és
intézményekkelvaló együttműködés megszervezése, tevékenységiikösszehangolása
érdekében, továbbá a gyámhivatal kezdeményezésérea gyermekjóléti szolgálat
esefrrregbeszéIésttafi. Az esetrnegbeszélésen elhangzottakról feljegyzést kell készíteni. A
gyermekjóléti szolgálat minden év március 3l-ig tanácskozást szervez, amelyen a
jelzőrendszer tagiainak írásos ájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelika jelzőrendszer
éves működését.
d) ájékoztatas az egészségügyi intézményeknélműködő inkubátorokbóI, illetve abbaa
gyermek örökbefogadáshoz
valőhozzájárulás szrándékával történő elhelyezésének
lehetőségérő1.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettségmegszüntetése
érdekében:
4.3.

a) agyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelerrtkező múködési zavarokellensúlyoziását,
b) acsaládi konfliktusok megoldástának elősegítése, kiilönösen aváúás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményeznt
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátasok igénybevételét,
cb) szociális alapszolgáltatások, kiilönösen a családsegítés igénybevételét,
cc) egészségueyi elláüások igénybevételét,
cd) pedagőgiai szakszolgálatok igénybevételét.

A szolgálat

a gyermekeket ellátő egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel,illetve szolgálatokkal
szervezésl, szolgáhatási és gondoztási feladatokat
- összehangolva

végez.

-

4.4. Tevékenységikörében foglaltakon túl:
a) folyamatosan figyelemmel kíséria településen éló gyermekek szociális helyzetét,

veszéIyeztetettségét,
b) me§tallgatjaa gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a sziikséges

intézkedést,
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d) szervezi a helyettes szülői háiőzatot,
e) segítt a nevelési-oktatási intézménygyermekvédelmi feladaüának elláüását,
fl felkérésrekömyezettanulmanyt készít,
g) kezdeményezi a települési önkorményzatnál új ellátások bevezetesét,
j/ biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzésébezsziikséges helyiségeket,
j) tésztveszakülön jogszabályban meghatározott KábítószerigytBgyeztető Fórum
munkájában,
k) nyilvantarástvezet a helyettes sziilői ftrőhelyekről.
I A telepiilésen észlelő-ésj elzőrendszert míiködtet.

5. A

megvalósítani kívánú program konkrót bemutatása,
nyújtott szolgáltatáseleme\ tevékenységek:

a

létrejövő kapacitáso§ a

A Gondozrási Központ égisze aIatt a védőnői szolgálattal valamint az egészségügyi
központtal egy épületben működő szolgéútaás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Az
intézaÉnya telepiilés központjában jól megközelíthető helyen található. Az épületben
biztosított a kliensek szátména szociális helység, illetve amíg a szülő a családsegítővel a
probléma megoldásán fáradozik addig lehetőség van a gyermekének a játsző szobában
szakember felügyelete melleff, valamint tagyalő helység a munka értekezleteknek,
játszőhazakrtak vagy segítő beszélgetéseknek helyt adva.
A gyermekjóléti

szolgriltatrás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatrás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgrálja a gyermek testi és lelki egészségének,családban történő nevelkedésének
elősegítését,a gyermek veszéIyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megsziintetését,illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelye zését.

A

szolgálat munkája során a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az
anyagi nehézségekkel kiizdők szélméraa pénzbeli, természetbeni ellátasokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz valóhozzájutás megszervezését, a családsegítést, így a
családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
közösségfejlesztő, va]amint egyéni és csoportos készségfejlesztést,a tartós munkanélküliek,
afiatal, mrrnkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatasi problémrákkal kiizdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával kiizdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagiaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló
közösségépítő, családtenípirás, konfliktuskezelő mediániós programokat és szolgáltatásokat,
valamint anehéz élethelyzetben élő családokat segítő szoIgáltatásokat, a menedékjogi
törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt trársadalmi beilleszkedés
elősegítésétvégzi

A szolgálat a gyermek testi, lelki egészségének,családban történő nevelésénekelősegítése
érdekébenájékoztatast nyújt. Családtervezésí, a pszichológiai, anevelési, az egészségügyi,
a mentálhigiénés és a ktáros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshozvalőhozzájutás
szewezi. Támogatja a válsághelyzetben lévő varandós anyát, valamint a családok átmeneti
otthonában igénybe vehető ellátashoz valőhozzájutás szervezésétvégzi.AszoIgáúat a
gyermek veszélyeztetettségénekmegelőzése érdekébena veszélyeztetettséget észlelő és
jelző rendszer működtet. Akialakult veszólyeáetettség megsztintetése érdekébena
gyermekkel és családjávalvégzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező mtiködési zavarok ellensúlyozísát
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Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szerv ezésétműködtetését.
Szociális és szabadidős témájúpályazatokat ír és hajt végre.
Települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatokat lát el. Figyelemmel
kísériés koordiná§a annak megvalósulását.
Segíti a speciális tamogaüásokhoz való hazzájuást (pszichológus, jogasz)

A szakmai program megvalósítása várható következményeineko
eredményességénelroaz ellátő-rendszerben betöltött szerepének és hatásának
értékelése:
6.

A

szakmai program megvalósítrásakor a szociális szolgáltatások, szükségletetek és költségek
kiszámíthatóvá válnak, tudatos és terveáető ágazati szolgáltakás- és minőségfejlesáés valósul
meg. Lehetőség van a áfoúíások és források harmonizálása, a hatékonyság és a bevételek
növelésére. A szociális ágazaton belüli széttagoltság csökkenése, ezáltal a lakossági zükségletek
eredményesebb kezelése vrárható. Az önkormányzati szociálpolitika kommunilcációs
tevékenységénekjavulása, ezáltal a tarsadalmi elismerés növekedése valamint a helyi
szociálpolitika nyitott rendszerként való működése várható.
Elvárható a különböző érdekek eredményes egyeztetése és beépítésea döntéshozatali
mechanizmusokba, a konfliktushelyzetek jelentős részénekmegelőzése, elkerülése.
A helyi szociálpolitika elismertebbé válása a üírsadalmi és fenntartói megítélés,illetve a
szakmai és etikai követelrnények szempontjából. A helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése.
A szolgáltaüások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása; a szociális érzékenység
növelése. A település szellemi erejének, a ktilönböző szakemberek együttműködési készségének
aktivizálása.

7. Az intézményen belüli és más intézményekkeltörténő eryüttműködés módja:
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a család - és gyermekjóléti szolgáLat, a bölcsőde, a
védőnői szolgálat, és a szociális alapszolgáltatások bizonyos formái (nappali ellátas, héni
segítségnyújtás,étkeáetés) egy szervezet keretei között működnek, ezáltal az
együttműködés közvetlenebb, összehangoltabb, az informásióáíamlas gyorsabb, a munka
pedig eredményesebb. Együttműködünk különböző programok szervezésében)az ellátások
közvetítésében, illetve megoldast igénylő szociális és kömyezeti problémák észleléseestén
megfelelő e§ánást kezdeményeáetiink. Egy -egy nehéz eset kapcsán, ahol a problémák
halmozottan vannak jelen, egytitt tud gondolkodni, dolgozni valamennyi szakember.

es

Gyermekj óléti szolgrálat-

családgondozói

szociális étkezés
Gondozónők
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Az együttműködés által

valamennyi korosztályát felöleli azintézmény
gondoskodása. Intézményiinkszakmai munkája során folyamatosan arra törekszik, hogy a
kapcsolatrendszerét más intézrrrényekkel fenntartsa és lehetőség szerirrt tovább bővítse.
Mind inkább célunk,Ilogy az intézményekkelvaló kapcsolatunk élő, konstruktív legyen.
Ezen belül teret adva mind a szakmai fejlődésre, gyakori konzultációra, személyes
találkozásokra is.
a település

Módszertani Intézményekkel: segítségazeILáás megszervezésében, biáosításában,
információszolgáltatás a tevékenységéről, szakmai tanácsaűs igénybevétele,
együttműködés szakmu ellen&zésekben, képzéseken,továbbképzéseken való részvétel.

Az Orosházi KistérségTöbbcólú Társulásával

jelzőrendszeres hiázi segítsésnyujüís
smlgéltatás elláttísával kapcsolatban, valamint azOrosháui KistérségEgyesített
Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat vezetőivel dolgozóival: együttműködés,
ápasztalatcsere, kölcsönös információnyújLís, ájékoztatás a szociális ellátast érintő
változásokról, képzésekről, továbbképzésekről.
a

Szociális és ryermekvédelni szakellátás intézményeivel, gyermekek ideiglenes
elhelyezése, vagy nevelésbe vételénekügyében, környezettanulmány készítés,kölcsönös
információnyűás, Idősek bentlakásos intézményben történő elhelyezési ügyekben.
Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjával: környezettanulmiány készítés,kölcsönös
információnyújás, kliensek pénzbeli tamogatrása ügyében, egyéb szociális ellátások

megszervezése ügyében.

Nagyszénás Naryközsóg Önkormányzatával: szakmai feladatellátrás nyomon követése,
ellenőrzése, a szakmai píogram szerint működés biztosítása ügyében, valamint a pénzbeli és
természetbeni juttaüísok közvetítése során működiink együtt.

Egészségüryterületéről: helyi egészségügy alapelláástvégző szervezetekkel, hiáziorvosokkal,gyermekorvossal,hazíbetegápolóval,védőnőiszolgálattal.
Jelzőrendszer működtetése: az elláásta szoruló egyének felkutatása ellátasba való
bevonás érdekében kölcsönös
ájékoztatás, információnyujtás. A szociális elláüísba bevont
személyek egészségügyi sziikségleteinek biaosítása.
Fekvőbetegeket ellátó intézményekkel,azok szociális munkásaival, elsősorban a hazi
segítségnyújtásigénybevételével kapcsolatban, illetve a csaliádsegítés biáosíüísaazegyén
számára.

Az Orosházi Rendőrkapitánysággal

mint jelzőrendszeri taggal történő együttműködés.

BékésMegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügri
Osztályával:
- Gyermekek ügyében: szakelláásban történő elhelyezési ügyekben.
Kapcsolattartáshoz hely biztosítrása.

-

Felnőttek ügyében: gondnokság aláhelyezés, gondnokolt ügyében való
közreműködés. Környezettanulmrány elkészítése.

Az ellenőrző hatóságoko szakhatóságok (Túzoltóság, Népegészségugy)általvégzett
ellenőrzések soran tájékoáatjuk és együttműködtink
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az ellenőrzést végző személlyel.

A munkaüryi központtal együttműködve

a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív koru
személyeknek, és családjuk részérenyújt üímogaást.

Az Orosházi városi bírósággal

az ellátottak érdekeinek ügyében való közreműködés.

A szakmai munka hatékonyságaés az információ ráramlas érdekébenazintézmény
rendszeresen kapcsolatot tart a Kormányhivatallal.
Oktatás területéről: Atelepülés oktaüási-nevelési intézményeivel,aNagyszénásiCzabén
Samu Általanos Iskola valamint az ÖnkormányzatiÓvoda és Könyvtár vezetőivel, gyermek
és ifiúságvédelmi felelősökkel, osztályfőnökökkel,
tanarokkal, óvónókkel mint
jelzőrendszeri tagokkal együttműködés, közös progrcmok, rendezvények, nyári tábor
szervezése.

Civil szervezetekkel: Helyi

és megyei Vöröskereszttel

adományok fogadasa és szétosáasa
programolg rendezvények szewezése, lebo-

,,Összetartozunk" Szociális Alapítvrány közös
nyolíüísa, adományok gyűjtése és fogadrása.
Nyugdíjas klubokkal közös programok, rendezvények szervezése,lebonyolítrása

8.

Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei:

Az igénylők köre: Nagyszénás nagyközség lakossága
8.1.

Ellátási szükséglet:

A

településre jellemző a szociális, mentális problémrák fokozott megielenése. A nehéz
gazdaságíhelyzet a munkahelyek számának folyamatos csökkenése, a munkanélktiliség, az
eladósodottság,
hajléktalansággal veszélyeztetettség,
köziizemi tartozások,
szolgáltaásokból történő kikapcsolások miatt sok család kerül egyre nehezebb anyagi
helyzetbe.Akilátastalanságmellé számos mentális probléma is társul, melyek negatívan
hatnak a családok életvezetésére,a szülő- gyermek kapcsolatra, a családi összetartást
erősítő, pihenést, regenerálódást segítő közös programok szervezésére.

a

8.2.

a

Az ellátandó terület jellemzői:

A családsegítő

-és gyermekjóléti szolgrálat sziikségességétbizonyítja a szolgráltatast igénybe
vevők magas száma valamirrt a hozol1 problémráik típusa:

-

Eletvitel
Családi-kapcsolati
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatassa]kapcsolatos
Egészségkárosoűskövetkezménye
Ügyintézéshezsegítségkérés
Információkérés
Magatartaszavat
Sziilői elhanyagolás
családon belüli bántalmazís
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8.3.

A település demográíiai mutatói

KorcsoportoV
év
2014.
2013.
2012.
2011.

0-3 éves

4-6 éves

140

l33

109
104

L41

93

l32

100

7-14
éves
331
343
363
362

15-18

19-60

éves

éves
3012
3098
3048
3093

186

l90

l99
230

61

év osszesen

felett
1431
1359
1430
1395

5209
5227
5274
5312

Családok száma a családban nevelt glermekek létszámával:
2

1

J

Gyermek

Gyermek

63

42
6

családok száma
Ebből esvediilálló

18

gyermek

4 vagy 5

gyermek

9

6

vagy

osszesen

több
gvermek

I25

1l

25

8.4. Szociális jellemzők:

Azországos munkanélküliségi mutatókjellemzőek a településre is. munkanélküliséggel
összefiiggésben a perspektívátlanság, jövőkép hiány4a köziizemi szolgáltatásokból történő
kikapcsolás, az eladósodottság, gyermekek elhanyagolása és ezek hatása a személyiség
változására szenvedélybetegségek, főIeg az alkoholizmus és ennek a családra, egyén
személyiségéregyakorolt hatasa, egészségügyi problémák a családban, nyugdíjban és
nyugdíjszerű elláüásban részesülők magas száma, nyugdíjak, munkabérek alacsony összege.

Re nds z ere s gt er m e kv éde

Gvermekek száma

lmi

ke dv e zmé nyb

0-6 éves
65

e

n

r és z e sül

7-14 éves
102

ők

s z áma :

15-18 éves
45
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oSszesen
11

223

Jellemző iskolai végzettségaz általános iskola nyolc osztáIya illetve a befejezett szakmunkrásképző
iskola, de megtalálhatő az érettségivelvagy diplomával rendelkező ügyfelek is a kliensek között.

Gazdasági aktivitas alapj an:

Gazdasáei aktivitás
Aktív kereső
Allás kereső
Inaktív
Ebből nyusdíias:

167

399

34l
231

Eltatott

Ebből syermek (0-17 éves)

_

l1

-

l4l
93

A feladatellátás szakmai tartalman módjao a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége, a szolgáltatás típusának megfelelően a gondozási, nevelósi, fejlesztési
feladatok jellege, tartalma, módja:

9.

9.1.

A feladatellátás szakmai íartalma:

A család - és gyermekjóléti szolgáltatiás fontos célja, hogy a családok illetve az egyének
szocirális és mentá]higiénés problémráik megoldásához megfelelő segítséget kapjanak. A
családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáItatás, amelynek keretébe tartozíktöbbek
között a család életvitelét hátrrinyosan befolyásoló okok feltírása és közreműködés azok
megsziintetésében; segítő beavatkozás kdzishelyzetekben; természetbeni, anyagi és
szernélyes támogatasok közvetítése.

A kliensekkel történő kapcsolattartás módjai:
- c§aládlátogatés, amelynek sorián a klienst az otthonában keressük fel.

-

személyes megkeresés az intézményben.
telefonon vagy írásban történő kapcsolattartás.

Prevenciós tevékenysóg körében:
- Eszlelő és jelző rendszer működtetése;
-azintézményesetmegbeszélést,esetkonferenciátszervez;
A lakosság szociális és mentalhigiénés helyzetének folyamatos feltrárasa és figyelemmel
kísérése,azért, hogy a nagy szétmban elő forduló, az egyén és a család életébenjelentkező
probléma okait jelezni tudjuk az illetékes hatóság, vagy a szolgáIáást nyújtó szerv felé,
Gondozási tevékenysóg körében:
A szociális segítő munka az egyének és a családok életvezetésiképességeinek megőrzése,

valamint az egyén és a család életébenjelentkezó probléma megsziintetése érdekében:

Információszolgáltatás és tájékoztatás adása a különböző
társadalombiztosítási ellátasokról, a bozzájutás módj airól.

szociális, családtámogatási és

Azlrl;ténnénya tanácsadás módszerével igyekszik segítséget nyujtani aproblémák
orvosliásiához:

-

Szociális és életviteli tanácsadás, melynek célja az őnáLIő, hatékony életvitel elérése.
Gyermeknevelési tanácsadás: a gyermekek nevelésével, gondozásával kapcsolatos
problémrák elhádtasa.
Mentalhigiénéstanácsadás: amelynek célja az egyén mentális egészségének
helyreállítása, megórzése.
Jogi, pszichológiai,tanácsadás, közvetítése.

KÉzisinteruenció: a kialakult válsághelyzet azonnali kezelésénélfeladatunk, hogy a
kdzishelyzetben lévőket azowtal fogadjuk, és számukra a problémától ftiggóen, a
lehetőségekhez képest segítséget nyújtsunk, illetve megszervezzik,hogy a megfelelő
szakintézménytől megkapjrák a sztikséges segítséget. A szakszerű segítségnyújtasérdekében
kiemelten fontosak a rendszeres továbbképzések, esetmegbeszélések.
Komplex családgondozász a Család - és Gyermekjóléü Szolgálat családsegítői felkutatjak
helyzetí, illetve veszélyeztetett egyéneket és családokat, megismerik a családok

a hátrányos

belsőszerkezetét és életiik környezeti feltételeit. Felismerik a konfliktusokat és ezek okait, s
ezek*e a klienssel együtt, közösen dolgoznak ki lehetséges problémamegoldó stratégiát.
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Együttínúködnek a konfliktushelyzetben lévő családdal kapcsolatban álló nevelési, oktaási,
egészségügyi, szociális ellátó intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, a család - és
gyermekjóléti központtal s mindkét irrányba kőzvetítő, kapcsolatfejlesáő szerepet vállalnak.
Javaslatot tesznek a probléma megoldását segítő szakjntézmények igénybevételére,
üámogatjak őket jogaik érvényesítésében.

Üryintézés: az ügfi'elek hivatalos ügyeinek azintézése. nyomtatviányok, kérelmek
kitöltésében, hivatalos iratok, igazolások beszerzésében,stb. történő sziikséges mértékű
közreműködés,

se

gítségnyuj üás.

Segítő beszélgetés, mely lehetőséget nyújt a kliens szátmáraérzéseinek, nehézségeinekjobb
me gértéséhez,me gfo gal mazásálloz.
Azarryagi nehézségekkel kiizdők szátmáraapérzbeLi, természetbeni elláüísokhoz, továbbá a
szociálisszolgálÁásokhozvalőhozzájuüásmegszervezése.

Dologi javak közvetítése: használt ruhak és eszközök közvetítése. Adományok gyújtése,
közvetítése és szétoszüása. Aztntézrnény raküárában kialakított ároló helyen kerülnek
elhelyezésre az elsődlegesen ruhaneműből álló adomanyok. Az adományok rászorulók
közötti kiosztását a családsegítők saját hatáskörben végzik.
Fogyatékos gyermekek és felnőttek családsegítése lnformációkkal, tanácsadással segítjtik
őket, hogy eljussanak azol<hoz a civil szervezetekhez, és tnténnényekhez, akik a problémák
megoldásában segítségiikre lehetrek.

Felkutatás: munkánk kiemelkedően fontos feladata a felkutatás, a felderítés, ami h,tárőlag
széles köni jelzőrendszer kiépítésével
oldható meg. Ajelzőrendszer tagjai között oktatasi,
nevelési, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, munkahelyek, üírsadalmi
szervezetek is megtalálhatóak. A feltráró munka magában hordozza- a családok
problémáinak időbeni megismerésével - a korai esetkezelés lehetőségét és a zavarok mögött
meghuzódó okok felismerését is.
Szervezés és koordinálás: civil szervezetekkel, intézményekkel,magánszemélyekkel,
vállalkozókka], oktatási - nevelési intezményekkel, egészségügyi és szociális
intézményekkel.
Aveszélyeztetett helyzetben levő gyermekek családj éú.tervszerűcsalrádsegítés keretében
gondozza alapellátasban.
Tartós munkanélkiiliek, a fiatal munkanélktiliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal ki3zdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, akábítőszer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújüása.
A családokon belüi kapcsolaterósítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamintanehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatasok szervezése.
Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos tenípiás programok szervezését,
szabadidős programok szervezése.
Segítségetny$t az egyének, a családok kapcsolatkészségénekj avíáséútoz.
Segíti specirális tímogató, önsegítő csoportok szerv ezésétműködtetését.
A menedékj ogi törvényben meghatáro zott integrációs szerződésbe foglalt tarsadalmi
beilleszkedés elősegítése.
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A gyermekek védelméről és a gyrámügyi igazgaásről szóló 1997. évi )O(X. törvényben

meghatározottaknak megfelelően, a gyennekjóléti szolgáItatás olyan, a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasznélásával szolgáljaa gyermek testi és lelki egészségének,családban
történő nevelkedésének elősegítését,a gyermek veszélyertetettségénekmegelőzését, a
kialakult veszélyeztetettségmegsziintetését,illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

A 5rermekj óléti szolgáltatás keretében kezelt problémák:

-

anyagi (megélhetéssel,lakhatássa] összeftiggőprobléma)
gyeímeknevelési
gyermekintézménybevalóbeilleszkedésinehézség
magatartászay aL teljesítményzayar
családi konfliktus (sziilők egymás kőzti, szülő - gyermek közti)
szülőkvagy acsalád életvitele
szülői elhanyagolás,béntalmazás
családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
fogyatékosság,retardáció
szenvedélybetegség
családlátogatás
szabálysértés, bírósági, ügyészségi ügy
ügyintézésinehézségbensegítségnffiüis
egyéb (kirándulas,játszőhán,ruhaoszüís)

A ryerme\i óléti szolgáltatás főbb munkaformái:
A család- és gyermekjóléti szolgálat az elláási területén ténylegesen tartózkodó gyermekek
ügyében köteles a sziikséges segítséget megadni, intézkedéseket kezdeményezni. A
családsegítés a veszélyeáetettség kialakulásrának megelőzésére, annak megsziintetésére
vonatkozik, a gyermek családban történő nevelkedését, a családból kiemelt gyermek
visszahelyezését segíti elő, a gyermek érdekeit mindenekelőtt előtérbe helyezve. Elköltözés,
tartós távollét esetén a gyermek tratanyagát az illetékes szolgálatnak meg kell kiildeni,
különösen problémas esetben rövid összefoglalő feljegyzést is célszerű készíteni,
iratj egyzékkel ellátva.

Eseti tanácsadás: a család és a gyermek rendszeres segítségnyújtástnem igényel, a gyermek nem veszélyeztetett,ájékozódó jelleggel, egy alkalommal megjelentek a szolgálatnal.
Önkéntes ellátott: ha a kliens maga kérte a segítséget, de a gyermek veszélyeztetettségének
alacsony szintje nem igényli a rendszeres segítségnyújüást (p1. kérelem, adatlap kitöltéséhez
kért segítséget,ájékoztaástkértegyszerűbb nevelési problémrák megoldásáItoz) .

Eryéni esetkezelés: Az egyének, családok életvezetési képességeinek megórzésére iranyuló
feladat, sok esetben tanácsadók segítségével(iogi, pszichológiai, orvosi) történik. A segítő

szolgáItatás a szociális munkat végző és a kliens egytittes és egyenrangú munkafolyamata. A
munkafolyartat az első interjú során a kliens sziikségleteinek megállapíüísával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozésával kezdik, melyet megállapodásban rögzítiink. Ameg
állapodás tartalmazzaelérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokato a kliens és a segi
tő együttműködésének módját, atáákozások rendszerességét, a segíó folyamat várható
eredményétés a lezárás időpontját.
A segítő szolgáláás a kliens otthonában, csalrádi környezetében tett látogatások, ahol meg
ismerkedik a kliensének életkörii]ményeivel, családi kapcsolataival, és feltérképezia termé-
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szetes támogató környezetét, és a család és - gyermekjóléti szolgálatban folyatott segítő be
szélgetésés segítő tevékenységek útján valósul meg.

A segítő munka az észlelő- és a jelzőrendszer jelzéseire épül. A jelzés beérkezésétkövetően
a szolgálat családsegffie felveszi a kapcsolatot a családdal, és dönt a probléma ismeretében
arról, hogy milyen ellátási forma sziikséges a probléma megsziintetése érdekében. Amennyi
ben a veszéIyeztetettség megsziirrtethető az alapellátrás keretében, a szülő és a gyermek vállaljaaz együttmtiködést a szolgrálattal, akkor alapelláás keretében történik a szociális

segítőmunka.
Amennyiben az alapellátás keretében történő családsegítés nem jár eredménnyel, vagy a
szülő, illetve a gyermek nem működik együtt a családsegítővel a probléma megoldása érdekében, ,tqy a családsegítő javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére,a család - és gyermekj óléti központrrak.

Krízisintervenció: Akialakult válsághelyzet azonnali kezelése, amikor a szülők magatartása és/vagy a család szociális helyzete súlyosan veszélyezteti a gyermek testi, értelmi, érzel
mi, erkölcsi fejlődését. Feladatunk az,hogy a Szolgálatnál jelentkező kdzishelyzetben lévő
ket azonnal fogadjuk, és számukra a problémától ftiggően, a lehetőségekhez képest segítséget nyújtsunk, illetve megszervezziik, hogy

amegfelelő szakintézménytől megkapjak a
sztikséges segítséget, A szakszerű segítségnyújtasérdekében kiemelten fontosak a rendszeres eset megbeszélések, esetkonferenciák.
Tanácsadás:
EleWiteli tanácsadás, amelynek céIja azönálló, hatékony életvitel elérése.
Gyermeknevelési tanácsadrás, gyermek(ek) gondozásával, nevelésével kapcsolatos

-

-

problémrák elhádüása,

Mentalhigiénés tanácsadrás, melynek cé|jaaz egyén mentális egószségének
helyreállítása, mogőrzése.
Családtervezési tanácsadás során felhívjuk a kliens figyelmét arra, hogy
életköriilményeinek figyelembe vételéveltervezze a gyermek(ek) sziiletését,
tájékoztatas történik a fogamzásgátlásról is.
Csa]ádi kapcsolatot javító tanácsadrás során segítséget nyujtunk a családi konfliktusok
kezeléséhez.

Komplex családgondozás: A családsegítők felkutatj ák ahátrányos helyzetű, illetve veszé-

lyeztetett családokat, megismerik a csaltádok belső szerkezetétéséletiik környezeti feltételeit. Felismerik a konfliktusokat és ezek okait, és ezekre a klienssel együtt közösen dolgoznak
ki lehetséges problémamegoldó stratégiát. Együttrnűködnek a konfliktushelyzetben lévő csa
láddal kapcsolatban álló nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális ellátó intézményekkel,
üírsadalmi szervezetekkel, s mindkét iranyba köaretítő, kapcsolatfejlesáő szerepet vállal
nak. Javaslatot tesznek a probléma megoldasát segítő sza]rJnténnények igénybevételére,á
mogatjak őket jogaik érvényesítésében.

Hatósági határozat alapján gondozott: (pl. nevelósbe vett, védelembe vett, ideiglenes
haályat szakellatásban elhelyezett, utógondozott,pártfogolt): az együttműködés alapja a
hatósági határozat (az abban meghatározott kötelezés, szankció, hatriridők betartása), de a
szakmai elvek szerint ebben az esetben is törekednikell az önkéntes együttműködés
elérésére.

Szociális csoportmunka: közremtíködés az állampolgárok közös típusúgondjainak együttes megoldásában. Probléma orientált klubok, csoportok szervezése.
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Közösségi szociális munka: a lakóhelyi közösségek érdekeinek felismerése, felismertetése,
érdekvédelemre taníüís, hogy a családok a kapott segítséggelönállóan is meg fudják oldani
problémájukat.
Utógondozás: a nevelésbe vételből kikerült gyermekek csalrádba történő
visszailleszkedésének és az önálló életiik megkezdésének elősegítése érdekében
együttműködik a család - és gyermekjóléti központtal.

Adminisztráció: a segítő munka hatékonyságához nélkülöáetetlen amár kialakított,

rendelkezéstinkre allő adatbazis, amely a gyermekek nyilvántartisba vételétől, a törzslapon,
az adat|apokon, a KENYSZI rendszer kezelésénáú., a csalátdsegítői tevékenység leírásáig,
mindent magában foglal.

Eryéb szervezett fo glalkozások:
Alkalmakhoz kapcsolódó programok: aziinnepek előtt tinnepvaró hangulatot igyeksziink

teremteni a gyermekekszátmára.Ilyenkor játszőhán, manuális tevékenység,vendéglátás,
ismeretterjesztő előadrások, programok és tinnepségek szervezésével tessztik színesséa
gyermekek hétköznapj ait. Az évszakokhoz kötődő programok körében pedig elsősorban a
nyári ábort kell megemlíteni.

Rekreációs, sportfoglalkozások:
Ide tartozik a játszőhaz, a játszőtéi programok, kirándulások szervezé§e. Ajáték, a sport
n€yon fontos eleme a gyermekek fejlődésének, mivel az élményekmellett készségek
fejlesáésére (finom motorikus készségek,de kudarctűrés, monotónia tűrés,
agressziókezelés, kommunikáció fejlesztéséreis alkalmas) is lehetőséget biáosít, továbbá a
csoportkohéziót is erősíteni.
Fej lesztő foglakozások:

Az elsődleges prevenció további fontos eszköze
korrepetálás, pótvizsgára felkészítés.

-

fejlesáő foglalkozás, így a nyiári

feladatai
^családsegítő
Szociális és egyéb információs adatokat ewjtuelláüást igénybe vevők megfelelő
ájékoztaása érdekében.
Szociális, életvezetési (p1. nevelési, egészségügyi), és mentálhigiénés tanácsadást nffit,
illetve szetvez.
Az anyagi nehézségekkel kúzdők számétrasegítséget nyt$ta szociális szoLgáltaásokhoz,
pétubeli,természetbenielláüísokhozvalóhozzájuáshoz.
A szociális segítő munka keretein beltil biaosítja a családban jelentkező működési zavatok,
illetve konfl iktusok megoldásanak elősegítését.
Feladata oldani azizoláciőt, megakadályozllt a teljes kirekesáődést, azartyagi
ellehetetlenülést, a ,,segélyből élés"mint tulélésiminta generációs átörökítését.
Az ellátottak problémráinak megoldása érdekében jogi és pszichológiai tanácsadást
közvetít
Programokat szewez (táborozíaás, gyermekprogramok) a működési területen élő,
különösen a hátrányos helyzetben lévő családok, egyének, gyermekek szétmáta.
Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségénekjavíáséhoz. A
kapcsolaterősítést családtetápiás, konfliktuskezelő programok, szolgáltatasok
szervezésénkeresztiil látja el.
El|atjaazSztv.37lD § - ban megielölt együttműködési kötelezettségből fakadó

9.2,

-

a

feladatokat.
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-

Atartós munkanélküliek, a fiatal munkanélkiiliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, akáhítőszer-problémákkal ktizdők, illetve egyéb szociálisan raszorult
személyek, és családtagiaik részéretanácsadást nyujt.
Résá vesz a szociális feszültségek okainak feltrárásaban, a megoldasokra javaslatot készít,
és segítséget nyújt.
Kdzishelyzetben segítő beavatkozást nyujt.
Lehetőségek kutatása a települési szintű mentálhigiénés és preventív programok
szervezésére és megvalósíüásrára, és ezek p&vijrgyi, szakmai feltételeinek megteremtésére
(p1. pályazatok).
Segítséget nlujt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok elkészítéséhez.
Tájéko^atnst ad a szociális, a családámogatási és a társadalombiáosítasi ellátások

formáiról,azellátásllozvalőhozzájuásmódjráról.
Közvetít a kliens és a más ellátási teríiletek szakemberei között,

amennyiben a
problémajellege azt indokolttá teszi, és meghaladja az ő kompetencia határait, illetve
gondoskodik a megfelelő fogadókészségről.
Segíti a speciális üámogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
Részt vesz adományok gyűjtésébenés közvetítésében.
Felkutatja és kapcsolatot tart az önkéntes segítőkkel.
Atelepülés lakosainak igényeihezigazodvaszervezcsoportokat. (álláskereső klub,
állasbörze, felzárkőnató oktatás felnőtteknek, ápolasi díjban részesülők klubja)
Sziikség szerint segítséget nyújt jogi, pszichológiai tanácsadás hozzájuásáúloz.
ájékoztatja a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló valsághelyzetben lévő
várandós anyát a nyílt és titkos örökbe fogadrás lehetőségeiről, joghatasairól, valamint a
nyílt örökbefogadast elősegítő köáaszrú szervezetek illetve a nyílt örökbefogadást
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
tevékenységérőlés elérhetőségéről.
Tájékoztatjaaz örökbefogadó sziilőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe
vehető szolgéitatásról, és segiti az utánkövetést végző szewezet felkérését.
Sziámba veszi és mozgósítja azigénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait
Koordinaljaaz esetkezelésben közreműködő szakemberek valamint a közvetítői ellátrásban,
szolgáltatásban dolgozók egyíittműködését
Válsághelyzetben lévő varandós anyát segíti atétmogatásokhoz, elláásokhoz sztikség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz valőhozzé$utasban
Segíti a gyermeket és a családot az átrneneti gondozáshoz való hozájutásbaí|, az átrneneti
gondozást sztikségessétevő okok megsziirrtetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi
hazakeriilését.

9.3. A család - és ryermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és
káros hatásainak enyhítésecéljából v égzett tevékenysége:

-

szabadidős és közösségi programokat, tevékenységetszervez, amelyek megszervezése,
yagy az azokon való részvétela rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalanul
nehézséget okoz
kezdeményezi a köznevelési intézményeknélaziflűsággal foglalkozó szociális és
kulturális intézrnényeknélvalamint az egyháni és civil szervezeteknél a fent megnevezett
programok megszervezését
a gyámhivatal vagy a család - és gyermekjóléti központ felkérésérekömyezettanulmanyt
készít
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-

-

a gyámhivatal felkérésérea gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyrámügyi
eljrárrásról szőlő l49l1997.(IX.10) Korm. rendelet bekezdése alapján tájékartaást nyújt az

örökbefogadott

9.4.

gyermek fejlődéséről, körülmónyeiről

A feladatellátás rendszeressége:

a feladatelláüís történhet rendszeresen

-

-

-

és családba való beilleszkedéséről.

és esetenként.

9.5. A biztosított szolgá|tatások formái:
a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

azarryagi nehézségekkel ktizdők szátménaapéttzbeli, természetbeni elláásokhoz, továbbá a
szociálisszolgáltatásokhozvalőhozzájutásmegszervezése
családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldasának elősegítését,
közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos készségfejlesáésszervezését,
szabadidős programok szervezése
a tartós munkanélkiiliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal kiizdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával kiizdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtag|aik részéretanácsadás nyújtását,
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterapiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
pszichológiai,jogi és egyéb tanácsadást szervez,
segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségénekj avításáúroz,
Segíti a speciális támogaó, önsegítő csoportok szervezését, működtetésé!
a menedékjogi törvényben meghatírozott integrációs szerződésbe foglalt tarsadalmi
beilleszkedés elősegítését.

9.6.

A családsegítő munlcfrja során alkalmazott módszerek:

-

Problémafeltárőbeszélgetés,
Segítő beszélgetés,
CéIzott beszélgetés,
Tanácsadás (életvezetési, mentális,jogi, pszichológiai),
Egyéni esetkezelés
Csoportokműködtetése
A szociális munka adminisztrációja.

10.

Az alapellátáson túl nyújtott szo|gáltatások köre:

Játszőhaz
Kézrnűves foglalkoások: HúsvétiJátéknap szervezése
,oTeSzedd" progíam keretében az iskolával közösen faiíltetés szemétszedésszervezése.
Nyári játszőhániskolai napközivel közösen
Táborok szervezése.
Úszótanfolyam szervezése, felnőtt kísérőbiaosítasa ( 4 turnus)
Tanulószoba:folyamatos egész évben pótvizsgára felkészítés, tanulás, korrepetrálas
Csaladi Nap szervezése közös játékok, étel készítés
Téli Játszőhráz 3 napos
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-

Karácsonyi tinnepség: a hátrányos helyzeű gyermekek számfua, hogy senki se maradjon
ajándék nélhil a szeretet iinnepén. (Műsor, ajandék, település lakosaitól adományok oszüása
p1.: fenyőf4 szaloncukor, tartós élelmiszer)
Ósoport foglakozasok: álláskereső, mentális, számtitástechnika, ház.taítÁsi klub, filmklub,
Gyermeknap- faluszintű rendezvény részt vesziink,
Adományosztás: a Magyar Elelmiszerbank Egyesület élelmiszer segély csomagjait osájuk
(1000 csomag). A lakosságtól felajánlott ruha, bútor adományok osztás4 közvetítése.
Rendszeresen kapunk tamogatást.
Esélyegyenlőség terv elkészítése,és végrehajásának koordinálása

11,. Ar,

ellátás igénybevételénekmódja:

szociális ellátrisok igénybevételeönkéntes, az ellátast igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére,indítványára történik igénybevétele a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint, az1993.évi III. törvény a szociális igazgaásről és szociális ellátásokrÓl.

A

II.1. Az ellátás igénybevétele:
A család _ és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai önként vehetők igénybe, és ingyenesek.
Aszolgáláás igénybevételénekmódjaról, helyéről és gyakoriságárőI, szóban vagy Ínásban
áj éko ztatj a az igénybe vevőt a családse gítő.
Az észle\ő- és jelzőrendszeren keresátil is érkeáet az ijgyféI problémája a szo1rgálathoz,
akar önkéntes megkereséssel, akfu a jelzőrendszeri tag közvetítésével.

A családsegítő kizarólag az érirrtett személy, illetve törvényes képviselője hozzájéra|ásával
jogosult intézkedni, információt szolgáltatrri, kivéve a kíilönös veszéIyeztetés esetét.
Különös veszéIyeztetés az amagatartás, amelynek következtében a magatartas tanusítojának, vagy miás személynek életét,vagy testi épségétközvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő. Ebben az esetben a család - és gyermekjóléti szotgáIat közvetlenül is tehet javas
Latot az illetékes gyámhivatal felé.
Önkéntes igónybevétel: A szolgalat igénybevétele legtöbb esetben önkéntes a kliens kérel
mére történik. Bizonyos esetekben az észlelő és jelzőrendszer jelzései a|apján keresi fel ott
honában a családsegítő a klienst és tajékoztatjaazirrrézrnényáltal nffitott szolgáltatasokról.
Amennyiben a kliens(ek) családsegítésben részesül(nek), a problémamegoldas érdekében
írásbeli megállapodást köt(nek) a családsegítővel, amely taftalmazza;
Az együttműködési megállapoüás tartaLmazza
azigénybe vevő és törvényes képviselője nevét, elérhetőségét
az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét
azigénybe vevő nyilatkozaátarrőI,hogy üíjékoztatástkapott, aszo|gáItaás elemeirŐl,
azoktartalmaról, feltételeiről, azintézmény áútal rá vonatkozó nyilvántartásokról,
panaszjoga gyakorlásánakmódjáról
azigénybevevő nyilatkozatat együttműködésének szandékaról annak tudomrásul vételét,
bogy azigénybe vevő vagy annak törvényes képviselője köteles ajogszabályban
meghatározott intézményinyitvántartísokhoz adatokat szolgaltatrri és nyilatkozni a
jogosultsági feltételekben valamint a személyi azonosító adatokban beállott
változásokró1.
Amegállapodástmindkét fel aláírásával hitelesíti.

-

-
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11.2.Az intózményi j ogviszony megszűnése:

-

Az intézményi jogviszony megszűnik:
Szolgáltatast igénybe vevő saját kérésére
Családsegítö és a szo|gákatást igénybe vevő megállapodásával
Az intézrnény jogutód nélküli megszűnésével
Ajogosult halálával
Aprobléma megoldását, az esetlezárásátkövetően.

-

Az intézménvi jogviszonv

megsztintetésre kerül:
az ellátást igénybe vevő saját kérésére

12.

Alapszolgáltatásnál a szolgóltató és az igénybevevő közötti

kapcsolattartós módja:

Az

ellátast igénylő személlyel, illetve hozzátartozőjával, törvényes képviselőjével a
családsegítő rendszeres kapcsolatot tartanak. A családsegítő a klienssel személyesen ártja a
kapcsolatot, felkeresi otthonában. Segítségnyújtráskérésérelehetőség van telefonon.

13.

Ellátottak

és ellátást végzők

jogai:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális íntézményekbenellátottak jogai:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményiellátást igénybe vevő ellátottnak
joga van szociális helyzetére, egészségiés mentális állapotara tekintettel a szociális
intézményáltal biztosított teljes körű elláLísra, valamint egyéni sziikségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapjan az egyéni ellátás, szolgáItatás igénybevételére.Az
alapszolgáltatasban részesülő szátmáraazigénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, a törvényben
meghaüírozott általános vagy speciális jogokat is biáosítani kell. A szociális szolgáltaások
biztosíüísa során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tanani. Az elláüást
igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján
készii]t kormiányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Azellátlst igénybevevőnekjoga vaíLazintézményműködésével, gazdálkodásával

13.1.

kapcsolatos legforrtosabb adatok megismeréséhez.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális itfténnény az általabiáosított szoLgáltaást
olyan módon végzi, hogy frgyelemmel legyen az elláást igénybevevőket megillető
alkotmrányos jogok maradéktalan és te§es körű tiszteletben tartására, kiilönös figyelemmel
a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) atesti épséghez,
c/ a testi-lelki egészséghezvaló josa.

Az

ellátast igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valalrrint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljráras sorián különös figyelmet
kell fordítani arra, hogy az ellátast igényló adataihoz csak az arra jogosult személyek
ferjenek hozzá. Az inténnényveze,tő köteles biáosítani továbbá hogy az ellátott egészségi
állapoával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkíól
más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást,
ktilönös figyelemmel az e|Iátást igénybevevő szociális rászorultságanak tényére.

Az

Íntézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesítenia panasz
kivizsgálásanak eredményéről. Amennyiben
intézményvezető határidőben nem
intézkedik, vagy apanasztevő nem ért egyet aztntézkedéssel, azintézkedéskézÁezvételétől
szélmitott nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

az
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13.2. Asrermeknek joga van:

-

érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biáosító
saját családi környezetében történő nevelkedéséhez,
allhoz, hogy segítséget kapjon a saját csaladjában történő nevelkedéséhez,

a testi, értelmi,

személyiségénekkibontakoáatásáútoz,
tarsadalomba való beilleszkedéséhez,
önálló élewitelénekmegteremtéséhez,
fejlődésére ártalmas környezeti és tarsadalmi hatások, valamint az egészségérekáros szerek
ellen védelemben részesüljön,
emberi méltósága tisáeletben tartésiútoz,
bántalmazással, elhanyagolassal és információs ártalommal szembeni védelméhez,
szabadvélemónynyilvánításhoz,
ájékoztaást kapjonjogairól, jogai érvényesítésének
lehetőségeiről,
őt érintő ügyekben a törvényben meghattírozott forumoknál panasszal éljen,
jogai megsértése estén eljárast kezdeményezzen.

13.3.

Az ellátottjogi

és gyermekjogi kópviselő:

A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított elláást biztosító intézményielhelyezést

igénybevevő, illetve a szolgáltaásban részesülő részére nyújt segítségetjogai gyakorlásában.
Működése során tekintettel lvaíLaz egészségügyi és a hozzájttkkapcsolódó személyes adatok
kezelésérőlés védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire. Az intézményvezető
kötelezettsége az ellátottakat ájékortaniazellátottjogi képviselő általnyujtható segítségadas
lehetőségérőI, az ellátottjogi képviselö elérhetőségéről,valamint ájékoúat a gyermekjogi
képviselő működéséről, nevéről, telefonszrámérőI,valamint fogadóóráinak helyéről és idejéről.

l3.4. Az ellátástvégzők jogai:
-A munkav égzéshez sztikséges megbecsülést, tisáeletet megkapjak
-Tiszteletben tartsiák állampolgrári, és személyiségi jogaikat, emberi méltóságukat
- Munkájukat elismerj ék
-A munkáltató a munkav égzéslrcz megfelelő körülményeket biztosítson
-A családsegítő munkakört betöltő személyek közfeladatot ellátó személynek
minősülnek.
- A személyes gondoskoűst nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésiik feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren
delet 7. §-a szerint a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltaüást végzőkszámarabiztosítani
kell:
a) a heti munkaidőkeretének legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztas keretében,
a szociiális segítőmunka, illetve az adatgy$tés helyszínen valő elvégzéséhez,
b) a munkavégzéshez sziikséges közlekedésíeszkőzlnsztÁlatátvagy aközösségi,
illetve tömegközlekedési eszköz használaáv aI jar ő költségek megtéfitését,
c) a személyes biztonságát szolgáIó eszközöket, kiilönösen ktiltertileti munka eseté
ben,
d) az egymasájékoztatása, szakmai segítésecéljábóI, konkét ügyek, vagy problé
mak feldolgozásakapcsán rendszeresen tartott esetmegbeszélő csoporton történő
részvételt,
e) a szupervíziót.
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14. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja,
formája:

Aszolgáltatások ellátásrához, mindenkori megfelelő színvonalúbiáosításához elsődleges
célkitűzés,a jogszabályban meghatarozott képesítésielőírasok betartása. A szakmai felké
szültség biáosítása érdekében a családsegíőkrészt vesznek: szupervízión, esetrnegbeszélő
csoporton, valamint rendszeres szakmai továbbképzésen a képzésitervben megfogalmazottak szerirrt. A szakmai vezetőlintéznényvezető kötelessége és feladata a munkavállalók
hossá ávú, illetve éves továbbképzési tervének elkészítése,annak ütemezése.

Továbbképzósi kötelezettség :
Egy továbbképzésiidőszak alatt (6 év) felsőfokú iskolai végzettség(főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítésesetén 60 továbbképzésipontot (kreditet) kell megszerezni.
Atovábbképzésikötelezettséget a dolgozók minősített továbbképzésen való részvétellel
teljesíthetik, melynek mérésepontozással történik. Atovabbképzésipontértékekelismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezelt személy a továbbképzésiidőszakban legatább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, amely tekintetében-a tanfolyamra jelentkezés időpontjábaíL-atovábbképzésre kötelezett személy által gondozottellátotti csoporthoz kapcsolódik.
Azintézményvalamennyi szakképzett dolgozója rendelkezik nyilvántartási szétmmal a
912000. SzCsM rendelet alapján. Anyilvántartasi számmal rendelkező munkavtáIlalóink
rendszeresen részt vesznek akkreditált képzéseken,melyek képzésidíját az intézménYink
te§es egészében megtéfiti.
Rendszeresen tartunk esetmegbes zé|ést,illetve esetkonferenciát.
Szakmai műhely keretében fejlesájtik az intézményünk működését, áttekintjtik a
jogszabályi viáltozásokat, fejlesájiik szakmai eszköztárunkat és dokumentaciós
rendszeriinket.
Rendszeresek a munkaértekezletek, melyek a szakmai munka fejlesáéséreirányulnak
§vente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélés
Eves szakmai tanácskozás szervezése (minden év február 28-ig)
Eves jelzőrendszeri intézkedési terv készítése(minden év maróius 31-ig)

Abelső szakmai fejlődés érdekében minden munkavállaló köteles folyamatos önképzést

folytatrri, szakfolyóiratok, szakkönyvek olvasásával, szakmai konzul&íciók folytaüísávat.
Minden kolléganak kötelessége a jogszabályok naprakész ismerete, a módosítások áttekintése, értelmezése.

15.

A feladatellátás tárryi feltételei:

A család- és gyermekjóléti szolgálat a településen a Gondozási Központ keretein belül önálló szakmai egységkéntműködik.
Az épület a település központi részéntalálható, tömegközlekedési eszközzel,- jól megközelít
hető az autóbuszmeg?ilő 200 méterre, míg avasútallomás 300 méterre található.
Parkolóhelyazépiletfobejáratánáltalálhatő.
Az intézményhelyiségei, berende zései, technikai felszereltsége:
-rendelkeztink vérakoző helyiséggel,üérgyalőteremmel, valamint játszószobával

melyben fejlesztő játékok, társasjátékok, mesekönyvek találhatóak.
-a harom családsegítő külön irodában dolgozik, mindannyijuknak külön számítógép
és nyomtató áll rendelkezésére.A szolgálat irodatechnikai feltételei (telefon, fax,
számitőgép, nyomtató; fenymásoló, szkenner, intemet hozzáfétés) és berendezése
(zfuhatő iratszekrények, polcok, írőasztal) biztosítjak azada§rédelmi szabályoknak
megfelelő adat, és információkezelést.
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-a családsegítők sámara kerékparok, robogó, valamint terepjáró személygépkocsi
biztosítottak.

Anyilvántarüások vezetése, valamint azadatszolgáltatások
sokkal történnek.

manuálisan és gépi feldolgoá-

16. A ryermekjóléti szolgáltatőriniézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi
módja:
Település honlapja: (www.nagyszenas.hu)
Közösségi oldalakon: (www.facebook.com),
Szórólapok
Helyi televíziő (Szénas TV)
Helyt sajtó (Nagyszénas újság )

Naryszénás, 2016. március 17.

Naryszénás Naryközség Onkormányzat Képviselő-testülete 3412016.
batár ozatával j óváh aryta.

aIL 22.)

Naryszénás, 2016. március 22.
polgármestene
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számű

GoNDoZi$ KÖzPoNT
csALÁD- ÉscynnlmruÓlÉrl szoLGÁLAT
5931

NAGYszÉNÁs nnÁncrus 15.TÉRs.
TEL.:06-68445-495

Esrüttműködési megállapodás

A megállapodas létrejtitt egytésnől az
Intézrnény neve:

Gondozasi Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Szélrúrelye:

5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8.

Képviselője:

Nagy Attilané intézményvezető

mint szolgáltatást nyújtó, valamint
Név:
mint családsegítő,

Elérhetőségei:

Cím: 5931 Nagyszénas, Március 15. tér 8.
Telefon: 06-68l 445 -49 5
E-mail : gkvsz@freemail.hu

Név:
Sziiletési név:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:

*i.

i_

,.

KIvoNAT
Nagyszénas Nagyközségi Önkormanyzat Képviselő-testtilete Zarc. március Z2,élmegtartott
ülésének j egyzőkönyvéből

A képviselő_tesüilet

-

7 igen szavazattal, 1 tartózkodással

- az aJábbihatÍttozatothozza;

34/2016. fiII.22.) számrl képviselő-testületi határozat:

Nagyszéntís Nagyközség Önkormrányzatának Képviselő-testiilete

-

mint fenntartó

-

a

Gondozási Központ Család- és Gyermekjótéti Szolgalat működésére vonatkozó szakmai
programját a mellékletekkel egyiitt az előterjesáésnek megfelelóen jóvá}ngyja.

}fu
polgármester
^*-"*hu

(dr. FuvesiÍGebor)

jegyző

