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Tisztelt Képviselı-testület!

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 105/2010. (VI. 24.) Kt. határozattal
fogadta el az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programját, majd a
197/2010. (XII. 16.) Kt. határozatában felhatalmazta az Intézményvezetıt arra, hogy az
Intézmény Alapító Okiratának módosításával összefüggésben a szükséges módosításokat
végezze el a Szakmai programban.
Jelen elıterjesztés mellékletében szereplı Szakmai program és annak kötelezı részét képezı
Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Házirend valamint az Intézményben alkalmazott
megállapodások aktualizálása vált szükségessé az idıközben bekövetkezett jogszabályi
változásokra tekintettel. A hatályos jogszabályok szerint az Intézményvezetı pontosította
fenti dokumentumokat és azokat egységes szerkezetben benyújtotta.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
……../2012. (VI. 28.) Kt. határozat
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyi- és
Szociális Intézmény Szakmai programjának egységes szerkezetben történı módosítását,
valamint annak kötelezı mellékleteként elıterjesztett Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, Házirendjét, az Intézményi megállapodásokat az elıterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselı-testület az Intézmény Szakmai programja hatályba lépésének idıpontját 2012.
július 1. napjában határozza meg, és ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 105/2010.
(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott és a 197/2010. (XII. 16.) Kt. határozattal módosított
Szakmai programot.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vári Istvánné intézményvezetı
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
2.Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.Vári Istvánné intézményvezetı
4.Irattár.
Sándorfalva, 2012. június 20.
Kakas Béla
polgármester

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Sándorfalva
Tel/ fax: 62/ 250- 004

Hatályos: 2012 július 1 napjától.
Elfogadásra került a Sándorfalva
határozatával.
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Testületének……………..számú

I.

Az intézmény küldetése, céljai, a szolgáltatásai:

Sándorfalva Nagyközség Önkormányzata 104./1999. (XII. 12.) számú határozatában
rögzített alapító okirat szerint létrehozta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által nyújtott
alapszolgáltatások , egészségügyi és gyermekjóléti alapellátás formái:

szociális

1. Az intézmény küldetése:
Célunk az, hogy az intézményi szolgáltatásainkat igénybevevık részére minıségi színvonalú
ellátást tudjunk nyújtani, melysorán az alábbiakról gondoskodunk:
 Korszerő, magas technikai színvonalú tárgyi feltételek
 Testi és lelki és mentálhigiénés gondozás elısegítése
 Teljes nyitottság az ellátottak egyéni igényeire
Mindezen feladatokat szakmailag jól képzett, az emberek iránt empátiával, elkötelezettséggel bíró,
a róluk nagy odaadással gondoskodó szakemberekkel látjuk el, akik képesek és hajlandóak a
szakmai képzéseken és továbbképzéseken folyamatosan részt venni. További célunk az, hogy a
személyes gondoskodás és odafigyelés által ellátottaink jó körülmények között érezzék magukat.

Minden dolgozónk felelıs azért, hogy saját feladatát úgy lássa el, hogy a szociális szolgáltatást
igénybevevık legnagyobb elégedettségét szolgálja.
Szeretetteljes gondoskodásunkkal kívánjuk megteremteni azt a békességet, nyugalmat és
harmóniát, mely által emberhez méltóvá tesszük a szociális szolgáltatásainkat igénybevevıink
mindennapjait.
A minıségcélok teljesüléséhez a vezetı biztosítja a megfelelı szakembereket és eszközöket,
valamint a minıségi munkavégzéshez szükséges feltételeket.
2. Az intézmény szolgáltatásai:
Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátás mőködtetése
 Gyermekjóléti Szolgálat - gyermekjóléti szolgáltatás
 Bölcsıde - gyermekek napközbeni ellátása
 Helyettes szülı –gyermekek átmeneti gondozása
Az 1993. évi III. törvény alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó
alapszolgáltatás mőködtetése:
 családsegítés
 étkeztetés,
 házi segítségnyújtás.
 tanyagondnoki szolgálat
 nappali ellátást nyújtó intézmény- idısek klubja

1997. évi CLIV. törvény alapján

a területi védınıi ellátást nyújtó egészségügyi

szolgáltatásról:
 Védınıi szolgálat
EESZI szervezeti felépítése:
Székhelye: Sándorfalva, Szabadság tér 4/a

Telephelyei:
Sándorfalva, Széchenyi út 20.
Sándorfalva, Dózsa György utca 33
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény dolgozóinak létszáma: 31 fı, ebbıl 25 fı 84% - a szakmai dolgozók száma, 5 fı - 16%- a technikai dolgozók száma.

3. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzıi, ellátási szükségletei
Az ellátott köre kiterjed Sándorfalva Város közigazgatási területének teljes lakosságára, illetve a
hajléktalan személyekre.
A sándorfalvi népesség demográfiai adatai:
Korfa
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A korfáról leolvasható, hogy a születések száma csökkenı. A 0-19 éves korosztályhoz tartozók
száma 1655 fı, 20 %. Az aktív korú népesség száma 4753 fı, 58 %. A 60 éven felüli lakosok
száma 1782 fı, 22 %.
A település öregedési indexe: 0,7, ami azt jelenti, hogy 100 fı 14 éven aluli gyermekkorúra 70 fı
65 év feletti idıskorú jut. Szeged szuburbanizációjában a fiatalok számának csökkenését, az
idısek számának növekedését nagymértékben befolyásolta az 1990-es évek nagyszámú
bevándorlása, ezért az öregedési indexünk kedvezıbb a megyei átlagnál.
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Ellátottak köre :
alacsony jövedelemmel rendelkezı személyek, családok
életvezetési, életmód, gyermeknevelési problémával küzdı személyek, családok
magatartási problémás gyermekek
krízishelyzetbe kerülık (pl válás, gyermekelhelyezés, szeretett személy elvesztésével járó
traumatizáló hatás)
idıskorúak
egyedülálló személyek
csökkent munkaképességő személyek
fogyatékos személyek
szenvedélybetegek
hajléktalanok
egészségügyi problémával küzdı személyek
pszichiátriai betegek
munkanélküli személyek
szociális, életvezetési és mentálhigiénés sérültek
veszélyeztetettek (gyermekek, felnıttek egyaránt)

Településünk lakossága folyamatosan növekszik. A gyermekek korcsoportos bontásában kimagasló változás nem tapasztalható.

A 18 éves kor alatti lakosok számára intézményünk a Védınıi Szolgálaton, Bölcsödén,
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül nyújt ellátásokat.
Ezek alapján a szolgáltatás célja, hogy a településen a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely a szolgáltatók kölcsönösen hasznos
együttmőködésén nyugszik, összehangoltan, koordináltan mőködik.
A minıségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll, ami
bizonyíték arra, hogy az egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak, a rászorulók számára a
szolgáltatások széles körben hozzáférhetıek.
Az alapellátás megszervezésével az önkormányzat a gyermekek jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülıi kötelességek teljesítéséhez megfelelı szervezetet hoznak létre és
gondoskodni kíván a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl, és megszőntetésérıl, a
hiányzó szülı gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal
felnıttek társadalmi beilleszkedésérıl.

A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége,
ellátó rendszerben betöltött szerepe, hatása
5.

Célunk, költségtakarékosan, tervezetten és szervezetten lebonyolítható szolgáltatásokat nyújtani,
igény szerint az ellátottnak saját otthonában, és az intézmény által kialakított helyiségekben.
Sándorfalva lakosságának szociális biztonsága jelentısen növekszik, az életkori sajátosságokból
adódó krízishelyzetek csökkennek a hatékonyabb szakmai segítségnyújtást következtében. Családi
kapcsolatok erısödnek, a konfliktushelyzetek megoldása pozitív kimenettel valószínősíthetı, az
ellátásba az ellátott környezetében még fellelhetı segítı kapcsolatok bevonásával, illetve a segítı
beavatkozással.
Mennyiségben és minıségben kielégíteni a szociális területen belül jelentkezı igényeket, a
mélyszegénység csökkenése, az adósságcsapdák elkerülése, a gyermekszegénység csökkenése, a
külterületi hátrányok enyhítése érdekében.
Egészségügyi ellátással szoros együttmőködés kialakítása.
Szőrıvizsgálatok, egészségmegırzı programok szervezése a lakosság széleskörő tájékoztatása az
egészséges életmód fontosságáról.

II.

Más intézményekkel történı együttmőködés módja:

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szervezeti egységei napi szinten
folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot.
Az egységek szakmai munkájának növelése érdekében együttmőködik a kliens problémáját érintı
társszakmákkal:
- Nevelési –oktatási intézményekkel (óvoda, iskola, középiskola), Tegyesz, nevelıszülıi
hálózat, Gyermekotthon
- Egészségügy és szociális szolgáltatókkal (gyermek és felnıtt háziorvosok, szakrendelések,
kórházak, klinikák, , Csongrád Megyei idısotthon, Hajléktalan szálló, pszichiátriai otthon,
fogyatékos otthon.
- Rendvédelmi szervekkel: rendırség, polgárırség,)
- Hatóságokkal: (gyámhatóság, gyámhivatal, bíróság, pártfogó felügyelet, bevándorlási hivatal)
- Egyházakkal, civil szervezetekkel, alapítványokkal, érdekvédelmi szervezetekkel: (Máltai
szeretetszolgáltat, Magyar Vöröskereszt, Katolikus egyház, Sándorfalvi Kulturális Egyesület,
Kékszivárvány Mozgáskorlátozott egyesület, Lila Akác Nyugdíjas egyesület, Együtt
Egymásért egyesület, Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas klub, Dél- Alföldi Hivatásos
Nevelıszülık egyesülete, Dél –Alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet
Támogató Alapítvány, Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Sándorfalvi Helyi
Csoportja, polgárır egyesület, Sándorfalváért Alapítvány, Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Alapítvány, Sándorfalvi Gyermekmosoly egyesület, Sándorfalvi
Nagycsaládosok egyesülete, Sándorfalvi Száz Éves Életkorért Egészségügyi Alapítvány)
- Munkaügyi Központ, Magyar Államkincstár, OEP, Nyugdíjbiztosító
- Népügyvédje hálózat

III.

Szakmai programok:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
1.
A szolgáltatás célja:
A házi segítségnyújtás alapvetı célja:a településen élı, közülük szolgáltatást igénylı, rászorulók
számára egyenlı eséllyel hozzáférhetı szolgáltatást nyújtson. Ennek megfelelıen alapvetı cél a
településén a házi segítségnyújtás széleskörő megvalósítása.
A jól mőködı házi segítségnyújtás teremtheti meg a lakóhelyen, saját lakáson való ellátás

lehetı leghosszabb ideig történı fenntartásának feltételeit.
2.
A szolgáltatás feladata:
Az EESZI a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelıen személyre szabott, differenciált
szakmai munkával ellátja a településen az alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka
középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, a lelki
egészség biztosítása, ezzel a boldog békés öregkor megteremtése áll.
3.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövı kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:
Az ellátotti létszám 2011 évi alakulása:
Nyitó létszám (fı)
Új belépı(fı)
Kilépı (fı)
Záró létszám (fı)
49
16
24
41

•
•
•

A házi gondozók a szolgáltatást igénylık lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti
segítséget, ezzel elısegítve, hogy a rászorulók önálló életvitelük, minél hosszabb ideig
fenntartható legyen.
Ennek során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevınek:
• Az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzésével,
Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában,
A veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtásban,
Kapcsolatok fenntartásában, kialakításában.
Minden rászoruló idıs embernek biztosítani tudjuk, hogy minél tovább saját otthonában
élhessen, saját otthonában segítsük ápolását-gondozását, szükségleteinek megfelelı
szolgáltatásban részesüljön.
Ennek eredményeképpen:
• korszerősödnek és bıvíthetıvé válnak az otthon közeli ellátások,

•
•
•
•
•
•

a megfogalmazódó igényeknek megfelelı ellátások válnak hozzáférhetıvé,
biztosítottá válik a jogszabályi elıírások, ellátotti-, és szakmai elvárásoknak megfelelı házi
segítségnyújtás,
kitolódik a tartós bentlakásos intézménybe való bekerülés,
lehetıvé válik a súlyos krónikus betegek saját otthonukban történı ellátása,
együttmőködve az Otthonápolási Szolgálattal, ezáltal több idıs ember juthat a fenti
szolgáltatáshoz,
az ellátottak szükségleteiknek megfelelı gondozási idı biztosításával tudjuk a szakmai feladatot
biztosítani, max.: napi 4 óra
3.
Az ellátandó célcsoport jellemzıi:
Az idıskorúak több mint fele betöltötte a 70. életévét, ez a korosztály igényli leggyakrabban a
szolgáltatást. Fıként egyedül élı, idıs nık, mivel hozzá tartózóik külön, vagy más településen
élnek.
A 60- 70- 80 éven felüli éven népesség aránya a településen:

Szociális jellemzık:
Az idısek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenı tendenciát mutat. E
korcsoporton belül azonban jelentıs jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak
jelentıs részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az
egyszemélyes háztartásokban élık arányszáma magas, így az anyagi lehetıségeik erısebben
korlátozottak az átlaghoz képest.
Az EESZI folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élı idıskorú lakosság szociális és
egészségi helyzetét. A jelentkezı új ellátási igényeket a gondozási szükséglet vizsgálat után
azonnal biztosítjuk.
4.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége:
A házi segítségnyújtás feladata elsısorban az önmaguk ellátására saját erıbıl teljesen már nem
képes személyek saját otthonukban történı gondozása.
Vagyis a házi segítségnyújtás során gondoskodunk:
a.) azokról az idıs személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem
képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik

b.) azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint
szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik
ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
5.
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A feladatellátás módja:
• A gondozónı a ténylegesen elvégzett feladatokról gondozási naplót vezet, amelyben az
elvégzett feladatokat névre szólóan, a tevékenység leírásával és annak idıtartalmával
rögzíti.
Az ellátásban részesülı személy a segítségnyújtás tényét a látogatások alkalmával igazolja. A házi
gondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alap és
szakellátást nyújtó intézményekkel és az otthonápolási szolgálattal, valamint az otthoni hospice
szolgálattal, a komplex ellátás érdekében.
A szakmai vezetı gondozó és a szociális gondozó az ellátottal együttmőködve, igényeit
figyelembe véve gondozási tervet készít, amelyben az ellátottal kapcsolatos változásokat
figyelemmel kíséri és rögzíti.
A házi segítségnyújtást szakképzett és szakképzetlen fıállású gondozók, társadalmi gondozók
végzik.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt abban, hogy az ellátást igénybevevı
fizikai, mentális, szociális szükséglete:
- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen,
- meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
• A házi gondozás fontos szakmai feladata a prevenció illetve a rehabilitáció. Prevenció
abban az értelemben, hogy megelızzük a veszélyhelyzeteket, minél késıbb kerüljön az
idıs bentlakásos intézménybe, vagy egészségügyi intézménybe. Rehabilitáció abban az
értelemben, hogy átmeneti jelleggel is nyújtunk szolgáltatást, mőtétek, törések után, mely
feladatellátás során szorosan együttmőködünk az otthon ápolási szolgálattal,
gyógytornásszal.
A házi segítségnyújtás keretében már biztonságosan és elvárható színvonalon nem ellátható
idıskorúak esetén gondoskodni kell a mielıbbi bentlakásos intézménybe való bekerülésrıl.
A házi segítségnyújtásért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. A térítési díj
megállapításának szabályait a szociális törvény illetve annak rendeletei és a helyi rendelet
szabályozza.
6
A feladatellátás rendszeressége:
A fıállásban foglalkoztatott dolgozók és a tiszteletdíjas kollégák hétfıtıl péntekig, 0730-1530óráig
biztosítanak szolgáltatást.
A feladatellátás történhet:
- teljes gondozásban: minden feladatot a gondozónınek kell megoldania,
- rész gondozásban : csak bizonyos feladatok elvégzésére kérnek gondozónıi segítséget,
- rendszeresen – mindennapos gondozás
- heti 1-2 alkalommal történı gondozás keretében és
- határozatlan idıre szólóan,
- határozott idıre szólóan pl: betegség idejére.
A házi segítségnyújtás gyakoriságát a szolgáltatást igénylı gondozási szükségletét megállapító
„Igazolás”- ban foglaltak keretei között kell figyelembe venni. Amennyiben a szolgáltatást igénylı
nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak
megfelelı idıtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idıtartamban kell

nyújtani. A szolgáltatás nyújtása során minden esetben az ellátott szükségleteit vesszük
figyelembe, rugalmasan alkalmazkodva a változásokhoz. A segítségnyújtás során figyelembe kell
venni a szolgáltatást igénybevevı megmaradt képességeit, igényeit.

•
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7.
A feladatellátás formái, a házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozási
tevékenységek:
A házi segítségnyújtás formái:
• segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, a beszélgetés, bizalom elnyerése, és fenntartása,
meghallgatás, különös figyelmet fordítva a demens ellátottakra
étkeztetésben való segítségnyújtás a reggeliztetés, ebédeltetés, vacsora elıkészítése
az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzése, a mozgás, mozgatás
segítése
mobilizálás ágyban/segédeszköz használata
kiültetés, sétáltatás
öltözködésben segítségnyújtás
tornáztatás mozgásterapeuta irányításával
az ürítési szükségletek kielégítése
segítségnyújtás inkontinencia betét használatában
segítségnyújtás ágytál, szoba wc. használatában
vizeletgyőjtı zsák ürítése, cseréje
ápolási feladatok (orvos elıírása szerint)
gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, inzulin beadása
vérnyomásmérés, pulzus ellenırzés
hımérızés
gyógyászati segédeszközökhöz hozzájutás segítése
orvoshoz, szakorvosi vizsgálatokra kísérés
kórházi látogatás
segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában,
mosdatás, fürdetés, hajápolás
borotválás
bırápolás
körömápolás
szájápolás
öltöztetés, stb.
közremőködés a háztartás vitelében
különösen bevásárlás, ennek módja: a legközelebbi boltból maximum 5 kg-ig.
közremőködés a lakókörnyezet higiénéjének megtartásában, felmosás,
porszívózás, portörlés, ágyazás, mosogatás
mosás lehetıségének biztosítása
csekk feladás, ügyintézés
környezettel való kapcsolattartás elısegítése, orvos, családtagok,szociális intézmény, stb.
veszélyhelyzet kialakulásának megelızése, és/vagy elhárítása,
egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezése,
érdekvédelem, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás elısegítése,
adminisztrációk mindennapos vezetése, az egyéni gondozási tervek elkészítése, az ott leírtak
megvalósításának elısegítése, figyelemmel kísérése.
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További feladatok a szakmai vezetı gondozó munkakörében:
• a lakosság körében felmerülı igények folyamatos figyelemmel kísérése,
szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összekapcsolása,
szervezési, vezetési feladatok ellátása,
a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elısegítése,
a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre
juttatása,
kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,
más típusú ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése, tájékoztatás nyújtása a szociális
ellátások biztosításának feltételeirıl,
segíti a támogató, önsegítı csoportok szervezését, mőködését, segítséget nyújt az ellátást igénybe
vevınek hivatalos ügyei intézéséhez,
8.
Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az
EESZI által szerkesztett írásbeli kérelemre történik.
A szolgáltatásnyújtás elıtt az EESZI vezetıje, vagy az általa megbízott személy személyesen
felkeresi a szolgáltatást igénylıt, és egyszerősített elıgondozást végez, ha szükséges segít kitölteni
a Kérelem nyomtatványt, és elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, tájékoztatást nyújt a
szolgáltatás biztosításával kapcsolatban.
A házi segítségnyújtás kizárólag gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható, a gondozási
szükségletrıl az Alapszolgáltatási EESZI vezetıje „Igazolást” állít ki, mely 1 pl.-át a kérelmezı, 1pl.-át a hozzátartozó részére át kell adni.
A házi segítségnyújtást az „Igazolásban” meghatározott napi gondozási szükségletnek, illetve
a szolgáltatást igénylı szükségleteinek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani.
A házi segítségnyújtás igénybevételi kérelmét a házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai vezetıje
bírálja el – az intézményvezetı felhatalmazása szerint - a törvényi elıírások, illetve szakértıi
vélemény alapján.
Esetleges elutasításról az EESZI vezetıje az ellátást igénylıt írásban értesíti. Az ellátás
megkezdése elıtt az ellátást igénylıvel az EESZI vezetıje írásban megállapodást köt.

IDİSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
1.
A szolgáltatás célja, feladata:
Az idısek klubja nappali ellátás alapvetı célja, a szolgáltatást igénybevevık számára a nappali
ellátás elérhetısége biztosítva legyen. Módot adva ezzel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a
közösségi programokon való részvételre.
2.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövı kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:
A nappali ellátás alapvetı célja, hogy a saját otthonukban élı, valamennyi rászoruló számára
egyenlı eséllyel hozzáférhetı szolgáltatást nyújtson a településen.
Felméréseink azt mutatják, hogy elöregedési folyamat zajlik, továbbá folyamatosan nı az
egyszemélyes háztartások száma. Ezek alapján arra kell felkészülnünk, hogy a nappali ellátásban
egyre több idıs, magányos ember jelentkezik.

A településen élık egészségi állapota egyre rosszabb tendenciát mutat, illetve a családtagok egyre
sokasodó terhei mellett nem tudják felvállalni szeretteik napi gondozását. Egyre több az idıs,
magányos, ember.
Az EESZI szakmai tevékenysége a szociális területen felmerülı, megoldásra, kezelésre váró
problémák, élethelyzetek széles spektrumára terjed ki úgy, hogy a település lakosságának
valamennyi korcsoportja számára alternatívát kínál. Több évtizede jól mőködı intézmény
szakmailag felkészült arra, hogy az idıs személyek nappali feladatellátását teljes körően ellássa.
Az intézmény széleskörő tevékenységének köszönhetıen, a szakmai program megvalósításának
eredményeként a szociálisan, mentálisan, vagy egészségi állapotuk, aktuális élethelyzetük miatt
rászoruló lakosság segítséget, támogatást kap, következésképp a problémák kezelhetıbbé válnak,
tompulnak az egyéni, környezeti, a társadalmi feszültségek.
2.

Az ellátandó célcsoport jellemzıi:

A 18 évesnél idısebb népesség aránya a településen:

Szociális jellemzık:
Az idısek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenı tendenciát mutat. E
korcsoporton belül azonban jelentıs jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak
jelentıs részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az
egyszemélyes háztartásokban élık arányszáma magas, így az anyagi lehetıségeik erısebben
korlátozottak az átlaghoz képest.
Ellátási szükséglet:
Az EESZI folyamatosan figyelemmel kíséri a kistérségben élı idıskorú lakosság szociális és
egészségi helyzetét. A településen jelentkezı új ellátási igényeket a klubban azonnal teljesíteni
tudjuk.
4.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások, formái, köre,
rendszeressége:
A nappali ellátás hozzáférhetıségének - valamennyi a szolgáltatásra jogszabályilag jogosult
számára - biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült,
koordinált mőködésének.
A napközben igénybe vehetı szociális szolgáltatások is növelik a rászorulók biztonságát, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idıs ember saját otthonában élhessen.

A nappali ellátás olyan szociális ellátási forma, amelynek keretében elsısorban a saját
otthonukban élı, idıs emberek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra,
igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az ellátás elsısorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekre
terjed ki.
A ellátás keretében az igénybevevık részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelı
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A klub nyitva tartási idejét a helyi igényeknek
megfelelıen kell meghatározni, de az napi 6 óránál kevesebb nem lehet.
5.
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6.

A feladatellátás részletezése:
A fizikai ellátás során, az étkezésen kívül lehetıséget biztosít a saját ruhanemő mosására.
A személyi tisztálkodás keretében fürdési, körömápolási, hajápolási lehetıséget biztosít.
Folyamatos feladatot jelent a nappali ellátást szolgáló helyiségek felszereltségének
korszerősítése, a kellemes környezeti kultúra feltételeinek megteremtése.
A gondozók feladata a nappali ellátást igénybevevıknek a szükséges mértékő segítség
megadása.
A feltételek biztosításába, a környezet alakításába, szépítésébe az ellátást igénybevevık
aktív közremőködését is igényelni kell.
A pszichés gondozás keretében fı feladata; az ellátást igénybevevıknek a
kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása a közösségi lét elınyeinek
kiaknázása a szolgáltatáson belüli és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás.
Az érdemi és egyénre szabott gondozás feltétele a tagok otthoni környezetének
megismerése, a változások nyomon követése. (elıgondozás)
A pszichés gondozás keretében külön figyelmet kell fordítani az elszigetelıdés, a magába
fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erısítésére. Kiemelt figyelmet kíván az
megromlott családi kapcsolatok kezelése, helyreállításának segítése.
A mentális munka hatékonyságának növelését szakemberek (pszichológus,
pszichiáter)igénybevételével is erısíteni kell.
A szabadidı hasznos és tartalmas eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és
kulturális programok. Ezek elsıdlegesen a résztvevık igényeihez igazodnak, de
feltételezik a gondozók kezdeményezı szerepét is.
A programok sokszínősége biztosítja a szolgáltatást igénybevevık minél szélesebb
körének aktivitását. (dia és videó-vetítések, tudományos-, ismeretterjesztı-, egészségügyi
elıadások, élménybeszámolók, jogi ismeretek, környezetvédelmi elıadások, egyházi
jellegő rendezvények, ünnepi megemlékezések mősorok, közös fızések, bálok,
kirándulások, kulturális rendezvények megtekintése, termékbemutatók, felolvasások,
esetmegbeszélések, könyvtár, társasjátékok, közös névnapok illetve születésnapok,
ajándékkészítés, kézimunkázás stb.).
Az egészségügyi ellátás keretében a nappali ellátásban részesülık egészségi állapotának
figyelemmel kisérése, a szükséges egészségügyi ellátáshoz való idıbeni hozzájuttatás
biztosítása feladat. Kiemelt figyelmet kíván a szőrıvizsgálatokon való megjelenés
elısegítése.
A nappali ellátás igénybevételének módja
- A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje
kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetben az EESZI által szerkesztett
írásbeli kérelemre történik.
- A benyújtott kérelem alapján a szolgáltatás biztosítása elıtt elıgondozást kell végezni. Az
elıgondozás megszervezése a nappali ellátás vezetıjének feladata.

- A nappali ellátás szociális szolgáltatást csak a jogszabályi elıírásokban rögzített feltételek
megléte esetén lehet nyújtani.
- Az ellátás biztosításáról - az igényjogosultság elıírt vizsgálata után - a nappali ellátás
vezetıjének javaslata alapján az EESZI vezetıje dönt. Esetleges elutasításról EESZI vezetıje
az ellátást igénylıt írásban értesíti.
A nappali ellátást a szolgáltatást igénybevevı (jogosult) és az EESZI vezetıje közötti
megállapodás alapozza meg.

ÉTKEZTETÉS
A szolgáltatás célja:
1.
Az étkeztetés alapvetı célja, hogy a településen élı, rászorulók számára egyenlı eséllyel
hozzáférhetı szolgáltatást nyújtson.
Ennek megfelelıen alapvetı cél a városban a szolgáltatás színvonalának megtartása.
2.
A szolgáltatás feladata: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
 koruk,
 egészségi állapotuk,
 fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 szenvedélybetegségük, vagy
 hajléktalanságuk miatt.
3.
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.
Sándorfalva város területén a helyi rendeletben meghatározott rászorultsággal
rendelkezık számára az igényeiknek megfelelı szolgáltatást biztosítani. Szakorvosi
igazolás alapján a diétás étkezés biztosítása.

Az igénybe vevık rászorultsági feltétel szerinti megoszlása 2011:

Az ellátotti létszám 2011 évi alakulása:
Nyitó létszám (fı)
106

Új belépı(fı)
43

Kilépı (fı)
34

Záró létszám (fı)
115

Az étkeztetés biztosítása az intézménnyel szerzıdésben álló S-FOOD Gastronomy Kft
konyhájáról történik.
A szolgáltatást igénybevevık számára biztosítjuk az étel minıségi és tápanyagtartalmi feltételeit a
67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelıen.
Az étkeztetés igénybevételéért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek.
A térítési díj megállapításának szabályait a szociális törvény illetve annak rendeletei és a helyi
rendeletek szabályozzák.
4.

Az ellátás biztosításának módja:
 kiszolgálással, egyidejő helyben fogyasztással,
 elvitel lehetıvé tételével,
 lakásra szállítással valósul meg.
2011 évi összes étkezı megoszlása a kiszolgálás helye szerint:

Az étel házhoz szállításához szükséges 2 db csere ételhordó biztosítása, melynek tisztántartásáról
az ellátott köteles gondoskodni.
5.
Az ellátás igénybevételének módja :
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az EESZI által
szerkesztett írásbeli kérelemre történik.
Az étkeztetés igénybevételi az intézményvezetı bírálja el.
Esetleges elutasításról az EESZI vezetıje az ellátást igénylıt írásban értesíti.
Az ellátás megkezdése elıtt az ellátást igénylıvel az EESZI vezetıje írásban megállapodást köt.
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
1.

Tanyagondnoki körzeteink:

Sándorfalva város lakosságának 9 %-át kitevı létszám él külterületi szórt tanyákon ill. egyéb
külterületi lakott helyen: 735 fı.
I. Körzet által ellátott lakosok száma: 359 fı

Csuzdi dőlı, Kéri dőlı, Kuti dőlı, Kapczaszék, Csibafa, Fehérföldes dőlı
II. Körzet által ellátott lakosok száma: 376 fı
Kıvágó dőlı, Büdöstó, Szokony dőlı, Vedresszılı, Csikójárás, Nádastó
A külterületi térségre jellemzı tendencia:
2.
A növekvı nagyvárosi közterhek elöl menekülve jelentıs számú gyermekes család költözött ki a
könnyebb megélhetés reményében, mezıgazdasági ismeretek nélkül, nem lakhatás céljára épült
házakba. A kiköltözı családok komplex problémákkal küzdenek, munkanélküliség, egészségügyi
problémák, gyermeknevelési problémák, szenvedélybetegségek különbözı típusai, családon belüli
konfliktusok, anyagi, - megélhetési nehézségek Közüzemi szolgáltatások alacsony színvonalúak,
hiányosak (ivóvíz, gáz, vezetékes telefon nincs a célzott területen)
Megközelítési lehetıségeiket az átlagosnál jobban befolyásolják az idıjárási és útviszonyok, a
lakosság hatékony szociális és mentálhigiénés ellátását a lakosság szociális összetétele is. Alacsony
jövedelem szint mellett, sok az egyszemélyes háztartások aránya. Az itt élı idıs emberek
ragaszkodnak régi környezetükhöz, megszokott életmódjukhoz, otthonukhoz.
3.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
- a települési hátrányok csökkentése,
- a településen az életfeltételek javítása,
- a településen az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- fentieken túlmenıen a tanyagondnoki szolgálat a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz
igazodó egyéni és közösségi szintő igények kielégítését is biztosítja.
A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat
látja el.
- különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok,
- egyéb – szolgáltatás jellegő– feladatok.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik és napi rendszerességgel végzett
tevékenység különösen:
a.) közremőködés
- az étkeztetésben,
- a családsegítésben,
- óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása
- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:
- háziorvosi rendelésre szállítás,
- egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
- gyógyszerkiváltás,
A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen:
- a közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs rendezvények szervezése, segítése, azok
lebonyolításában való közremőködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári
kölcsönzés, stb.),
- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, egyéb lakossági
szolgáltatások.
4.
Az ellátottak köre:
A külterületen élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került személyek, családok.
Azok, akik szociálisan rászorultak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek
gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésrıl, valamint az alapvetı élelmiszerek

beszerzésérıl. Azon koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik önmaguk
ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
Azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk szállításáról más módon nem tudnak
gondoskodni, illetve a szállítás számukra aránytalanul nagy terhet jelent.
5.
A tanyagondnoki szolgálat feladat ellátásának módja, ellátottak köre:

Étkeztetés
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik azon személyek felkutatása, akiknek saját maguk
ellátása nehézségekbe ütközik és a napi meleg ebéd házhoz történı kihordása megkönnyíti
saját ellátását, ezzel életminısége javul. A tanyagondnok igény esetén végzi a szociális étkeztetés
házhoz szállítását. A rászorultakkal elbeszélget és amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban, vagy
bevásárlással, orvosi ellátással kapcsolatban igénye merül fel, egy erre a célra rendszeresített
füzetbe rögzíti azokat, és megoldásukra intézkedést tesz.
 Bevásárlás:
A tanyagondnok a felvett és rögzített bevásárlási kérelmeket alkalomszerően intézi. A kért
cikkeket a helyi élelmiszerboltban veszi meg. Minden vásárlásról köteles a bolti számlát (blokkot)
elkérni és a vásárolt árucikkeket a bizonylat ellenében elszámolni. Csak az azonnali elszámolás
minısül elfogadottnak.
 Családsegítésben való közremőködés
A tanyagondnok napi munkája során állandóan figyelemmel kíséri a település lakosságát, különös
gondot fordítva a veszélyeztetett családok életkörülményeire. Fel kell figyelnie az esetleges
függıségi betegekre (alkohol, drog, stb.), nem utolsó sorban a gyermekek helyzetére. Amennyiben
ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles jelzéssel élni.
A kialakult kedvezıtlen helyzeteket, krízisállapotokat figyelemmel kíséri és családgondozó
intézkedéseit támogatja. Figyelemmel kíséri a szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévı
családokat, felkeresi a magányosan élı lakosokat, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a
háziorvost. A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítésérıl.
A családsegítés kapcsán elıforduló szállítási feladatok kötelezı ellátásnak minısülnek. Mivel nem
rendszeres, hanem alkalom- és szükségszerő a szállítási feladat, ez a szolgáltatás bejelentés alapján
vehetı igénybe.
 Közösségi és szociális információk szolgáltatása
Ha a tájékoztatást kérı személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhetı el, a
tanyagondnok intézkedik az ellátási lehetıségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt
az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben.
 Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
- Mozgáskorlátozott személyek szállítása a háziorvoshoz, fogorvoshoz.
- Gyógyszerkiváltás:
- Egyéni kórházi, intézeti látogatás. Az ellátás megoldható, ha nem ütközik a kötelezı
feladatellátásával (igény alapján).
 Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása
A helyi nevelési – oktatási intézménybe történı be és haza szállítás.
Az ellátottak köre:
Óvodás, iskolás gyermekek.

 A tanyagondnoki szolgálat egyéb – szolgáltatás jellegő – feladatai:
a.) A közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs rendezvények szervezése, segítése, azok
lebonyolításában való közremőködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári
kölcsönzés, stb.).
Fenti rendezvényekre történı szállítás.
b,) Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történı szállítás. A szolgáltatás a helyi
önkormányzatot is érintı rendezvényekre vehetı igénybe. Az igénybevétel feltételeit, az indulás
és érkezés idejét az tanyagondnok hirdetés útján tudatja az érdekeltekkel. A szolgáltatás
alkalomszerő, igénybevétele díjtalan és a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezı feladatnak
minısül.
- Városi rendezvényeken való részvétel.
A tanyagondnok segédkezhet az önkormányzat rendezvényein, azok lebonyolításában részt vehet.
A feladat alkalomszerő, az intézmény vezetı utasítása alapján.
c,) Színház, mozi, kulturális és sport rendezvényekre történı szállítás. Szervezett keretek között, a
lehetıségekrıl a lakosság hirdetés útján értesül.
Az ellátottak köre:
Azok a rászorultak, akik maguk szállításáról – koruk, egészségi állapotuk, anyagi helyzetük miatt –
más módon nem tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.
b.) Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
- Hivatalos ügyekben történı szállítás.
A tanyagondnok közremőködik a jó kapcsolattartás érdekében:
- az önkormányzat és a lakosság között.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintı gondokat az önkormányzat felé
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a
visszajelzéseket továbbítani.
- szóbeli kapcsolattartás a lakossággal (problémák meghallgatása),
- az önkormányzati hivatal leveleinek kézbesítése, hirdetményeinek hirdetıtáblára történı
kihelyezése,
- az önkormányzat szórólapjainak kézbesítése,
- a feltárt problémák tolmácsolása az önkormányzat, illetve intézményei felé,
- a lakosság hivatalos ügyintézésének segítése oly módon, hogy kérelmeiket a tanyagondnok
továbbítja az önkormányzat, vagy más hivatalos szerv felé.
Az ellátottak köre:
A külterület lakossága.
e.) Egyéb lakossági szolgáltatások.
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem
tartoznak.
- Az önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási feladatok.
- A feladatellátással összeegyeztethetı anyag- és árubeszerzés az EESZI számára, stb.
6.
A tanyagondnoki szolgálat és az igénybevevık közötti kapcsolattartás és a
szolgáltatások igénybevételének módja:
Lehetséges kapcsolattartási módok:
- az önkormányzat rendelete alapján a külterületi lakosok számára alanyi jogon igénybe vehetı
szolgáltatás, a kapcsolattartás az igénybevételkor történik, pl: adott szolgáltatás elvégzésének
elismerésével (tevékenységi napló aláírása),
- a szolgáltatás igénybevétele írásos kérelem átadásával történik, ahol a kérelem továbbítója a
tanyagondnok. A kérelmezı igényét jelezheti az EESZI- nél is
A külterület lakossága a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesül a lehetıségekrıl. Az
igényeket a tanyagondnoknál és az EESZI-nél lehet leadni.

A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 3
munkanappal elıbb bejelenti és egyezteti a tanyagondnokkal, településen kívüli szolgáltatási
igényét pedig 5 munkanappal elıbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatteljesítés egyrészt a
bejelentés sorrendjétıl és fontosságától függ.
Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtıl, az
intézményvezetıvel le kell egyeztetni.
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele alkalmával az igények teljesítésének mérlegelésénél
elsısorban a kötelezı, alapellátási feladatok, valamint a gazdaságosság figyelembe vétele a döntési
szempont.

CSALÁDSEGÍTÉS
1. A szolgáltatás céljának, feladatának bemutatása
A Családsegítı szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a szociálisan rászorulók
részére saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból, illetve más okból származó problémáik
megoldásában.

Az általános segítı szolgáltatás keretében:
figyelemmel kísérjük a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárjuk a
nagyszámban elıforduló, az egyén és a család életében jelentkezı probléma okait és jelezzük
azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.
veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtetünk, ennek
keretében elısegítjük különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a
gyermekjóléti szolgálat, a idısek klubja, valamint a társadalmi szervezetek, és magánszemélyek
részvételét a megelızésben.
tájékoztatást adunk a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk;
közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervezünk
(üdültetés, táboroztatás, stb.) a mőködési területen élık számára;
segítséget nyújtunk az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek
vitelében;
meghallgatjuk az egyén, család panaszát és lehetıség szerint intézkedünk annak orvoslása
érdekében;
családgondozással elısegítjük a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását;
ellátjuk az Sztv. 37/C. §-ban megjelölt együttmőködési kötelezettségbıl fakadó
feladatokat.
elısegítjük és ösztönözzük a humán jellegő civil kezdeményezéseket;
kezdeményezzük a települési önkormányzatnál
a) az önkormányzat kötelezı feladatának nem minısülı ellátás,
szolgáltatás helyben történı megszervezését,
b) új szociális ellátások bevezetését,
c) egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek e törvényben
meghatározott vagy más speciális ellátását.
A családsegítı szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybevevı
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjedniük
az igénybevevı környezetére, különösen családjának tagjaira.

-

Kiskorú személyre az általános segítı szolgáltatás akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása az általános segítı szolgáltatás
keretében indult,
b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele
nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelıen biztosíthatók.
A családsegítı szolgáltatást az egyénre, családra vonatkozóan elkészített gondozási terv
alapján, segítı kapcsolat keretében tudjuk nyújtani.
A családsegítı szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása
térítésmentes
A családsegítı szolgálat együttmőködik a fentiekben említett intézményekkel,
személyekkel, tevékenységét összehangolja a gyermekjóléti szolgálattal.
A Családsegítı Szolgálat felkérésre környezettanulmányt készít.

A speciális segítı szolgáltatás keretében:
A rendszeres szociális segélyben részesülık számára beilleszkedést segítı programokat
biztosítunk. Az állami foglalkoztatási szerv által – az aktív korúak ellátására jogosult részére –
elıírt együttmőködési kötelezettség keretében az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot
formáló foglalkozás, tanácsadás, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési program
szervezése.
Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdık számára adósságkezelési
tanácsadást nyújtunk.
2. Az ellátottak körének, demográfiai mutatóinak, szociális jellemzıinek, ellátási
szükségleteinek bemutatása
A18 év feletti népesség számának alakulása(a Népesség nyilvántartás adatai alapján)

A rendszeres pénzbeli ellátásokban részesülık száma 2011. évre vonatkozóan:
Ápolási díjban részesülık:
Alapösszegő: 48 fı
Fokozott ápolási összegő: 26 fı
Idıskorúak
járadékában
8 fı
részesülık:
Aktív
korúak
ellátásában
148 fı
részesülık:
Lakásfenntartási támogatásban
274 háztartás

részesülık:
Közgyógyellátásban részesülık:

Átmeneti segélyben részesülık

Az együttmőködésre kötelezett kliensek száma 2011 évben:
Adósságkezelési
tanácsadás
Nı
Férfi
Összesen:

11 fı
3 fı
14 fı

Alanyi jogon: 121 fı
Normatív: 60 fı
Méltányossági alapon: 143 fı
Átmeneti segély: 121 fı
Élelmiszertámogatás: 263 fı
Gyógyszertámogatás: 32 fı

Rendszeres
szociális
segély
17 fı
15 fı
32 fı

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége
A családgondozóink feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális
munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok,
valamint a különbözı közösségi csoportok jóllétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
Az intézmény szakemberei segítséget nyújtanak a mőködési területen élı, szociális és
mentálhigiénés problémák vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylı személyeknek,
családoknak az ilyen helyzethez vezetı okok megelızésében, a krízishelyzet
megszüntetésében, valamint az életvezetési képességek megırzésében.

Szociális információs szolgáltatás
Célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és
szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az
igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
Ennek során részletes tájékoztatást kap a kliens az alábbiakkal kapcsolatban:
Az 1993. évi III. és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, valamint az egészségügyi ellátások

Helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások köre, feltételei,
és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdések

Helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások elérhetısége és
igénybevételük módja
társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátások, valamint a
fogyatékossággal összefüggı ellátások

az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı
szerv elérhetısége

az ellátások igényléséhez szükséges iratok
Ifjúsági ügyek

-

Ha a tájékoztatást kérı személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhetı el,
a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetıségek felkutatása
érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az
ügyintézésben.


Krízishelyzetet, veszélyeztetettséget észlelı jelzırendszer mőködtetése,
folyamatos kapcsolattartás

A családsegítı szolgálat
felhívja a jelzésre köteles szerveket a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése
esetén az arról való tájékoztatásra
beérkezett jelzést követıen felkeresi az érintett személyt, családot a családsegítés
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében
tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területen élı
személyeket
megteszi a szükséges intézkedéseket
tájékoztatja az intézkedésekrıl a veszélyeztetettséget jelzıt
figyelemmel kíséri az érintett személyt, családot, valamint a veszélyeztetett személy, illetve
család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit

Egyéni esetkezelés, családgondozás

A kliens jelentkezhet önállóan, illetve gyakrabban egy társintézmény irányítja hozzánk.
A kapcsolatfelvétel során elıfordul, hogy (különösen a társintézmények által irányított
klienseknél), hogy a kliens elutasító, nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, amihez
természetesen joga van. Ilyenkor korrekten tájékoztatjuk a lehetıségekrıl, felajánljuk az
intézmény szolgáltatásait. Ha a kliens ezek után sem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor
ezt aláíratjuk vele, és lezárjuk az esetet.
Együttmőködés esetén megfogalmazásra kerül a probléma,
megoldást keresünk. A megoldás lehetséges formái:
társintézményekkel közös esetkezelés. Elıfordulhat, hogy a
ki, hogy az ügyben más társintézményhez kell küldeni a
megoldható a problémája.

és ennek alapján a klienssel közösen
intézményen belüli, illetve más
részletes problémafeltárás után derül
kliens, családsegítés keretében nem

Az esetkezelés során megállapodást kötünk a klienssel, cselekvési tervet készítünk, és ennek
alapján folyik a segítı munka. A cselekvési terv alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a segítı a
problémamegoldás folyamatát. Amennyiben közösen sikerül megoldani a problémát, az
elérhetıségek és további szolgáltatások megadásával az eset lezárásra kerül. Ha a probléma
megoldása nem sikerül, újabb megoldást kell keresni.

Pszichológiai tanácsadás
Kéthetente délután pszichológus tart fogadóórát a Családsegítı Szolgálat épületében. Jelentkezni
és idıpontot egyeztetni ezeken a fogadóórákon lehetséges.
-


Rendszeres szociális segélyezettekkel történı munka
A rendszeres szociális segélyben részesülteknek kötelezı együttmőködni a családsegítı
szolgálat családgondozójával (szociális rendelet szabályozza).
A segély megállapításáról kapott határozat kézhezvételét követıen 15 napon belül az
ügyfelek a családsegítı szolgálatnál jelentkeznek, ahol megtörténik a nyilvántartásba.
A Beilleszkedési programról írásos megállapodást kell kötni a klienssel.

-

-

A beilleszkedési terv a közösen megfogalmazott probléma megoldásának, - a rövid és
hosszú távú célok megvalósítását segítı, - rövid és hosszú távú lépések bemutatása,
eszközök, technikák, módszerek mellérendelésével.
A beilleszkedési terv tartalmazza az együttmőködı felek jogait, kötelezettségeit,
nyilatkozatait.
A cél a segélyezett munkába állása, visszatérés segítése a munkaerıpiacra, a
munkaerıpiacon hátrányos helyzetőek társas kapcsolatainak javítása, az izoláció oldása, a
pszichés támogatás, az életminıség romlásának megakadályozása, a hátrányos helyzetbıl
adódó nehézségek kezelése.
A beilleszkedési program az alábbiakat jelentheti:



-

Együttmőködésre kijelölt szervekkel kapcsolattartás
Az egyéni képességeket fejlesztı vagy életmódot formáló
tanácsadásokon, munkavégzésre felkészítı tanácsadásokon való
megjelenés

A felajánlott, és iskolai végzettségének megfelelı oktatásban,
képzésben való részvétel

Elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való
együttmőködés
A családgondozó feladata, hogy nyomon kövesse, figyelemmel kísérje a kliens igényeit, és
ehhez alakítsa a beilleszkedési tervben megfogalmazottakat.
A beilleszkedési tervben foglaltakat évente értékelni kell.
Együttmőködés kimenetelei lehetnek:
Munkavállalás
Képzésbe kerülés
Más ellátásba kerülés
Jogosultság feltételeinek megszőnése
Az együttmőködés megszakadása


Adósságkezelési tanácsadás
Az ügyfelek a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıjénél jelentkeznek, és az ügyintézı által
igénylik a szolgáltatótól az igazolás kiállítását.
Az igazolás megérkezése után – ha jogosult a támogatásra -, kitöltik a nyomtatványokat, majd a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıje javaslatot kér a Családsegítı Szolgálat adósságkezelési
tanácsadójától.
Az adósságkezelési tanácsadó feladata:
a/
döntés elıkészítése, javaslattétel

tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeirıl

környezettanulmányt készít a lakásban élı személyekrıl, a lakás
jellemzıirıl

számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét
adósságtípusonként

megvizsgálja az adós háztartás gazdálkodását, fizetési kapacitását
megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erısségét az adósság
törlesztésére

javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának az
adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, a kezelésbe
vonandó adósság körére – figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztetı
adósságokra. (A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje ennek alapján hozza
meg a határozatot, melyet megküld minden érintettnek.)
b/
adósságkezelési megállapodást köt az adóssal



c/


-

-

folyamatos kapcsolattartás az adóssal legalább az adósságkezelés idıtartama alatt

A folyamatos kapcsolattartás során a tanácsadó figyelemmel kíséri az
adósságrendezés érdekében kötött megállapodások betartását, feltárja az
adósságkezelés idıtartama alatt felmerülı problémákat és okait,
közvetítıként részt vesz a megoldások keresésében, preventív
intézkedéseket hoz az újabb eladósodás elkerülése érdekében.

Adományok győjtése és közvetítés
A Családsegítı Szolgálat részére évente több alkalommal történik felajánlás (ruha,
bútorok, gyermekjátékok), amelyet továbbítunk a rászorulók részére.


-

A részletfizetési megállapodás megkötése után az ügyfél elıre megbeszélt
idıpontokban, havonta megjelenik az irodában, bemutatja a befizetett
csekkeket és a háztartási naplót, valamint megbeszélik az adósságkezeléssel
kapcsolatos problémákat.

Közösségi programok szervezése
Minden év októberében kerül megrendezésre az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény szervezésében az Egészséghét, ahol különbözı szőrıvizsgálatokon és
egészségmegırzéssel kapcsolatos elıadásokon vehetnek részt az érdeklıdök. Sokan
egész évben csak az Egészséghét keretein belül jutnak el vizsgálatokra.
Nyáron a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen kirándulásokat, programokat szervezünk
a rászoruló családok gyermekei részére, valamint ünnepekkor játszóházakat tartunk.

4. Az ellátás igénybevételének módja

Térítésmentes szolgáltatás, nem kell írásban kérelmezni

A szolgáltatást igénybevevık adatairól Forgalmi naplót vezetünk, az egy
alkalommal nem lezárható eseteket Esetnaplóban dokumentáljuk

Az együttmőködés lehet önkéntes – ebben az esetben a kliens együttmőködı, és a
probléma közös megfogalmazása után következik a lehetséges megoldások
keresése. Az esetnapló tartalmazza a kliens problémáit, a megfogalmazott célokat,
cselekvési tervet, a cél érdekében megvalósítandó feladatokat, valamint egy
együttmőködési megállapodást, amelyet mind a segítı, mind a szolgáltatást
önkéntesen igénybevevı kliens is aláír. Ezután kezdıdik a segítı folyamat.

Lehet kötelezı az együttmőködés (adósságkezelési szolgáltatás, rendszeres
szociális segélyben részesülık). Ebben az esetben az 1993. évi III. törvény 37/A.
§ c) pontja, valamint az 1993. évi III. törvény, 55/B. § (1) bekezdése alapján
történik az együttmőködésre kötelezés. Ebben az esetben is készül esetnapló,
illetve együttmőködés megállapodás. Mind az adósságkezelési tanácsadásra
vonatkozóan, mind pedig a rendszeres szociális segélyesekkel történı munka
során speciális dokumentációt használunk.

Sándorfalva Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezık
vehetik igénybe a szolgáltatást

A szolgáltatás indulhat jelzésre is. A jelzırendszer bármely tagja jelezheti a
családsegítı Szolgálatnak, ha segítségre szoruló személyrıl, vagy családról
szereznek tudomást.

Az igénybejelentés történhet telefonon, személyesen, vagy levélben. Az
igénybejelentés után a családgondozó elıre egyeztetett idıpontban találkozik a
segítségre szoruló személlyel, vagy családdal.

A családgondozó az elsı személyes találkozó alkalmával tájékoztatja a klienst a
családsegítı szolgáltatás feltételeirıl és tartalmáról



A kapcsolattartás helye az intézmény, valamint szükség esetén az igénybevevı
lakókörnyezete

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
1.
A szolgáltatás célja, feladatának bemutatása
A gyermekjóléti alapellátás során hozzájárulunk a gyermek egészséges fejlıdéséhez, jólétéhez, a
családban történı nevelkedés elısegítéséhez, a veszélyeztetettség megelızéséhez és a már
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történı kiemelésének
megelızéséhez. Családgondozóink személyes segítı kapcsolat keretében, a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.
Ezzel elsısorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlıdésének elısegítését
biztosítjuk, de nem hagyjuk figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat sem (iskolázatlanság,
munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.
A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körő, együttmőködésre kötelezett
jelzırendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttmőködve biztosítja a gondozási,
szolgáltatási és nevelési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel és módszereivel
történik.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer
mőködésének koordinálása, a kommunikáció, információáramlás csatornáinak feltárása és
megerısítése.

A gyermekjóléti szolgálat általános feladati:
Tájékoztatjuk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásról a
támogatáshoz való hozzájutás segítésérıl
Mentálhigiénés, nevelési tanácsot adunk, ill. a tanácsadások igénybevételének
lehetıségérıl tájékoztatunk, és segítséget nyújtunk a tanácsadás felkeresésében szociális
válsághelyzetben élı várandós anyákat segítjük és támogatjuk
Tájékoztatást nyújtunk a szülıknek az óvodáztatási támogatás igénybevételének
lehetıségérıl
Segítünk a hivatalos ügyek intézésében, a jogi képviselet lehetıségeiben és szükség esetén
támogatások megállapításakor, ellátások igénybevételének kezdeményezésekor
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élı gyermekek szociális helyzetét
A gyermek számára olyan szabadidıs programokat szervezünk, amelyek a családban
jelentkezı nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák,
karácsonykor, húsvétkor játszóházat, nyáron 5-6 alkalommal kirándulásokat, csoportos
sportos délutánokat szervezünk

-

-

-

-

Mint gyermekjóléti szolgálat szorosan együttmőködünk a Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálattal és a Gyámhivatallal, Családsegítı Szolgálattal
Családgondozást végzünk, hogy elhárítsuk a család mőködési zavarait
Családi konfliktusok megoldását segítjük különös tekintettel a válás, a gyermekelhelyezés,
a kapcsolattartás esetében kapcsolattartást biztosítunk nyitvatartási idıben.
Egészségügyi és szociális ellátást, hatósági beavatkozást kezdeményezünk
Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási- és nevelési tervét, a szülıvel és a
gyermekkel fenntartott segítı kapcsolat során elısegítjük a szükséges változások elérését
A jegyzı megkeresésére javaslatot teszünk a családi pótlék természetbeni formában
történı nyújtására, valamint az ehhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv készítése,
tartalmára, eseti gondnok személyére
A gyámhivatal megkeresésére haladéktalanul megkeressük a hozzátartozók közötti
erıszak által érintett családot, és szükség szerint alapellátásban gondozzuk a családot
Az ideiglenes megelızı távoltartást elrendelı határozat kézhezvételétıl számított 24 órán
belül felkeressük a hozzátartozók közötti erıszak által érintett családot és a gyermek
veszélyeztetettsége ügyében intézkedünk
Javaslatot teszünk a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyre
vagy annak megváltoztatására
A gyermekjóléti szolgálat speciális feladatai:

Kapcsolattartási ügyelet biztosítása
Mediáció közvetítése
Helyettes szülıi szolgálat szervezése

2. Az ellátottak körének, demográfiai mutatóinak, szociális jellemzıinek, ellátási
szükségleteinek bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat szakmai feladatait, mőködési és személyi minimumfeltételeit a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet. 700 fı gyermek/ körzetenként 1 fı családgondozót ír elı.
Településünkön 2011. december 31.-én 1578 fı kiskorút tartanak nyílván ennek alapján a
szolgáltatás, megfelel az elıírt személyi minimum feltételnek.
A 18 év alatti lakosság számának alakulása:(polgármesteri hivatal szociális iroda adati alapján)
Életkor
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
0-2
234
218
219
204
198
3-5
219
230
230
236
230
6-13
697
675
643
623
632
14
111
96
113
88
77
15-17
320
328
306
322
297
összesen
1581
1547
1511
1473
1437
Esetkezelések során 0-18 éves korig látjuk el a kiskorúakat.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységének adatai.(2009-2011)
Év
2009
2010
Ügyfélforgalom
1328
1637
Alapellátásban
álló
94
93
gyermekek

2011
2316
91

Védelemben álló gyermekek
33
33
41
Átmeneti nevelt gyermekek
3
6
7
A szolgáltatást a szociálisan hátrányos helyzetőek, a gyermeket egyedül nevelı szülık, a
gyermeket egyedül nevelı nagyszülık, mentális problémákkal küzdı szülık, gyermekek,
munkanélküliek, halmozott problémákkal küzdık, érdekérvényesítésben gyenge egyének,
családok, hátrányos helyzető, veszélyeztetett gyermekek, családok, állami nevelésbıl kikerülık,
devianciákkal élı szülık, fiatalkorúak veszik igénybe.
Évrıl –évre intézményünk forgalmában, a szolgáltatásainkat igénybevevı egyének, családok
számában növekedés figyelhetı meg.
A nık nagyobb arányban veszik igénybe szolgáltatásainkat, mint a férfiak, a nemek közt
megfigyelhetı alapvetı különbségek miatt. Nık nyitottabbak, problémák megoldására elıbb
motiváltabbak, probléma felismerı képességük fejlettebb, érzékenyebb. Elenyészı azok a
gyermekkorú személyek, akik szülı nélkül keresik meg a Szolgálatot. Inkább a 16-17 évesek jelzik
a családi konfliktusokat, és önként kérnek segítséget. Ha kiskorú a kliens, jellemzı hogy a
szolgáltatás igényléséhez a szülıvel együtt, vagy általában a szülı egyedül keresi fel az intézményt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık korcsoportos megoszlása és
korcsoportonkénti tartós betegek száma: (2009-2011 polgármesteri hivatal szociális iroda adati
alapján)
kor

2009

2010

2011

Gyerekek Ebbıl
Gyerekek
száma (fı) tartósan
száma (fı
beteg (fı)
0-6
146
13
157
7-14
205
12
235
15-18 74
1
92
19
35
1
36
Össz:: 460
27
517
A kiskorú lakosság 25%-a részesül kedvezményben.

Családok alakulása a
iroda adati alapján):
2009
Családok
Száma
1
82
gyerekes
2
98
gyerekes
3
36

Ebbıl
tartósan
beteg (fı
13
13
6
0
32

Gyerekek Ebbıl
száma
tartósan
(fı
beteg (fı
114
5
226
11
84
5
36
0
460
20

gyermekek száma szerint: (2009-2011 polgármesteri hivatal szociális
2010
2011
Egyedülálló Családok Egyedülálló Családok Egyedülálló
Szülı
Száma
Szülı
Száma
Szülı
48
100
56
99
54
43

116

42

100

38

11

41

9

37

12

gyerekes
4 vagy 5 8
gyerekes
6 vagy 2
annál
több
Összesen: 226

3

10

3

4

2

1

2

2

1

0

106

269

112

244

106

Az elmúlt években nagy arányban megfigyelhetı, hogy a családok számának 40 % -a egyedül álló
szülıként neveli gyermekét, gyermekeit.
Az egyedül álló vagy elvált szülık problémái közt jellemzı volt az anyagi, életviteli, foglalkozási
problémák, valamint az ügyintézés, felvilágosítás dominál. Emellett a családoknál kapcsolati, az
egyedül élıknél lelki- mentális problémák kerülnek elıtérbe.
Étkezési térítési díjkedvezmény alakulása: (2009-2011 polgármesteri hivatal szociális iroda
adati alapján)
Kedv. 100% 50% 0% Össz 100
50% 0% Össz 100
50
0% Össz
2009 200 200 .
%
201 201 .
%
%
201 .
9
9
2009 2010 0
0
2010 2011 2011 1
2011
Iskola 135
74
77
286
182
64
88
334
191
52
93
336
óvoda 87
36
129 233
99
48
104 251
91
44
122 257
A térítési díjkedvezményben megfigyelhetı, hogy a 100%-os támogatottak száma folyamatosan
növekszik, míg az iskolásoknál az 50%-ost kedvezmény csökkentı tendenciát mutat, addig az
óvodásoknál ez az adat változó.
Ingyenes tankönyvellátásban részesülık száma: (2009-2011 polgármesteri hivatal szociális
iroda adati alapján):
2009
2010
2011
Tartósan beteg gyermek
25
19
20
3 vagy 3-nál több gyermeke családban nevelkedı 181
164
102
gyermek
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülı
81
100
171
Sajátos nevelést igénylı gyermek
20
31
21
összesen
307
314
314
A kiskorú lakosság 20/-a ingyenes tankönyvellátásban részesül.
Óvodáztatási támogatása aránya:(2009-2011 polgármesteri hivatal szociális iroda adati alapján)
2009
2010
2011
Óvodáztatási
4
5
9
támogatás
Klienseink körében megfigyelhetı, hogy minél alacsonyabb iskolai végzettségő az adott személy,
annál inkább jelen van életében, családjában a játékszenvedély, az alkoholizmus, a dohányzás, az
agresszió, a pszichés megbetegedés, a családi konfliktusok nem megfelelı kezelése. A

problémákat nem beszélik meg a családtagok egymással, ezért szolgáltatásaink középpontjában a
segítı beszélgetések állnak.
Tapasztalataink alapján egyre több munkanélkülivel kerülünk kapcsolatba. A munkanélküliség a
munkahelyek megszőnése miatt ezek a családok problémái nehezen kezelhetıek, mivel a havi
jövedelmek csökkentek, a családfenntartónak alternatív megoldásokat kell igénybe venni az anyagi
nehézségek rendezése miatt. Jellemzı az adósság csapda, mivel rossz jövedelmei viszonyok miatt
a családok nem tudják banki hiteleket fizetni.
Az intézményünk forgalmában tapasztalható jelentıs növekedés. Ez jól tükrözi a
társadalmunkban megjelenı nehézségek, problémák emelkedését, amelyet a civilizációs ártalmak,
túlhajszolt életmód, a norma, - értékrendszer változás következtében jelentkezı anómiás állapot,
a társadalmi csoportok, rétegek között mélyülı szakadék, a periférián élı emberek számának
növekedése, a társadalmi beilleszkedési zavarok, devianciák emelkedése jellemez a társadalmigazdasági folyamatokban bekövetkezett változások miatt.
3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre,
rendszeressége:
A gyermek testi, lelki egészségének családban történı nevelésének elısegítése érdekében a
gyermek illetve szülıjét tájékoztatjuk mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi lelki egészségének biztosításával, családban
történı nevelkedésével.
Feladataink megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások,
információnyújtás, a tanácsadás, a családkonzultációs lehetıségek, a segítı beszélgetések, a
kapcsolat ügyeleti szolgáltatás, kérelmek, beadványok segítése, adományok közvetítése,
intézményi támogató levelek megküldése, csoportok szervezése, vagy a kliens csoportba való
eljuttatása szolgálja.

A gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében:
A veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszert mőködtetünk
A veszélyeztetı okokat feltárjuk és javaslatot készítünk ezek megoldására
Meghallgatjuk a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges
intézkedést
Fogadjuk a jelzést és a probléma jellegének megfelel intézkedést teszünk, melyrıl
tájékoztatjuk a jelzést tevıt
Együttmőködünk a közoktatási intézményekkel, a nevelési tanácsadóval, az egészségügyi
szolgáltatókkal. Különösen a védınıi szolgálattal, a háziorvossal, a házi gyermekorvosi
hálózattal, valamint más érintett személyekkel és szervezetekkel
Felkérésre környezettanulmányt készítünk

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
Családgondozást végzünk, hogy elhárítsuk a család mőködési zavarait.
Családi konfliktusok megoldását segítjük különös tekintettel a válás, a gyermekelhelyezés,
a kapcsolattartás esetében kapcsolattartást biztosítunk nyitvatartási idıben.
Egészségügyi és szociális ellátást, hatósági beavatkozást kezdeményezünk
Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási és nevelési tervét, a szülıvel és a
gyermekkel fenntartott segítı kapcsolat során elısegítjük a szükséges változások elérését
A jegyzı megkeresésére javaslatot teszünk a családi pótlék természetbeni formában
történı nyújtása, valamint az ehhez kapcsolódó pénzfelhasználási terv készítésére,
tartalmára, eseti gondnok személyére

-

A gyámhivatal megkeresésére haladéktalanul megkeressük a hozzátartozók közötti
erıszak által érintett családot, és szükség szerint alapellátásban gondozzuk a családot
Az ideiglenes megelızı távoltartást elrendelı határozat kézhezvételétıl számított 24 órán
belül felkeressük a hozzátartozók közötti erıszak által érintett családot és a gyermek
veszélyeztetettsége ügyében intézkedünk
Javaslatot teszünk a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyre
vagy annak megváltoztatására
Védelembe vételhez kapcsolódó feladatok:

A Gyvt. 68. § (1) bekezdése szerint „Ha a szülı vagy törvényes képviselı a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem
akarja, de alaposan feltételezhetı, hogy segítséggel a gyermek fejlıdése a családi környezetben
mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzıje a gyermeket védelembe veszi.”
A Gyermekjóléti Szolgálat a javaslatban közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó
adatait, illetve szükség esetén javaslatot tesz másik családgondozó kijelölésére. A kijelölt
családgondozó, elkészíti a gondozási-nevelési tervet, mely tartalmazza a veszélyeztetı
körülményeket, a kívánatos változásokat, a személyre lebontott feladatokat, a segítséget nyújtó
személyek és intézmények megjelölését.
Védelembe vételnél a családgondozó feladata, hogy a gyermek gondozását-nevelését
folyamatosan figyelemmel kísérje, a jegyzıt szükség szerint tájékoztassa, a gondozási-nevelési
tervben rögzített feladatok végrehajtását ellenırizze és ebben a gyermeket, és szülıjét támogassa,
vagy ha szükséges, a gondozási-nevelési tervet módosítsa. Ha a védelembe vétel nem vezet
eredményre, a családgondozó javaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.
Védelembe vétel felülvizsgálata során a családgondozó tájékoztatja a jegyzıt a végzett segítı
tevékenységrıl, és megindokolt javaslatot tesz a védelembe vétel megszüntetésére, vagy
fenntartására.


Családi pótlék természetben történı folyósításával kapcsolatos feladatok

ellátása:
A 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 91/f. §-a alapján a Közoktatási intézmény igazgatója
írásban jelzi a jegyzınek, hogy a gyermek igazolatlan mulasztásainak száma az tanévben elérte a
10 órát. 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a gyámhatóság végzés formájában figyelmezteti a
szülıt, értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, azonban 50 óra igazolatlan órától a jegyzı elrendeli a
gyermek védelembe vételét és az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek a 16.-ik
életévét nem töltötte be. Ha a 16.-ik életévét betöltötte, akkor Magyar Államkincstárnál kéri a
gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetését. A családdal együtt elkészítjük a
pénzfelhasználási tervet és megnevezzük az eseti gondnokot.
Az iskoláztatási támogatás szüneteltetetését a jegyzıi gyámhatóság 3 havonta felülvizsgálja, s
tájékoztatjuk a felfüggesztés eredményességérıl. Ha a gyermeknek továbbra is van igazolatlan
hiányzása a szüneteltetés fennmarad, ha a gyermeknek a felülvizsgálat idıpontban nem volt
hiányzása a jegyzıi gyámhatóság kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a támogatás
szüneteltetésének megszüntetését.

Óvodáztatási támogatás folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása:
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának
segítése.

Speciális szolgáltatásként kapcsolattartási ügyeletet tartunk, helyszínt
biztosítunk a kapcsolattartásra jogosult szülı részére, amennyiben a kapcsolattartás saját
otthonában átmenetileg nem oldható meg cél a kapcsolattartás konfliktusainak feloldása, a
kapcsolattartás normalizálása.

-

-


A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
A családgondozást biztosítjuk (otthont nyújtó ellátással, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgálattal együttmőködve) a család nevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javításához és a szülı-gyermek kapcsolat helyreállításához
Javaslattal élünk a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, módjának
megváltoztatására, ha a szülı körülményeiben, életvitelében változás állt be
A nevelésbevétel felülvizsgálatakor javaslatot készítünk a gyermek további sorsát illetıen
A családjába visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján
ellátjuk

A Gyvt. 40.§ (3), valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7.§ alapján a gyermekjóléti szolgálat
az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése,
veszélyeztetettségének megelızése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelı
kapcsolattartási speciális szolgáltatást tudja nyújtani. Alapvetı célja annak a gyermeki jognak a
biztosítása, amelyet a gyermeki jogokról szóló ENSZ Egyezmény 9/3. pontja úgy fogalmaz meg,
hogy a szülıjétıl elszakadt gyermeknek joga van rendszeres, közvetlen, élı kapcsolatot tartania a
tıle külön élı szülıjével is.
A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülı vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely
biztosítása.
Az intézmény a gyermekjóléti alapszolgáltatások kiegészítı gyermekjóléti szolgáltatásként mellett,
rendszeres és folyamatos pszichológiai tanácsadást biztosít a szakemberek és a kliensek részére. A
szolgáltatást a segítı munka során tapasztalt problémák megoldása érdekében ajánljuk a
családoknak. Az intézményt felkeresık részére a szolgáltatás a jogszabályi elıírásokban foglaltak
alapján folyamatosan biztosított, havi 2X2 órában.
4. Az ellátás igénybevételének módja, köre:

A szolgáltatást igénybe vehetik önként mindazok, akik a Gyermekjóléti
Szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszőnjön

Más intézmények jelzését követıen

Hatóság által kötelezett formában

Ellátottak köre: a 0-18 éves korosztály és családja
utógondozás esetén 18-24 éves korosztály
Az egységes „Gyermekeink védelmében” elnevezéső nyilvántartási rendszerben a gyermekjóléti
szolgáltató a célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeljük.
A családgondozók munkájukat a törvény és az intézmény belsı szabályzatai által elıírt kötelezı
formanyomtatványokon („Macis adatlapok”, IX. számú adatlap, Jelenléti ív, „Veszélyeztetettséget
jelzı lap”) és a szakmai csoporton belül rendszeresített formanyomtatványokon (nyilatkozat,
munkaterv, adományok nyilvántartása, stb.) vezetjük.
Az intézményi kliensforgalom a családgondozók által vezetett „Forgalmi Napló”-ban kerül
dokumentálásra.
Az adatok továbbítása a kötelezıen vezetendı nyilvántartási adatlapok és hatósági
dokumentumok átadásával történik.

VÉDİNİI SZOLGÁLAT

1. A szolgáltatás célja
A védınıi szolgálat célja, a családok egészségének megırzésére, segítésére irányuló preventív
tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásának a megelızése érdekében
végzett egészségnevelés.
Tevékenységünk központjában az általunk gondozott családok egészségvédelme, a betegségek
kialakulásának megelızése, valamint az egészségfejlesztés áll.
2. A védınık szakmai feladatai
A védını a szakmai feladatait Egészségügyi Minisztérium közleménye a Védınıi Ellátási
Standardok (VES) kézikönyvének figyelembevételével végzi.
A területi védını által elvégzendı feladatok:(49/2004.(V.21) ESZCSM rendelet 3 § - ban
leírtaknak megfelelıen: családlátogatás, tanácsadás nyújtása önállóan és szakorvossal
együttmőködve

Nıvédelem, ezen belül
A családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
Az anyaságra való felkészülés segítése,
A lakossági célzott szőrıvizsgálatok szervezésében részvétel;


-

-

-

Várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
Gyermekágyas idıszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal,

az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;

A gyermekek születéstıl - beiskolázásig terjedı gondozása, ennek során:
A családlátogatás, védınıi tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti
gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülı-gyermek kapcsolat kialakulásának, a
gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlıdéséhez
igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
Az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és
környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemık és gyermekek pszichoszomatikus
fejlıdésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
A szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való
táplálás szorgalmazása különösen az elsı 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes
technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira,
A szőrıvizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésrıl a házi
gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban: háziorvos) írásban történı értesítése,
A gyermek fejlıdését veszélyeztetı tényezı észlelésekor a háziorvos, illetve a
gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és
családjának fokozott gondozásba vétele,
A család felkészítése a beteg csecsemı és gyermek otthoni ápolására,
Az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylı, a krónikus beteg, a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élı, valamint a magatartási zavarokkal küzdı
gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttmőködve a
háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
A családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védıoltások fontosságáról, a védıoltások
szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak
szerint;
Az óvodában a védınıi feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a
külön jogszabályban foglaltak szerint;
Az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;

-

Családgondozás keretében,

a gondozott családban elıforduló egészségi, mentális és környezeti
veszélyeztetettség megelızése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes
életvitelhez, a harmonikus, szeretı családi környezet kialakításához,

soron kívüli családlátogatás végzése az iskolavédını írásbeli jelzése alapján,

a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás
kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek
önmaga által elıidézett súlyos veszélyeztetı magatartása vagy egyéb súlyos
veszélyeztetı ok fennállása esetén,

figyelemfelhívás a népegészségügyi szőrıvizsgálaton történı megjelenés
fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehetı ajánlott
szőrıvizsgálatokról,

tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetıségekrıl;

Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében,
szervezésében és megvalósításában részvétel.
 Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védını által önállóan ellátandó
feladatok 26/1997(IX.3.)NM rendelet 3.sz. melléklete)
Alapszőrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint:

testi fejlıdés (súly, hossz, mellkörfogat),

pszichomotoros, mentális, szociális fejlıdés,

érzékszervek mőködése (látásélesség, színlátás, hallás),

BCG-heg ellenırzése,

mozgásszervek szőrése (lúdtalp, gerincelváltozások),

golyvaszőrés,
Vérnyomásmérés

A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenırzése, testi, szellemi
fejlıdésük ellenırzése, regisztrálása. (kötelezıen a II. IV. VI. VIII. osztályban)
Gondozás:
A kiszőrt tanulókat gondozásba veszi és állapotát nyomon követi
Figyelemmel kíséri az eü. vagy szociális okból veszélyeztetett tanulókat,
A gyógyászati segédeszközöket használó tanulókat, meggyızi ıket az eszköz viselésének
fontosságáról
Szükség esetén kéri a területileg illetékes védını családlátogatást
Magatartási problémákkal küzdık számára foglalkozások szervezése

Elsısegélynyújtás
Az orvosi vizsgálatok elıkészítése, közvetlen segítése, végeztével a szükséges
fertıtlenítés elvégzése
A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdık életvitelének segítése.
Kiemelt feladata az egészségfejlesztés/nevelés, elsısorban az egészséges életmód támogatása, a
népegészségügyi program és az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében

Részvétel az egészségtan oktatásában, osztályfınöki órákon, elsısorban az
alábbi témákban:
Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,
Betegápolás, elsısegélynyújtás),
Családtervezés, fogamzásgátlás,

-

Szülıi szerep, csecsemıgondozás,
Szenvedélybetegségek megelızése.




Kapcsolattartás a szülıkkel (szülıi értekezlet, családlátogatás).
Tanfolyamok, klubok vezetése (csecsemıápolás, elsısegélynyújtás, tini klub),
Közremőködés a fogászati szőrések szervezésében, bonyolításában, az iskolai
szabadidı tevékenységben, túrákon, táboroztatásokon ellátja a munkakörébe
tartozó feladatokat











Alkalmassági vizsgálatok
Pályaválasztás segítése.
Testneveléssel, sporttal, gyógytestneveléssel kapcsolatos, isk. eü. feladatok
ellátása, közremőködés a pályaalkalmassági vizsgálatokban, tanácsadás

Közegészségügyi és járványügyi feladatok
A védıoltásokkal kapcsolatos szervezési, elıkészítési feladatok elvégzése
Tisztasági vizsgálatot negyedévente, tetvesség esetén szükség szerint
Járványügyi elıírások ellenırzése, szükség esetén intézkedés
Étkeztetés, iskolabüfé ellenırzése
Hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, illetve jelentési
kötelezettség esetén annak megtétele




Környezet-egészségügyi feladatok
Tantermek,

gyakorlati

helyek,

tornatermek

egyéb

kiszolgáló

helységek

ellenırzése,


hiányosságok észlelése, jelzése.

3. A gondozási feladataikat önállóan végzik, védınıi körzetek szerint (védınıi körzetek
száma: 3)


Védınıi fogadóórák idıpontjai:

hétfı, szerda, péntek: 8.00- 10.00

-


Védınıi tanácsadások idıpontja:
Önálló védını tanácsadás:
Várandós tanácsadás:
Elıször jelentkezık tanácsadása:
Csecsemı tanácsadás:

szerda:
csütörtök:
kedd:
kedd:

13.30-16.00
13.30-16.00
8.30-10.00
13.00-16.00

-

Iskolai fogadóóra:
Iskolaorvosi szőrések:

kedd
csütörtök:

9.45-12.00
8.00-10.00

Tevékenységük ellátása során kapcsolatot tartanak és együttmőködnek az egészségügyi alap- és
szakellátás, a gyermek- és családvédelem, a szociális intézmények, karitatív- és civil szervezetek
szakembereivel.
A védınıi munka során használt dokumentációk listáját a 49/2004 (V.21) 7. számú melléklete
tartalmazza.
A védınıi szolgálat 2011 évi statisztikai adatai:

350
300
250
Létszám

200

Veszélyeztetett Eü
Veszélyeztetett Szoc

150

Veszélyeztetett Eü +szoc

100
50
0
0 - 1 éves
1 - 3 éves
3 - 6 éves
7 -18 -éves Várandósok
száma
gyermekek gyermekek gyermekek gyermekek

Az év folyamán 61 gyermek született, de két csecsemı is családjával külföldre távozott, 52
várandós került felvételre, halvaszületés, csecsemıhalálozás nem volt.
Egy védınıi körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelı feladat látható el. Ennek értéke
eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felsı halártól 20%-kal térhet el.
Védınıi körzetben ellátott feladatok pontértéke:
•
•
•
•
•

várandós anya gondozása
0-6 éves gyermekek gondozása
oktatási intézményben a tanuló
gyógypedagógiai oktatási intézményben tanuló
egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatok végzése

3 pont/fı
3 pont/fı
1 pont/fı
2 pont/fı
250 pont/körzet

2011 október 1 igazolás alapján körzeteink pontszáma: 712 pont/ körzet

A védınıi szolgálat aktívan részt vett az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában,
valamint nyomon követték a nıvédelmi gondozás keretében a kiszőrt eseteket.
Heti rendszerességgel várandóstornát, negyedévente az elıször szülı anyák számára fogás, tartás
emelés foglalkozást tartanak, igény szerint pszichológus közremőködésével segítnek a
gyermekágyi pszichózis megelızésében.
Anyák napi ünnepséget és Anyatejes világnapi köszöntést szerveztek a kismamák részére.
Egészségnevelı órát tartottak a 5 - 6 - 7. osztályosok részére, valamint az iskola novemberi
rendezvénysorozatán játékos vetélkedıt tartottak.
A születés számok alakulása 2000- 2012 I. félév között (fı):
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Tanácsadások és családlátogatások számának alakulása:
I-III: körzet
Ellátottak

Önálló védınıi Orvossal tartott
Családlátogatások száma
tanácsadás
tanácsadás

0-1 éves gyermekek

297

257

952

1-3 éves gyermekek

118

126

794

3-6 éves gyermekek

167

111

754

7-18-éves
gyermekek

1

0

18

Várandósok

400

0

341

Az orvossal tartott tanácsadások a körzeti gyermekorvossal történnek, a várandós anyák
szakorvosi tanácsadását 2002 óta a szegedi centrális tanácsadóban végzik.

Iskolai szőrések alakulása 2010/2011 tanévben:
Kiszőrtek száma
Intézménybe
Szőrtek
íratottak
Évfolyam Létszám
száma
száma
látás hallás mozgásszervi túlsúly soványság egyéb összesen

575
összesen

2
4
6
8

62
70
68
67
267

62
70
66
66
264

5
10
10
12
37

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

5
10
5
6
26

0
1
1
1
3

5
2
4
4
15

17
23
20
23
83

Az iskolában az indexosztályok teljes körő szőrésére kétévente kerül sor, a kiszőrtek szakorvosi
ellátásban részesülnek, a szakorvos által elıírt terápiát nyomon követik. Az iskolai szőrések a
védınıi tanácsadóban valamint a gyermekorvosi rendelıben történnek az iskolaorvosi szoba
felszereltség hiánya miatt.

BÖLCSİDE
A 0- 2 éves korú gyermekek számának alakulása:

1. Az intézmény feladatai

Alapfeladatok
A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása- nevelése, testi-szellemi és pszichés
szükségleteinek kielégítése, harmonikus fejlıdésének segítése, az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
A gyermekekrıl szakképzett csecsemı-és kisgyermekgondozók gondoskodnak, akik jól ismerik a 0-3 éves
korosztály fejlıdésének sajátosságait.


Bölcsıde minıségpolitikája
Célunk a rugalmasság, kompromisszumkészség, családbarát bölcsıde. Az ellátás során
fontosnak tartjuk megteremteni a szükséges optimális személyi és tárgyi feltételeket, melyek
együttesen képesek biztosítani az ellátottak, szüleik és az intézményben dolgozók
megelégedettségét, valamint az új feladatok felvállalása iránti fogékonyságot.
2. Gyermekképünk:
Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan fejlıdı, élményekkel teli gyermek, aki képes
saját természetes kíváncsisága által tanulni és fejlıdni; szeretettel fordul az ıt körülvevı
világhoz (környezetéhez, felnıttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében
felmerülı problémáit életkorához mérten megfelelıen tudja kezelni, szükség esetén
segítséget kérni a megoldáshoz.
3. Kisgyermek nevelıképünk:

Kisgyermeknevelıink magatartásában az elfogadás, tolerancia domináljon. Szakértelmük
segítségével a gyermekek mindennapjait színes, fejlesztı hatású játéktevékenységgel
töltsék ki. Segítsenek megismerni a gyermeknek önmagát és az ıt körülvevı világot.
Alapozzák meg a gyermekben a megfelelı viszonyulásokat a világ dolgaihoz (szocializáció,
egészségnevelés, környezeti nevelés).
4. A bölcsıde bemutatása

A bölcsıdénk Sándorfalva Város Önkormányzatának az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézményének tagjaként látja el feladatát. 1953-ban lett bölcsıde az
épületbıl, csendes nyugodt környezetben található. 24 férıhellyel mőködött
intézményünk, majd 2011-ben 48 férıhelyre bıvült a bölcsıde.

Két gondozási egységben négy csoportszobával, kettı átadóval, három
fürdıszobával, terasszal, babakocsi tárolóval, HACCP-s fızıkonyhával, tálalókonyhával
mőködünk. A csoportokban 12 - 14 gyermek van elhelyezve.

Egy csoportszoba a csecsemı korosztálynak van kialakítva. A többi 3 szobában
általában a gyermekek két eves kor után kerülnek elhelyezésre.

A csoportszobák világosak és jól felszereltek. Minıségi játékeszközökkel,
mozgásfejlesztı eszközökkel lettek felszerelve. Minden szobában kialakítottuk a játszó
sarkokat /babasarok, fodrász, fızıcske, mesesarok, egyszemélyes bújókák, puha
pihenısarok/.

A gyermekek biztonságos, szép, esztétikus környezetben tölthetik napjaikat, ehhez
a kisgyermeknevelık ízléses, ünnephez kapcsolódó dekorációja is társul.
5. A bölcsıdei nevelés – gondozás alapelve


A családi nevelés elsıdlegességének tisztelete

A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége. A bölcsıde a családi nevelés
értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetıség szerint erısítve vesz
részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetıségeihez
mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Fontos
tehát a szülık számára lehetıvé tenni a tevékeny, különbözı szinteken és módokon
megvalósuló bekapcsolódást a bölcsıde életébe.


A gyermeki személyiség tiszteletének elve

A gyermeket – mint fejlıdı személyiséget – a kisebb körő kompetenciából fakadó
nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A bölcsıdei
nevelés-gondozás értékközvetítı és értékteremtı folyamat, amely a gyermeki személyiség
teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlıdésének
segítésére irányul.


A nevelés és gondozás egységének elve

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás
szőkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei,
lehetıségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.


Az egyéni bánásmód elve

A gyermek fejlıdéséhez alapvetı feltétel a felnıtt ıszinte érdeklıdése, figyelme,
megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetıség biztosítása az
egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerısítése, elismerése.
A kisgyermeknevelı meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelı környezet
kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és
pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlıdését. A

kisgyermeknevelı elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai,
kulturális … stb. hovatartozását, és a lehetıségek szerint segíti az identitástudat
kialakulását és fejlıdését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és
tiszteletben tartását.


A biztonság és a stabilitás elve

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” kisgyermeknevelırendszer, felmenırendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot,
alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához A napirend
folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épülésébıl fakadó ismétlıdések
tájékozódási lehetıséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események
sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos
hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a
szokások kialakulását.


Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerı, támogató, az igényekhez igazodó
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A biztonságos és tevékenységre
motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendı idı
biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának
megfelelı mértékő döntési lehetıség biztosítása a bölcsıdei nevelés-gondozás egyik
kiemelt feladata. A kisgyermeknevelı az élményszerzés lehetıségének biztosításával, saját
példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, kezelhetıvé
tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való
próbálkozások bátorításával segíti a tanulást.


Az egységes nevelı hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos,
hogy a gyermekkel foglalkozó felnıttek – a közöttük lévı személyiségbeli
különbözıségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és
pillanatnyi szükségleteinek megfelelı fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes
gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvetı
értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelıi
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.
6. A sándorfalvi bölcsıde nevelési- gondozási programja


Egészséges testi fejlıdés elısegítése

Intézményünk a megfelelı egészségneveléshez biztosítja az egészséges környezetet,
valamint az egészséges fejlıdést elısegítı nevelést-gondozást.


Egészséges táplálkozás

-

biztosítjuk a kornak megfelelı ételeket

-

biztosítjuk a nyugodt légkört

-

biztosítjuk a megfelelı idıt

-

biztosítjuk a gyermek számára saját helyet az étkezésnél


-

Tudatos testápolási szokások

kialakítjuk a tudatos testápolási szokásokat a gondozási mőveletek során

-

rendszeres testmozgás- napi szabadlevegın való tartózkodás biztosítása (rossz idı estén
teraszon)

-

biztosítjuk a napi testmozgást, megfelelı udvari mozgásfejlesztı játék, homokozó,
mászóka, bicikli, stb.

-

7.


Érzelmi fejlıdés, és szocializáció fejlıdése:
Derős légkör biztosítása, adaptációval járó nehézségek csökkentése.
Szoros személyes kapcsolat kialakítása a kisgyermeknevelıvel.
Bizalmon és elfogadáson alapuló kapcsolatok kialakulásának segítése, az együttélés
szabályai elfogadásának, az empátia és tolerancia fejlıdésének segítése.
Közös élmények szerzésének támogatása.
Kommunikatív képességek fejlıdésének segítése (meghallgatás, értı figyelem, kérdések
megválaszolása).
Speciális nevelési igényő gyermekek nevelése többlet figyelem ráfordításával, szükség
esetén szakember bevonásával.
A bölcsıdénk életének megszervezési elvei


Bölcsıdei felvétel rendje

A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/98. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsıdébe a
gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének
betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehetı fel, amelyben a gyermek a harmadik
életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és
óvodai jelentkezését a bölcsıde orvosa nem javasolja, bölcsıdében gondozható negyedik
életévének betöltését követı augusztus 31-ig.



Családlátogatás

Célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek, otthoni környezetben való megismerése.
Bölcsıdénkben törekszünk, hogy a családlátogatásra lehetıleg még a beszoktatást megelızıen
kerüljön sor. A családlátogatás lehetıséget ad az ismerkedésre, a gyermek mélyebb megismerésére
az ı biztonságot nyújtó környezetében. A gyermek mélyebb megismerésén túl a szülık további
információkat kaphatnak a gondozónıktıl a bölcsıdei életrıl, pl. a beszoktatás menetérıl, az
ezzel kapcsolatosan felmerülı problémákról; a napirendrıl; a játék lehetıség biztosításáról; a
bölcsıdei nevelésrıl, gondozásról stb., valamint a gondozónı is tájékozódhat a szülık
bölcsıdével kapcsolatos elvárásairól.



Beszoktatás menete, ideje

A beszoktatás terén a szülıvel együtt történı, legalább két hetes beszoktatásra törekszünk. Az
anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való
alkalmazkodást. A beszoktatás ideje alatt a szülıknek és a gyermekeknek lehetısége van arra,
hogy megismerhesse az intézményben dolgozókat, a szokásokat, kialakuljon az együttmőködı,
kölcsönös
bizalmi
viszony
a
család
és
a
bölcsıde
között.
A beszoktatás kezdeti szakaszában a gyermek édesanyjával vagy más gondviselıjével együtt tölt el
rövidebb, hosszabb idıt a bölcsıdei csoportban. A gondozónı a gyermek reakcióit figyelembe
véve veszi át az anyától a gondozási mőveleteket. A kisgyermek és a gondozónı között
fokozatosan kialakuló érzelmi kötıdés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában,

jelentısen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsıdei közösségbe, mérsékli az adaptáció során
fellépı stressz reakciókat (sírás, tiltakozás, szülıhöz való fokozott ragaszkodás stb.)
A beszoktatás elıre megtervezett beszoktatási ütemterv alapján történik. A beszoktatás ideje alatt
a gondozónık munkarendje úgy van kialakítva, hogy az anya bölcsıdei tartózkodása idején
figyelemmel kísérhesse az anya - gyermek kapcsolatát és minél több információt szerezhessen a
gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatosan.


Saját kisgyermeknevelı rendszer

A saját kisgyermeknevelı rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A saját
kisgyermeknevelı szoktatja be a gyermeket a csoportba, személye nem változik a gyermek
bölcsıdei tartózkodása alatt. A csoport gyermekeinek egy része 6-8 gyermek tartozik egy
kisgyermeknevelıhöz. Ezeket a gyermekeket a saját kisgyermeknevelı neveli-gondozza, ı kíséri
figyelemmel
fejlıdésüket,
arról
vezeti
a
feljegyzéseket.
Így több figyelem jut a gyermekekre, lehetıség nyílik az egyéni bánásmódra, a gondozónı jobban
megismeri a „saját” gyermeke egyéni igényeit, szokásait, problémáit.


Napirend

A harmonikus, biztonságot nyújtó bölcsıdei élet megteremtéséhez nyújt segítséget a folyamatos
és rugalmas napirend, mely egyszerő, a kisgyermek számára könnyen kiismerhetı, követhetı,
kiszámítható. A folyamatos és rugalmas napirend kialakításával a gyermekek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását
kívánjuk biztosítani. A napirendet csoportonként és évszakonként készítik el a gondozónık a
csoportvezetı gondozónı irányításával. Ehhez igazodva készül el a gondozónık munkarendje.
A folyamatos gondozáson belül az egymást követı események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A gondozás mellett törekszünk arra, hogy
minél több idı jusson a gyermeknek az önálló szabad tevékenységek megélésére, azaz a
játéktevékenységre.
8.

Bölcsıdénk nevelési, gondozási munkájának fıbb helyzetei (gondozás, játék,
mozgás, vers – mese, mondóka, ének, zene, alkotó tevékenység)

A bölcsıdében a nevelés és a gondozás egységet alkot. Valamennyi helyzetben biztosítani kell a
gyermek számára, hogy érdeklıdésének, pillanatnyi pszichés szükségletének megfelelıen
ismerkedhessen tárgyi és személyi környezetével. A nevelés és gondozás valamennyi helyzetében
biztosítani kell a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erısödését.

Gondozás:
Belsıséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelı és a gyermek között, amelynek elsıdleges célja
a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és szociális kompetencia kialakulásának
egyik feltétele, hogy a gyermek a kezdetektıl aktívan részt vehessen a gondozási helyzetekben,
szabadon próbálkozhasson, érezve a kisgyermeknevelı figyelmét, bíztatását, támogató segítségét.
A gondozás jelentısen befolyásolja a szokások kialakulását és az önállósodást.

Játék:
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, a világ megismerésének eszköze, a fejlıdés fontos
tényezıje. A kisgyermeknevelı feladata a játék feltételeinek biztosítása, figyelemmel kísérése,
szükség szerinti segítsége, újabb ötletekkel, a játék színesítése.

Mondóka, ének:
A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati állapotához igazodó ének,
mondóka, felkeltik érdeklıdését, formálják esztétikai ízlését, pozitív érzéseket kelt, érzelmi
biztonságot nyújt. Az ismétlıdések, a játékos mozdulatok erısítik a zenei élményt. Az ének,
mondóka derős légkört teremt a csoportban.
Vers, mese:


Hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlıdésére. A bölcsıdében az irodalmi és
népi mőveknek egyaránt helye van. Sokféle 10 helyzethez kapcsolódhat, alakulását a gyermek
pillanatnyi állapota, igényei befolyásolják.

Alkotó tevékenység:
Az örömforrás maga a tevékenység, nem az eredmény. A kisgyermeknevelı feladata a feltételek
biztosítása, technikák megmutatása, az alkotókedv ébrentartása, a gyermeki alkotások
megbecsülése, megırzése.

Mozgás:
A mozgás alapvetı formái kialakulásának idıszaka a 0-3 éves kor. Az egészséges gyermek
mozgásigénye nagy. A szabad mozgáshoz a feltételeket biztosítani kell mind a csoportban, mind a
szabadban. Mozgásfejlesztı játékok, minél nagyobb mozgástér, elegendı idı biztosítása
elengedhetetlen feltétele a harmonikus fejlıdésnek.



Tanulás:

Teljesítményelváráshoz kötött ismeretnyújtásnak bölcsıdében nincs helye. Bölcsıdés korban
minden tapasztalat vagy információszerzés tanulás. A tanulás folyamatos, jellemzıen utánzásos,
spontán tevékenység, amely nem szőkül le az ismeretszerzésre, a bölcsıdei élet egészét átszövi. A
bölcsıdében a fejlesztés nem direkt módon történik, hanem a feltételek megteremtésével. Az új
ismeretek nyújtását a gyermek spontán, önként választott ingerkeresésének, felfedezı játékainak
rendeljük alá.
9.

Kiemelt szakmai cél: Család bölcsıde kapcsolatának erısítése

Fontosnak tekintjük, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal és összehangoljuk
a gyermek családi és intézményes nevelését.


A szülık és gyerekek ismerkedhetnek a felvétel elıtt a bölcsıdével.


A kisgyermeknevelık családlátogatáson ismerkednek a gyermekekkel, lehetıleg
még a beszoktatás megkezdése elıtt.

Szülıvel történı fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek alkalmazkodását
az új környezethez.

A szülık és a kisgyermeknevelık a reggeli érkezés és a délutáni hazaadás
alkalmával tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményekrıl és
változásokról.

Az üzenı füzetben rendszeresen tájékoztatást adnak a kisgyermeknevelık a
gyermek fejlıdésérıl, változásokról.

Szülık kezdeményezhetnek beszélgetést a saját kisgyermeknevelıjével, bölcsıde
vezetıvel, intézményvezetıvel, és szaktanácsadóval (pszichológussal).

Szülıcsoportos beszélgetést szervezünk adott témáról az azonos csoportba járó
gyermekek szülei számára, a saját gondozónı vezetésével.


A szülıi értekezletek alkalmával tájékoztatást adunk az éves programokról.



Rendszeresen tartunk nyílt napokat.


Hagyományainknak megfelelıen együtt tartjuk a családokkal a jeles napokat,
ünnepeket.

Az ünnepekhez kapcsolódva ötleteket adunk és segítséget nyújtunk házi készítéső
díszek, játékok elkészítésében.


Nevelı munkánkban gyermekközpontú szemlélet érvényesül.

Ennek érdekében havonta szervezünk nyílt napokat, hogy a szülık, leendı szülık betekintést
nyerjenek a bölcsıdei életbe.
Napirend a bölcsıdében:
6.00 - 8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.10
12.10 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00

Érkezés a bölcsıdébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.
Reggelizés.
Fürdıszobai gondozás gondozási sorrendben, szájápolás, fogmosás, játék.
Tízóraizás, játék a szobában.
Öltözés idıjárástól függıen udvari játékhoz, játék a szobában vagy az udvaron
Fürdıszobai gondozás gondozási sorrendben, játék a szobában vagy az udvaron.
Ebéd.
Alvás, gondozás ébredési sorrendben, játék a szobában.
Uzsonnázás, játék a szobában.
Játék, távozás a bölcsıdébıl.

IV. AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
A kapcsolatfelvétel történhet:
a) önkéntes alapon
• a szolgáltatást igénylı személy vagy hozzátartozója, gyámja, gondnoka- személyes, vagy telefonos,
vagy írásos - kérésére
• Társszakmák, civil szervezetek-szóbeli vagy írásos – jelzésére
b) kötelezéssel:
• hatósági határozattal
Személyes kapcsolattartás
• Az intézmény hivatalos helyiségében
• A kliens lakásán

V. A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ HELYI TÁJÉKOZTATÁS
MÓDJA
Az általános tájékoztatás formái:
• Szórólapok
• Helyi kábel televízió, önkormányzat honlapján
• Kisbíró nevő helyi sajtó közremőködése
• Az érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása
• Az oktatási intézmények, egészségügyi intézmények értesítése
• Az Önkormányzat hirdetıtábláján való közzététel
• A különbözı szakterületek tanácskozásán nyújtott tájékoztatás

VI. ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ
SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
Az ellátottak általános jogai:
 Az intézménnyel jogviszonyban állók, és ellátásra jogosultak érdekvédelmét az
érdekképviseleti fórum látja el. Mőködését, összetételét az érdekképviseleti fórum mőködési
szabályzata tartalmazza.
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevı ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körő ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülı
számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy
speciális jogokat is biztosítani kell.
 A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlı bánásmód követelményét meg kell
tartani. Az ellátást igénybevevı jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek
mellett lehet vizsgálni.
 Az ellátást igénybevevınek joga van az intézmény mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetıje
évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható
helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevı
részére. A tájékoztató tartalmazza
 az intézmény mőködési költségének összesítését,
 az intézményi térítési díj havi összegét,
 az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevıket megilletı alkotmányos
jogok maradéktalan és teljes körő tiszteletben tartására, különös figyelemmel
 az élethez, emberi méltósághoz,
 a testi épséghez,
 a testi-lelki egészséghez való jogra.
 Az ellátást igénybevevıt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az ellátást igénylı adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az
intézményvezetı köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott
egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos
információkról más ellátást igénybevevı, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen
tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevı szociális rászorultságának tényére.

 Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képezı tárgyai, illetve
mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon
tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élık testi épségére. A
veszélyeztetı tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenırzését a
házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.
 Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre
szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eü.tv.) betegek jogait szabályozó rendelkezéseire.
 Amennyiben az ellátást igénybevevı egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezetı segítséget
nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselıjét, vagy az ellátott jogi képviselıt az
ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
 Az intézményvezetı tizenöt napon belül köteles a panasztevıt írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményérıl. Amennyiben az intézményvezetı határidıben nem intézkedik,
vagy a panasztevı nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétıl számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

Speciális jogok:
A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen
a) az akadálymentes környezet biztosítására,
b) az információkhoz, az ellátottat érintı legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítására,
c) a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy - javítás
lehetıségeinek megteremtésére,
d) az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartására,
e) társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történı kapcsolat létesítésére,
kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére.
A szociális szolgáltatást végzık jogai:
 A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
 Közfeladatot ellátó személynek minısül az alábbi munkaköröket betöltı személy:
a) a házi segítségnyújtást végzı szociális gondozó, ideértve a vezetı gondozó,
b) a családgondozó,

c) az elıgondozással megbízott személy.

Sándorfalva, 2012 június 19
Vári Istvánné
intézmény vezetı

