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I. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FELADATELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Intézmény fenntartójának neve:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Az Intézmény fenntartójának székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Az Intézmény neve:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Az Intézmény székhelye:
A szakmai egység neve:

Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai egység központi telephelye: 6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6.
Tel/fax: 77/423-290
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek
Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel.: 77/442-098
Harkakötöny, Kossuth Lajos u. 1.
Tel.: 77/489-045
Pirtó, Dózsa György u. 18.
Tel.: 77/540-010
Kelebia, Ady Endre u. 114.
Tel.: 77/454-550
Tel.: 77/457-600
Kisszállás, Fő u. 39.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Tel.: 77/407-506
Tompa, Szabadság tér 4/a
Zsana, Kossuth u. 3.

Tel.: 77/551-525
Tel.: 77/590-001

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ szervezeti szakmai intézményegysége.
-

Feladatellátás módja, előírásai, kötelmei, sajátosságai a szakmai programban külön

fejezetben megfogalmazva.
Feladatkörét, tevékenységét a 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt), a 1993. évi III. törvény (Szt), a 2011. évi
CXII. törvény „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”, az 1/2000. (I.
7.) SzCsM, a 149/ 1997. (IX.10) Korm. rendelet, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet és a
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet szakmai előírásai szerint végzi. 1
A feladat jogszabályban előírt ellátása érdekében Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.
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1. A szolgálat szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információk
1/1. Munkáltatói jogkörrel Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetője rendelkezik.
Szakmai vezető: a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban Szolgálat) vezetője
1/2. Szakmai létszám, végzettség:
A hatályos szakmai létszámnorma előírások szerint (15/1998 NM rendelet).
Részletezve a Szolgálat feladat-ellátási rendjénél.
Munkaköri leírások az aktuális jogszabályoknak és
megfogalmazottaknak megfelelően történtek kialakításra.

a

HTKT

SZSZK

SZMSZ-ében

A munkatársak változó munkahellyel azon a településeken is ellátják feladataikat, ahol az ellátás
szükségessé válik.
1/3. Gazdálkodása:
Nem önállóan gazdálkodó intézményegység, elkülönített költségvetési keretszámokkal, gazdasági
és munkaügyi feladatait a HTKT SZSZK Gazdasági és Műszaki Szervezete látja el.
1/4. Bélyegző formátum és használat:
Körbélyegző:
„ Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.”
A körbélyegző sorszáma feladat-ellátási helyenként változik,
külön nyilvántartás (ld. 1.sz. melléklet) szerint.

Fejbélyegző:
„Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
OTP 11732064-15761581
Adósz.: 15761581-2-03
Tel/fax: 06-77/422-022
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1/5.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának koncepciója, elvei:

Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó,
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek, családok
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.
A Szolgálat tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra,
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és veszélyek
teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település közigazgatási területén
lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a városban tartózkodó
hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó
személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait. Szociális információs szolgáltatás
vonatkozásában az igénybevevők lehetnek Magyarországon élő magyar állampolgárok,
bevándorlási engedéllyel rendelkező személyek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, a
magyar hatóság által menekültként elismert személyek.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.
A családsegítés a szociális biztonsági rendszeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény,
amely a gondoskodást nyújtó segítő és a szolgáltatást igénybevevő személy együttműködésén
alapul, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és
módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, különböző közösségi csoportok
jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, jólétének a
családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja
helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Tevékenysége során együttműködik a családdal.
Ennek érdekében a rendelkezésre álló források bevonásával segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez,
illetve gondoskodik a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. Közreműködik családjából bármely
okból kikerült gyermek biztonságának, korához és szükségleteihez igazodó gondozásnak,
nevelésnek és egészséges személyiségfejlődésének biztosításában.
Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására,
és együttműködik a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokban.
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A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán jelentkező
feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén illetékességgel bír
(Gyvt 94 § (4) alapján).
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek szülője
vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely
ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
tartani.
A család és gyermekjóléti szolgáltatás egyéb feladatai keretében elősegíti és ösztönzi a humán
jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatoknál: az
önkormányzatok kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő
megszervezését, valamint egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a Szociális Törvényben
(Szt.) és a Gyermekvédelmi Törvényben (Gyvt.) meghatározott vagy más speciális ellátását.

2. Az ellátási terület bemutatása, főbb jellemzői
A Kiskunhalasi járást 9 település alkotja: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó,
Balotaszállás, Pirtó, Harkakötöny és Zsana. A térséget közúton Kecskeméttől az 54–es úton, majd
Soltvadkerttől az 53–as úton, Szeged felől az 5408 számú úton, Baja felől az 55-ös főúton lehet
megközelíteni. A Budapest-Kelebia vasútvonalon a fővárosból 2 és fél óra alatt érhető el. A járás
826 négyzetkilométer területű. A két városból és 7 községből álló övezetben öt település minősül
társadalmi gazdasági szempontból elmaradottnak. Bács-Kiskun megye lakónépességének 8,7 %-a él
ebben az országosan közepes nagyságúnak minősíthető járásban.
A járás területfejlesztési szempontból az un. felzárkózó térségek sorába tartozik. Társadalmi
gazdasági szempontból hátrányos helyzetűnek minősített. (A 311/2007. /XI.17. kormányrendelet
szerint meghatározott kistérségek besorolása alapján) Infrastruktúrája részben épült ki, a nagy
vonalas infrastruktúrák (autópálya, autóút) hiánya, illetve fejletlensége jellemzi: az 53-as és 55-ös
főút halad át rajta, a tervezett M9-es gyorsforgalmú út megépítésével csak hosszútávon lehet
számolni. Az alsóbbrendű útvonalak fejlesztése során előrelépés volt a Kiskunhalas – Jánoshalma út
javítása, illetve az M5-ös autópálya megközelíthetőségét kívánja javítani a Kiskunhalas –
Kiskunfélegyháza közötti útfelújítás, melynek azonban csak Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti
szakasza készült el. A vasútvonal fejlesztése ugyancsak régóta várat magára.
Az ellátó intézményrendszer zöme Kiskunhalason összpontosul. Sok a szociálisan, vagy egyéb
szempontból hátrányos család. Jellemző az alkoholizmus, öngyilkosságok, depressziós betegségek
magas aránya. A települések számos tanyai, külterületi lakott hellyel rendelkeznek, ahol a lakosság
nagy része szegény, illetve idős.
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat az
idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú valósan
munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
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A jelenlegi kliensek, illetve gyermeket nevelő családok között sok az alacsony jövedelmű, inaktív
társadalmi státuszú. Magas a munkanélküliek, nagycsaládosok, a rokkant nyugdíjasok, a
megváltozott munkaképességűek, a szenvedély- és pszichiátriai betegek, valamint az egyedül élők
aránya.
Veszélyeztető tényezők: a társadalmi rétegek fokozódó leszakadása; a foglalkoztatottak számának
csökkenése, a romló egészségi állapot; a korösszetétel kedvezőtlen alakulása; a lakhatás
biztosításában jelentkező bizonytalanság; az adósságot felhalmozók számának növekedése; a tanyán
élők hátrányos helyzete, a munkanélküliek számának növekedése, szociális bérlakások alacsony
száma.
A kistelepüléseken a munkanélküliek jelentős része fizikai foglalkozású, elhelyezkedésre kevés az
esélyük, alkalmi munkákból próbálják pótolni a kieső jövedelmet.
Az utóbb időben – összhangban az országos tendenciákkal – egyre jelentősebb mértékben nőtt a
tartósan, vagy rövidebb ideig szóló külföldi munkavállalók száma, akik esetenként gyermeküket is
magukkal viszik, vagy itthoni rokonokra bízzák. Ez sajátos – számát tekintve újszerű - feladatot
jelent a gyermekvédelem számára is. Kiemelt figyelemmel kísérjük a külföldön munkát vállaló
szülők gyermekeinek sorsát.
A gyermekszületések számának tendenciózus csökkenése miatt a gyermekellátás, oktatás területén
is bizonyos válságjelenségek tapasztalhatóak, amelyet súlyosbít a központosított irányítási rendszer,
a rugalmatlanná váló intézmények negatív hatása. Ennek következményei az oktatás és egyéb ellátó
intézmények számának csökkentése, és az ezzel együtt járó intézkedések hátrányos hatása. Hasonló
a helyzet járás intézményeiben is. Tompa. Kisszállás és Kelebia esetében a hátrányos helyzetű
tanulók száma eléri az összlétszám felét, a többieknél is meghaladja az egyharmadot.
Tompa, Kisszállás viszonylatában az alsó tagozatosok létszáma meghaladja a – kilépő – felső
tagozatosok számát, a többi településen azonban itt is fogyás mutatkozik. A csoportok átlaglétszáma
változó.
A - sajátos településszerkezetből és a fenntartóváltásokból is eredeztethetően - HH és HHH tanulók
túlreprezentáltsága egyes intézményeknél, differenciálási lehetőségek, csoportbontások csökkenése,
megnövekedett utazási idő, iskolai szabadidős tevékenységek – klubok, szakkörök – megszűnése
érezhetően negatív tendenciákat erősít fel. Az általános iskolák közül létszámarányához képest
különösen magas az állami általános iskolákban a hátrányos helyzetű családokból iskolába járó
gyermekek száma. (A Kiskunhalasi Általános Iskolában gyakorlatilag minden gyermek ebből a
körből kerül ki.). A tankötelezettségi korhatár leszállítása tovább rontott a helyzeten, egyre nő a
csellengő, vagy ellenkezőleg: életkorához nem illő munkát végző, 16-18 év közötti fiatalok száma.
Munkánk jelentős részét teszi ki a tankötelezettségre vonatkozó jogszabályi változások nyomonkövetése, az abból adódó feladatváltozás – korábban többnyire egybeesett a tankötelezettség és a
gondozás végső határideje (18. életév), a gyermek kettős – intézmény/szolgálat – látókörben volt, a
két éve azonban – felmenő rendszerben – ez megszűnt.
Magántanulóval viszonylag ritkán találkozunk, minden esetben kikérik szakmai véleményünket.
A megye és a járás déli része végig határszakasz. Az utóbbi időben - 2014-2016-os év - jelentősen
megnőtt az illegális migránsok száma.
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A városban befogadó őrzött szállás, illetve menekültügyi őrzött befogadó központ is működik.
2016-tól ki vagyunk jelölve a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs
szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésére. Amennyiben ilyen jellegű megkeresés,
jelzés érkezik, ellátjuk a jogszabályban előírt feladatokat. 2016-ban nem érkezett ilyen megkeresés.
Jelenleg ugyanakkor az az általános tapasztalatunk, hogy a migránsok csak átmenetileg
tartózkodnak a térségben, az első adandó alkalommal továbblépnek. Így eddig nem volt ilyen
jellegű feladatunk – óvoda/iskoláztatásban, szabadidő-szervezésben, ellátások biztosításában való
közreműködés.
Bár civil szervezetek sokasága létezik, az önfenntartó és befolyásoló erejük kicsi. Közülük mind
kistérségi, mind helyi szinten többel kapcsolatunk van szociális és karitatív feladatellátásunk során.
Az elmúlt években egyre gyakrabban – a szabadidő értelmes eltöltése érdekében –
sportegyesületekkel működünk együtt.
A vállalkozások zöme mikro- és kisvállalkozás, alacsony munkahelyteremtő képességgel és
tőkeerővel. A nagyobb vállalatok száma kevés, elvétve adnak lehetőséget beszállítói kör részére. A
mezőgazdasági területek jelentős része gyenge termőképességű, nem alakultak ki a korszerű
termelési-értékesítési struktúrák.
Jelentős a külterületi, tanyai népesség. Az utóbbi időben egyre több gyermekkel rendelkező család
is kiköltözik a tanyákra a megélhetési gondok elől menekülve. Az elmúlt évben készült egy
komplex felmérés a tanyai szociális problémák definiálásához, ennek tapasztalatait felhasználjuk
napi munkánk során. Jó és kölcsönösen hasznos a kapcsolatunk a tanyagondnoki szolgálattal,
valamint a helyi mezőőrséggel.
Munkánk egyik központi eleme a családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermek
veszélyeztetésével együtt járó erőszakos jelenségek, elhanyagolás, bántalmazás csökkentése, vagy a
jelzőrendszer tagjainak bevonásával történő kezelése.
2/1. A térség települései:
Kiskunhalas
Kiskunhalas város állandó lakosainak száma (2018. évi adatok alapján):
0-18 éves korúak száma (2018. évi adatok alapján):

28532 fő
4777 fő

Kiskunhalas Bács-Kiskun megye negyedik legnépesebb városa. A felzárkózó kisvárosok közé
tartozik, közigazgatási területe 22782 ha – ebből 1396 ha belterület, 21386 ha külterület.
Közlekedési csomópont, vonzáskörzetébe a tőle 20-30 km-re levő települések tartoznak, ahol
mintegy 80 ezer lakos él.
A város környezetének jellegzetessége, hogy 10 km-es körzetben homokbuckás tanyavilág veszi
körül. Az állandó népesség 13%-a külterületen tanyákban él.
Kiskunhalas népességszámára a lassú fogyás és az elöregedés jellemző, amely elsősorban a
csökkenő születésszám, kismértékben az elvándorlás következménye.
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Ez a különböző intézmények iránti igények módosulásával jár, hiszen egyre kisebb kapacitású
intézményekre lesz szükség a gyermekek ellátásában, oktatásban, ugyanakkor felerősödik az elvárás
a szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal szemben.
A település lakosságának szociális helyzetét több korábbi és jelenlegi nagyobb, illetve kisebb
volumenű kutatással, elemzéssel igyekszünk mérni. Ezek közül kiemelkedett a 2005 év folyamán a
Szegedi Egyetemmel közösen „SZOCIÁLIS TÉRKÉP, SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS”
KISKUNHALAS címmel részletes kutatási, elemzési munkálatokkal tártuk fel. Ezen anyag
felhasználásával elkészítésre került a város Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési
koncepciója is. 2012-ben megkezdtük a város leszakadó területein élők lakás és életviszonyainak
felmérését is, elsőként a Kőrösi út adatrögzítése készült el. A Kőrösi úti önkormányzati lakásokban
lakókat 2016. decemberében más önkormányzati lakásokba költöztették át.
Kunfehértó
A település közigazgatási területe 7837 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 2193 fő. A
kistérségi társulásba tartozó települések közül Kunfehértón a munkanélküliség aránya 2,8%.
Tompa
A település közigazgatási területe 8157 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 4719 fő. Több
vállalkozás működik (5-50 fő alkalmazásával) (pl.: varrodák, keltető üzem). Tompán a
munkanélküliség aránya 2,66%.
Kelebia
A település közigazgatási területe 6670 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 2629 fő. A
községben a munkanélküliségi ráta 3,34%.
Kisszállás
Kisszállás állandó lakosságszáma 2018-ban 2472 fő volt. A településen a legnagyobb foglalkoztató
az Önkormányzat; 55-60 főt foglalkoztatnak. A munkanélküliség tartósan 10% feletti.
Harkakötöny
A település közigazgatási területe: 5270 ha. Az állandó lakosok száma 2018-ban 860 fő. Jelenleg
nincs más munkalehetőség, csak az önkormányzatnál és intézményeiben (iskola, óvoda) és a
szociális otthonban. A településen a munkanélküliség aránya 3,32%
Balotaszállás:
A település közigazgatási területe 10.494 ha, állandó lakosok száma 2018-ban 1601 fő. Jelenleg a
település közigazgatási területén 14 részvénytársaság működik a település bevételei jelentős részét
az iparűzési adó képezi.
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Pirtó
A település közigazgatás területe 3.449 ha, állandó lakosok száma 2018-ban 970. fő. A településen
általános iskola, óvoda van. A falu orvosi rendelővel, könyvtárral és művelődési házzal rendelkezik,
körzeti rendőr működik a faluban. Az utóbbi években több kiskunhalasi lakos, illetve vállalkozás
költözött a településre. A településen a munkanélküliség aránya 2,26%.
Zsana
A település közigazgatás területe 8.794 ha, az állandó lakosok száma 2018-ban 774 fő. A település
közelében található Magyarország legnagyobb, 2,17 milliárd köbméteres földgáztározója. A
település mezőgazdasági jellegű, a lakosság többsége növénytermesztéssel és állattenyésztéssel
foglalkozik. A munkanélküliség mértéke a településen 3,98%.

3. A Szolgálat tárgyi feltételei
A Szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 2 dolgozószoba, 1 interjúszoba, ügyfélváró, folyosó, vizesblokk
- 1 raktárhelyiség
- számítógép: 6 db, 1 db netbook
- internet elérhetőség
- 2 vezetékes telefonvonal
- nyomtató 3 db, 1 db multifunkcionális nyomtató,
Területi irodák tárgyi felszerelései:
Balotaszállás
- 1 iroda, vizesblokk,
- számítógép, internet, fax
Harkakötöny
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 iroda (dolgozószoba), vizesblokk, interjúszoba
- 1 komplett számítógép nyomtatóval
- internet hozzáférhetőség
- vezetékes telefon
Kisszállás
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 iroda (dolgozószoba), vizesblokk, 1 interjúszoba
- 1 komplett számítógép nyomtatóval
- 1 fénymásoló gép
- internet hozzáférhetőség
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- vezetékes telefon
Kelebia
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 iroda (dolgozószoba), vizesblokk
- 1 komplett számítógép nyomtatóval
- 1 fénymásoló gép
- internet hozzáférhetőség
- vezetékes telefon
Kunfehértó
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
-1 iroda (közös használatban)
-1 közösségi szoba
-1 komplett számítógép
-1 fénymásoló
-1 internet hozzáférhetőség
-1 vezetékes telefonvonal
Pirtó
-1 iroda a hivatal helyiségében, vizesblokk
Tompa
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 iroda (dolgozószoba), vizesblokk, 1 interjúszoba
- 1 komplett számítógép nyomtatóval
- 1 fénymásoló gép
- internet hozzáférhetőség
- vezetékes telefon
Zsana
A szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 iroda, vizesblokk
- 1 komplett számítógép nyomtatóval, internetes háttérrel
- vezetékes telefon
3/1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása:
A járás egész területén bármely szolgáltatást, bármely településen az igénybevétel rendjének –
ügyfélfogadás idő, rendelkezésre álló, vagy megjelölt szolgáltatásnyújtás, házirend – megfelelően a
területileg illetékes állampolgárok szabadon igénybe vehetik, amennyiben nem állnak más hatósági
intézkedés hatálya alatt.
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A Szolgálat telephelye a városközpontban található, az autóbusz állomástól 5 percre, a
vasútállomástól 15 percre, gyalog jól megközelíthető helyen, parkolás lehetőség közvetlenül az
ingatlan előtt, mozgássérült parkoló biztosított.
Kihelyezett irodák a települések központjaiban találhatóak, közel a buszmegállóhoz. Mindegyik
iroda jól megközelíthető pár perc sétával a település bármely pontjához képest. Az irodák jól ismert
épületekben frekventált helyeken találhatóak.
Az akadálymentesítés a Kiskunhalas, Thúry József u. 6. szám alatti telephelyen megoldott.

4. Belső és külső kapcsolatrendszer, kliensek, ügyfelek és dolgozók jogai, az
igénybevétel rendje
4/.1 A Szolgálat kapcsolat és információs rendszere:
Kapcsolatot tart (a jelzőrendszer működtetésén túli feladatokkal, tartalmakkal)
Az HTKT intézményen belül:
Családok Átmeneti Otthonaival
Férfi Átmeneti Hajléktalan Szálló
Idősek Otthonával
Idősek Átmeneti Otthonával
Idősek Klubjával
Házi Segítségnyújtó Szolgálattal
Támogató Szolgálattal
Fogyatékosok Otthonával
Intézményen kívül:
Az ügyfelek érdekében, a hatósági jellegű feladatok ellátása során, a családok problémáinak
hatékony kezelése, veszélyeztetettség, a káros szenvedélyek kialakulásának, önrontó-sodródó
életmód, az áldozattá válás, az elkövetői vagy pártolói magatartás megelőzése, megalapozott
információközvetítés érdekében együttműködünk más szervezetekkel is. Ezek közül különösen
fontos az együttműködés:
Család- és Gyermekjóléti Központtal
Működési területén lévő önkormányzatokkal
Kiskunhalasi Járási Kormányhivatallal
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámhivatali Osztályával
Védőnői és Iskolaorvosi Szolgálattal
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással
Városi mezőőrséggel
Tanyagondnoki szolgálatokkal
Más fenntartók által működtetett szociális intézményekkel
Bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal
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Pedagógia szak és szakmai szolgáltatókkal
Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálattal
Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal
IH. pártfogói szolgálattal
Rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal
Kábítószerügyi egyeztető fórummal, bűnmegelőzési és áldozatsegítő szervezetekkel
intézményekkel, felelősökkel
Közművelődési, kulturális szervezetekkel, intézményekkel
Közigazgatási hatósággal
Társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, sportegyesületekkel
Egyházakkal, karitatív szervezetekkel
Segélyszervezetekkel, magánadományozókkal
Kisebbségi önkormányzatokkal
Nevelőszülői hálózattal, nevelőszülői tanácsadó hálózattal
A Kiskunhalasi Járás közigazgatási területével határos gyermekjóléti Család- és
Gyermekjóléti Központokkal
Vannak, akikkel az együttműködés módját jogszabály rögzíti; van, amikor valamelyik fél
kezdeményezésre „Együttműködési megállapodásban” rögzítjük (2. sz. melléklet); van, amikor
koordinációs értekezleten alakítjuk ki („Családi nap”, karácsonyi jótékonysági akciók, jeles napok
stb.); van, amikor – ha a helyzet úgy kívánja – spontán együttműködés alakul ki.
Kapcsolatrendszerünk folyamatosan bővül, egyre inkább megjelenünk a médiában is (ez utóbbi
fontos a potenciális ügyfélkör informáltsága érdekében is). Ezt a megoldást követjük a későbbiek
folyamán is. A szolgáltató feladatok ellátása, szabadidő-szervezés, jótékonysági akciók
kezdeményezése és lebonyolítása, kölcsönös információcsere érdekében a város és a járás
intézményeivel, sport, és civil közösségeivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
4/2. Bűnmegelőzés, áldozattá-válás elkerülése:
Feladatellátásunk során együttműködünk a Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
szakembereivel, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, ráirányítjuk a figyelmet az általuk
kezdeményezett akciókra, rendezvényekre. Információkat gyűjtünk és közlünk az áldozatsegítő,
áldozattá válást megelőző társadalmi szervezetekről, szolgálatokról.
A Szolgálat munkája során együttműködik - kliens személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, de
a jogszabályok előírása szerint - a veszélyeztetettségről jelzést tevő hivatalos szervezetekkel, adott
esetben a pártfogói szolgálattal.
Rendezvényeinken kiemelten figyelünk a fenti két témakör, súlyának megfelelő megjelenítésére.
Rendszeresen továbbküldjük a megyei rendőr-főkapitányságtól érkező Bűnmegelőzési hírleveleket,
amikor azok a szakterületet érintik.
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4/3. A Szolgálat elérhetőségéről, működéséről, jogszabályi kereteiről, igénybevételéről,
kezdeményezéseiről szóló helyi tájékoztatás módja, arculatunk alakítása:
Kiskunhalason a helyi médiával szoros kapcsolat alakult ki. Felhívásainkat, tájékoztatóinkat,
kéréseinket vagy közérdekű hirdetésként (díjtalanul) közlik, vagy célzott, tematikus riport
formában.
A „Hírmondó” kiadványban kéthetente van lehetőségünk hirdetés megjelentetésére. Minden
aktuális rendezvényünkről, programunkról hitelesen tájékoztatják a lakosságot.
A Halasi Tükör című újságban cikkek formájában értesülnek az olvasók. A Szolgálat
tevékenységéről egységes szórólapokat készítünk melyeket ügyfélvárókban, ügyfélfogadókban
elhelyezünk a járás területén, az ügyfeleken kívül a jelzőrendszer tagjainak és
társintézményeknek is eljuttattunk.
Használjuk a közösségi internet adta lehetőségeket is, vagy „esemény” szervezésével, vagy
„oldal” működtetésével.
Részt veszünk együttműködő partnereink rendezvényein, lehetőség szerint önálló arculattal és a
meglévő kiadványain terjesztésével.
Arculatunk kialakításában az alábbi irányelvek a meghatározók: célszerűség, rugalmasság,
önkéntesség, család önállósága, hatósági és segítő feladatok megkülönböztetése, hátrányos
megkülönböztetés és ellátással való visszaélés tilalma. (2003. évi CXXV tv. Az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szem előtt tartásával).
Már korábban is alkalmaztuk, de a szakmai útmutatók, ajánlások alapján fokozott figyelmet
fordítunk a módszertani útmutatókban megjelenő kockázatelemzési technikák alkalmazására.
Munkatervünkben ennek hatékonysága növelése érdekében a jelzőrendszer tagjaival és a
munkatársakkal további közös felkészítőket tervezünk. Egymás munkáját segítjük a civil
szervezetekkel.

Városi rendezvényeken gyakran megjelenünk szabadidős kézműves foglalkozásokon, ahol
mindig népszerűek vagyunk, sokan keresik fel megjelenési helyünket, ez lehetőséget biztosít
arra, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk feladatainkról, elérhetőségeinkről, illetve krízis
esetén hívható segélyvonalakról.
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4/4 Ellátottjogi, gyermekjogi képviselet, panaszkezelés:
Az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és
időpontja, az intézmény hatályos Panaszkezelési szabályzata (3. sz. melléklet) a Szolgálat
épületében (6400 Kiskunhalas, Thúry József. u. 6.), az ügyfélfogadó helyiségek melletti
hirdetőtáblán tekinthető meg.
Az általuk megadott elérhetőségek:
Bánkiné Bosnyák Frida ellátottjogi képviselő

Mobil: +36 20 489 96 04
E-mail:frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
Web: www.ijsz.hu
Fogadás: szükség esetén előzetes telefonos egyeztetés alapján, illetve: Hétfő 13,00-15,00.
Kiskert tér 6.
Dr. Babenyecz Mónika – gyermekjogi képviselő
Munkaidőben elérhető telefonszáma: 20/489-9623
E-mail: babenyecz.monika@obdk.hu
A Szolgálat biztosítja a gyermekjogi, ellátott-jogi képviselő részére idelátogatása során:
-a gyermekek, felnőttek, családok számára könnyen hozzáférhető és négyszemközti beszélgetés
lefolytatására alkalmas helyiséget,
- a helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét.
A gyermekjogi, ellátott jogi képviselő által írásban tett észrevételekre 15 napon belül válaszolunk,
megtett intézkedéseinkről részletesen tájékoztatjuk.
A gyermekek és a szülők jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztatást a családsegítők
személyesen nyújtják az ellátottak (gyermek és törvényes képviselője) részére.
A tájékoztatás megtörténtét, a jogok és kötelezettségek, az ellátás tartalmának és feltételeinek,
valamint az intézmény által vezetett, rájuk vonatkozó nyilvántartások tudomásul vételét az ügyfelek
az együttműködési megállapodás aláírásával tanúsítják.
4/5. A feladatellátást biztosító munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak védelme:
A család- és gyermekjóléti rendszerben foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy személyüket
megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket
értékeljék és elismerjék.
15

A rendszerben foglalkoztatott családsegítő, a család, a kliens, a gyermek, a fiatal felnőtt
családgondozása és utógondozása során hivatalból jár el, és e tevékenységével kapcsolatban a
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. (A közfeladatot
ellátó személyről szóló rendelkezések az irányadóak a BTK 310-312 § bekezdés hatálya –
illetve annak jogszabályi módosulásai – alapján.)
A munkatársak a SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE alapján, annak ismeretében és
szellemében, a rögzített etikai kötelességeknek megfelelően végzik munkájukat.
A baleset és munkavédelmi szabályzatok folyamatosan aktualizálásra kerülnek, az intézmény
biztosítja az éves - illetve az új dolgozó belépésekor a – felkészítést, a napi munkavégzés csak
ennek ismeretében végezhető, illetve baleset, sérülés esetén a dolgozó jogainak (esetleges
felelősségének) a megállapításával, biztosításával jár.
A Szolgálat családsegítő munkatársai számára intézményünk a munkavégzéshez biztosítja az
önálló infrastruktúrával ellátott, több családgondozó elhelyezésére is alkalmas irodát, a heti
munkaidőkeret felét kötetlen munkabeosztás keretében, a rendszeres szakmai továbbképzést,
lehetőség szerint a szupervíziót a családgondozó mentálhigiénéjének karbantartása, a kiégés
megelőzése céljából.
4/6. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője és az intézmény munkáltatói jogokat
gyakorló intézményvezető közös szakmai egyeztetések során állítják össze az éves továbbképzési
tervet, amelynek alapján megvalósul az egyes munkatársak szakmai ismereteinek bővítése,
személyiségének védelme és fejlesztése (burn-out megelőző tréning).
A szakmai akkreditációt biztosító továbbképzéseken túl az intézményvezető az intézmény
költségvetési lehetőségeinek megfelelően biztosítja a dolgozók részére az egyéb
továbbképzéseken,
esetmegbeszéléseken,
szakmai
fórumokon,
valamint
munkamegbeszéléseken való részvételt is.
A Szolgálat munkatársai a szociális munka általános és speciális módszereivel végzik
feladataikat.
4/7. Az ügyfelek jogai, az ellátás igénybevételének rendje:
- Az ellátottnak joga van szociális, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás
által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy
állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
- A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
- A szolgáltatás ellátásának alapvető rendjéről, az ügyfél és a családsegítő közötti
intézményben magvalósuló kapcsolatról, az intézmény használatával kapcsolatos
előírásokról a Szolgálat Házirendje rendelkezik (4. sz. melléklet)
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- A szolgáltató az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az
ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű
tiszteletben tartására, különös figyelemmel:
-az élethez, emberi méltósághoz,
-a testi épséghez,
-a testi- lelki egészséghez való jogra.
- A családsegítő a kliens érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti mások érdekeit.
- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és
képanyagra rögzített és azokból kikövetkeztethető információra, esettanulmányokra,
esetismertetésre is vonatkozik.
- A családsegítő köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe
vevő ne szerezzen tudomást.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII.
tv. 4 - 6 §-a alapján az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével – törlését.
- Az intézmény tevékenysége során különös figyelmet fordít ügyfelei jogainak védelmére és
tiszteletben tartására (az adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok rendelkezései alapján).
Ennek érdekében:
- ellátja adatvédelmi kötelezettségeit,
- tájékoztatja klienseit jogaikról és az igénybevétel módjáról,
- eleget tesz titoktartási kötelezettségének
- Az ügyfelek adatait tartalmazó esetnaplókat zártan tárolja.
- A Szolgálat munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartása és kezelése,
valamint az általuk adott információk vonatkozásában a hivatali titoktartás szabályai
vonatkoznak. Az intézményt felkereső polgárok anonimitását – kívánság szerint –
munkatársak kötelesek megtartani.
- Az intézmény munkatársai kliensfogadó helyiségeiben (interjúszoba) elkülönülten, a
kötelező diszkréciót biztosítva folytatja segítő beszélgetéseit.
- A klienseinek egyéni és csoportos konzultációk alkalmával tájékoztatást nyújt jogaikról és
kötelezettségeikről.
- A család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében az egyén, a család vagy közvetlenül a
gyermek számára nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás
igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy
kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. Történhet a szolgáltatást igénybe vevő személy
otthonában, illetve a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helységében.
- A szolgáltatás a családsegítő és az igénybe vevő személy együttes munkafolyamata.
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- A családsegítő kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával
jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés esetét.
(Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a magatartás
tanúsítójának, vagy más személynek életét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan
fenyegető helyzet áll elő.) 2011. évi CXII tv. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról rendelkezéseinek szem előtt tartásával.
- Az együttes munkafolyamat dokumentálása esetnaplóban történik.
- Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybe vételével nem biztosított, a törvény az
ellátás kötelező igénybe vételét rendeli el, ebben az esetben a Család- és Gyermekjóléti
Központ az illetékes. A Család- és Gyermekjóléti Központ – saját szakvéleménye alapján, a
megelőzés célját szolgáló jelzésre, vagy a Szolgálat javaslata alapján – kezdeményezi a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedést, illetve ahhoz
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, melyben rögzítésre
kerülnek kötelező szabályok.
Az ellátás megszűnik, ha
- az esetmunka lezárul,
- az együttműködési kötelezettség megszűnik,
- a hatósági intézkedés eredményre vezetett,
- gyermek illetve fiatalkorú esetében a kliens elérte a 18. évet és utógondozást nem írtak
elő, vagy sikeresség miatt nem szükséges biztosítani,
- az igénybe vevő nem kéri tovább a szolgáltatást,
- az ellátást más, személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formában lehet
biztosítani,
- az igénybevevő elhalálozik,
- az intézményegység jogutód nélkül megszűnik.
4/8 Nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatási
kötelezettségének megfelelően az intézmény a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által
működtetett Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
elnevezésű rendszerbe naprakész adatokat szolgáltat.
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II. A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FELADATELLÁTÁSA
Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatást lát el. „Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.” (Szoc.Tv. 64§ 1. bek. )
A komlpex segítségnyújtás magában foglalja az igénybevevő ügyeinek intézésében a szükséges
mértékű segítségnyújtást, tájékoztatást, információszolgáltatást, életvezetési és egyéb tanácsadást,
jogi és pszichológiai segítségnyújtást, családgondozást egyéni és csoportos problémakezelést.

1 Alapszolgáltatás keretein belül végzett feladatok
-

információadás

-

jelzőrendszer működtetése
kríziskezelés

-

esetfelelősi feladatok – koordináció
 ellátásokhoz való hozzájutás segítése










természetbeni / pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése
eseti gyámként kirendelhető családgondozó biztosítása
általános tanácsadás
o szociális
o életvezetési
o mentális
o háztartási gazdálkodás
családgondozás gyermekekkel, családjukkal, egyénekkel
csoportmunka
egyéni és csoportos készségfejlesztés
közösségfejlesztés
adománykezelés

Ellátja a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 40.§-ában, és családsegítés Szoc tv. 64.§-ában
meghatározott feladatait, a gyermekeket ellátó egészségügyi, valamint nevelési-oktatási
intézményekkel összehangoltan szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Ennek
során:
a) Figyelemmel kíséri a lakosság szociális, mentális helyzetét.
b) Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet.
c) Információt nyújt a szociális ellátási formákról és azok igénybevételének módjáról, valamint
segítséget nyújt a szociális ügyek vitelében.
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d) Szociális, életvezetési és mentálhigiénés, pályaválasztási, munkavállalási tanácsadást nyújt.
e) Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése érdekében.
f) Hátrányos helyzetű személyek, lakossági csoporotok számára tanácsadás, szolgáltatás
szervez.
g) A gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és a gyámhivatal
felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján
tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba
való beilleszkedéséről.
h) Családon belüli kapcsolaterősítéstő mediációs szolgáltatást szervez.
i) A családsegítő a jelzőrendszeri feladatának ellátása során figyelemmel kíséri a településen
élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és
szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági
beavatkozást igénylő helyzetét. A jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési
kötelezettségük írásban történő teljesítésére, továbbá veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén megfelelő tájékoztatás adására.
j) A családsegítő tájékoztatást ad a területén élő személyeknek, szerveknek a megtehető jelzés

k)
l)

m)
n)

lehetőségéről; fogadja a beérkezett jelzéseket, amely alapján felkeresi az érintett személyt,
illetve családot és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad vagy megteszi a jelzés szerint
szükséges intézkedéseket. Az intézkedések tényéről tájékoztatni köteles a jelzéstevőt
amennyiben annak személye „ismert”, és tájékoztatásával nem sérti meg a gyermek
bántalmazása és elhanyagolása esetén a megtett jelzésre vonatkozó zárt adatkezelés
kötelezettségét.
A családsegítő a beérkezett jelzésekről, és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a Család és Gyermekjóléti Központnak.
A jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést
szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, továbbá éves szakmai tanácskozást tart, és
éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít.
A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatosan
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
A családsegítő tájékoztatási kötelezettsége során szociális és egyéb információs adatokat
gyűjt és tájékoztatja az érintetteket az őt megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról.
A válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt és magzatát megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról; a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló,
válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt vagy titkos örökbefogadás lehetőségéről és
ennek intézéséről. Valamint az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése során
igénybe vehető szolgáltatásról, kapcsolatfelvételről az után követést végző szervezettel.
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o) Közreműködik a területén élő személyt megillető vagy számára szükséges, ellátások
szolgáltatások elintézésében, ennek érdekében együttműködik az érintett szolgáltatókkal;
segíti a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. Segíti az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetését és a gyermek mielőbbi
hazakerülését.
p) A családsegítő szociális segítő munkát végez, melynek keretében segíti az igénybevevőket a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek
gondozásában, ellátásának megszervezésében.
q) Számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében lévő erőforrásait,
továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák
megelőzésébe. Koordinálja az esetkezelésben résztvevő szakemberek, valamint a közvetített
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.
r) A problémák elhárítása érdekében szükség esetén az érintett szakemberek bevonásával
esetmegbeszélést illetve esetkonferenciát szervez; a szolgáltatást igénybe vevő személy,
család, gyermek és szülő, törvényes képviselő közreműködésével szükség szerint, de
legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét.
s) A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
érdekében szabadidős vagy közösségi programokat szervez, kezdeményezi a köznevelési
intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, egyházi és
civil szervezeteknél programok megszervezését.
t) A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
u) Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
v) A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
w) A közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
x) A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek,
y) A szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
z) A kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
aa) A 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés g) pontja alapján biztosítani kell: szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő
családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvényben meghatározott
integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését.
bb) Elősegíti, illetve ösztöni a humán jellegű civil kezdeményezéseket.
cc) Képző intézményekkel együttműködve terepgyakorlati helyet biztosít.
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2. Megvalósítani kívánt program, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatási
elemek, tevékenységek leírása
a) A családsegítés a szakember/családsegítő és az ellátást igénylő együttes munkafolyamata,
melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre –
kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú során tett intézkedéssel lezárható.
A megállapodás tartalmazza:
•

a szolgáltatást igénybe vevő problémáit,

•

az elérendő célt és annak érdekében teendő szakmai intézkedéseket, feladatokat,

•

az együttműködés módját,

•

a segítő folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket,

•

a találkozások rendszerességét,

•

a segítő folyamat várható eredményét,

•

lezárás időpontját.

A segítő folyamat az igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások
(családlátogatás) és a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő munkaformák (segítő beszélgetés,
tanácsadás, információnyújtás) valósul meg.
b) A szociális esetmunkát végző szakembert esetfelelősnek kell kijelölni. Az esetfelelős
figyelemmel kíséri, hogy a családsegítést igénybe vevő személy problémája kezeléséhez
igénybe veszi –e az elérhető szolgáltatásokat.
c) Az alapszolgáltatás igénybe vétele esetén az 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet rendelet 7.
számú melléklete szerint szakmai dokumentációt - esetnapló - alkalmazzuk, ezen túl
vezetjük továbbra is a forgalmi naplót.
d) Hatósági intézkedésről szóló javaslat esetén szükséges a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
vonatkozó adatlapjainak kitöltése

3. A feladatellátás szakmai tartalma
A család-és gyermekjóléti alapszolgáltatás magában foglalja az igénybevevő ügyeinek intézésében
a szükséges mértékű segítségnyújtást, tájékoztatást, információszolgáltatást, életvezetési és egyéb
tanácsadást, jogi és pszichológiai segítségnyújtást, családgondozást egyéni és csoportos
problémakezelést.
a) Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése2
1. A 15/1978 NM. rendelet 9 § rendelkezései szerint végzett jelzőrendszeri munka keretében:
Koordinálja a jelzőrendszer tagjainak – jelzőrendszeri – tevékenységét, felhívja figyelmüket
jelzési kötelezettségükre.
2. Fogadja a beérkező jelzéseket, megteszi a szükséges lépéseket, intézkedéseket.
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3. A jelzőrendszer tagjaival előírás és szükség szerint esetmegbeszélést szervez.
4. Ha a Szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a
család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
5. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Szolgálat haladéktalanul, a
Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság
intézkedésére.
b) Egyéni esetkezelés/családgondozás
1. A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat az igénybevevő
problémájának feltárása és kezelése érdekében. Szükség esetén a családtagokra is kiterjedő
komplex gondozást nyújtó segítő kapcsolat.
2. A családsegítő kollégáknak meghatározott ügyeleti napjuk van, amikor a teljes munkaidőt az
intézményben töltik és fogadják a beérkező ügyfeleket. (Külön beosztás szerint ld. II./2/6.
pontnál)
3. A munkatársak segítő tevékenységüket:
a. forgalmi naplóba
b. esetnaplóba
c. elektronikus

TAJ

alapú

országos

nyilvántartásba

rögzítik

a

226/2006

kormányrendelet alapján. Napi jelentést kell végezni az adatszolgáltatónak és az
adatrögzítőnek. Az adatrögzítőknek az igénybe vevői nyilvántartást az igénybevétel
első napját követő 24 óráig jelentenie és archiválnia kell. Az igénybe vevői
nyilvántartásban szereplő adatokat a titoktartási szabályok betartásával kezelik.
4. Az adatrögzítő és az adatszolgáltató kártérítési felelőssége vonatkozásában a hatályos
1992.évi XXXIII. törvény 82.§ szerint szükséges eljárni.
5. Az intézmény hatósági, fenntartói utasításra, szakmai konzultációra, évzáró és indító
alkalmakra, egyéb időszakonként beszámolókat, statisztikát, esetleírásokat készít.
6. A kliensekről vezetett esetnaplóban a családsegítők írásban rögzítik a találkozások,
családlátogatások időpontját, megfigyeléseiket, segítő beszélgetéseik tartalmát, az
intézkedéseket, juttatásokat, kapcsolódó intézmények véleményét, nyilvántartó lapot.
7. A szociális segítőmunka során gyermekvédelmi alapellátás esetén valamennyi család
esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni.
8. Az ügyfél a róla vezetett esetnaplóba bármikor belenézhet, a feljegyzésekhez megjegyzést
fűzhet, az esetnaplót a találkozások alkalmával aláírja.
9. A természetbeni juttatások kiadásáról nyilvántartást vezetnek, az adományokat,
felajánlásokat regisztrálják.
10. A Szolgálat kliensei érdekében együttműködik más szociális és egészségügyi
intézményekkel, hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel, települési és kisebbségi
önkormányzatokkal.
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11. Az együttműködés során az érdekelt szervek írásban vagy szóban közlik egymással azokat
az információkat, melyek a közös feladat ellátásához szükségesek és ezt szükség szerint
dokumentálják.
12. Esetmegbeszélésekről jegyzőkönyvet, esetmegbeszélő műhelymunkákról jelenléti ívet
vezetnek.

4. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának szakmai állománya
A főállású dolgozók és megbízási jogviszonyban állók munkarendjére a mindenkori hatályos
jogszabályok az irányadóak.
A munkaidőn belül ellátják az ügyeleti szolgálatot és a kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.
Munkaidejük fennmaradó hányadát a családsegítő munkatársak az általuk ellátandó feladat
jellegének megfelelően és az egyének és családok igényeinek figyelembe vételével osztják be.
Részt vesznek heti rendszerességgel a belső munkaértekezleten és esetmegbeszélésen.
A megbízásos jogviszonyban állók munkarendje a munkaszerződésben rögzített feltételek szerint
alakul.
Szakmai létszám, végzettség
Hatályos szakmai létszámnorma előírások szerint (15/1998 NM rendelet 1-2. melléklete alapján):
Szakmai vezető/családsegítő:
Családsegítő

1 fő
12,5 fő

5. Ügyfélfogadás rendje, ügyeleti beosztás:

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
7.30 – 16.00
Kedd:
7.30 – 16.00
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.30 – 16.00
7.30 – 17.00
-

Ügyfelek számára rendelkezésre álló helyiségek Pirtó, Harkakötöny, Zsana, Balotaszállás
esetében - külön beosztás szerint.
Pénteken ügyfélfogadás előre egyeztetett módon, illetve krízis, vészhelyzet esetén, ügyintézés,
adminisztrációs ügyek intézése!
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Az intézmény szakmai munkatársainak ügyeleti rendje
Kiskunhalas:
Családsegítő munkatársak: ügyeleti beosztás szerint
Az aktuális ügyfélfogadási rend és ügyeleti beosztás a 6. számú mellékletben.

Kiskunhalas, 2019. január 1.

………………………………..
Sáfár Benedek
HTKT SZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető

25

Mellékletek:
1. sz. melléklet:
- Körbélyegzők sorszámának nyilvántartása
2. sz. melléklet:
- Együttműködési megállapodás minta más szervezettel, egyházzal, civil, sport egyesületekkel
3. sz. melléklet:
- Panaszkezelési szabályzat
4. sz. melléklet:
- A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Házirendje
5. sz. melléklet
- Szakmai munkaprogram, éves rendezvényterv
6. sz. melléklet:
- Ügyfélfogadás rendje, ügyeleti beosztásról
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1.sz. melléklet:
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon-telefax: 77/423-290 - Telefon: 77/422-848
Szolgálat: halascsaladsegito@gmail.com

Körbélyegzők sorszámának nyilvántartása:
Helyszín

Szám:

Átvette (aláírás)

1) Család- Gyermekjóléti Szolgálat:
Száma:
2
Feladat-ellátási helyek:
2) Tompa:
Száma:

15

3) Kelebia:
Száma:

14

4) Kisszállás:
Száma:

24

5) Kunfehértó:
Száma:

22

6) Pirtó:
Száma:

17

7) Zsana:
Száma:

20

8) Harkakötöny:
Száma:

21

9) Balotaszállás:
Száma:

25
………………………………..
Sáfár Benedek
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető
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2.sz. melléklet

MINTA!
Együttműködési megállapodás
Mely létrejött:
Egyrészről: ……… Egyesület (képviseli: elnök: ……- 64….. Kiskunhalas, ………..)
Másrészről: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat (képviseli: Sáfár Benedek Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezető - 6400 Kiskunhalas, Thúry J.
u. 6.) között.
A szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködnek Kiskunhalas város és a Kiskunhalasi Járás családjai,
gyermekei és ifjúsága érdekében.
Ennek során:

• Kölcsönösen informálják egymást a mindkét felet érintő ügyekről,
• Megkeresés esetén részt vesznek az egymás által szervezett eseményeken, akcióikon,
• Tájékoztató anyagaikban – amennyiben indokolt és lehetséges - feltűntetik a másik fél
elérhetőségét és tevékenységi körét,
• Jelzéssel élnek a másik fél tevékenységi körébe tartozó, annak érdeklődésére számot tartó
ügyekről, eseményekről, jogszabályi változásokról, pályázatokról,
•

Lehetőség esetén együttműködnek közös pályázatok megvalósításában, illetve segítik a
másik fél pályázatainak megvalósulását,

Jelen megállapodás a mai naptól – 20….. - határozatlan időre szól.
Megszűnését indoklás nélkül bármelyik fél kezdeményezheti, lehetőség szerint erről egy hónappal
előtte tájékoztatja a másikat.
A szerződő felek minimálisan évente egyszer, az év utolsó negyedében találkozót tartanak,
melynek során megbeszélik a tapasztalatokat, eredményeket, és tájékoztatják egymást a jövőbeni
tervekről, feladatokról.
A felek a megállapodást áttanulmányozták, azt, mint akaratukkal megegyezőt elfogadták és
aláírták:
Kiskunhalas, 201……..

……………………..
……….…elnök

………………………….
Sáfár Benedek
HTKT SZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető
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3.sz. melléklet
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6400 Kiskunhalas, Thúry J u. 6.
Telefon-telefax: 77/423-290 - Telefon: 77/422-848, e-mail: halascsaladsegito@gmail.com

Panaszkezelési szabályzat
Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták a
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
Amennyiben az ügyfél az ellátással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, azt megteheti:

a) az ügyeletes családgondozónál
b) a szolgálat vezetőjénél
c) ellátottjogi/gyermekjogi képviselőnél
d) az intézmény vezetőjénél
e) a fenntartónál
1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az érintett
szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig
kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a kivizsgálás
eredményével nem ért egyet, úgy az Intézményegység egység szakmai vezetőjéhez (szakmai vezető
elleni panasz esetén az intézményvezetőhöz) fordulat. Ezen túlmenően közvetlenül fordulhat az
intézményvezetőhöz abban az esetben is, ha a panasszal érintett szakember személye nem állapítható
meg. A szakmai egység vezetője a panaszt három munkanapon belül kivizsgálja, ennek során
egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága
indokolja, az intézményvezető a kivizsgálás időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban
erről a panaszost tájékoztatni kell.
3. Az ellátott panaszát benyújthatja országos jogvédő képviselőkhöz közvetlenül.
Az országos ellátott-jogi, gyermekjogi képviselők elérhetőségei az intézmény minden, ellátottak
számára nyitva álló helyiségében jól látható helyre kihelyezésre kerülnek.
4. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül az
intézményvezető ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az
esetben az intézményvezető köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal kapcsolatos,
annak elbíráláshoz szükséges adatokat.
Kiskunhalas, 2019. január 1.

Sáfár Benedek
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető
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4.sz. melléklet
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u. 6.
Tel/fax.: 77/423-290 - e-mail: halascsaladsegito@gmail.com

HÁZIREND
1)
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi és köznevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal,
szervezési-, szolgáltatási-, és gondozási feladatokat végez. Gyermekjóléti és családsegítő
alapellátást biztosító, többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményegység. Az intézmény
működési elvei: Az intézmény a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági megkeresés útján
forduló ellátottakkal a probléma, és az azt fogadó segítő szakmai kongruenciája alapján
foglalkozik. A családgondozás, tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai
alapelvekkel történik. A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait, véleményét, a gondozáshoz
kapcsolódó információkat a Szolgálat bizalmasan kezeli, mások számára nem adja ki, azokkal
vissza nem él. Az intézmény minden ellátott ügyével nemre, felekezetre, családi állapotra, korra
tekintet nélkül köteles foglalkozni, illetve a hatáskörébe nem tartozó, vagy azt meghaladó
ügyekben a szükséges felvilágosítást megadja. A szolgáltatások igénybevétele díjtalan. Az
alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban törtnő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzéséhez, valamint a Szolgálathoz forduló személyek, családok problémáinak
tervezett, megfelelő szintű kezeléséhez.
2)
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételére a
Kiskunhalason, Tompán, Kelebián, Kunfehértón, Kisszálláson, Pirtón, Zsanán, Harkakötönyben
és Balotaszálláson állandó/ideiglenes lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező, illetve az itt
életvitelszerűen tartózkodó gyermekek és családtagjaik jogosultak.
3)
A 2. pontban felsorolt lakosok esetében a szolgáltatás alanyi jogon vehető igénybe,
abból a 5. pontban felsorolt esetek kivételével senki nem zárható ki.
4)
A szolgáltatás igénybevétele nem érkezési sorrendben történik, azt az ügyfelek
családsegítője határozza meg, előzetes egyeztetés során. Kivételt képez a krízishelyzet.
5)
A szolgáltatás igénybevételétől átmenetileg kizárja magát, aki:
a) Olyan mértékű ittas állapotban jelenik meg, hogy vele érdemben kommunikálni nem
lehet.
b) Az intézményben szándékos személy és dolog ellen irányuló erőszakos cselekményt
követ el.
c) Nem hajlandó együttműködni a Szolgálat munkatársaival
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d) Viselkedésével akadályozza a Szolgálatnál dolgozók munkáját.
e) Várakozás közben tanúsított magatartásával zavarja vagy megbotránkoztatja a többi
ügyfelet.
A kizárás nem végleges, ez az a)- e) pontban felsorolt körülmények fennállásáig tart.
6)
Az ügyfélváróban hagyott tárgykért az intézmény nem vállal felelősséget.
7)
Az intézmény alapszolgáltatásai, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ
speciális szolgáltatásai (pszichológiai, jogi, fejlesztő pedagógiai tanácsadás; kapcsolattartási
ügyelet; utcai szociális munka; kórházi szociális munka; készenléti ügyelet) ingyenesek.
8)
Ha ügyfelünk és munkatársunk közötti viszony oly módon változott meg, hogy a
sikeres együttműködést veszélyezteti, az ügyfélnek joga van más segítő közreműködését kérni.
9).
Területhasználat: Az ügyfelek a váróhelyiségben, illetve az ügyfelet fogadó
munkatárs jelenlétében az interjúszobában tartózkodhatnak. Az intézmény egyéb helyiségeiben csak
a szolgálat munkatársai és a velük együttműködő szakemberek tartózkodhatnak.
10)
. A gyermekjogi és az ellátott- és betegjogi képviselő elérhetőségei a
váróhelyiségben ki vannak függesztve.
11)
Az ügyfelek kötelesek ügyelni az intézmény tisztaságának, berendezési tárgyainak
épségének megtartására. Amennyiben kárt okoznak az intézményben, azt kötelesek megtéríteni.
12.)
Az épületben tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény kapujától
számított 5 méteren túli közterület.
13)
Munkatársainkat titoktartási kötelezettség terheli, kivételt képez a gyermek
veszélyeztetettségének oly mértéke (pl.: ami kimeríti a bűncselekmény fogalmát), mely a gyermek
testi, lelki, erkölcsi fejlődését akadályozza. Ilyen esetben a Szolgálatban dolgozó szakembereknek
jelzési kötelezettségük van a hatóság (rendőrség, gyámhivatal, ügyészség, bíróság) felé.
14)
A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást az intézményben
foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója (2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről VIII. könyv 1 §) személyes gondoskodásban részesülő
személlyel tartási, életjáradéki, örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt – illetve annak
megszűnésétől számított egy évig – nem köthet.
15)
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – csütörtökig: ½ 8 – 16 óráig
pénteken nincs ügyfélfogadás
A házirend hatálya: 2019. január 1-től érvényes.
Kiskunhalas, 2019. január 1.
PH.
………………………………….
Sáfár Benedek
Család-Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető
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5. számú melléklet

Szakmai munkaprogram, rendezvényterv
Heti rendszerességgel:
- Péntek délelőttönként esetmegbeszélést, programegyeztetést tartunk, amelyen részt vesz a
Szolgálat minden szakmai munkatársa
- megtörténik a heti jelentések összesítése
Havi rendszerességgel:
- Havi rendszerességgel szakmai megbeszélést tartunk a kistérségi települések családsegítőivel
közösen
- Részvétel a KEF rendezvényein

Január
- Január első hetében az éves munkaterv elkészítése
- szakmai beszámoló elkészítése
- éves beszámoló az esetmegbeszélő csoportok munkájáról
- KSH statisztika elkészítése
- Szabadságterv elkészítése
- Továbbképzési ütemterv elkészítése
- Szakmai megbeszélés
- az aktuális évre a Szakmai program elkészítése
- Leltár készítés
- Tűzvédelem és munkavédelem oktatásának frissítése
- Részvétel KEF értekezleten
- Első éves jelzőrendszeri megbeszélés
Február
- Éves jelzőrendszeri, gyermekvédelmi tanácskozáshoz beszámoló elkészítése
- Éves jelzőrendszeri, gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése, lebonyolítása
Március
- Éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítése
- Negyedéves ellenőrzés
- Jelzőrendszeri megbeszélés
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Április
- Szünidei gyermekétkeztetés bonyolításában segítségnyújtás
Május
- Részvétel a városi gyermeknapi rendezvényeken
- Nyári gyermekétkeztetés igények összegyűjtése
- Jelzőrendszeri megbeszélés

Június
- Nyári gyermekétkeztetés munkájában segítségnyújtás
- A Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal közösen Családi nap szervezése a bűnmegelőzés jegyében
- Nyári napközis tábor szervezése, lebonyolítása
- Negyedévi ellenőrzés
Július
- Nyári gyermekétkeztetés munkájában segítségnyújtás
- Nyári gyermekprogramok szervezése
Augusztus
- Nyári gyermekétkeztetés munkájában segítségnyújtás
- Nyári gyermekprogramok szervezése
Szeptember
- Részvétel a Szüreti Felvonuláson, információs anyagok, tájékoztató anyagok bemutatása,
kézműves foglalkoztatás
- Negyedévi ellenőrzés
- Jelzőrendszeri megbeszélés
Október
- Adománygyűjtés
- Ingyenes mozi látogatás szervezése
- Jelzőrendszeri megbeszélés
November
- Adománygyűjtés
- Adományok osztása
- Cipősdoboz akció meghirdetése
- Őszi szünidei gyermekprogramok
- Jelzőrendszeri megbeszélés
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December
- Adománygyűjtés
- Karácsonyi adományok osztásának lebonyolítása
- Negyedévi ellenőrzés
- Leltárkészítés
- Év végi értékelés
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6. sz. melléklet: Ügyfélfogadás rendje, ügyeleti beosztásról

Ügyfélfogadás rendje, ügyeleti beosztás:
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
7.30 – 16.00
Kedd:
7.30 – 16.00
Szerda:
7.30 – 16.00
Csütörtök:
7.30 – 17.00
Péntek:
ügyfélfogadás nincs: ügyintézés, adminisztráció, esetmegbeszélő
Ügyfelek számára rendelkezésre álló helyiségek Pirtó, Harkakötöny, Zsana, Balotaszállás
esetében - külön beosztás szerint:
Pénteken ügyfélfogadás előre egyeztetett módon, illetve krízis, vészhelyzet esetén, ügyintézés,
adminisztrációs ügyek intézése!
Irányadó ügyfélfogadás: 7.30 – 16.00
Zsana: hétfő
Balotaszállás: hétfő – csütörtök 12,00-16,00 között
Harkakötöny: hétfő
Pirtó: kedd
Az intézmény szakmai munkatársainak ügyeleti rendje
Kiskunhalas:
Családsegítő munkatársak: ügyeleti beosztás szerint
Ellátottak számára nyitva tartó helységek
Kelebia:
7.30 – 16.00
Kisszállás: 7.30 – 16.00
Kunfehértó: 7.30 – 16.00
Tompa:

7.30 – 16.00

Zsana:
szerda 7.30 – 16.00
Balotaszállás: hétfő – csütörtök 12.00-16.00 között
Harkakötöny: hétfő 8:00 – 14.00
Pirtó: kedd 8:00 – 14.00
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Végjegyzetek:
1

Kapcsolódó jogszabályi háttér (2019. január 1-ei állapot)
Törvények
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Magyarország Alaptörvénye
Kormányrendeletek
369/2013. (X. 24) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
149/1997( X. 10. ) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi gyámügyi
eljárásokról
335/2005 (XII. 29.) korm. rendelet a közfeladatot ellátó intézmények iratkezelésének általános
követelményeiről
328/2011 (XII. 29) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
29/1993. (II. 17.) kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
415/215.(XII.23.) Korm rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról
és az országos jelentési rendszerről
235/1997. (XII. 17.) korm. rend. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes
adatokról
257/2000 (XII. 26.) korm. rend. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
369/2013.(X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
Egyéb rendeletek, jogforrások
15/1998. (IV. 30.) nm rendelet a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük feltételeiről
1/2000 (I. 7.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről
9/2000 (VII. 4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a
szociális szakvizsgáról
8/2000 (VII. 4.) SZCSM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési
nyilvántartásáról
9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és
vizsgakövetelményeikről
2

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése15/1998. NM. rendelet
9§ ….. b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén
utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való
tájékoztatásra,
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a
veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
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d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól
tájékoztatást ad,
e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez
igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében,
f) veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem
sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést
készít a család- és gyermekjóléti központnak,
i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az
elhangzottakról feljegyzést készít,
j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség
szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó
szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,
k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
(2) Az esetmegbeszélésre meg kell hívni
a) a megelőző pártfogó felügyelőt, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki megelőző pártfogás alatt áll,
b) a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki fiatalkorúak pártfogó felügyelete
alatt áll, vagy ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek bűnmegelőzési szempontú
veszélyeztetettsége legalább közepes fokú,
c) a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit indokolt
esetben, különösen akkor, ha részvételük a gyermekkel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges, és
d) a járási jelzőrendszeri tanácsadót.
(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni.
A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a
gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv
kidolgozásához szükséges.
(4) Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai
tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv tartalmazza
a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
c) az éves célkitűzéseket, és
d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében
tervezett lépéseket.
(5) Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni
a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt,
b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,
c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,
d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
e) a gyámhivatal munkatársait,
f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő
gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
(6) Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat több családsegítőt foglalkoztat, közülük települési
jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni az (1) bekezdés szerinti feladatokra, illetve azok koordinálására.
(7) Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti
központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, haladéktalanul
megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

37

Az alábbi jogszabályoknak megfelelően Szolgálatunk ezekben az ügyekben együttműködik az
eljáró intézményekkel és hatóságokkal:
1993. évi III. tv. (Szociális törvény)
65/E. § (1) * Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve
az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.
(2) * A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter regionális illetékességgel diszpécserközpontokat
jelöl ki az utcai szociális munkát végző, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek
közül. A kijelölés visszavonásig szól.
(3) * A szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet,
tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai
szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód
figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése
alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és
férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége
megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani.
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
40/A. § (2) ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
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1/3. Gazdálkodása
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rendje:
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4/3 A Központ elérhetőségéről, működéséről, jogszabályi kereteiről, igénybevételéről,
kezdeményezéseiről szóló helyi tájékoztatás módja, arculatunk alakítása
4/4 Ellátottjogi, gyermekjogi képviselet, panaszkezelés
4/5. A feladatellátást biztosító munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak
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II/2/4
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I. CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Intézmény fenntartójának neve:

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Az Intézmény fenntartójának székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7.
Az Intézmény neve:

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Intézmény székhelye:

6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7.

A szakmai egység neve:

CSALÁD -ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT

Szakmai egység központi telephelye: 6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6.
Tel.:/77/422-848,
Feladatellátás módja, előírásai, kötelmei, sajátosságai a szakmai programban külön
fejezetben megfogalmazva.
Feladatkörét, tevékenységét a 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) a 1993. évi III. törvény (SzT), a a
2011. évi CXII. „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a
1/2000. (I. 7.) SzCsM , a 149/ 1997. (IX.10) Korm. rendelet, valamint a 15/1998. (IV.30) NM
rendelet és a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet szakmai előírásai szerint végzi.

A feladat jogszabályban előírt ellátása érdekében Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

I.1. A központ szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti információk
1/1. Munkáltatói jogkörrel
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ igazgatója rendelkezik
Intézmény vezető: Halasi Közcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója
Helyettese: a Halasi Többcélú Kistársági Társulás Szociális Szolgáltató Központ igazgató
helyettese/gazdasági vezető

1/2.

Szakmai létszám, végzettség:

A hatályos szakmai létszámnorma előírások szerint (15/1998 NM rendelet)
Részletezve a Központ feladat-ellátási rendjénél.
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Munkaköri leírások az aktuális jogszabályoknak és Halasi Közcélú Kistérségi Társulás,
Szociális Szolgáltató Központ SZMSZ-ében fogalmazottaknak megfelelően történtek
kialakításra.
A munkatársak változó munkahellyel azon a településeken is ellátják feladataikat, ahol az
ellátás szükségessé válik.

1/3. Gazdálkodása:
Nem önállóan gazdálkodó intézményegység, elkülönített költségvetési keretszámokkal,
gazdasági és munkaügyi feladatait a HTKT SZSZK Gazdasági és Műszaki Szervezete látja
el. Cím: 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7-.
Tel:77-422-022
Email: szocotthon@gmail.com látja el.
1/4. Bélyegző formátum és használat:
Körbélyegző:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7-.
.

Fejbélyegző:

1/5.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7-.
Számlaszám: OTP 11732064-15761581
Adósz.: 15761581-2-03
Tel/fax: 77/ 422 022

A Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának koncepciója, elvei:

Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó,
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek,
családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A Központ tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra,
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más
illetékességi területhez tartozó személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait.
Szociális információs szolgáltatás vonatkozásában az igénybevevők lehetnek Magyarországon
élő magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyek, a letelepedési
engedéllyel rendelkező személyek, a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.
Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.
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A családsegítés a szociális biztonsági rendszeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény,
amely a gondoskodást nyújtó segítő és a szolgáltatást igénybevevő személy együttműködésén
alapul, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és
módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, különböző közösségi
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való
alkalmazkodáshoz.
Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének,
jólétének a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja
helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Tevékenysége során együttműködik a
családdal. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források bevonásával segítséget nyújt a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodik a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról.
Közreműködik családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságának, korához és
szükségleteihez igazodó gondozásnak, nevelésnek és egészséges személyiségfejlődésének
biztosításában.
Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás
alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.
A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán jelentkező
feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén
illetékességgel bír /Gyvt 94 § (4) alapján.
Működteti a kapcsolattartási ügyeletet, a készenléti ügyeletet, kórházi és az utcai szociális
munkát, az óvodai-iskolai iskolai szociális segítést és a szociális diagnózis felvételt.
Jelenlegi ismereteink alapján egyik településen – a városokban - sem észleljük az utcai
szociális munka körébe tartozó feladatellátás krízisként jelentkező szükségletét. Az utcai
szociális munka keretében a központ figyelme a régi református temetőre, illetve önkényesen
elfoglalt lakatlan ingatlanokra terjed ki.
A kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat biztosítható.
A kórházi szociális munka során szem előtt tarjuk, az eddigi jó és kétoldalú szakmai
kapcsolatot, a kereteket együttműködési megállapodás rögzíti.
Az óvodai és iskolai segítő munka végzése folyamatos, kijelölt időpontokban, az óvodákban,
iskolákban és kollégiumokban. Kiskunhalas Járás egész területén, minden óvodába, iskolában
és kollégiumban végezzük az óvodai-iskolai szociális segítést, folyamatosan vonjuk be a
köznevelési intézményeket. (Gyvt.40/A. § (2 ag)
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

A szociális diagnózist Kiskunhalason és a járásban lévő településeken végezzük, amennyiben
erre felkérést kapunk az ügyfelektől, az esetmenedzser a helyszínen méri fel a szolgáltatások
szükségességét illetve, hogy milyen szolgáltatást tudunk biztosítani.
Elősegíti a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedését.
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek
szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető
valamely ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani.
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A család és gyermekjóléti szolgáltatás egyéb feladatai keretében elősegíti és ösztönzi a humán
jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatoknál: az
önkormányzatok kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő
megszervezését, - valamint egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a Szociális
Törvényben (SzT.) és a Gyermekvédelmi Törvényben (Gyvt.) meghatározott vagy más
speciális ellátását.
2. Az ellátási terület bemutatása, főbb jellemzői:
A Kiskunhalasi járást 9 település alkotja: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás,
Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Harkakötöny és Zsana. A járás délen a szerb határral
érintkezik, az elmúlt évtől szakmai kapcsolataink bővültek is a szabadkai és a magyarkanizsai intézményekkel való együttműködéssel. A térséget közúton Kecskeméttől az 54 –es
úton, majd Soltvadkerttől az 53 – s úton, Szeged felől az 5408 számú úton, Baja felől az 55-ös
főúton lehet megközelíteni. A Budapest- Kelebia vasútvonalon a fővárosból 2 és fél óra alatt
érhető el. A járás 826 négyzetkilométer területű. A két városból és 7 községből álló övezetben
öt település minősül társadalmi gazdasági szempontból elmaradottnak. Bács-Kiskun megye
lakónépességének 8.7 % -a él ebben az országosan közepes nagyságúnak minősíthető
járásban.
A települések számos tanyai, külterületi lakott hellyel rendelkeznek, ahol a lakosság nagy
része szegény, illetve idős.
Bár civil szervezetek sokasága létezik, az önfenntartó és befolyásoló erejük kicsi. Közülük
mind kistérségi, mind helyi szinten többel kapcsolatunk van szociális és karitatív
feladatellátásunk során.
Az elmúlt években egyre gyakrabban – a szabadidő értelmes eltöltése érdekében –
sportegyesületekkel működünk együtt.
Jelentős a külterületi, tanyai népesség. Az utóbbi időben egyre több gyermekkel rendelkező
család is kiköltözik a tanyákra a megélhetési gondok elől menekülve. Az elmúlt évben készült
egy komplex felmérés a tanyai szociális problémák definiálásához, ennek tapasztalatait
felhasználjuk napi munkánk során. Jó és kölcsönösen hasznos a kapcsolatunk a
tanyagondnoki szolgálattal, valamint a helyi mezőőrséggel, illetve a 2015-ben beállt
kiskunhalasi tanyagondnokkal.
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A járás jellemző adatai családi állapot szerint, benne a bevándorolt népesség – 2018.
KSH

Kiskunhalas járás főbb demográfiai mutatói
2018. január 1-ei állapot
18 év alattiak

18 év felettiek

Település

Állandó
lakosság ÖSSZ.

Ebből:
nem
magyar
áll.p.

Kiskunhalas

28 532

225

726

Balotaszállás

1 601

17

55

60

147

80

342

904

355

1 259

Harkakötöny

860

6

23

27

50

30

130

527

203

730

Kelebia

2 629

12

77

67

184

131

459

1 551

619

2 170

Kisszállás

2 472

8

74

57

167

96

394

1 423

655

2 078

Kunfehértó

2 193

23

48

51

152

92

343

1 322

528

1 850

970

7

23

16

57

54

150

607

213

820

4 719

61

105

100

374

196

775

2 868

1 076

774

19

18

13

50

28

109

448

217

Pirtó
Tompa
Zsana
Összesen:

44 750

0-3 év 4-6 év

7-14
év

712 2 187

378 1 149 1 103 3 368

15-18
év

ÖSSZ.

1 152 4 777

1 859 7 479

gazd
aktív

17 336

gazd
inaktív

6 419 23 755

3 944
665

26 986 10 285 37 271

Munkánk egyik központi eleme a családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermek
veszélyeztetésével együtt járó erőszakos jelenségek, elhanyagolás, bántalmazás csökkentése,
vagy a jelzőrendszer tagjainak bevonásával történő kezelése.
2/1. A térség települései:
Kiskunhalas
Kiskunhalas város állandó lakosainak száma:
0-18 éves korúak száma:

ÖSSZ.

28532 fő
4777fő
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Kiskunhalas Bács-Kiskun megye negyedik legnépesebb városa. A felzárkózó kisvárosok közé
tartozik, közigazgatási területe 22 782 ha – ebből 1396 ha belterület, 21 386 ha külterület.
Közlekedési csomópont, vonzáskörzetébe a tőle 20-30 km-re levő települések tartoznak, ahol
mintegy 80 ezer lakos él.
A város környezetének jellegzetessége, hogy 10 km-es körzetben homokbuckás tanyavilág
veszi körül. Az állandó népesség 13%-a külterületen tanyákban él.
Kiskunhalas népességszámára a lassú fogyás és az elöregedés jellemző, amely elsősorban a
csökkenő születésszám, kismértékben az elvándorlás következménye.
Ez a különböző intézmények iránti igények módosulásával jár, hiszen egyre kisebb kapacitású
intézményekre lesz szükség a gyermekek ellátásában, oktatásban, ugyanakkor felerősödik az
elvárás a szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal szemben.
Kunfehértó
A település közigazgatási területe 7837 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 2193 fő.
A kistérségi társulásba tartozó települések közül Kunfehértó az a település, ahol arányaiban a
legkisebb a munkanélküliség.
Tompa
A település közigazgatási területe 8157 ha. Állandó népességének száma 4719 fő 2018-ban
A munkaképes korú lakosság elenyésző része dolgozik.
Kelebia
A település közigazgatási területe 6670 ha. Állandó népességének száma 2629 fő 2018-ban.
A községben a munkanélküliségi ráta 7%.
Kisszállás
Kisszállás állandó lakosságszáma 2018-ban 2472 fő volt.
A településen a legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat; 55-60 főt foglalkoztatnak. A
munkanélküliség tartósan 10% feletti
Harkakötöny
A település közigazgatási területe: 5270 ha. Az állandó lakosok száma 2018-ban 860 fő,
Jelenleg nincs más munka-lehetőség, csak az önkormányzatnál és intézményeiben (iskola,
óvoda) és a szociális otthonban.
Balotaszállás:
A település közigazgatási területe 10.494 ha, állandó lakosok száma 1601 fő. Jelenleg a
település közigazgatási területén 14 részvénytársaság működik a település bevételei jelentős
részét az iparűzési adó képezi
Pirtó
A település közigazgatás területe 3.449 ha, állandó lakosok száma 970. fő. A településen
általános iskola, óvoda van. A falu orvosi rendelővel, könyvtárral és művelődési házzal
rendelkezik, körzeti rendőr működik a faluban. Az utóbbi években több kiskunhalasi lakos,
illetve vállalkozás költözött a településre

Zsana
A település közigazgatás területe: 8.794 ha, az állandó lakosok száma 774 fő.
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3. A Központ tárgyi feltételei:
Kiskunhalas, Thúry József u.6.
A Központ és Szolgálat rendelkezésére álló épület önkormányzati tulajdon.
- 1 vezetői iroda – 2 dolgozószoba, 1 interjúszoba, 1 ügyeleti iroda, ügyfélváró, folyosó,
vizesblokk
- 1 raktárhelyiség
- számítógép: 5 db, ebből egy műszaki tartalma már nem megfelelő, laptop 2 db,1 db netbook
- internet elérhetőség
- 1 vezetékes telefonvonal
- nyomtató 4 db, fénymásoló 1 db, 1 db multifunkcionális nyomtató,

3. A szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása:
A járás egész területén bármely szolgáltatást, bármely településen az igénybevétel rendjének –
ügyfélfogadás idő, rendelkezésre álló, vagy megjelölt szolgáltatásnyújtás, házirend –
megfelelően a területileg illetékes állampolgárok szabadon igénybe vehetik, amennyiben nem
állnak más hatósági intézkedés hatálya alatt.
A Központ és Szolgálat telephelye a városközpontban található, az autóbusz állomástól 5
percre, a vasútállomástól 15 percre, gyalog jól megközelíthető helyen, parkolás lehetőség
közvetlenül az ingatlan előtt, mozgássérült parkoló biztosított.
Kihelyezett irodák a települések központjaiban találhatóak, közel a buszmegállóhoz.
Mindegyik iroda jól megközelíthető pár perc sétával a település bármely pontjához képest. Az
irodák jól ismert épületekben frekventált helyeken találhatóak.
Az akadálymentesítés a Kiskunhalas, Thúry József u. 6. szám alatti telephelyen megoldott.

4. Belső és külső kapcsolatrendszer, kliensek, ügyfelek és dolgozók jogai,
az igénybevétel rendje:
4/.1 A Központ kapcsolat és információs rendszere:
Kapcsolatot tart (a jelzőrendszer működtetésén túli feladatokkal, tartalmakkal)
Az HTKT intézményen belül:
Családok Átmeneti Otthonaival
Férfi Átmeneti Hajléktalan Szálló
Idősek Otthonával
Idősek Átmeneti Otthonával
Idősek Klubjával
Házi Segítségnyújtó Szolgálattal
Támogató Szolgálattal
Fogyatékosok Otthonával
Intézményen kívül:
Az ügyfelek érdekében, a hatósági jellegű feladatok ellátása során, a családok problémáinak
hatékony kezelése, veszélyeztetettség, a káros szenvedélyek kialakulásának, önrontó-sodródó
életmód, az áldozattá válás, az elkövetői vagy pártolói magatartás megelőzése, megalapozott
információközvetítés érdekében együttműködünk más szervezetekkel is. Ezek közül
különösen fontos az együttműködés:
Működési területén lévő önkormányzatokkal
9

Kiskunhalasi Járási Kormányhivatallal
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámhivatali Osztályával
Védőnői és Iskolaorvosi Szolgálattal,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással
Városi mezőőrséggel
Tanyagondnoki szolgálatokkal
Más fenntartók által működtetett szociális intézményekkel,
Bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal,
Pedagógia szak és szakmai szolgáltatókkal
Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálattal,
Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal
IH. pártfogói szolgálattal
Rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal
Kábítószerügyi egyeztető fórummal, bűnmegelőzési és áldozatsegítő szervezetekkel,
intézményekkel, felelősökkel
Közművelődési, kulturális szervezetekkel, intézményekkel,
Közigazgatási hatósággal,
Társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, sportegyesületekkel,
Egyházakkal, karitatív szervezetekkel
Segélyszervezetekkel, magánadományozókkal
Kisebbségi önkormányzatokkal
Nevelőszülői hálózattal, nevelőszülői tanácsadó hálózattal
A Kiskunhalasi Járás közigazgatási területével határos Család-és
Gyermekjóléti Központokkal
Akikkel az együttműködés módját jogszabály rögzíti, ott az együttműködést „Együttműködési
megállapodásban” rögzítjük (2. sz. melléklet), Koordinációs értekezleten - („Családi nap”,
Karácsonyi jótékonysági akciók, jeles napok stb.), – spontán együttműködés alakul ki.
Kapcsolatrendszerünk folyamatosan bővül, egyre inkább megjelenünk a médiában is. A
szolgáltató feladatok ellátása, szabadidő-szervezés, jótékonysági akciók kezdeményezése és
lebonyolítása, kölcsönös információcsere érdekében a város és a járás intézményeivel, sport,
és civil közösségeivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
4/2. Bűnmegelőzés, áldozattá-válás elkerülése:
A Központ és szolgálat feladatellátása során együttműködünk a Városi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési szakembereivel, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, ráirányítjuk a
figyelmet az általuk kezdeményezett akciókra, rendezvényekre. Információkat gyűjtünk és
közlünk az áldozat segítő, áldozattá válást megelőző társadalmi szervezetekről,
szolgálatokról.
a Központ hatósági jellegű munkája során együttműködik - kliens személyiségi jogainak
tiszteletben tartásával, de a jogszabályok előírása szerint – a veszélyeztetettségről, nyomozati
cselekményről jelzést tevő hivatalos szervezetekkel, adott esetben a pártfogói szolgálattal.
Rendezvényeinken kiemelten figyelünk a fenti két témakör, súlyának megfelelő
megjelenítésére. Rendszeresen továbbküldjük a megyei rendőr-főkapitányságtól érkező
Bűnmegelőzési hírleveleket, amikor azok a szakterületet érintik.

4/3. A Központ elérhetőségéről, működéséről, jogszabályi kereteiről, igénybevételéről,
kezdeményezéseiről szóló helyi tájékoztatás módja, arculatunk alakítása:
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Kiskunhalason a helyi médiával – Halasmédia (Tv. újság, elektronikus sajtó) -, és a
rádióval szoros kapcsolat alakult ki. Felhívásainkat, tájékoztatóinkat, kéréseinket vagy
közérdekű hirdetésként (díjtalanul) közlik, vagy célzott, tematikus riport formában.
A „Hírmondó” kiadványban kéthetente van lehetőségünk hirdetés megjelentetésére.
Minden aktuális rendezvényünkről, programunkról hitelesen tájékoztatják a lakosságot.
A Halasi Tükör című újságban cikkek formájában értesülnek az olvasók.
A Központ és Szolgálat tevékenységéről egységes szórólapokat készítünk melyeket az
ügyfélvárókban, ügyfélfogadókban elhelyezünk a járás területén, az ügyfeleken kívül a
jelzőrendszer tagjainak és társ intézményeknek is eljuttattunk.
A nyári szabadidős programokról a gyermek korosztály számára tematikus kiadványt
készítünk.
Használjuk a közösségi internet adta lehetőségeket is, vagy „esemény” szervezésével,
vagy „oldal” működtetésével.
Részt veszünk együttműködő partnereink rendezvényei, lehetőség szerint önálló arculattal
és a meglévő kiadványain terjesztésével.
Arculatunk kialakításában az alábbi irányelvek a meghatározók: célszerűség, rugalmasság,
önkéntesség, család önállósága, hatósági és segítő feladatok megkülönböztetése, hátrányos
megkülönböztetés és ellátással való visszaélés tilalma. (2003. évi CXXV tv. Az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szem előtt tartásával)
Már korábban is alkalmaztuk, de a szakmai útmutatók, ajánlások alapján fokozott
figyelmet fordítunk a módszertani útmutatókban megjelenő kockázatelemzési technikák
alkalmazására. Munkatervünkben ennek hatékonysága növelése érdekében a jelzőrendszer
tagjaival és a munkatársakkal további közös felkészítőket tervezünk.
Egymás munkáját segítjük a civil szervezetekkel.
Városi rendezvényeken gyakran megjelenünk szabadidős kézműves foglalkozásokon, ahol
mindig népszerűek vagyunk, sokan keresik fel megjelenési helyünket, ez lehetőséget
biztosít arra, hogy széleskörű tájékoztatást nyújtsunk feladatainkról, elérhetőségeinkről,
illetve krízis esetén hívható segélyvonalakról.

4/4 Ellátottjogi, gyermekjogi képviselet, panaszkezelés:
Az ellátott jogi (gyermekjogi) képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és
időpontja, az intézmény hatályos Panaszkezelési szabályzata (3.sz.Melléklet) a CsaládGyermekjóléti Központ és Szolgálat épületében (6400 Kiskunhalas, Thúry József. u. 6.), az
ügyfélfogadó helyiségek melletti hirdetőtáblán tekinthető meg.
Az általuk megadott elérhetőségek:
Bánkiné Bosnyák Frida – ellátott-jogi képviselő
Tel.:20/489 96 04
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emi.gov.hu
levelezési cím: 7100, Szekszárd, Béri B. Á, 5-7.
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Fogadás: szükség esetén előzetes telefonos egyeztetés alapján
Dr. Babenyecz Mónika – gyermekjogi képviselő
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/48 99 623
E-mail: babenyecz.monika@obdk.hu
A Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálat biztosítja a gyermekjogi, ellátott-jogi képviselő
részére idelátogatása során
-a gyermekek, felnőttek, családok számára könnyen hozzáférhető és négyszemközti
beszélgetés lefolytatására alkalmas helyiséget,
- a helyszínen való tájékozódás és az iratokba való betekintés lehetőségét.
A gyermekjogi, ellátott jogi képviselő által írásban tett észrevételekre 15 napon belül
válaszolunk, megtett intézkedéseinkről részletesen tájékoztatjuk.
A gyermekek és a szülők jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztatást a
családgondozók, esetmenedzserek személyesen nyújtják az ellátottak (gyermek és törvényes
képviselője) részére. A tájékoztatás megtörténtét, a jogok és kötelezettségek, az ellátás
tartalmának és feltételeinek, valamint az intézmény által vezetett, rájuk vonatkozó
nyilvántartások tudomásul vételét az ügyfelek az együttműködési nyilatkozat aláírásával
tanúsítják.
4/5. A feladatellátást biztosító munkavállalók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak
védelme:
A család és gyermekjóléti rendszerben foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
A rendszerben foglalkoztatott esetmenedzser, asszisztens, a család, a kliens, a gyermek, a
fiatal felnőtt családgondozása és utógondozása során hivatalból jár el, és e
tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személynek minősül. (A közfeladatot ellátó személyről szóló rendelkezések az irányadóak
a BTK 310-312 § bekezdés hatálya – illetve annak jogszabályi módosulásai – alapján.)
A munkatársak a SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE alapján, annak ismeretében és
szellemében, a rögzített etikai kötelességeknek megfelelően végzik munkájukat.
A baleset és munkavédelmi szabályzatok folyamatosan aktualizálásra kerülnek, az
intézmény biztosítja az éves - illetve az új dolgozó belépésekor a – felkészítést, a napi
munkavégzés csak ennek ismeretében végezhető, illetve baleset, sérülés esetén a dolgozó
jogainak (esetleges felelősségének) a megállapításával, biztosításával jár.
Az esetmenedzserek és az óvodai-iskolai szociális segítők számára intézményünk a
munkavégzéshez biztosítja az önálló infrastruktúrával ellátott, több esetmenedzser és óv.isk. szociális segítő elhelyezésére is alkalmas irodát, a heti munkaidőkeret felét kötetlen
munkabeosztás keretében, a rendszeres szakmai továbbképzést, lehetőség szerint a
szupervíziót az esetmenedzser mentálhigiénéjének karbantartása, a kiégés megelőzése
céljából.

4/6. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása
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A Család-Gyermekjóléti Központ vezetője és az intézmény munkáltatói jogokat gyakorló
igazgatója közös szakmai egyeztetések során állítják össze az éves továbbképzési tervet,
amelynek alapján megvalósul az egyes munkatársak szakmai ismereteinek bővítése,
személyiségének védelme és fejlesztése (pl. burn-out megelőző tréning).
A szakmai akkreditációt biztosító továbbképzéseken túl az igazgató az intézmény
költségvetési lehetőségeinek megfelelően biztosítja a dolgozók részére az egyéb
továbbképzéseken,
esetmegbeszéléseken,
szakmai
fórumokon,
valamint
munkamegbeszéléseken való részvételt is.
A Központ munkatársai a szociális munka általános és speciális módszereivel végzik
feladataikat.

4/7. Az ügyfelek jogai, az ellátás igénybevételének rendje:
Az ellátottnak joga van szociális, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szolgáltatás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltatás ellátásának alapvető rendjéről, az ügyfél/családsegítő-esetmenedzser
közötti intézményben magvalósuló kapcsolatról, az intézmény használatával
kapcsolatos előírásokról az Központ és Szolgálat Házirendje rendelkezik (4.sz.
melléklet)
A szolgáltató az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy figyelemmel
legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes
körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:
-az élethez, emberi méltósághoz,
-a testi épséghez,
-a testi- lelki egészséghez való jogra.
Az esetmenedzser és az asszisztens a kliens érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti
mások érdekeit.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hanginformációra,
és
képanyagra
rögzített
és
azokból
kikövetkeztethető
esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik.
Az esetmenedzser köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más
ellátást igénybe vevő ne szerezzen tudomást.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi
CXII. tv. 4 - 6 §-a alapján az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését.
Az intézmény tevékenysége során különös figyelmet fordít ügyfelei jogainak
védelmére és tiszteletben tartására (az adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok
rendelkezései alapján). Ennek érdekében:
ellátja adatvédelmi kötelezettségeit,
tájékoztatja klienseit jogaikról és az igénybevétel módjáról,
eleget tesz titoktartási kötelezettségének
Az ügyfelek adatait tartalmazó esetnaplókat zártan tárolja.
A Központ munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartása és
kezelése, valamint az általuk adott információk vonatkozásában a hivatali titoktartás
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szabályai vonatkoznak. Az intézményt felkereső polgárok anonimitását – kívánság
szerint – munkatársak kötelesek megtartani.
Az intézmény munkatársai kliensfogadó helyiségeiben (interjúszoba) elkülönülten,
a kötelező diszkréciót biztosítva folytatja segítő beszélgetéseit.
Klienseinek egyéni és csoportos konzultációk alkalmával tájékoztatást nyújt jogaikról
és kötelezettségeikről.
A család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében az egyén, a család vagy
közvetlenül a gyermek számára nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők
igénybe. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.
Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. Történhet a
szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, illetve a Család-és Gyermekjóléti
Központ hivatalos helységében.
A szolgáltatás menedzser és az igénybe vevő személy együttes munkafolyamata.
A menedzser kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselője
hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös
veszélyeztetés esetét. (Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek
következtében a magatartás tanúsítójának, vagy más személynek életét, vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő.) 2011. évi CXII tv. Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseinek,
szem előtt tartásával.
Az együttes munkafolyamat dokumentálása esetnaplóban történik. Ha a gyermek
védelme az ellátás önkéntes igénybe vételével nem biztosított, a az ellátás kötelező
igénybe vételét rendeli el ebben az esetben a Központ az illetékes. A Központ, saját
szakvéleménye alapján, a megelőzés célját szolgáló jelzésre, vagy a Szolgálat
javaslata alapján, kezdeményezi a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedést, illetve ahhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el, melyben rögzítésre kerülnek kötelező szabályok.
Az ellátás megszűnik, ha
az esetmunka lezárul,
az együttműködési kötelezettség megszűnik,
a hatósági intézkedés eredményre vezetett
gyermek, illetve fiatalkorú esetében a kliens elérte a 18. évet és utógondozást nem
írtak elő, vagy sikeresség miatt nem szükséges biztosítani
az igénybe vevő nem kéri tovább a szolgáltatást,
az ellátást más, személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formában lehet
biztosítani,
az igénybevevő elhalálozik,
az intézményegység jogutód nélkül megszűnik.
4/8 Nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet által
előírt adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően az intézmény a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal által működtetett Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevőkről (KENYSZI) elnevezésű rendszerbe naprakész adatokat szolgáltat.
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II.1.: CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
CÉLJA, FELADATAI
-

-

-

-

-

-

A Család- és Gyermekjóléti Központot a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének
megteremtése érdekében, a konfliktusos helyzetek feloldására, a hátrányok
mérséklésére, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében működtetjük.
A gyermekjóléti központ a GyvT. 40./A § bekezdése szerinti általános szolgáltatási
feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt.
A Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatásokkal célunk az, hogy
segítséget nyújtsunk Kiskunhalas járás területén élő személyeknek, családoknak,
gyermekeknek és hátrányos helyzetűeknek a meglévő problémáik megoldásához,
illetve a problémák megelőzéséhez. Fő feladatunknak tekintjük, hogy
szolgáltatásainkkal a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányokat
kompenzáljuk, visszaszorítsuk a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi
kirekesztettségét, minden gyermek számára a korának, fejlettségi állapotának,
személyiségének és családi helyzetének megfelelő ellátást biztosítsuk.
Munkánk középpontjában a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló,
integrált, a szülőket és valamennyi társszakmát, intézményt partnerének tekintő
programok, szolgáltatások állnak.
Alapvető szemlélet a szakemberek által jelzett problémák rövid időn belüli megoldása.
A központ fő célcsoportjai a veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetettség valamely
tényezőjével fenyegetett családok és gyermekek.
A Család-és Gyermekjóléti Központ a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

II./1/1. Feladatok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása1
c) család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében
1) havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség
szerint konzultációt biztosít, és
2) tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet
által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.
3) Ha a család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, a Gyvt. 40/A. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti esetben bevonja a család- és gyermekjóléti
szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben felhívja a család- és
gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.
d) a veszélyeztetettséget elő idéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
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e) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a
gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
II/1/2 Feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
c) az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai
szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő szolgáltatás
- igénybevételének kezdeményezése, valamint szükség esetén a gyermek védelembe
vételének, ideiglenes hatályú elhelyezésének, átmeneti, vagy tartós nevelésbe
vételének kezdeményezése,
d) javaslat készítése a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének
előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási
helyére, vagy annak megváltoztatására.
II/1/3. Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
a) családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek
közötti kapcsolat helyreállításához,
b) utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek
családjába történő visszailleszkedéséhez.
II/2/4 Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok a fenti feladatok ellátásán túl:
a) a járásban élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos
figyelemmel kísérése. Területfelelősi rendszer működtetése, melynek során az
esetmenedzserek „bedolgozzák” magukat egy-egy járási településbe, kialakítják a
megfelelő kapcsolatrendszert, hogy információhoz jussanak, fel tudják térképezni a helyi
erőforrásokat, ismerjék és megismerjék a kliensek érdekében rendelkezésre álló
szolgáltatókat.
b) meghallgatni a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtenni a szükséges
intézkedést,
c) elkészíteni a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a hatóság
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet,
d) segíteni a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását,
e) felkérésre környezettanulmányt készíteni,
f) kezdeményezni az önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
g) biztosítani a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
h) részt venni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
i) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.
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II/1/5. Megvalósítani kívánt program, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatási
elemek, tevékenységek leírása:
II/1/5/1.A Család –és Gyermekjóléti Központ hatósághoz tartozó munkát végez.
Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok:
a) javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás)
b) feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás,
ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás)
c) családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
d) utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően
II/1/5/2.Speciális tanácsadói feladatokat végez:
A feladatellátás
1. Kapcsolattartási ügyeletet tart.
a. A kapcsolattartási ügyelet biztosítja:
A gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra,
együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosít. Hatósági felkérés
esetén biztosítunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő,
segítő szolgáltatást. Szabályozási rendjét, dokumentálásának előírásait
a 6. számú melléklet tartalmazza.
2. Készenléti telefonos szolgálat:
a. A Kiskunhalasi Család- és Gyermekjóléti Központ kijelölt dolgozói az a 7.
számú mellékletben meghatározott készenlét szabályai szerint, időszakos
váltásban látják el. A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti
Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő
azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. A készenléti
szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly
módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon
nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. Telefon: 70 672 672 5
3. Utcai szociális munka:
a. Utcai szolgáltatás iránti igény Kiskunhalason a Tabán városrész
peremkerületén fordul elő nagyobb számban csellengő gyerek, ehhez a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat fokozottabb együttműködésére van szükség. Ami
gyakrabban jelentkező probléma az a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy
gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermekeket felkutatja,
lakóhelyére történő visszakerülésüket elősegíti, szükség esetén átmeneti
gondozásukat, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésüket
kezdeményezi.
b. Az utcai szociális munka településünkön a prevenciót emeli ki, illetve a
szegregátumban élő és csellengő fiatalok bevonását a különböző
rendezvényekbe, amit a szolgálattal közösen, táborok, délutáni programok
keretén belül valósítunk meg. A különböző civil szervezetekkel, klubokkal,
egyesületekkel kialakított együttműködés alapján odairányítjuk a csellengő
gyerekeket, akik fogadják őket és tartalmas szabadidős programokat nyújtanak
számukra. (pl.: Boksz club, Néptánc együttes, Labdarúgó egyesület,
Filmszínház… stb.)
4. Kórházi szociális munka:
a. A kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán fekvő válsághelyzetben lévő
anyákat és gyermeküket, a pszichiátriai problémákkal küzdő fiatalkorúak,
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fiatal felnőttek, szülők gondozás
be/visszafogadásának koordinálását
együttműködve, segíti intézményünk.

felé terelését, családi, társadalmi
a kórházi szociális munkással

5.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:
a. A Család- és Gyermekjóléti Központ 3,5 óvodai-iskolai szociális segítő végzi a
szociális segítést, Kiskunhalas és járása óvodáiban és iskoláiban, kollégiumokban a
gyermekek, fiatalok, pedagógusok, szülők vonatkozásában.
2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti
központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek
és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet
biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes szabályozást az Nmr. tartalmazza.Az óvodai és
iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez,
valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint
tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt
érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítővel együttműködésben
látja el.

6.Szociális diagnózis felvétele:
a. A szociális diagnózis készítését a járásszékhely településeken működő család- és
gyermekjóléti központok végzik. A szociális diagnózis elkészítése új feladatot jelent. A
diagnózis készítése az a folyamat, amely megalapozza az egyén szociális támogatását és a
majdani szolgáltatónál a szolgáltatási terv elkészítését, valamint megvalósítását, és amelynek
során képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról.
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A fent említett speciális feladatok közül a készenléti telefont, az utcai szociális munkát és a
kórházi szociális munkát minden esetmenedzser végzi, ezen tevékenységeknek szakmai
referenseket jelöltünk ki, azaz egy-egy kolléga folyamatosan figyelemmel kíséri az adott
szakterület jogszabályi változásait, módszertani ajánlásait, előírásait, pályázati lehetőségeit.
Együttműködik az illetékes szakmai és társadalmi szervezetekkel. Közreműködik a
feladatellátás hatékony és pontos megszervezésében, gyűjti és közreadja a vonatkozó
információkat. Tájékoztatja munkatársait, munkahelyi vezetőjét, a szolgáltatás iránt
érdeklődőket, a központ együttműködő partnereit az esetleges és szükséges változásokról.
A kapcsolattartási ügyeletet, az óvodai és iskolai szociális segítést valamint a szociális
diagnózist az erre kijelölt esetmenedzserek és óvodai- iskolai szociális segítők végzik.

7. Jogi tanácsadás – megbízásos jogviszonyban,
8. Pszichológiai tanácsadás – önálló Tanácsadói munkakörben:
a)
Fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, motivációs,
szocializációs problémák, iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek,
krízisek, vélelmezett, vagy valós bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti,
önértékelési zavarok, családba visszahelyezés, családba-fogadás esetén fellépő mentális
problémák) jelentkező klienseket. Specifikus sérülést szenvedett gyerekekkel,
fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel is foglalkozik.
b)
Bekapcsolódik a Kapcsolattartási ügyelet feladatellátásába, igény szerint
konzultációs lehetőséget biztosít az esetmenedzserek számára.
c)
Diagnózist állít fel (problémás gyermekek esetében), feltérképezi a
magatartásbeli problémák körét, okait és egyben javaslatot tesz azok megoldására, a
fejlesztés irányaira, és segíti a kliensét a gyógyuláshoz vezető úton.
d)
Egyéni és csoportos keretek között is dolgozik kliensekkel.
e)
Nevelési tanácsadást végez, illetve szükség esetén közvetít, ennek során
szorosan együttműködik a Központ fejlesztőpedagógiai tanácsadójával, és a BácsKiskun Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye munkatársaival
f)
Problématípustól függően a klienseket kompetenciájának megfelelő ellátásban
részesíti. (Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba bevonja a
család tagjait is.
g)
Amennyiben a kliens problémája meghaladja a Központ kereteit, illetve a
pszichológiai tanácsadó kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátáshoz irányítja.
h)
Az esetmenedzsereknek, családsegítőknek segítséget nyújt egy-egy esethez.
i)
Együttműködik más szakemberekkel. - tanácsadói tevékenységét és
eredményeit rendszeresen írásban rögzíti, arról nyilvántartást vezet (esetnapló,
nyilvántartó lap), ezen felül kliensei és az intézmény érdekében elvégzi az egyéb
írásbeli feladatokat.
j)
Közreműködik a Központ illetékességi területén a drogprevenciós
folyamatban.
7. Fejlesztőpedagógia tanácsadás:
Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési tanácsadó –,
az iskolák egy része közvetlenül foglalkoztat fejlesztőpedagógust így elsősorban, közvetítő
jelleggel segítjük a klienseket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok
zavarok, konfliktusok előfordulása esetén, heti 2 órában, esetmenedzseri munkaköri megbízás
alapján:
a) A tanácsadás során:
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o gyűjti, rendszerezi és közreadja a gyermekek számára a járásban rendelkezésre
álló fejlesztőpedagógiai lehetőségeket, az önkéntes, az ajánlott és az előírt
alkalmakat, erről információt nyújt a többi esetmenedzsernek és a klienseknek
o együttműködik a Család -és Gyermekjóléti Központ pszichológus
tanácsadójával
o együttműködik és folyamatosan tartja a kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei
Pedagógia Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye munkatársaival

II/1/5/3. Az ellátás igénybevételének módja
A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek részéről történhet:
- önkéntesen, az ellátást igénylő kérelmére
- lehet a gyámhatóság által, védelembe vételi határozattal kötelezett kliens.
- ideiglenes nevelésbe vagy nevelésbe vétel alapján elhelyezési határozat
alapján
- nevelésbe
vétel
lejárta
után
utógondozói
feladatellátás
A személyesen először jelentkező klienseket az ügyeletes tanácsadó munkatárs fogadja.
Az írásban érkező megkeresések, jelzések alapján az új esetek elosztása a szakmai vezető
kompetenciája.

A családgondozói tevékenység történhet:
1) az intézményben ügyfélfogadási időben,
2) az igénybevevő lakóhelyén, családlátogatás keretében,
3) vagy a járás területén működő, ellátottak számára nyitva álló helyiségben, területi
irodában,
4) más hivatalos helyiségben, intézményben,
igény és szükség szerinti rendszerességgel.

II/1/5/4. A Család- és Gyermekjóléti Központ dokumentációja
-

-

A hatósági munka dokumentálása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek
és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
melléklete szerinti adatlapokon történik.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően az intézmény a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett Központi Elektronikus Nyilvántartás
a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) elnevezésű rendszerbe naprakész adatokat
szolgáltat.

II/1/6. A Család -és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának szakmai állománya:
A hatályos szakmai létszámnorma előírások szerint (15/1998 NM rendelet) :
Intézményegység vezető/szakmai vezető: 1 fő
Esetmenedzser: 5 fő (ebből 1 fő felvételi esetmenedzser és 1 fő hálózati szakértő)
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Óvoda, iskolai szociális segítés:
Szociális asszisztens:
Tanácsadó pszichológus:
Jogász
Fejlesztő pedagógiai tanácsadó:

3,5 fő
4 fő
1 fő
megbízási szerződéssel
1 fő
heti 15 óra – megbízásos jogviszonyban
heti 2 óra – munkakörbe foglalva

Az esetmenedzserek az óvodai-iskolai szociális segítők és a szociális asszisztensek a
beosztásukban előírt végzettséggel rendelkeznek.
A jogász, a pszichológus és a fejlesztőpedagógia tanácsadás által nyújtott szolgáltatás
fogadóórák szervezésével térítésmentes ügyfeleink részére. A fogadóórákon előzetes
időpontkérés alapján lehet részt venni. Az időpontok egyeztetését, az ügyfelek és a
tanácsadók közötti közvetítést a Központ munkatársai végzik.
II/1/7.Ügyfélfogadás, területfelelősök, szolgálatok működési rendje:
II/1/7./a) Ügyfélfogadás a Központ irodájában – Kiskunhalas –Thúry József u. 6.
Hétfő:
7.30 – 16.00
Kedd:
7.30 – 16.00
Szerda:
7.30 – 16.00
Csütörtök:
7.30 – 17.00
Péntek: ügyfélfogadás nincs: ügyintézés, adminisztráció, esetmegbeszélő

Ügyeleti beosztás:
Hétfőtől csütörtökig, a szociális asszisztensek veszik fel az eseteket, fogadják az ügyfeleket,
majd egyeztetés után az illetékes esetmenedzsernek szólnak.

Területi feladatellátás:
Helyszín: A munkatársak változó munkahellyel azon a településeken látják el feladataikat,
ahol az ellátás szükségessé válik, az ott megjelölt ügyfélfogadási időben, vagy előre
egyeztetett módon:

Járási helyszínek: a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátottjai számára nyitva álló
helyiségek,
− Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel.: 77/442-098
− Harkakötöny, Kossuth Lajos u. 1.
Tel.: 77/489-045
− Pirtó, Dózsa György u. 18.
Tel.: 77/540-010
− Kelebia, Ady Endre u. 114.
Tel.: 77/454-550
− Kisszállás, Fő u. 35.
Tel.: 77/457-600
− Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Tel.: 77/407-506
− Tompa, Szabadság tér 4/a
Tel.: 77/551-525
− Zsana, Kossuth u. 3.
Tel.: 77/590-001
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A pénteki nap a munkatársak adminisztrációs feladataik ellátására, a szolgálat szakmai
megbeszéléseinek lebonyolítására szolgál.
Ügyfelek számára rendelkezésre álló helyiségek ügyfélfogadási rendje:
• Tompa, Kelebia, Kunfehértó, Kisszállás esetében a Központ ügyfélfogadási rendje az
irányadó!
• Zsana, Balotaszállás, Harkakötöny Pirtó, esetében - külön beosztás szerint:
Zsana: szerda 8.00-12.00
Balotaszállás: hétfőtől-csütörtök 12,00-16,00 között
Harkakötöny: hétfő
Pirtó: kedd
II/2/7./b) Kapcsolattartási ügyelet:
kedden 13-16 között,
csütörtöki napon 14-17 óráig
szombati napon 9-12 óráig
Kedden és csütörtökön egy ügyfélfogadó helyiség,
Szombaton kettő ügyfélfogadó áll az ügyfelek rendelkezésére
Személyi feltételek:
Referens (információ):

Változó ügyeleti beosztásban
Kijelölt esetmenedzser

II/1/7./c) Készenléti Szolgálat:

A készenléti szolgálat az intézmény zárásának időpontjától a következő
munkanap nyitási időpontjáig tart, ez idő alatt egy munkatárs folyamatos telefonos
elérhetősége biztosított: 70 672 672 5
− munkanapokon 16,00-tól – 7,30ig, hétvégén szombat 13,30 – hétfő 7,30-ig,
− a munkaszüneti napokon az azt megelőző munkanap végétől a következő
munkanap reggel 7,30-ig.
Személyi feltételek biztosítása:
Rendelkezésre állással a beosztott munkatársak hetente váltják egymást.
A HTKT SZSZK Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 5 fővel
(esetmenedzser ) látja el ezt a feladatot, heti váltásban. Összesen: 130 óra/hét,
ebből 68 óra hétvégén, 62 óra munkanapon teljesül.
Referens (információ):

Kijelölt esetmenedzser

Iskolai szociális segítés: Kijelölt esetmenedzser
Kórházi szociális munka: Kijelölt esetmenedzser
Utcai -Lakótelepi szociális munka: Kijelölt esetmenedzser
Szociális diagnózis, esetfelvevő: Kijelölt esetmenedzser
Jelzőrendszeri tanácsadó: Kijelölt esetmenedzser
Általános helyettesítési rend:
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Esetmenedzsert esetmenedzser, óvodai-iskolai szociális segítőt óvodai-iskolai szociális segítő,
vagy esetmenedzser helyettesít, szociális asszisztenst szociális asszisztens, vagy
esetmenedzser helyettesít. Törekszünk rá, hogy lehetőség szerint ugyanazt a személyt mindig
ugyanaz a személy helyettesítse. A helyettesítést végző ismeri az ellátottak körébe tartozó
gyermekekkel és családjaikkal kapcsolatos gondozási folyamatot és azok céljait. A
helyettesítést megelőzi az esetmenedzserek közötti személyes konzultáció. Az egymást
helyettesítő esetmenedzserek, ha arra mód van, együttesen vesznek részt közös
esetmegbeszéléseken és szakmaközi megbeszéléseken.
Kiskunhalas, 2019. február 25.
Sipos Istvánné
Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető
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Mellékletek:
1. sz. melléklet:
- Körbélyegzők sorszámának nyilvántartása
2.sz melléklet:
- Együttműködési megállapodás minta más szervezettel, egyházzal, civil, sport egyesületekkel
3.sz. melléklet:
- Panaszkezelési szabályzat
4.sz. melléklet:
- Az CSALÁD-GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT Házirendje
5.sz. melléklet:
- A kapcsolattartási ügyelet szabályozása, dokumentálása
6.sz. melléklet:
-A készenléti szolgálat szabályozása, dokumentálása
7.sz. melléklet:
- Szerződés a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal a kórházi szociális munka feladatellátására
8. sz. melléklet
- Szakmai munkaprogram, éves rendezvényterv :

1.sz. melléklet:

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon-telefax: 77/423-290 - Telefon: 77 422 848 –
e-mail: Központ: gyerjohalas@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………..
Körbélyegzők sorszámának nyilvántartása:
Helyszín
Szám:
Átvette (aláírás)
1) Család-Gyermekjóléti Központ:
Száma:
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2.sz. melléklet

Együttműködési megállapodás
Mely létrejött:
Egyrészről: ……… Egyesület (képviseli: elnök: ……- 64….. Kiskunhalas, ………..)
Másrészről Család-és Gyermekjóléti Központ (képviseli: Sipos Istvánné Család-és Gyermekjóléti
Központ és szolgálat vezető - 6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 6.) között.
A szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködnek Kiskunhalas város és a Kiskunhalasi Járás
családjai, gyermekei és ifjúsága érdekében.
Ennek során:

• Kölcsönösen informálják egymást a mindkét felet érintő ügyekről,

• Megkeresés esetén részt vesznek az egymás által szervezett eseményeken, akcióikon,
• Tájékoztató anyagaikban – amennyiben indokolt és lehetséges - feltűntetik a másik fél
elérhetőségét és tevékenységi körét,
• Jelzéssel élnek a másik fél tevékenységi körébe tartozó, annak érdeklődésére számot
tartó ügyekről, eseményekről, jogszabályi változásokról, pályázatokról,
•

Lehetőség esetén együttműködnek közös pályázatok megvalósításában, illetve segítik
a másik fél pályázatainak megvalósulását,

Jelen megállapodás a mai naptól – 20….. - határozatlan időre szól.
Megszűnését indoklás nélkül bármelyik fél kezdeményezheti, lehetőség szerint erről egy
hónappal előtte tájékoztatja a másikat.
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A szerződő felek minimálisan évente egyszer, az év utolsó negyedében találkozót tartanak,
melynek során megbeszélik a tapasztalatokat, eredményeket, és tájékoztatják egymást a
jövőbeni tervekről, feladatokról.
A felek a megállapodást áttanulmányozták, azt, mint akaratukkal megegyezőt elfogadták és
aláírták:
Kiskunhalas, 201……..

……………………..
……….…elnök

………………………….
HTKT SZSZK
Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető

3.sz. melléklet
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon-telefax: 77/423-290 - Telefon: 77 422 848 –
e-mail: Központ: gyerjohalas@gmail.com – Szolgálat: halascsaladsegito@gmail.com

Panaszkezelési szabályzat
Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták a
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
Amennyiben az ügyfél az ellátással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, azt megteheti:

a)
b)
c)
d)
e)

az ügyeletes családgondozónál
a szolgálat vezetőjénél
ellátottjogi/gyermekjogi képviselőnél
az intézmény vezetőjénél
a fenntartónál

1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az
érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap
végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a
kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy az Intézményegység egység szakmai vezetőjéhez
(szakmai vezető elleni panasz esetén az intézményvezetőhöz) fordulat. Ezen túlmenően
közvetlenül fordulhat az intézményvezetőhöz abban az esetben is, ha a panasszal érintett
szakember személye nem állapítható meg. A szakmai egység vezetője a panaszt három
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munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az intézményvezető a
kivizsgálás időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni
kell.
3. Az ellátott panaszát benyújthatja országos jogvédő képviselőkhöz közvetlenül.
Az országos ellátott-jogi, gyermekjogi képviselők elérhetőségei az intézmény minden,
ellátottak számára nyitva álló helyiségében jól látható helyre kihelyezésre kerülnek.

4. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül az
intézményvezető ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben
az esetben az intézményvezető köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal
kapcsolatos, annak elbíráláshoz szükséges adatokat.
Kiskunhalas, 2019. január 01.

Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető

4.sz. melléklet
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon: 77/422-848 - Telefax: 77/423-290 - e-mail: gyerjohalas@gmail.com

HÁZIREND
1)
A Család-Gyermekjóléti Központ összehangolva a gyermekeket ellátó
egészségügyi és köznevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal, szervezési-,
szolgáltatási-, és gondozási feladatokat végez. Az intézmény működési elvei: Az intézmény
a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági megkeresés útján forduló ellátottakkal a
probléma, és az azt fogadó segítő szakmai kongruenciája alapján foglalkozik. A
családgondozás, tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai alapelvekkel
történik. A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait, véleményét, a gondozáshoz
kapcsolódó információkat a Központ bizalmasan kezeli, mások számára nem adja ki,
azokkal vissza nem él. Az intézmény minden ellátott ügyével nemre, felekezetre, családi
állapotra, korra tekintet nélkül köteles foglalkozni, illetve a hatáskörébe nem tartozó, vagy
azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadja. A szolgáltatások
igénybevétele díjtalan. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban törtnő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, valamint a
Központhoz forduló személyek, családok problémáinak tervezett, megfelelő szintű
kezeléséhez.
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2)
A Család - Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak igénybevételére a
Kiskunhalason, Tompán, Kelebián, Kunfehértón, Kisszálláson, Pirtón, Zsanán,
Harkakötönyben és Balotaszálláson állandó/ideiglenes lakhellyel (tartózkodási hellyel)
rendelkező, illetve az itt életvitelszerűen tartózkodó gyermekek és családtagjaik jogosultak.
3)
A 2. pontban felsorolt lakosok esetében a szolgáltatás alanyi jogon vehető
igénybe, abból a 5. pontban felsorolt esetek kivételével senki nem zárható ki.
4)
A szolgáltatás igénybevétele nem érkezési sorrendben történik, azt az ügyfelek
esetmenedzsere határozza meg, előzetes egyeztetés során. Kivételt képez a krízishelyzet.
5)
A szolgáltatás igénybevételétől átmenetileg kizárja magát, aki:
a) Olyan mértékű ittas állapotban jelenik meg, hogy vele érdemben
kommunikálni nem lehet.
b) Az intézményben szándékos személy és dolog ellen irányuló erőszakos
cselekményt követ el.
c) Nem hajlandó együttműködni a Központ munkatársaival
d) Viselkedésével akadályozza a Központnál dolgozók munkáját.
e) Várakozás közben tanúsított magatartásával zavarja vagy megbotránkoztatja a
többi ügyfelet.
A kizárás nem végleges, ez az a) - e) pontban felsorolt körülmények fennállásáig tart.
6)
Az ügyfélváróban hagyott tárgykért az intézmény nem vállal felelősséget.
7)
Az intézmény alapszolgáltatásai, valamint a speciális szolgáltatások
(pszichológiai, jogi, fejlesztő pedagógiai tanácsadás; kapcsolattartási ügyelet; utcai szociális
munka; kórházi szociális munka; készenléti ügyelet) ingyenesek.
8)
Ha ügyfelünk és munkatársunk közötti viszony oly módon változott meg, hogy
a sikeres együttműködést veszélyezteti, az ügyfélnek joga van más segítő közreműködését
kérni.
9).
Területhasználat: Az ügyfelek a váróhelyiségben, illetve az ügyfelet fogadó
munkatárs jelenlétében az interjúszobában tartózkodhatnak. Az intézmény egyéb
helyiségeiben csak a szolgálat munkatársai és a velük együttműködő szakemberek
tartózkodhatnak.
10)
. A gyermekjogi és az ellátott- és betegjogi képviselő elérhetőségei a
váróhelyiségben ki vannak függesztve.
11)
Az ügyfelek kötelesek ügyelni az intézmény tisztaságának, berendezési
tárgyainak épségének megtartására. Amennyiben kárt okoznak az intézményben, azt kötelesek
megtéríteni.
12.)
Az épületben tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény
kapujától számított 5 méteren túli közterület.
13)
Munkatársainkat titoktartási kötelezettség terheli, kivételt képez a gyermek
veszélyeztetettségének oly mértéke (pl.: ami kimeríti a bűncselekmény fogalmát), mely a
gyermek testi, lelki, erkölcsi fejlődését akadályozza. Ilyen esetben a Központban dolgozó
szakembereknek jelzési kötelezettségük van a hatóság (rendőrség, gyámhivatal, ügyészség,
bíróság) felé.
14)
A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást az
intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről VIII. könyv 1 §) személyes
gondoskodásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki, örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől számított egy évig – nem köthet.
15)

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől –szerda: 7.30 – 16 óráig
csütörtökig:7.30 – 17.00 óráig
pénteken nincs ügyfélfogadás
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A házirend hatálya: 2019. január 01-tól érvényes.
Kiskunhalas, 2019. január 01.
PH.

…………………………………………….
Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető

5. SZ. MELLÉKLET
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Család -és Gyermekjóléti Központ
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon: 77/422-848 - Telefax: 77/423-290 - e-mail: gyerjohalas@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET HÁZIRENDJE
A Kapcsolattartási Ügyelet szolgáltatást a HTKT SZSZK Család - Gyermekjóléti Központ
és Szolgálata az alábbi házirend szerint nyújtja.
A SZSZK Család - Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól szóló jogszabályokban foglaltak szerint jár el.
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy nyugodt, semleges helyet biztosítson a gyermekek
számára, hogy külön élő szüleikkel, rokonaikkal, hozzátartozóikkal meghatározott
időben/időtartamban barátságos, otthonos környezetben találkozhassanak a gyermekek
életkorának megfelelő játékok, mesekönyvek, valamint szakember jelenlétében.
A SZSZK Család - Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az ellátási kötelezettségi körébe
tartozó gyermekek számára (Kiskunhalas Járás közigazgatási területe) biztosítja a
szolgáltatást az alábbi házirend szerint.
1.

A szolgáltatás igénybevételére kedden 13-16 között, csütörtöki napon 14-17 óráig és
szombati napon 9-12 óráig van lehetőség, az erre kijelölt helyiségben. Kedden és
csütörtökön csak egy ügyfélfogadó, szombaton kettő áll az ügyfelek rendelkezésére.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

A szolgáltatás igénybe vehető bírósági ítélettel, végzéssel, gyámhivatali határozattal,
továbbá önkéntesen, az érintettek együttes kérésére történt gyermekvédelmi közvetítői
eljárás (mediáció) során született mediációs megállapodás alapján, - feltéve, ha a
gyermek állandó tartózkodási helye a Kiskunhalasi Járás területén van.
a. A mediációs üléseken csak a tárgyalt kérdésben közvetlenül érintettek
vehetnek részt.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele a „nulladik” találkozás, melynek célja a felek
részletes tájékoztatása a szolgáltatásról, valamint a házirend ismertetése.
Hatósági szabályozás esetében is szükséges a felek meghallgatása, a szolgáltatás
házirendjének megismerése, az intézményi Keret-megállapodás aláírása.
A kapcsolattartások során a Kapcsolattartási Ügyeleti szakemberek közvetlenül a felekkel
állnak kapcsolatban, nem a képviselőikkel.
Az érintettek és a HTKT SZSZK Család - Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a
szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt a kapcsolattartást érintő lényeges kérdésekben
írásos megállapodást kötnek, aláírásukkal igazolják, hogy elfogadták a házirendet –
megállapodás nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe.
Önkéntes megkeresés esetén a megállapodás tartalma kiterjed a kapcsolattartók
személyére, a kapcsolattartás idejére (időtartamára és gyakoriságára), illetve a
házirendben nem szabályozott, de a kapcsolattartásra vonatkozó fontosnak ítélt kérdések
tisztázására (pl. mobil telefon használata, fényképezés, étel, ital, ajándékozás stb.).
A gondozó szülő és kísérői a gyermeket a kapcsolattartási ügyelet helyiségében adják át a
kapcsolattartási ügyelet munkatársainak, a kapcsolattartás teljes idejét a megbeszéltek
szerint házon kívül, vagy az intézmény arra kijelölt helyiségében töltik, majd a
kapcsolattartási ügyelet helyiségében veszik át a gyermeket a Kapcsolattartási ügyelet
munkatársaitól.
A gondozó szülő távozásakor a Kapcsolattartási ügyelet ügyeletes munkatársainak
megadja a mobiltelefonszámát, vagy azt a telefonszámot, amin a kapcsolattartás ideje
alatt – szükség esetén – elérhető.
A gondoskodó (kapcsolattartó) szülő szükséges – amikor a kapcsolattartási ügyelet
ügyeletese indokoltnak tartja – esetben nyitott ajtónál találkozik gyermekével.
A Kapcsolattartási ügyelet helyiségeiben csak a szülők közötti megállapodásban szereplő
személyek tartózkodnak, illetve igény szerint a Kapcsolattartási ügyelet ügyeletes
munkatársa.
Minden kapcsolattartás alkalmával a Jelenléti íven rögzítésre kerül a kapcsolattartás ideje,
a résztvevő felek neve, érkezésük/távozásuk ideje, illetve a gyermek
átadásának/átvételének ideje. A felek a jelenlétüket/megjelenésüket a jelenléti íven
aláírásukkal igazolják.
Bírósági ítélet, illetve gyámhivatali határozat esetén elrendelt segített kapcsolattartáson a
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó minden esetben a szakma szabályainak
megfelelően találkozhat a gyermekkel, azaz a kapcsolattartási ügyeleti munkatárs
számára nyitott ajtónál, hallótávolságon belül.
Ellenőrzött (felügyelt) kapcsolattartást kizárólag a bíróság vagy a gyámhivatal rendelhet
el, ami a hatóság újabb, e témát érintő ítéletéig/határozatáig van érvényben.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján a feleknek előzetesen egyeztetett időpontban iratbetekintési joga van az
esetdossziéban lévő hivatalos iratokba. A kapcsolattartási ügyeleti munkatárs a bírósági
és a gyámhivatali megkeresésére az eset kapcsán rendelkezésre álló hivatalos
dokumentumokat, és az adott esetről készült tájékoztatást, összegzést köteles továbbítani
a jogszabályban rögzítettek szerint (lsd. XXI. Fejezet „Adatkezelés” címszó alatt
foglaltak alapján, 134. §; 136/A §; 137.§)
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16. Önkéntes igénybevétel esetén a kapcsolattartásról rövid összegző készül, amennyiben a
felek erről az előzetes egyeztetésen megállapodtak, és ez a megállapodásban rögzítésre
került.
17. Az érdemi, tartalmas együttlét biztosítása érdekében a kapcsolattartási ügyelet
szolgáltatás igénybevétele közben elektronikus digitális eszközök (pl. mobiltelefon,
tablet, iPhone, iPad,) használata nem megengedett.
18. Ételt/italt a szülők közös megállapodása alapján hozhat a kapcsolattartó fél a
gyermeknek. A gondozó szülő írásban nyilatkozik arról, ha van olyan élelmiszer, amit a
gyermek egészségügyi okok (pl. allergia, egyéb betegség) miatt nem fogyaszthat.
Lehetőség van konyhai eszközök (pohár, tányér, evőeszköz) használatára.
19. A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás igénybevétele közben a felek a gyermekkel való
együttlétről készíthetnek fényképeket, illetve hang- és videofelvételeket a másik fél
előzetesen írásban rögzített hozzájárulásával, amelyeket azonban nem hozhatnak
nyilvánosságra (lsd. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról).
20. Távozáskor a játékokat el kell pakolni. A szobákat ugyanolyan rendben kell átadni az
ügyeleteseknek, ahogy ezt megkapták. Ez minden esetben a gondoskodó (kapcsolattartó)
szülő felelőssége.
21. A kapcsolattartási ügyelet ügyeletese kizárólag a gyermek mindenekfelett álló
érdekeinek, jogainak védelme érdekében avatkozhat bele a kapcsolattartás eseményeibe.
Amennyiben a kialakult helyzet indokolja, a kapcsolattartást megszakíthatja. A
megszakítás okát, körülményeit feljegyzésben rögzíti.
22. Ha a gondoskodó (kapcsolattartó) szülő a gyermek előtt becsmérlő kifejezéseket használ
a gondozó szülőre, a találkozót másodszori figyelmeztetés után a kapcsolattartási ügyelet
ügyeletese megszakítja.
23. Ha a kapcsolattartáson bármelyik fél ittas, drogos, bódult állapotban jelenik meg vagy a
gyermeket veszélyeztető magatartást tanúsít, a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem
előtt tartva, a kapcsolattartás megkezdésére nincs lehetőség.
24. Az agresszív, más módon provokatív, a kapcsolattartási ügyelet nyugodt, otthonos,
biztonságos légkörét és sikeres működését veszélyeztető magatartás a megállapodás vagy
a találkozások azonnali leállítását vonhatja maga után.
25. A kapcsolattartási ügyeleten tartózkodó szülőket és gyermekeket nem interjúvolhatják
meg a média munkatársai. Sem videó, sem fényképfelvétel nem készülhet róluk a
nyilvánosság számára.
26. A feleknek akadályoztatásuk esetén jelzési kötelezettségük van a találkozást megelőző 48
órával, indoklással a Központ és a másik szülő felé.
27. Rendkívüli akadályoztatás esetén az intézmény munkatársait, illetve a másik felet az
esedékes találkozást megelőző munkanapon 12 óráig telefonon és írásban értesítik.
28. A szakemberek közfeladatot ellátó személyek, szükség esetén rendőrség segítségét
kérhetik, valamint az intézmény feljelentéssel élhet az illetékes hatóság felé.
29. A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
30. A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás felfüggeszthető az alábbi esetekben:
• a keret-megállapodás be nem tartása,
• a házirendben foglaltak megsértése,
• ha bármelyik fél a gyermeket veszélyeztető magatartást tanúsít,
• bármelyik fél együttműködésének hiányában,
• a kapcsolattartási időpont három alkalommal történő megsértése (kapcsolattartási
időpont megsértésének minősül: bármelyik fél 15 percnél többet késik, a
kapcsolattartáson nem jelenik meg, és erről időben nem tájékoztatja a
munkatársakat).
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Aláírásommal igazolom, hogy a házirendet elolvastam és tudomásul vettem, valamint egy
példányát átvettem.

Kiskunhalas, 2019……………………..

gondozó szülő

kapcsolattartásra jogosult szülő/hozzátartozó

Család- Gyermekjóléti Központ munkatársa

6.sz. melléklet

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
6400 Kiskunhalas - Thúry J u.6
Telefon: 77/422-848 - Telefax: 77/423-290 - e-mail: gyerjohalas@gmail.com

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLTATÁS

2019.
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A Készenléti Szolgáltatás adminisztrációs naplója ………………számozott
oldalból áll.
Nyitás dátuma: 2019. január 01.
Zárás dátuma:2019.
Hitelesítő személy:
Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT
1) Jogszabályi megfogalmazás:
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
27. § (1) A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
(2) A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly
módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget
tudjon mozgósítani.
(3) A család- és gyermekjóléti központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.

2) A feladatellátás leírása:
I. Célja a HTKT SZSZK Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálat nyitvatartási idején
túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy
tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert
telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs
szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A
telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a
+ 36 70 672 672 5 telefonszámon.
II. Készenléti Szolgálat teljesítése telefonos szolgáltatást jelent, azaz egy kolléga a nap 24
órájában telefonon elérhető. Telefonon a szolgálatot ellátó munkatárs információt tud
nyújtani, tanácsadásban részesítheti az ügyfelet, szükség esetén gyakorlati támogatást
tud biztosítani: vagy hivatalos személy - rendőr, mentő, tűzoltó - a helyszínre történő
mozgósításával, vagy szükség esetén személyes intézkedéssel.
III. Készenléti szolgáltatás úgy biztosítható, hogy a szolgáltatást nyújtó kolléga
munkarendelése a 168 órát nem haladhatja meg a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az ügyeleti beosztást féléves bontásban határozza meg a Központ vezetője. attól
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eltérni csak rendkívüli esetben, a Központ vezetőjének engedélyével, vagy intézkedése
alapján lehet.
Rendelkezésre állásnak minősül, mert a beosztott munkatársak hetente váltják egymást.A
HTKT SZSZK Család-Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 9 fő (6 esetmenedzser 2
családsegítő és 1 szociális asszisztens) látja el ezt a feladatot, heti váltásban. Összesen:
130 óra/hét, ebből 68 óra hétvégén, 62 óra munkanapon teljesül.
IV.
Díjazása: személyi alapbért kell figyelembe venni, mely személyi alapbérnek a 20 % át, hétvégén és ünnepnapokon 50 % - át jelenti (1992. évi XXII. a Munka
Törvénykönyvének 148 § - a alapján), a felek átalánydíjas megállapodást is köthetnek.

Ügyeleti telefonszám:

+36 70 672 672 5

3) Készenléti szolgáltatás szabályozása:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

A Család - Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatot tart előre
meghatározott beosztás szerint:
A készenléti szolgálat az intézmény zárásának időpontjától a következő
munkanap nyitási időpontjáig tart, azaz
munkanapokon 16,00-tól – 7,30ig,
hétvégén szombat 13,30 – hétfő 7,30-ig,
a munkaszüneti napokon az azt megelőző
munkanap végétől a következő munkanap reggel 7,30-ig.
A készenléti mobiltelefont a várható zárási időpont előtt bekapcsolt állapotban
kell tartani, hogy az intézményi telefonszám helyes átirányítását az
intézményből ellenőrizni tudják. A szolgálat telefonja más célra nem, vagy csak
az intézményegység-vezető előzetes engedélyével használható!
A készenléti ügyeletes a készenléti mobiltelefont folyamatosan bekapcsolt
állapotban tartja attól az időponttól kezdődően, amikor az intézmény területét
elhagyja, s minimum addig van bekapcsolt állapotban nála, amíg a készenléti
ügyelet után az intézménybe beérkezik.
A készenléti szolgálat ideje alatt az ügyeletet biztosító esetmenedzser,
munkaképes állapotban készen áll, szükség esetén személyesen intézkedik. Az
általa használt mobiltelefont köteles bekapcsolt, üzemképes állapotban magánál
tartani.
A készenléti ügyelet alatt érkező hívásokat, a megtett intézkedés módját, típusát
az ügyeletes a készenléti naplóban köteles rögzíteni.
A készenléti ügyelet, illetve a nyitva tartás alatti ügyelet alatt sürgős szükség
miatt (telefonon, illetve személyesen) jelentkező, a Központ által ismert, de
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jelen nem lévő esetfelelőshöz tartozó gyerek, család esetén: elsődleges feladata
eldönteni, azonnali intézkedésre van-e szükség, vagy meg lehet-e várni a
családért felelős segítő szakembert.
Ha nem lehet az esetfelelőst megvárni, lehetőség szerint az esetfelelőssel, vagy
vezetővel való konzultáció után megteszi a feltétlenül szükséges lépéseket.
Minden lépéséről feljegyzést készít az esetfelelős számára.
Kiskunhalas, 2019. január 01.
Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető

Fontosabb címek és telefonszámok listája

Intézmény neve

Címe

Telefonszáma

Rendőrség Városi
Rendőrkapitányság
Tűzoltóság
Mentők Országos
Mentőszolgálat
Mentőállomása Semmelweis Kórház
Gyermekorvosi ügyelet
Felnőttorvosi ügyelet
Bács-Kiskun Megyei
Igazságügyi Hivatal Pártfogó
Felügyelői Szolgálat,
Kiskunhalasi csoportja
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Kiskunhalasi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi
Osztálya
Bács- Kiskun Megyei
Pedagógia Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó
Bács-Kiskun Megyei
TEGYESZ
Családok Átmeneti Otthona I.
Családok Átmeneti Otthona
II.

HTKT SZSZK
Hajléktalanszálló
Máltai Szeretetszolgálat
Diszpécser Központja

ÜGYELETI BEOSZTÁS 2018. ÉVRE
DÁTUM
01.02.-01.08.

ÜGYELETES

ALÁÍRÁS

01.09.-01.15.
01.16.-01.22.
01.23.-01.29.
01.30.-02.05.
02.06.-02.12.
02.13.-02.19.
02.20.-02.26.
02.27.-03.05.
03.06.-03.12.
03.13.-03.19.
03.20.-03.26.
03.27.-04.02.
04.03.-04.09.
04.10.-04.16.
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04.17.-04.23.
04.24.-04.30.
05.01.-05.07.
05.08.-05.14.
05.15.-05.21.
05.22.-05.28.
05.29.-06.04.
06.05.-06.11.
06.12.-06.18.
06.19.-06.25.
06.26.-07.02.
07.03.-07.09.
07.10.-07.16.
07.17.-07.23.
07.24.-07.30.
07.31.-08.06.

ÜGYELETI BEOSZTÁS 2018. ÉVRE
DÁTUM
ÜGYELETES
08.07.-08.13.
08.14.-08.20.
08.21.-08.27.
08.28.-09.03.
09.04.-09.10.
09.11.-09.17.
09.18.-09.24.
09.25.-10.01.
10.02.-10.08.
10.08.-10.15.
10.16.-10.22.
10.23.-10.29.
10.30.-11.05.
11.06.-11.12.
11.13.-11.19.
11.20.-11.26.

ALÁÍRÁS
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Sorszám

11.27.-12.03.
12.04.-12.10.
12.11.-12.17.
12.18.-12.24.
12.25.-12.31.

Hívás
Hívás
időpontja
időtarta
Dátu Időp
ma
m
ont

Érintett gyermek/ek
Telefonáló
személy

Szá
ma

Neve

Életk
ora
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Az intézkedés formája
Tanácsadás

Információnyújtá Tájékoztatás
s

Egyéb
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7.sz. melléklet:
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Család -és Gyermekjóléti Központ
6400 Kiskunhalas Thúry József u. 6.
email: gyerjohalas@gmail.com
telefon: 77-422-848
fax: 77-423-290

________________________________________________________

Együttműködési Megállapodás
Mely létrejött:
Egyrészről: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Monspart L. u. 1.
képviseli: Dittmayer Péter Ápolási Igazgató),
másrészről: Család-és Gyermekjóléti Központ (6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 6. képviseli:
HTKT SZSZK intézményvezető, Sipos Istvánné Család - Gyermekjóléti Központ Vezető.
A Kiskunhalasi Semmelweis kórház szociális munkás kollégái Zöldhegyi Nándorné, Bekéné
Lakatos Lívia együttműködnek a Család-Gyermekjóléti Központ koordinátorával.
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Koordinátor: Károly Szilvia
Ennek során a szerződő felek vállalják:
1. Kölcsönösen informálják egymást a mindkét felet érintő ügyekről.
2. Fogadják, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a szakmai eljárás szabályai
szerint kezelik az egymástól érkezett jelzéseket, megkereséseket, arról egymás felé- az
adatvédelmi szabályok betartásával – visszajelzést tesznek, kölcsönös tájékoztatást
nyújtanak.
3. Megkeresés esetén részt vesznek az egymás által szervezett esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken.
4. Krízis helyzet esetén személyes konzultáció, közreműködés a feloldásban, kezelésben.
5. Szükség esetén azonnali kezdeményezés hatósági gyermekvédelmi intézkedésre.
6. A kórház szociális munkása írásbeli jelzéssel él a Család-Gyermekjóléti Központ
koordinátora felé, aki a jelzésre írásban válaszol.
A koordinátor feladatai:
7. A szülészeti-nőgyógyászati osztályokon, krízishelyzet esetén támogatja az anyát, a
személyes gondoskodás eszközeivel helyzete stabilitásában, szükség esetén segíti,
hogy gyermekével közösen családok átmeneti otthonába ill. „anyaotthonba”
kerülhessenek.
8. A pszichiátriai problémákkal küzdő fiatalkorúak és fiatal felnőttek esetében elősegíti a
család társadalmi be/visszafogadás koordinálását. - Együttműködés a felnőtteket ellátó
pszichiátriai és rehabilitációt végző osztályok szociális munkásával.
9. Amennyiben a szakmai-szervezeti háttér indokolja és az adott kiírás lehetővé teszi,
szerződő felek kölcsönös érdekeit szolgálja, kezdeményezik az együttműködést pályázatokon
való közös indulás, lebonyolítás, megvalósítás területén is.
10. Kölcsönösen együttműködnek megelőző, prevenciós programok, szakmai rendezvények
szervezésében és lebonyolításában.
11. Az együttműködés feltételeinek változása esetén kölcsönösen tájékoztatják egymást.
Jelen megállapodás határozatlan időre szól.
A szerződő felek évente egy alkalommal, szükség szerint azonnal konzultációt tartanak,
melynek során megbeszélik a tapasztalatokat, eredményeket, és tájékoztatják egymást a
jövőbeni tervekről, feladatokról.
A felek a megállapodást áttanulmányozták, azt, mint akaratukkal megegyezőt elfogadták és
aláírták:

Juhász György
HTKT SZSZK
intézményvezető

Dittmayer Péter
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Ápolási Igazgató
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Sipos Istvánné
Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezető

Kiskunhalas, 2019. január 28.

8). számú melléklet

Szakmai munkaprogram, rendezvényterv:
A Központ havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és
szükség szerint konzultációra kerül sor.
Február 28-áig az észlelő és jelzőrendszer tagjai számára megrendezett éves
tanácskozáson részt veszünk
Minden héten:
Összesítő jelentés alapján a jelzőrendszeri esetekről megbeszélés történik..
Pénteken esetmegbeszélés, programegyeztetés történik, amelyen részt vehet
Szolgálat és Központ együttesen, részlegenként, feladatorientált kijelölt
témakörben, vagy történhet kijelölt munkatársak számára.

Január
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január első hetében az éves munkaterv elkészítése
2019. évi szakmai beszámoló elkészítése
2019. évi KSH és FSZH statisztika elkészítése
Szabadságterv elkészítése
Esetmegbeszélő műhelymunka
a 2019. évre Szakmai program elkészítése
Leltár készítés
Tűzvédelem és munkavédelem oktatásának
frissítése
Részvétel KEF értekezleten
Szakmai nap Tiszakécske
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Február
•
28-áig az éves jelzőrendszeri, gyermekvédelmi
tanácskozáshoz beszámoló elkészítése
•
Esetmegbeszélő csoport
•

Szakmai nap Kalocsa
Személyes
megbeszélés

az

iskolák

képviselőivel
Március
•
•
•
•
megállapodások tervezése, megírása

Esetmegbeszélő műhelymunka
Szakmai nap
Iskolákkal,
óvodákkal
Együttműködési

Április
•
•
•
Május

Esetmegbeszélő
Szakmai nap
Irányadó- nyári programajánló előkészítése

•

Részvétel

a

városi

gyermeknapi

rendezvényeken
•
•
•
•
•
•

Gyermeknapi rendezvény bonyolítása
Csapatépítő tréning
Szakmai nap
Közbiztonsági Fórumon részvétel
II. negyedéves ellenőrzés
Esetmegbeszélő műhelymunka

Június
•
•
•
•

Irány Adó – nyári programajánló kiadása
Esetmegbeszélő csoport
A
Kiskunhalasi
Rendőrkapitánysággal
közösen Családi nap szervezése a bűnmegelőzés jegyében
Nyári napközis tábor szervezése, lebonyolítása

Július
•

III. negyedéves ellenőrzés
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•

4 héten keresztül heti egy nap alkalmával alsó
tagozatos gyermekek részére napközis tábor szervezés

Augusztus
•
csoportfoglalkozás
a
kiállításon való részvétel, hagyományőrző program szervezése
•

Végh

Kúriában

Szeptember
•
esetmegbeszélő csoport
•
Részvétel a Szüreti Felvonuláson, információs
anyagok, tájékoztató anyagok bemutatása, kézműves foglalkoztatás
•
Szakmai nap
Október
•
•
•
•

IV. negyedéves ellenőrzés
Adománygyűjtés
Ingyenes mozi látogatás szervezése
Szakmai nap

November
•
•
•
•
•

Adomány gyűjtés folytatása
Adományok osztása
Cipősdoboz akció meghirdetése
Őszi szünidei napközis tábor szervezése
Szakmai nap

December
•
lebonyolítása
•
Vöröskereszttel
•
•
•

Karácsonyi
Szociális

adományok
ételosztás

közösen

osztásának
a

Magyar

Leltárkészítés
Szakmai nap
Év végi értékelés
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Végjegyzet2
A napi működést meghatározó szakmai segédletek:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 22.-i nappal közzétette a
család- és gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai
szabályozó dokumentumokat. A leírások a segítő munka folyamataira, jelzőrendszer
működésére, ezen belül kiemelten a gyermek bántalmazásának felismerésére és
kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak iránymutatást.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás nyújtásának szakmai
módszereit a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi. A
szabályozó dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok
feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek, melyek betartása kötelező és számon
kérhető.
1.) Dokumentációs vonalvezető -Útmutató a család- és gyermekjóléti
szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez (2. kiadás)
2.) Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett
észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás)
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3.) Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és
jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás)
4.) Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális
segítő munka folyamatairól (2. kiadás)
5.) Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és
gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól (2. kiadás)
6) A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges
egységes elvek és módszertan (2014. évi „módszertani útmutató bántalmazás" - 3.
kiadás)
2017. Forrás: Kormányzati Portál
A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE
A Szociális Szakmai Szövetség - Etikai Kollégiuma által 2015–2016-ban átdolgozott
kiadás
https://www.bmszki.hu/sites/default/files/fajlok/node-374/etikai_kodex_2016.pdf

A feladatellátásra vonatkozó jogi szabályozás keretei:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500133.TV
és a:
55/2015. (IX.30.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500055.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer
=00000001.TXT
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2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100211.tv

Egyéb, a munkánk szempontjából fontos jogi szabályzók:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - IV. könyv (Családjog)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900072.tv
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
2005. évi CXL. törvény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló
intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó
joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában,
1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500140.TV
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700080.tv
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300155.tv
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1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800084.TV
149/1997.(IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700149.KOR
72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás
utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük
engedélyezéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400072.kor
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600063.kor
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC

a 15/1998. NM. rendelet értelmében:

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800026.TV
• Egyéb háttér szabályzók:
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról
• 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról
• 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

10. § (1) A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
a) koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
b) szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához,
c) összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési
terveket,
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d) a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján segítséget
nyújt, szükség esetén intézkedik,
e) segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok
megoldásában,
f) megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
g) megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és
h) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot
tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
(2) A család- és gyermekjóléti központ az (1) bekezdés szerinti feladatokra, illetve azok
koordinálására járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki.
11. § A gyermek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzéssel érintett személy részére nem
biztosítható betekintés a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe, amelyből
következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Férfi Átmeneti Hajléktalan Szálló

SZAKMAI PROGRAM

Intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Férfi
Átmeneti Hajléktalan Szálló
Telephely:6400 Kiskunhalas, Molnár utca 6.
Férőhelyek száma: 30 fő
Az átmeneti hajléktalan szálló célja az önellátásra képes hajléktalan személyeknek
lakhatási szolgáltatás és az önálló életvitel fenntartása érdekében esetvitel (szociális munka)
biztosítása. Szociális munka keretében tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés,
felügyelet, háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás biztosítása, illetve szolgáltatásokhoz
való hozzáférés segítése.
Kiskunhalas és térségének területén kb. 40 fő hajléktalan személy él. 30 fő férfi
elhelyezésére van lehetőségünk, krízis időszakban ezt létszámon felül növelnünk szükséges.
Májustól októberig csökken az ellátottak száma, azonban ekkor is folyamatos kapcsolatban
vagyunk a „kint lévőkkel”, igény esetén bejönnek tisztálkodni, segítséget kérnek ruházat
pótlásában, ügyintézésben. Gyakran megfigyelhető, hogy családon belüli konfliktus, illetve
családtagok elvesztése az oka hajléktalanná válásuknak. Vannak, akik nehezen élik meg a
közösségi együttlétet, ezért tavasszal távoznak és ősszel jelennek meg ismét az ellátásban.
Többen a mezőgazdaságban végeznek munkát úgy, hogy a munkavégzésük helyén az
idénymunka idejére szállást is kapnak. Velük a nyári időszakban is folyamatos a
kapcsolattartás. Előfordul, hogy azért válnak hajléktalanná, mert egészségi állapotuk miatt
már nem tudják végrehajtani a szállásért cserébe végzett munkát. Gyakori, hogy a
hajléktalanok a korházi kezelést követően kerülnek a szállóra, a lábadozás idejére. Az
alkoholizmusnak, a szenvedélybetegségeknek, a pszichiátriai betegségeknek jelentős
szerepük van ezen a területen.
Az átmeneti szállón három szobában 14, 15, illetve 1 fő elhelyezésére van lehetőség.
Ezekben ágyak, illetve a ruházat és személyes tárgyak tárolására szolgáló zárható szekrények
vannak. Két vizesblokkban négy tusoló, valamint két WC található. A betegek szükség szerinti
elkülönítése biztosított, ebben a helyiségben külön vizesblokk található. Biztosított az
ételmelegítésre és étkezésre szolgáló helyiség. Itt lehetséges az étel hűtőben való tárolása.

Az intézményi jogviszony keletkezését meghatározza, hogy a hajléktalanok általában
személyesen jelennek meg és kérnek elhelyezést vagy gyakran - a nap bármely időszakábanelőzetes megbeszélés nélkül irányítják a rászorulót a szállóra. Kérelem, egészségi állapotra
vonatkozó igazolás, felvétel esetén nyilvántartások, tájékoztatók kerülnek kitöltésre, majd
megállapodás kötése, házirend, térítési díjjal és annak elmaradásával kapcsolatos tudnivalók
és a jogok ismertetése történik. Tüdőszűrésről szóló igazolás hiányában annak megszerzéséig
elkülönítve van mód igénybe venni a szolgáltatást.
A szálló biztosítja a pihenést, tisztálkodást és az ahhoz szükséges textíliát, ágyneműt,
személyes ruházat tisztításához szükséges feltételeket, illetve a személyes használati tárgyak
biztonságos megőrzését. Napi 24 órában munkatárs dolgozik.
A szakmai ellátás során fő feladatok segítő beszélgetések folytatása, egyéni gondozási terv
készítése, intézményen belüli közösségi élet szervezése, életvezetési tanácsok, családi és
társas kapcsolatok felkutatása és ápolása, hivatalos ügyek intézése, információk nyújtása,
munkaügyi központtal együttműködés és munkahelyek felkutatása, egészségügyi ellátással
kapcsolatos segítségnyújtás.
A jövedelemmel rendelkezőknek az első 30 napot követően személyi térítési díjat kell
fizetniük, melynek összege 9.000 Ft/hó, 300 Ft/nap. A jövedelemmel nem rendelkezők
részére az ellátás ingyenes.
Havonta lakógyűlésen megbeszélésre kerülnek az elmúlt hónap eseményei, illetve az
ellátottak is elmondhatják észrevételeiket.
Az intézményről a helyi média rendszeresen tudósít, illetve megtalálható szociális
intézményeket tartalmazó kiadványban is. Azok az ellátások, személyek, akik munkájuk során
kapcsolatba kerülhetnek hajléktalanokkal –rendőrök, tanyagondnok, mezőőrök,
egészségügyi dolgozók, hivatalok munkatársai, családsegítő, stb.- rendelkeznek ismeretekkel
az intézményről. Az együttműködés személyesen, telefonon keresztül, illetve levelezés útján
valósul meg. Több olyan intézménnyel vagyunk kapcsolatban, ahol megvalósulhat az arra
rászoruló hajléktalanok további elhelyezése (pl. idősek otthona, pszichiátriai betegek
otthona).
Az intézményben az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon található
kifüggesztve, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. A
lakhatáshoz való jog, emberi méltósághoz való jog minden esetben biztosított. A hajléktalan
személy intézményi ellátása nem tehető függővé korábbi életvitelével, előéletével
kapcsolatos információtól. Postacím biztosítva van az ellátottak részére, illetve személyes
adataiknak védelme megvalósul.

Szakmai létszám, végzettség:
Kárászné Botka Nóra szállóvezető, szociális mt.
Lakos György szociális munkatárs
Polgár Gabriella segítő
Rostás Brigitta szociális munkatárs
Szőnyi Gábor szociális munkatárs
Nemes Arnold gondozó

Kiskunhalas, 2019.01.22.

általános szociális munkás
szociális asszisztens
szociális asszisztens
általános szociális munkás
tanár
szociális gondozó és ápoló
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I. INTÉZMÉNYI ADATOK, AZ ELHELYEZÉS FELTÉTELE

Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Családok Átmeneti Otthona I.
Székhelye:

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Telephelye:

6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u.11.

Férőhelyek száma: 40 fő
Elérhetőségek:
Telefon/fax: 77 428-355
Email: halascsao1@gmail.com
A fentartóval, működéssel kapcsolatos információk: http://www.halasregio.hu/szszk
Elhelyezést kérhet: Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában
együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig
vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói,
hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a
gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne
biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú
testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni
kell. Elhelyezést kérhet a várandós nő és gyermekének apja, ha nem megfelelőek a lakhatási
körülményeik és a kialakult helyzet veszélyeztetné a születendő gyermek életesélyeit. Az
intézmény szakmai vezetője saját hatáskörben – külön eljárás nélkül – azonnali átmeneti
gondozást

biztosít

a

gyermeknek,

ha

az

elhelyezés

nélkül

a

gyermek

súlyos

veszélyeztetettsége következne be.

Az elhelyezés időtartama: 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható,
valamint, ha a gyermekek oktatási intézménybe járnak, az
elhelyezés a tanév végéig kitolódhat.

A szakmai munkát: az 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá tartozó kormányrendeletek, illetve
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozzák.
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Ellátottak köre: Kiskunhalas, Kelebia, Kisszállás, Balotaszállás, Harkakötöny, Kunfehértó,
Tompa lakosai vehetik igénybe az ellátást.

II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, AZ INTÉZMÉNY FELADATAI A
SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS PROTOKOLJA

II/1. A szolgáltatás célja:

-

Az otthontalanná vált, anyagi forrásokban szűkölködő, szociális és mentálhigiénés
problémák

miatt

krízishelyzetbe

került

családok

életvezetési

képességeinek

helyreállítása,
-

a rászorultság mértékétől függően, segítségnyújtás a következetes, elfogadó szülői
magatartás kialakításához,

-

a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése,

-

olyan társadalmi értékek és normák közvetítése, melyek biztonságos, kiszámítható
jövőképet vázolnak / a munkavégzés, iskolázottság, tudás, egészséges életmód
hasznossága, saját erőforrások felhasználása a problémamegoldás területén/

-

az elhelyezést kiváltó okok, tényezők korrigálása, megszüntetése, az otthonteremtés
segítése.

II/2. Az intézmény feladata:

-

gyermek és szülője számára együttes elhelyezés biztosítása,

-

segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához,
neveléséhez,

-

közreműködik

a

család

otthontalanságának

megszüntetésében,

helyzetének

rendezésében,
-

segítséget ad az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre való
neveléshez,

-

családgondozással és szükség esetén, pszichológus szakember bevonásával segíti a
családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását,
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-

tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátás elérhetőségeiről,

-

tájékoztatja az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről (gyermekjogi képviselő
elérhetősége, érdekképviseleti fórum működése, személyes adatok védelme,
kapcsolattartás formái, titoktartási kötelezettség).

II/3. Egyéb feladatok:

-

közösségformáló, - építő programok, csoportok szervezése,

-

teret adni a különböző kultúráknak, hagyományoknak, vallásgyakorlásnak,

-

szükség szerint a gyermekek felügyeletének ellátása,

-

gyengébb

képességű,

vagy

nyelvi

problémával

küzdő

gyermekek

részére

segítségnyújtás a tanulásban, illetve továbbirányítás (Nevelési Tanácsadó, fejlesztő
pedagógus),
-

tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről (kiemelkedő figyelmet
fordítunk mindezek érvényesülésére),

-

az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása,
gyógyszerutalvánnyal, és kiegészítő élelmiszervásárlással segítjük a családokat,

-

elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása,

-

közösségi helyiség kialakítása.

-

Az intézmény nagy hangsúlyt helyez az épület állagának megóvására, ezért a napi és
heti közös takarításon túl, havi nagytakarítást szervezünk a családok számára, mely
érinti a lakótér és az udvar rendbetételét is. Ez nemcsak közösség formáló foglalkozás,
de a családok számára példát is mutatunk, hogy tisztább, egészségesebb környezetben
felnövekvő gyermekeik hasonló példát örökíthessenek majd tovább.

-

A törvényben leírt tájékoztatási kötelezettségen felül, értesítjük a gyermekek oktatási
intézményeit, ( bölcsöde, óvoda, iskola ) a család intézményes elhelyezéséről és
kiköltözéséről.

-

Prevenciós előadások szervezése, tájékoztatás nyújtása ( alkohol, drog, dohányzás)

-

Szülő csoport szervezése ( gyermekek ellátásával, védőoltásokkal, munkavállalással,
szülői szerepekkel, szabadidő hasznos eltöltésével stb. kapcsolatban )

Lehetőséget biztosítunk a gyermekvédelem alapellátásában a lakhatási, életvezetési
problémákkal küzdő családok részére, hogy elkerüljék a hajléktalanság állapotát. A
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szolgáltatás egyfajta prevenció, biztosítja, hogy a gyermek a családjában nevelkedjen és
egészséges fejlődése érdekében családja segítséget kapjon a kialakult élethelyzet
felszámolására.
Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával,
hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve rövid és hosszú távú céljait – a maga és az
intézmény eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segítse annak érdekében, hogy
helyreálljon, illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. Mindezek megvalósulásához
elsődleges szempont, hogy elnyerjük a gondozottak bizalmát, biztonságos, a napi életvitelnek
megfelelő lakhatást nyújtsunk.
A gondozás során a családdal közösen megtaláljuk motivációikat, melyek segítenek céljaik
elérésében, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítünk, melyek követendők
lesznek mindennapjaik során.

II/4. A szolgáltatáshoz való hozzáférés módja és protokollja:

A szolgáltatás igénybevételének módja:

-

a területi ellátási kötelezettséget a kistérségi megállapodás szabályozza., illetve a


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
értelmében:
32 § (4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény
vezetőjének (3) bekezdés szerinti döntését – „jogviszony keletkezéséről”, vagy „az
ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét
írásban kell értesíteni.” - vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás
igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról
való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben
az esetekben a fenntartó határozattal dönt.
Tájékoztatás a „Kérelem”- ben, részletes eljárás ismertetése az
„Intézményi tájékoztatóban”,
(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének megkezdése előtt ….a) állami
fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetője, illetve az
intézményvezető,

a

kérelmezővel,

illetve

megállapodást köt.
Mellékelve: „Megállapodás”
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törvényes

képviselőjével

írásban

Az elhelyezést kérők jól ismerik az intézményt Baky kastély néven. A jelzőrendszer tagjaival
való szoros kapcsolat révén, a szolgáltatás mindenki számára elérhető. Az elhelyezés önkéntes
mely írásos kérelemre történik, melyet a szakmai vezetőnek kell benyújtani egy példányban,
kivételt képez ez alól, ha azt gyermekvédelmi szakellátásba történő elhelyezés megelőzése
céljából írnak elő. Az intézmény nyilvántartást vezet a kérelmezőkről, mely nyilvántartás
tartalmazza az igénylők személyes adatait, állandó lakcímét és tartózkodási helyét, illetve az
elhelyezés indoklását.
A kérelmek iktatásra kerülnek, de az elhelyezés nem feltétlen a kérelmek benyújtásának
sorrendiségét követi. Soron kívüli elhelyezésre a családban fellépő krízis, elemi kár, vagy
természeti katasztrófa esetén van mód, valamint a szobák nagysága nem mindig egyeztethető
össze a család létszámával. Minden kérelmezővel ismertetjük az intézményi házirendet az
adatkezelési szabályzatot. Azok a kérelmezők, akik nem nyernek elhelyezést az intézménybe
azokat írásban értesítjük, valamint töröljük a nyilvántartásból, ha már nem állnak fent az
elhelyezést kiváltó okok. A családok egy része a Család Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
a Védőnői Szolgálat, illetve a Tanyagondnok javaslatra kerülnek be az intézménybe.
Az intézménybe kerülés feltétele egy évnél nem régebbi érvényes tüdőszűrő igazolás és
bőrgyógyászati státusz. Mivel ezekre időpont egyeztetéssel lehet bekerülni, így az elhelyezés
már megtörténhet hamarabb is, mint az igazolások beszerzése. A gyakorlat azt mutatja, hogy
az utólag bekért igazolások beszerzése az elhelyezést követően, már nem annyira fontos a
családoknak.
A családok többségénél az intézménybe való beilleszkedés zökkenőmentes szokott lenni.
Kistelepülésről lévén szó az azonos kultúrájú családok ismerik egymást, sokszor több
információval rendelkeznek egymásról, mint az intézmény. Vannak visszatérő családok, ahol
a legfőbb probléma a lakhatás elégtelensége.
Megkötjük a megállapodást, melyet mindkét fél aláírásával fogad el, és közösen elkészítjük a
gondozási tervet.
Az elhelyezést követően értesítjük írásban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, az oktatási
intézményeket, kollégiumot, külön élő törvényes képviselőt.

II/5. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai, a tavaly évi adatok:

Az intézményünkben, a 7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.)
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önkormányzati rendelete alapján, 2018. április 01. napjától felnőtteknek 7.500,-Ft/fő/hónap,
napi 250 Ft, a gyermekek után 3.600.- Ft/hónap/fő, napi 120.- Ft/fő mérsékelt intézményi
térítési díjat állapított meg a fenntartó.

Az 1997.évi XXXI. tv. 150. § (5) bekezdésének értelmében ingyenes ellátásban kell
részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

Fontos dolognak tarjuk és figyelemmel kísérjük, hogy a családok térítési díjfizetési
kötelezettségüknek eleget tegyenek és az esetleges hátralékaikat törlesszék.
A térítési díjból adódó hátralékok zömét a kiköltöző családok halmozzák fel, mert az
intézményt elhagyó családok már az utolsó havi térítési díjat nem fizetik ki. A bent lakó
családoknál előforduló hátralékok esetében, igyekszünk megállapodni a családdal a fizetés
módjáról.

A 2018. év térítési díj előírás: 2.634.115.- Ft
Tavaly évben teljesített befizetések összege: 2.060.845.- Ft.

III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, MÓDSZERTAN

Az otthonban élő családok szociális, mentális helyzetének javítását, valamint az
egészségnevelő programok összeállítását a szakmai vezető irányításával végzik a
munkatársak. Az elvégzendő feladatokat, és a tervezést a havonkénti munkaértekezleten
beszéljük meg. Havonkénti esetmegbeszélést, értékelést tartunk, illetve igazodunk az eset
várható kimenetele miatt, az ettől eltérő időpontokhoz is. Az esetmegbeszéléseket, és a
munkaértekezleteket mindig dokumentáljuk, hogy legyen lehetőség ezek követésére és a
feladatok számonkérésére.
2016. évtől bekapcsolódtunk a szolgáltató intézmény által működtetett jelzőrendszeres
értekezletek munkájába. Munkakapcsolatunk kiterjed a szolgáltatóval az intézményben
elhelyezett családok családgondozására, valamint jelzéssel élünk feléjük a veszélyeztetett
gyermekekről és családjukról. A Család és Gyermekjóléti Központtal a védelembe vételi
eljárás után alakítjuk ki a közös családgondozást. Mind a szolgálat, mind a központ által
szervezett szakmai napon részt veszünk, hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk a
kistérség szociális problémáiról, illetve tapasztalatunkkal a felmerülő problémák megoldását
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segítsük. Az intézmény esetvezetéséhez is nagy segítség az esetmegbeszélő csoport, hiszen
nálunk is vannak elakadt esetek, melyek továbblendítéséhez jól jön a külső segítség.

Szupervízió keretén belül a szakmai személyiségfejlődésünket az intézmény pszichológusa
segíti csoportos formában. Célja a szakdolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése, olyan
szakmai tanulási folyamat, melyből mindenki profitálni tud a későbbi munkájában. Egyéni
elbeszélgetésre is van lehetőség igény szerint.
Mint a jelzőrendszer tagjai, szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani az intézményben
elhelyezést nyert családok gyermekeinek oktatási intézményeivel. Minden be és kiköltöző
család esetében jelzéssel élünk az elhelyezésről, mely egyfajta veszélyeztető tényező a
családok életében.
Intézményünk kész együttműködni az esetleges hiányzások, magatartással kapcsolatos
problémák, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak kezelésében, valamint az
iskola és a szülők közötti kommunikációs nehézségek leküzdésében.

A drog és alkoholfogyasztás nem fér össze az intézményes léttel, de mivel ezek a
szenvedélybetegségek gyakran a beköltözés után derülnek ki, így az intézmény elsődleges
célja nem a családok kiköltöztetése, hanem a megfelelő tájékoztatás és segítség nyújtása. Már
a kisebb gyermekek részére is szervezünk játékos formában drog prevenciót. A felnőttek
számára előadásokat szervezünk, és tájékoztató füzetet biztosítunk, valamint nyílt
beszélgetéseket folytatunk a témában. Célunk, hogy a családok tisztában legyenek a
drogfogyasztás veszélyeivel, a segítségnyújtás formáival és megtalálják az életben azt a fajta
elfoglaltságot, szabadidős tevékenységet, amiben örömüket lelik.

Intézményünk részről egy főt delegáltunk a KEF-be ( Kábítószer Egyeztető Fórum ). A
Fórum munkájáról tájékoztatást tart az intézmény szakdolgozóinak, valamint élen jár az
intézményben élők drog prevenciójában. 2017-től bekapcsolódtunk a helyi Police Cafe
munkájába, melyre 2018-ban két alkalommal kaptunk meghívást.

Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybevevő vállalja a térítési díj megfizetését, de annak
az intézményi jogviszonya fennállása alatt két alkalommal nem tesz eleget, úgy hogy
jövedelmében változás nem történik, és semmilyen váratlan esemény nem következik be a
család életében, és az aktuális havi térítési díjat a befizetés napjától számított 15 napon belül
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nem egyenlíti ki a hátralékkal együtt, akkor intézményi jogviszonya megszűnik, melyről
írásos értesítést kap.
Valamint felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy kiskorú gyermeke/gyermekei
biztonságos lakhatásáról gondoskodnia kell, ellenkező esetben megkereséssel élünk a
gyermek/gyermekek veszélyeztetettsége miatt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ felé.
A célunk ezzel csökkenteni a díjhátralékokat és tudatosítani a szolgáltatást igénybevevőkben,
hogy intézményen kívül is fizetniük kell a lakhatásért ( közüzemi szolgáltatásokért ). Ez alól
kivételt képez, akinek nincs jövedelme. ( Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) 150§ (5) bekezdése
értelmében ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére
kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. )

A szociális munka módszertanából, a rendszerszemléletű családgondozással dolgozunk.
Meghallgatjuk a család egyes tagjainak problémáját, de a megoldást az összehangolt, családot
érintő külső, - belső környezeti, és kapcsolati rendszerek figyelembe vételével, és segítségével
kezeljük. Fontos tényezőnek tartjuk a család erőforrásait, intézményi kapcsolatait, melyek
segítségükre lehetnek a felmerült problémák kezelésében. A már meglévő családi
kapcsolatokat, - melyek építő, segítő szándékúak- a gondozás során felkeressük, erősítjük,
hogy az elérendő célokhoz megfelelő munkakapcsolatot alakíthassunk ki.
Az elhelyezést követően a családot fogadó munkatárs elkészíti az első interjút, mely a család
intézményi elhelyezését megelőző lakhatására, kapcsolatrendszerére / család, szolgáltató
intézmény, hatóság /, jövedelmére, a szülők és gyermekek iskolai végzettségére, a
munkavállalásra, és vagyoni helyzetre terjed ki.

Ez után a családgondozó, a családdal közösen felmérve a külső – belső erőforrásokat,
valamint a családok szükségleteit, elkészítik a gondozási nevelési tervet, - kiemelt figyelmet
fordítva a család anyagi, mentális, egészségi állapotára nézve. Erről egy gondozási
megállapodás születik, melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látnak.
A gyermekek mentális és egészségi állapotának felmérése után, a szülőkkel, illetve a magát
képviselni tudó gyermekkel, a felmerülő problémák kezelése érdekében szintén születik egy
gondozási- nevelési terv, mely célként a problémák korrekcióját, illetve megszüntetését
preferálja. A családok jogi problémáinak rendezésében az intézményben foglalkoztatott
jogász hivatott segítséget nyújtani, akivel az intézményi kapcsolattartás eredményes.
Magatartási, viselkedési, mentális és pszichés problémákkal küzdő családokat, egyéneket a
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meghatározott óraszámában foglalkoztatott pszichológus segíti, a kölcsönös konzultáció,
visszacsatolás és feladatmegosztás mellett.

A családgondozók kiemelt feladata, hogy a gondozásukban levő családoknál felismerjék a
korrekcióra szoruló élethelyzetet, életvitelt, a mentális és pszichés sérüléseket, valamint a
pszichiátriai betegséggel küzdő egyéneket. Feladatuk továbbá, hogy a korrekcióban
tudásuknak, szakmai felkészültségüknek és kompetencia határuknak betartása mellett,
megfelelően

segítsenek,

illetve

szakirányú

segítséget

ajánljanak

ügyfeleiknek.

A

gondozásukban levő családokkal bizalmi kapcsolatot építsenek ki, hogy a tanácsadás, mint
módszer elérje a családokat. Az intézményi elhelyezést követően dolgozzanak azon, hogy a
családok mihamarabb megfelelő megoldást találjanak az intézményen kívüli lakhatásukra.
Ennek

megvalósításához,

vegyék

fel

a

városban

fellelhető

ingatlanközvetítőkkel,

pénzintézetekkel, és az önkormányzattal, annak szociális bizottságával a kapcsolatot.
A szakmai vezető irányításával szervezzenek és tartsanak csoportos foglalkozásokat mind a
szülők, mind a gyermekek számára az egészséges életmód, az önértékelés, önbecsülés és az
én kép kialakítására, melyek működéséről, a csoportdinamika hatásairól értékelést, összegzést
készítsenek, hogy a gondozási folyamatban résztvevő többi szakembert segíteni tudják.
Gondozási tevékenységüket, megállapodásaikat a családdal, a gondozási – nevelési tervben
rögzítsék. A problémamegoldás és a kihelyezés érdekében, a családdal kötött megállapodás
szoros nyomon követését tegyék meg, hogy a célokhoz vezető út a lehető legrövidebb legyen.

A szakgondozó munkatársak aktívan részt vesznek a csoportok szervezésében, motiválják a
szülőket és gyermekeket a közös programokon való részvételre. A gondozási feladatok során
aktívan bekapcsolódnak a cselekvési fázisokba, a mindennapos kapcsolattartással, életvezetési
tanácsaikkal hatékonyan formálják a család problémamegoldó készségét, képességét,
valamint segítik a családok, egyének szocializációs hiányosságait, hátrányait. Szervezik,
bonyolítják az intézményi közös rendezvényeket, segítik a tanulásban, illetve nyelvi
nehézséggel küzdő gyermekeket, az iskolai követelményekhez felzárkózni, valamint
kapcsolatot tartanak a gyermekek oktatási intézményeivel. Feladatuk, hogy felismerjék a
tanulásban akadályozott gyermekek problémáit, irányítsák megfelelő szakemberhez a
gyermeket, és az állapot elfogadtatása érdekében kezdeményezzenek segítő beszélgetéseket a
szülőkkel. Minden szakdolgozó feladata a kompetenciájához mérten szervezni, kivitelezni a
prevenciós előadásokat.
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A gondozó munkakörben foglalkoztatott kolléga a gyermekekkel, csecsemőkkel kapcsolatos
gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segíti a szülőket. Feladatuk továbbá, a szülők
akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása, aktív részvétel a gyermekek
napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok megvalósításában.

A szakmai team a gondozás során célként fogalmazza meg, hogy a különböző
élethelyzetekben élő családok problémamegoldó készsége, életvitele, mentálhigiénés állapota,
melyben nagy szerepet kap az egészséges életmód kialakítása olyan irányba változzon, hogy
az intézményből történő kihelyezés után elegendő erőforrással rendelkezzenek a családok a
problémás helyzetek kezelésére.

IV. 2018-BAN MEGVALÓSULT PROGRAMOK

A Taj alapú nyilvántartás vezetése zökkenő mentes volt.

A térítési dj fizetésénél

megfigyelhető, hogy a kiköltöző családok nagy többsége nem fizet térítési díjat a kiköltözést
megelőző hónapban, így a hátralékok nagy része ebből tevődik össze.
Igyekeztünk részt venni a jelzőrendszer tagjai által szervezett rendezvényeken. Ilyen volt a
tavaly évben két alkalommal megrendezett Police Cafe, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
HEFI Lelki Egészség Központjának megnyitója, ahol Bagdy Emőke előadását hallgattuk meg.
A Kiskunhalasi Kábítószer Egyeztető Fórum meghívta Kitanics Márk klinikai és
mentálhigiénés szakpszichológust, aki drog prevenciós előadást tartott, melyet beépítettünk
az intézményi prevenciós munkánkba. Címe: A kábítószer személyiségre gyakorolt hatása.
A 2017-ben elindult drog prevenciós foglalkozásokat tavaly évben is folytattuk a gyermekek
és felnőttek körében egyaránt. Ezek a foglalkozások beszélgetős interaktív formában
zajlottak, a gyermekek esetében pedig játékos formában.
Részt vettünk az ATOSZ ( Családok Átmeneti Otthonai Érdekképviseleti Szervezete )
közgyűlésén. Ahol többek között szó volt a veszélyességi pótlékról és a vezetők tovább
képzéséről. Elutaztunk Siófokra a MACSGYOE szervezésében egy országos konferenciára,
melynek „ A múlt diktálja a jövőt” 30. ill. 20 év a családok és a gyermekek
szolgálatában” volt a címe, ahol többek között tájékoztatást kaptunk a GDPR adatvédelmi
rendeletéről. A MACSGYOE Kiskunhalason három megye ( Bács- Kiskun, Békés, Csongrád
) képviseletében szakmai műhelyt szervezett, melyen képviseltük az intézményt. Témája volt:
a kapcsolattartási és a készenléti ügyelet működtetése, a jelzőrendszer szerepének, szintjeinek
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és feladatainak jogszabályi konkretizálása, a szociális diagnózis bevezetése, és az óvodaiiskolai szociális segítés megjelenése.
Közreműködtünk költségalapú bérlakások pályázatának benyújtásánál, így egy, két fős család
kapott költségalapú bérlakást a tavaly évben. Egyre több család él a lehetőséggel és használja
az intézmény számítógépét, melyen munkalehetőségeket, albérletet tudnak keresni. Az elő
takarékosság szempontjából kevés család tud hosszabb távon takarékoskodni, ennek oka a
tartós bejelentett munkahelyek hánya. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat a tudomásunkra
jutó munkalehetőségekről és albérletekről. Tavaly évben egy gyermek sem került
szakellátásba, illetve minimálisra csökkentettük az iskolai mulasztások számát.
Iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása folyamatos volt. Nyáron több alkalommal
mozi látogatással, kinti és benti fogalakozásokkal, kirándulásokkal, arcfestéssel, zenés
tornával, meseolvasással, pizza sütéssel, kézműveskedéssel, aktyvitivel tettük színesebbé a
gyerekek mindennapjait. Ellátogattunk Csongrádbokrosra ahol a gyerekek egy Vadnyugati
Város életébe nyerhettek betekintést. Az utazáshoz a fenntartó biztosított kisbuszt. Júliusban a
Máris Holland Magyar Gyorssegítő Szolgálat által üzemeltetett tanyára látogattunk el, ahol a
gyerekek játszhattak és egy közös vacsorával zártuk a napot. Két gyengébb képességű tanulót
augusztustól matematikából készítettünk fel a pótvizsgára.
Tavasszal a Bács-Kiskun Megyei Családok Átmeneti Otthonait láttuk vendégül, ahol egy
szakmai nap keretén belül töltöttünk el egy napot közösen. Gyakorlati tapasztalatokat és
dilemmákat osztottunk meg egymással.
Szülő csoportot szerveztünk, melynek témája volt a gyermekek egészséges családban való
nevelkedése mellett, a táplálkozás, szoptatás, évszaknak megfelelő öltöztetés, szülői szerepek.
Minden jeles ünnepet megtartottunk intézményi szinten. Farsangon fánksütés, jelmez
bemutatót szerveztünk. Anyák napján apró ajándékot készítettek a gyerekek a szüleiknek a
szakdolgozók segítségével, gyermeknapot szabadtéri játékokkal, ügyességi versenyekkel
gazdagítottuk, mikulásra minden gyermek mikulás csomagot kapott, karácsonyra pedig a
szülők, segítséggel párnát készítettek gyermekeiknek.
Karácsonyra egy helyi vállalkozó füstölt kolbászt hozott a családoknak. A fenntartó pedig 10
kiló töltött káposztának való húst adományozott az intézményben élőknek, amit a lakók
közösen főzetek meg. A Fiat KB Autoteam és a Sóstó Csárda összefogásának
eredményeképpen 200.000.-forint értékű játékot ( babák, kisautók, kismotorok, társasjátékok,
ügyességi játékok, labdák ) adományozott az egy telephelyen működő két Családok Átmeneti
Otthonának. Mivel a gyermekek foglalkoztatása legtöbb esetben együtt történik, így közösen
használjuk a játékokat. Dr. Oetker pudinggal torta díszítővel, forró csoki italporral támogatta
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az intézményben élőket, annyi adomány érkezett, hogy a Család Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ is kapott belőle. A Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
Vadasparki belépőjegyet adományozott az intézményben élő gyermekeknek.

IV/1. Az intézmény tavaly évi kihasználtsága:

Statisztikai adatok

Főbb mutatók:

1) Összes férőhely:

40 fő - 13 szoba + 1 krízis szoba

Az intézmény tavaly évi kihasználtsága: 99,78% ( 40 fő )

A 2018. évi összes ellátott 82 fő, ebből 42 fő gyermek, és 40 fő felnőtt. ( 23 fő nő és 17 fő
férfi ) összesen: 24 család. 6 kiskorú gyermek volt védelembe az elhelyezés ideje alatt,
egyiket sem az intézmény kezdeményezte. Kistérségi ellátottunk nem volt. Két éven belül
visszaköltözött 2 család + 1 gyermek ( összesen: 4 gyermek ).

A 2018. évben az intézményből kiköltözött családok: 12 család

Albérletbe költözött: 4 család
Költségalapú önkormányzati bérlakásba költözött: 1család
Családtaghoz költözött, szívességi lakáshasználók lettek: 7 család

Anyai nagyszülőhöz költözött 1 gyermek
Elhunyt 1 férfi

2018-ban bent lakó gyermekek korcsoporti bontásban:

0-2 éves korig

16 fő

3-5 éves korig

7 fő

6-13 éves korig

12 fő
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14-17 éves korig

7 fő

V. AZ INTÉZMÉNY ADOTTSÁGAI

V/ 1. Az intézmény szakmai létszáma

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint :
-

1 fő szakmai vezető

-

2 fő családgondozó

-

2 fő szakgondozó

-

2 fő gondozó

-

meghatározott óraszámban jogász, pszichológus

Technikai munkatársként négy-négy órában egy fő karbantartót, egy fő udvarost és egy fő
takarítót foglalkoztattunk.

V/ 2. Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép:

Jelenleg 13 lakószobában tudjuk elhelyezni a családokat, melyek az alapvető berendezéssel
(ágyak, beépített szekrények, kiegészítő kisbútorok) felszereltek. Ezen felül rendelkezésre áll
egy krízisszoba, mely azonnali elhelyezést nyújt a krízishelyzetben lévő családok számára.
Négy főző és étkező konyha, kettő vizesblokk, négy WC, egy mosókonyha, egy mobil
bútorraktár, egy ruha és textília raktár, valamint egy közösségi helyiség áll rendelkezésre.
Egész évben hideg-meleg víz, valamint idényben fűtés szolgáltatása. Az intézmény
akadálymentesített, illetve rendelkezünk két mozgáskorlátozott vizesblokkal is.
Kettő iroda biztosítja az ügyfélforgalmat, az iratelhelyezést és irodatechnikát. Ebből egy
irodát terápiás interjús szobának használunk, melyben a felvételi beszélgetéseket és team
összejöveteleket bonyolítjuk. Ezt az irodát használja az azonos telephelyen működő Családok
Átmeneti Otthona II. számú intézménye is. Vezetékes telefonvonallal, két számítógéppel,
fénymásolóval rendelkezünk. Az intézmény rendelkezik egy mobil raktárral, melyet együtt
használunk a Családok Átmeneti Otthona II-es intézményével. Tavaly évben vásároltunk egy
automata mosógépet és egy hűtőszekrényt, ami a lakók kényelmét szolgálja.
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Tavaly évben leselejtezésre került az intézményi személygépkocsi, így saját gépkocsival
oldjuk meg a hivatalos ügyintézést, amihez a munkáltató hozzájárulást ad.

VI. GONDOZÁSBA BEVONT CÉLCSOPORT ÉS JELLEMZŐI

Számunkra - mivel a gyermekvédelmi rendszerben tudunk hatékonyan segíteni -, mindenek
előtt, a gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki, erkölcsi fejlődése a kívánalom. Intézményünk
működésével szeretnénk olyan példamutató környezetet nyújtani, mely elérhető célként
jelentkezne a családok életében. Biztonságot, kiszámítható jövő képet vázoló célokat kitűzni a
családokkal közösen, ahol értékként jelenik meg a munkavállalás, az erkölcsös életvitel, a
tanulás és a törvények tisztelete.
Intézményünk lehetőséget ad arra, hogy a családok- a felmerülő átmeneti anyagi nehézség
leküzdése érdekében – együtt maradjanak, a szülők anyagi, mentális, életvezetési problémái
miatt, ne keljen a gyermeket kiemelni a családból. Lehetőség nyílik arra is, hogy a gyermekét
egyedül váró anya, - akit családja kitaszított, vagy a gyermek apja nem vállal - a gyermek
születése előtt, biztonságos környezetben tervezze jövőjét.
A családon belüli erőszak, egyre nagyobb veszélyeztető tényezőként jelenik meg napjainkban.
A bántalmazott, illetve gyermeke is kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és a további
fenyegetettség elkerülése az otthon elhagyásával oldható meg. Számukra is lehetőség az
átmeneti elhelyezés.
Térségünkben is előfordul a családok eladósodása, mely elsőként a közüzemi számlák
díjhátralékában, majd a hitelre vásárolt lakás törlesztő részletének elmaradásában jelentkezik,
mely kilakoltatást eredményez.
Térségi problémaként jelentkezik az is, hogy a kistelepüléseken is alább hagy a közösségi
összefogás, felmorzsolódnak a természetes támaszok, kitolódik a munkanélküli státus, romlik
a mentális és a fizikális egészség, esetleg jelentkeznek a káros szenvedélyek, mint az
alkoholfogyasztás. Másik probléma a drogfogyasztás, mely olcsó, a szegényebb réteg számára
megfizethető zsályás cigaretta formájában jelenik meg. A szenvedélybetegség ezen formája
új problématípus az intézményben, mely a dolgozóktól a témában teljes körű felkészültséget
igényel, mert így tudunk segíteni és tájékoztatást nyújtani az érintetteknek és
családtagjaiknak.
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Bács-Kiskun Megye dél-keleti régiójában a kilenc települést (Balotaszállás, Harkakötöny,
Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana) átfogó Kistérségi
Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szociális Törvényben) megfogalmazott szociális szolgáltatások keretein belül
célul tűzte ki az egyes településeken már működő szociális alapellátások közül a házi
segítségnyújtás és családsegítés fejlesztését és ezen ellátások Kistérség területére történő
kiterjesztését, továbbá a szolgáltatás Társulás által történő hatékonyabb működtetését.
A Kistérségi Társulás központi települését alkotó Kiskunhalas várostól a legtávolabbi
település 35 km, a legközelebb található település 8 km távolságra található, tehát a szociális
alapszolgáltatások Kistérség által történő közös ellátás a gesztortelepülés mellett ún.
mikroközpont(ok) kialakításával működik.
Kiskunhalas az állandó lakosságát tekintve Bács-Kiskun Megye negyedik legnagyobb városa.
A Kiskunhalasi járást 9 település alkotja: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás,
Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Harkakötöny és Zsana. A térséget közúton Kecskeméttől az
54–es úton, majd Soltvadkerttől az 53–as úton, Szeged felől az 5408 számú úton, Baja felől az
55-ös főúton lehet megközelíteni. A Budapest-Kelebia vasútvonalon a fővárosból 2 és fél óra
alatt érhető el. A járás 826 négyzetkilométer területű. A két városból és 7 községből álló
övezetben öt település minősül társadalmi gazdasági szempontból elmaradottnak. BácsKiskun megye lakónépességének 8,7 %-a él ebben az országosan közepes nagyságúnak
minősíthető járásban.

A járás területfejlesztési szempontból az un. felzárkózó térségek sorába tartozik. Társadalmi
gazdasági

szempontból

hátrányos

helyzetűnek

minősített.

(A

311/2007.

/XI.17.

kormányrendelet szerint meghatározott kistérségek besorolása alapján) Infrastruktúrája
részben épült ki, a nagy vonalas infrastruktúrák (autópálya, autóút) hiánya, illetve
fejletlensége jellemzi: az 53-as és 55-ös főút halad át rajta, a tervezett M9-es gyorsforgalmú út
megépítésével csak hosszútávon lehet számolni. Az alsóbbrendű útvonalak fejlesztése során
előrelépés volt a Kiskunhalas – Jánoshalma út javítása, illetve az M5-ös autópálya
megközelíthetőségét kívánja javítani a Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza közötti útfelújítás,
melynek azonban csak Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti szakasza készült el. A
vasútvonal fejlesztése ugyancsak régóta várat magára.
Az ellátó intézményrendszer zöme Kiskunhalason összpontosul. Sok a szociálisan, vagy
egyéb szempontból hátrányos család. Jellemző az alkoholizmus, öngyilkosságok, depressziós
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betegségek magas aránya. A települések számos tanyai, külterületi lakott hellyel
rendelkeznek, ahol a lakosság nagy része szegény, illetve idős.

A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú
valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
A jelenlegi kliensek, illetve gyermeket nevelő családok között sok az alacsony jövedelmű,
inaktív társadalmi státuszú. Magas a munkanélküliek, nagycsaládosok, a rokkant nyugdíjasok,
a megváltozott munkaképességűek, a szenvedély- és pszichiátriai betegek, valamint az
egyedül élők aránya.
Veszélyeztető tényezők: a társadalmi rétegek fokozódó leszakadása; a foglalkoztatottak
számának csökkenése, a romló egészségi állapot; a korösszetétel kedvezőtlen alakulása; a
lakhatás biztosításában jelentkező bizonytalanság; az adósságot felhalmozók számának
növekedése; a tanyán élők hátrányos helyzete, a munkanélküliek számának növekedése,
szociális bérlakások alacsony száma.
A kistelepüléseken a munkanélküliek jelentős része fizikai foglalkozású, elhelyezkedésre
kevés az esélyük, alkalmi munkákból próbálják pótolni a kieső jövedelmet.
Az utóbb időben – összhangban az országos tendenciákkal – egyre jelentősebb mértékben nőtt
a tartósan, vagy rövidebb ideig szóló külföldi munkavállalók száma, akik esetenként
gyermeküket is magukkal viszik, vagy itthoni rokonokra bízzák. Ez sajátos – számát tekintve
újszerű - feladatot jelent a gyermekvédelem számára is.
A gyermekszületések számának tendenciózus csökkenése miatt a gyermekellátás, oktatás
területén is bizonyos válságjelenségek tapasztalhatóak, amelyet súlyosbít a központosított
irányítási rendszer, a rugalmatlanná váló intézmények negatív hatása. Ennek következményei
az oktatás és egyéb ellátó intézmények számának csökkentése, és az ezzel együtt járó
intézkedések hátrányos hatása. Hasonló a helyzet járás intézményeiben is. Tompa. Kisszállás
és Kelebia esetében a hátrányos helyzetű tanulók száma eléri az összlétszám felét, a
többieknél is meghaladja az egyharmadot.
Tompa, Kisszállás viszonylatában az alsó tagozatosok létszáma meghaladja a – kilépő – felső
tagozatosok számát, a többi településen azonban itt is fogyás mutatkozik. A csoportok
átlaglétszáma változó.
A sajátos településszerkezetből és a fenntartóváltásokból is eredeztethetően - HH és HHH
tanulók

túlreprezentáltsága

egyes

intézményeknél,

differenciálási

lehetőségek,

csoportbontások csökkenése, megnövekedett utazási idő, iskolai szabadidős tevékenységek –
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klubok, szakkörök – megszűnése érezhetően negatív tendenciákat erősít fel. Az általános
iskolák közül létszámarányához képest különösen magas az állami általános iskolákban a
hátrányos helyzetű családokból iskolába járó gyermekek száma. (A Kiskunhalasi Általános
Iskolában gyakorlatilag minden gyermek ebből a körből kerül ki.). A tankötelezettségi
korhatár leszállítása tovább rontott a helyzeten, egyre nő a csellengő, vagy ellenkezőleg:
életkorához nem illő munkát végző, 16-18 év közötti fiatalok száma.
Bár civil szervezetek sokasága létezik, az önfenntartó és befolyásoló erejük kicsi. Közülük
mind kistérségi, mind helyi szinten többel kapcsolatunk van.
A vállalkozások zöme mikro- és kisvállalkozás, alacsony munkahelyteremtő képességgel és
tőkeerővel. A nagyobb vállalatok száma kevés, elvétve adnak lehetőséget beszállítói kör
részére. A mezőgazdasági területek jelentős része gyenge termőképességű, nem alakultak ki a
korszerű termelési-értékesítési struktúrák. A munkavállalás szempontjából az aluliskolázott
réteg megélhetését a Kiskunhalason, Móricgáton, Félegyházán működő baromfi feldolgozó
jelenti, a szelektív válogató, illetve az idénymunkák.

VI/1. A kistérség települései:

Kiskunhalas, mint a kistérség központja

Kiskunhalas város állandó lakosainak száma (2018.01.01.):
0-18 éves korúak száma (2018.01.01.):

28532 fő
5052 fő

Kiskunhalas Bács-Kiskun megye negyedik legnépesebb városa. A felzárkózó kisvárosok közé
tartozik, közigazgatási területe 22782 ha – ebből 1396 ha belterület, 21386 ha külterület.
Közlekedési csomópont, vonzáskörzetébe a tőle 20-30 km-re levő települések tartoznak, ahol
mintegy 80 ezer lakos él.
A város környezetének jellegzetessége, hogy 10 km-es körzetben homokbuckás tanyavilág
veszi körül. Az állandó népesség 13%-a külterületen tanyákban él.
Kiskunhalas népességszámára a lassú fogyás és az elöregedés jellemző, amely elsősorban a
csökkenő születésszám, kismértékben az elvándorlás következménye.
Ez a különböző intézmények iránti igények módosulásával jár, hiszen egyre kisebb kapacitású
intézményekre lesz szükség a gyermekek ellátásában, oktatásban, ugyanakkor felerősödik az
elvárás a szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal szemben.
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A település lakosságának szociális helyzetét több korábbi és jelenlegi nagyobb, illetve kisebb
volumenű kutatással lehet nyomon követni. Ezek közül kiemelkedett a 2005 év folyamán a
Szegedi Egyetemmel és az akkori Családsegítő Szolgálattal közösen „SZOCIÁLIS TÉRKÉP,
SZOCIÁLIS

DIAGNÓZIS”

KISKUNHALAS

címmel

részletes

kutatási,

elemzési

munkálatok. Ezen anyag felhasználásával elkészítésre került a város Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgáltatástervezési koncepciója is. 2012-ben megkezdték a város
leszakadó területein élők lakás és életviszonyainak felmérését is, elsőként a Kőrösi út
adatrögzítése készült el. A Kőrösi úti önkormányzati lakásokban lakókat

2016.

decemberében, más önkormányzati lakásokba költöztették át a házakat lebontották. 2018-ban
a TOP-5.2.1.-15. - BK1-2016 00004 azonosító számú tasskertes társadalmi integrációja
elnevezésű pályázatnak köszönhetően az Erzsébet téri önkormányzati bérlakások felújítása
kezdődhetett meg a városban.

Kunfehértó
A település közigazgatási területe 7837 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 2193 fő. A
kistérségi társulásba tartozó települések közül Kunfehértó az a település, ahol arányaiban a
legkisebb a munkanélküliség.

Tompa
A település közigazgatási területe 8157 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 4719 fő. A
munkaképes korú lakosság elenyésző része dolgozik. Több vállalkozás működik (5-50 fő
alkalmazásával) (pl.: varrodák, keltető üzem), azonban ezek nem elegendők, hogy a
nagyarányú munkanélküliséget enyhítse.

Kelebia
A település közigazgatási területe 6670 ha. Állandó népességének száma 2018-ban 2629 fő. A
községben a munkanélküliségi ráta 7%.

Kisszállás
Kisszállás állandó lakosságszáma 2018. január 1-én 2472 fő volt. A településen a legnagyobb
foglalkoztató az Önkormányzat; 55-60 főt foglalkoztatnak. A munkanélküliség tartósan 10%
feletti.
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Harkakötöny
A település közigazgatási területe: 5270 ha. Az állandó lakosok száma 2018-ban 860 fő.
Jelenleg nincs más munkalehetőség, csak az önkormányzatnál és intézményeiben (iskola,
óvoda) és a szociális otthonban.

Balotaszállás:
A település közigazgatási területe 10.494 ha, állandó lakosok száma 2018-ban 1601 fő.
Jelenleg a település közigazgatási területén 14 részvénytársaság működik a település bevételei
jelentős részét az iparűzési adó képezi.

Pirtó
A település közigazgatás területe 3.449 ha, állandó lakosok száma 2018-ban 970. fő. A
településen általános iskola, óvoda van. A falu orvosi rendelővel, könyvtárral és művelődési
házzal rendelkezik, körzeti rendőr működik a faluban. Az utóbbi években több kiskunhalasi
lakos, illetve vállalkozás költözött a településre. ( nem CSÁO-s ellátotti kör )

Zsana
A település közigazgatás területe 8.794 ha, az állandó lakosok száma 2018-ban 774 fő. A
település közelében található Magyarország legnagyobb, 2,17 milliárd köbméteres
földgáztározója. A település mezőgazdasági jellegű, a lakosság többsége növénytermesztéssel
és állattenyésztéssel foglalkozik. A munkanélküliség mértéke a településen a megyei és
országos átlag alatti. ( nem CSÁO-s ellátotti kör )

Kiskunhalas lakóinak nemzetiségi kötődése: magyar: 94,9%; cigány: 3,9%; német: 0,4%;
szerb: 0,2%; szlovák: 0,5%; ismeretlen, nem válaszolt: 3,5%. A cigány származású lakosság
létszámarányának adatai kapcsán a Cigány Önkormányzat 12 % körüli adatot tart reálisnak.

Ez utóbbiról, mármint a cigány népesség élethelyzetéről külön is kell szólnunk, hiszen
tapasztalatunk szerint a lakók az elmúlt évek átlagában 90 %-ban közülük kerülnek ki.
„A Kiskunhalasi kistérség kilenc településén kb. 3.800 fős cigány lakosság él (800
család). Kiskunhalason az összlakosság 12 százaléka (3.300.fő) cigány származású, a
többi településen 500-550 fő között mozog a létszámuk. Jelentősebb mértékben
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Balotaszálláson (200 fő), Tompán (180 fő), Kisszálláson (70 fő) és Pirtón (40 fő)
vannak jelen. A többi településen elszórtan néhány család él.”
A kistérségben élő cigánylakosság demográfiai összetétele az alábbiak szerint alakul
napjainkban: -1.200 fő aktív korú, - -400 fő nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, fogyatékkal
élő, -2.200 fő gyermek és fiatalkorú.
o Foglalkoztatás szempontjából vizsgálva a helyzetüket, nagyon sok
negatívummal lehet találkozni. A felmérések alapján az aktív korú
lakosság közül:
- 75 fő folyamatos, tartós munkahellyel rendelkezik, - 250 fő határozott
idejű foglalkoztatott, pl. közfoglalkoztatás keretén belül, - 350 fő alkalmi és
idényjellegű (jobbára fekete) munkával tartja el magát és a családját, 100-150 fő sehol nem tud elhelyezkedni különböző okok miatt.
Összességében, mintegy 300-400 fő kapja a foglalkoztatást helyettesítő
támogatást létszámuk, személyük folyamatosan változik.
o

Lakásviszonyok,

egészségi

állapot:

A

kistérségben

élő

cigánylakosság lakáshelyzete és egészségi állapota sem megfelelő. Kb. 100
család lakik olyan körülmények között, amely sok kívánnivalót hagy maga
után, és annak is, mint egy fele, akik lakásnak nem minősíthető
körülmények között él (kicsi, zsúfolt, összetákolt fatároló, stb.). Nincs
villany, víz, fával fűtenek olyan kályhákban, melyeknek az állapota
veszélyes. Egy-egy ilyen 6-10 m2-es helyiségben, több esetben 8-10 fő is él
(több generáció). A zsúfolt, egészségtelen lakókörnyezet természetes a
különféle fertőző betegségek melegágya is. A tudatlanságból, régóta
hurcolt hagyományokból adódóan a prevencióra nem fordítanak kellő
figyelmet, szűréseken nem vesznek részt. Még mindig magas a
„gyermekfejjel” történő szülések száma, és a rokonok közötti kapcsolatok
kialakulása. Az egészségtelen életmód egyenes következménye pedig az
összlakossághoz képest mért 7-8 évvel rövidebb élettartam.
(forrás: CÖ)

VI.2/ Helyzetkép:

22

A Családok Átmeneti Otthona ellátási feladatainak szempontjából más és más igény
jelentkezik a Kiskunhalas város és a kistérség többi települése esetében.
Az általánosan megfogalmazható problémacsoportok az alábbiak:
-

1) családi válsághelyzet kialakulás:
 valamelyik szülő – a családi közösség felbomlása miatt - gyermekkel
költözik el/ki a lakásból és befogadásra kerül
 rokonnál történő lakhatás esetén, megromlik a viszony, vagy a
tulajdonos valamilyen indokkal elküldi a szívességi lakáshasználókat
 bántalmazás

-

2) albérlet felmondása
 többnyire a rapid helyzetekkel találkozunk, a főbérlő nem biztosít
elegendő időt a lakáshelyzet megoldására (természetesen nincs írásos
albérleti szerződés), a családok akkora jövedelemmel, vagy tartalékkal
nem rendelkeznek, hogy a kauciót és a bérleti díjat (általában 3-4
hónapi díj) egy összegben letegyék

-

3) rezsiköltségek hátraléka miatti szolgáltatásmegvonás
 kevesen élnek – klienseink közül – a „védett fogyasztóvá nyilvánítás”
lehetőségével, megvárják a legvégső – megszüntető – lépést

-

4) természeti katasztrófa, megrongálódás miatti átmeneti elhelyezés
 eső, tűz, átázás miatt - ez utóbbi fordul elő főként, a régebbi vertfalú,
vályogtéglás épületek megroggyannak, megrepedeznek

A kistérség esetében döntően az 1-2 probléma „hoz” kérelmezőket!

Kiskunhalason - a fentieken túl - várható sajátosságok:
-

5) eladósodás és lakásüzérkedés
o a hátralékos, vagy más ok miatt nehéz helyzetben lévő családoktól
nyomott áron megvásárolt lakásokból kitett családok: főként az Átlós u.
keleti vége veszélyeztetett

-

6) zsúfoltság kialakulása
o Határ utca, Tabán környékén a növekvő gyermekszám miatt várható
igénynövekedés rövid távon, az eddigi kérelmek alapján, amúgy:
Kiskunhalason a következő – mind városszéli, illetve külterületi –
településrészeken található a kiskunhalasi cigányság nagy része: -Sáros
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utca; -Polgár utca; -Harangos tér és Vásártér utca; és Határ utca; -Átlós
utca és Széksós utca; -Felsőöregszőlők;-Alsóöregszőlők

VII. 2019-RE TERVEZETT KONKRÉT PROGRAMOK

o kihasználtság 100% körüli

szinten tartása, együttműködés a belső

férőhely nyilvántartási adatbázis - rendszerével, pontosan, naprakészen
vezetni a TAJ alapú nyilvántartást
o Térítési díjhátralékok minimálisra való csökkentése
o adatszolgáltatás és információnyújtás a kistérség valamennyi települése
felé; erősíteni a civil kapcsolatokat ezen a téren
o költségalapú

bérlakások,

szociális

szükséglakások

ügyintézésével

kapcsolatos közreműködés, kiírt pályázatok figyelemmel kísérése
o minden lakógyűlésen kerüljön sor az együttélés, az egymáshoz való
alkalmazkodás

tapasztalatainak

megbeszélésére,

a

higiénés

követelmények, energiatakarékossági alkalmazásoknak az egyeztetésére
o az előtakarékosság nyomonkövetése kapjon nagyobb hangsúlyt az
együttműködés, illetve a családgondozói munka során
o folyamatos információgyűjtés és a hirdetőtáblán való tájékoztatás a
munkalehetőségekről
o a gyermekek érdekeit sértő, késedelmes, vagy jogvesztő hatályú hivatali
ügyintézés elmulasztása kerüljön hangsúlyos megfogalmazásra az
együttműködés tapasztalatainak elemzésekor
o tudatosítani kell az óvoda szerepét a gyermekek fejlődésében,
szocializációjában, cél csökkenteni az indokolatlan mulasztásokat ezen
a területen
o A gyermekek nyári-őszi-téli szabadidős tevékenységének hasznos
eltöltése érdekében, programok szervezése a szülők bevonásával
o Mozi látogatás kedvezményes jegyvásárlással
o

Rendőrség

munkatársainak

bevonásával

prevenciós

szervezése
o Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában való aktív részvétel
o Police Cafe munkájában való aktív részvétel
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előadások

o A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával
való szoros kapcsolattartás, szakmai napokon való aktív részvétel, mely
elősegíti a hatékony és gördülékeny munkavégzést. Szakmai nap
szervezése az érintettek bevonásával.
o Szülő csoport szervezése, igény szerinti témakörökben.
o Nagyobb ünnepekről való megemlékezés ( anyák napja, gyereknap,
télapó, karácsony )
o Tisztaságai mázolások, meszelések, egy vizesblokk felújítása, játszótér
korszerűsítés, bővítés

VIII. SZAKMAI KAPCSOLATOK, MUNKATÁRSAK TOVÁBBKÉPZÉSE

Szakmai kapcsolatainak egyrészről meghatározzák a törvényi előírások, másrészről a
gondozottak problémáinak segítése.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a család és gyermekjóléti szolgálat és központtal, hisz
először szakmai kapcsolatba ők kerülnek a gyermeket nevelő családokkal, és ha szükséges ők
ajánlják fel, vagy kérik az átmeneti gondozást. A megváltozott törvényi szabályozás
értelmében a szolgáltató intézmény végzi a környezettanulmányt, és a megfelelő
dokumentációk kitöltése után kérik az átmeneti gondozást. Védelembe vett gyermek esetén a
család és gyermekjóléti központ családgondozójával kerülünk munkakapcsolatba, s közös
családgondozást végzünk. Elkészítjük az intézményi gondozási, - nevelési tervet, mely
illeszkedik a védelembe vételi határozat előírásaihoz, majd a feladatmegosztást is
szabályozzuk. Közösen dolgozunk azon, hogy a család biztonságosan kerüljön ki az átmeneti
gondozásból.
A megállapodás értelmében, a szolgálat által szervezett szabadidős programokban való
részvételre/ napközis tábor, játszóház, városi gyermek rendezvények/ az intézményben élő
gyermekek is lehetőséget kapnak.
Szakmai kapcsolatunk kiterjed a kistérség összes szolgáltató intézményére, a kistérségbe
tartozó általános iskolák, a diákotthon és egyéb oktatási, nevelési intézmények felé. Az évek
folyamán érzékeltük, hogy a családok nem jelzik az oktatási intézmények fele, hogy
beköltöztek az intézménybe, így írásban jelzéssel élünk az oktatási intézmények fele.
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Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a védőnői szolgálattal, heti rendszerességgel látogatják
intézményünket, valamint a gyermekorvosokkal, nevelési tanácsadóval. A hatóságok részéről
a Kiskunhalasi Járási Gyámhatósággal, Gyámhivatallal, Rendőrséggel, Mezőőrséggel,
Tanyagondnokokkal.

Jelzési

kötelezettségünk

van

a

Gyámhivatalon

felállított

családvédelemért felelős koordinációs irodához, a családon belül elkövetett bántalmazás
miatt.
A civil szervezetek felkeresése, és a velük való kapcsolattartás folyamatos. Támogatókra
találtunk a MÁRIS Holland - Magyar Gyorssegítő Szolgálat dolgozóival. A Katolikus Egyház
alkalmanként kenyérrel támogatja az intézményben élőket. Helyi vállalkozók és
magánszemélyek is támogatják intézményünket. Diákok önkéntes munka keretében látogatják
az intézményben élő gyerekeket és foglalkoztatják őket. Nyáron két, diákmunkán lévő lány
egy- egy hónapot töltött el az intézményben, feladatuk a gyermekek foglalkoztatása volt,
melyet a műszakban lévő kolléga koordinált.
A Családok Átmeneti Otthonainak civil szervezete, az ATOSZ Egyesület melynek szakmai
munkájába, bekapcsolódtunk, a 2013. évtől.

A konferenciákon észrevételt tehetünk,

kezdeményezhetünk, a meghívott előadók segítik a szakmai munkánkat, a kerekasztal
beszélgetéseken tapasztalatot cserélünk, segítséget kapunk a mindennapi munkavégzéshez.
Az egyesület érdemi tárgyalásokat folytat a Kormánnyal, így elősegítve az Átmeneti
Otthonokban dolgozók munkáját.
A munkatársak továbbképzését a kreditpontos képzések keretén belül biztosítja az intézmény,
illetve a szakmai konferenciákon való részvétellel. A szociális alap- és szakvizsga, valamint a
továbbképzés rendszere 2018. január 1-jétől jogszabályváltozás következtében jelentősen
átalakul. (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
A 2017. június 27-én kihirdetett 2017. évi XCV. törvény 12 § (3) bekezdés c) pontja szerint
2018. január 1-jétől hatályát vesztette az 1993. évi III. törvény 92/I §-a – A szociális alap- és
szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét miniszteri rendelet határozza meg –
amely alapján megszűnt a szociális alap- és szakvizsga rendszere. Az új, bevezetésre kerülő
vezetőképzést a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szabályozza. A vezetők előzetes
jelentkezése megtörtént a szakvizsgára.
Figyeljük a jelentkezések határidejét a lehetőségeket és ösztönözzük a kollégákat a
továbbképzésre, mely tavaly évtől 6 év helyet 4 éves ciklusokban valósul meg.
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IX. A SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK

-

Az intézményben dolgozó személyes gondoskodást végző személyek közalkalmazotti
jogállással rendelkeznek. Jogaikat illetően általánosan rendelkezik a
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
• Valamint a hatályos, a HTKT Tanácsa által jóváhagyott, Szervezeti és Működési
Szabályzat

-

Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz, és az ügyfelekhez kapcsolódó
viszonya, a személyiség tiszteletére épül.

- Az intézmény alkalmazottai munkájuk végzése során a „Közfeladatot ellátó személyek”
körébe tartoznak!
( A hatályos BTK 137 § (2) k) pontja megfogalmazza a Közfeladatot ellátó személyek körét, a 239 és
290 § -a rendelkezik az ebbe a körbe tartozó személyek fokozott büntetőjogi védelméről. a 1997. évi
XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 14 § (6) és (7) bekezdése
értelmében: „….A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott … gondozó, ….. családgondozó,
…. gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, hivatalból jár el, és e tevékenységével
kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. „….A
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak megvalósul, ha például

munkájában gátolják, vagy

tevékenységét megnehezítik, késleltetik….. személyt bántalmazzák, testét erőszakosan vagy durván
érintik, emberi méltóságát szóban, vagy tevőlegesen megsértik.)

Ezekben az esetekben a sérelmet elszenvedett munkatárs közvetlen fenyegetettség esetén
haladéktalanul kérjen rendőri intézkedést, nem azonnali intézkedést igénylő esetben
haladéktalanul jelezze azt közvetlen munkahelyi vezetőjének!
- A Házirend mellékletében rögzítettük „ Az intézményben kialakult veszélyhelyzet kezelés”- re
vonatkozó eljárásrendet.
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IX/1. Általános elvárások:
-

a személyzet külső megjelenésére, személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet.

A családgondozást és az ügyfelek fogadását végző kollégák legfontosabb személyiségjegyei:
-

jó megfigyelőképesség, szakismereten alapuló logikus gondolkodás,

-

pontosság, megbízhatóság, együttműködési készség, felelősség, udvariasság,
tapintatosság, pártatlanság, empátia készség, önfegyelem, pozitív hozzáállás.

A személyzet eredményes munkájának egyik feltétele, saját egészségének karbantartása, ezért
kötelező az időszakos foglalkozás – egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvétel.

IX/2. Egyéb követelmények:

-

a személyzet szakmai munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény
munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni,

-

alapkövetelmény, hogy a gondozók az intézményben elhelyezett klienseket név szerint
ismerjék, és kívánságuk szerint szólítsák.

IX/3. Etikai kérdések:

-

Az intézmény dolgozói tevékenységüket csak az ügyfelek személyéhez fűződő jogainak
és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezhetik.

-

Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.

-

Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény ellátottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet,

-

Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottaktól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem
követelhet, nem fogadhat el.

IX/4. Titoktartási kötelezettség:

Az intézmény dolgozóját a kliens és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi,- vagyoni és
egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli
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korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat
milyen módon ismerte meg.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett cselekvőképes
kliens felmentést adott, vagy ha a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottak a gyermek közvetlen gondozásának
ellenőrzése, illetve törvényes képviseletének ellátása során hivatalból járnak el, és e
tevékenységükkel kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személynek minősülnek.

X. AZ ELLÁTOTTAK JOGAI

Intézményünkben érdekképviseleti fórum működik, melynek szabályozása alapján, a fórum
tagjai azonos létszámmal vesznek részt, mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói,
illetve a fenntartó részéről. Az ellátottak védelmében, szabályozásra került a fórum hatásköre,
valamint a joggyakorlás módja.
Az érdekképviseleti fórum eljár:
-

az intézményi jogviszony megsértése,- különösen a személyiségi jogok, a kapcsolattartás
sérelme, az intézmény munkatársainak szakmai, titoktartási, etikai és vagyonvédelmi kötelezettségei megsértése esetén,

-

az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása esetén.

Az

Érdekképviseleti

Fórum

egyetértési

jogot

gyakorol

az

intézményi

Házirend

jóváhagyásánál.

XI. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZNY MEGSZŰNÉSE

-

a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított
időtartam – leteltével,

-

a jogosultsági feltételek megszűnésével,

-

az önkéntesen igénybe vett elhelyezés megszűnését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kezdeményezheti, melynek alapján a szakmai vezető az ellátást
megszünteti,

-

a szakamai vezető az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jogosult
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o a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy
o az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy
o a megállapodásban foglaltakat - neki felróható okokból - nem tartja be.
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 37. §
értelmében:
(3/a)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett, a családok átmeneti otthonában a
szülőnek, nagykorú testvérnek nyújtott ellátást megszünteti, ha a szülő, nagykorú testvér
mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Az intézményvezető ezzel
egyidejűleg értesíti a szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
gyermekjóléti szolgálatot, és szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez.
(4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat
vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a)
bekezdés szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást
biztosítani kell.

A szakmai tanácsadások igénybevétele ingyenes, melyek a következő időpontokban érhetők
el:
- pszichológiai tanácsadás , jogi tanácsadás összesen heti 10 órában.
- védőnői tanácsadás:

hétfő: 10 – 11 óráig

Kiskunhalas, 2019. január 8.

Magyar Anikó
szakmai vezető
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1. Melléklet: Az intézmény szakmai létszáma
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a szakmai létszámmal,
és az előírt képesítési követelményekkel:

Családok átmeneti otthona
(min. 12, max. 40 férőhely)intézményvezető/szakmai vezető1 fő12-25 férőhelyre szakgondozó,
gondozó3 főcsaládgondozó2 fő25-40 férőhelyre szakgondozó, gondozó4 főcsaládgondozó2 fő
intézményenként pszichológiai tanácsadó, jogász,
fejlesztő pedagógiai tanácsadó
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján)összesen heti 10 óra

Családok átmeneti otthon a magasabb vezető/vezető :
Felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, pszichológus vagy
mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel
rendelkező:jogász,igazgatásszervező,közigazgatás-szervező,szociológus,közgazdász
szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező védőnő,
teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő,
teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember
7.599 Családok
átmeneti otthona

szakgondozó

bölcsődei szakgondozó
(OKJ),
csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő
(OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló
(OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő
I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens
(OKJ)
vagy mentálhigiénés
asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ),
szociális gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens
(OKJ),
felsőfokú szociális munkás
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gondozó

családgondozó

pszichológiai
tanácsadó

fejlesztő pedagógiai
tanácsadó

asszisztens, felsőfokú
ifjúságsegítő asszisztens
csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő
II. (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő
munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ),
házi időszakos
gyermekgondozó (OKJ)
vagy gyermek- és ifjúsági
felügyelő (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ),
felsőfokú szociális
szakképzettség, pszichológus,
pszichopedagógus vagy
mentálhigiénés
szakképzettség, szociológus,
felekezeti szociális munkás,
viselkedéselemző, közösségi
szociális munkás,
családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns,
család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus, játék- és
szabadidő-szervező tanár
vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, okleveles
pasztorális
tanácsadó/okleveles
pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember
pszichológus, pszichiáter,
pszichopedagógus,
mentálhigiénés
szakképzettség
gyógypedagógus, pedagógus
szakképzettség
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1. Melléklet: Az intézmény szakmai létszáma a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása
szerint

I. INTÉZMÉNYI ADATOK, AZ ELHELYEZÉS FELTÉTELE
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családok Átmeneti Otthona II.
Címe:

Telephelye:

6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u.11.

Férőhelyek száma: 25 fő
Elérhetőségek:
Telefon/fax: 77 420-748
Email: halascsao2@ gmail.hu

A fentartóval, működéssel kapcsolatos információk: http://www.halasregio.hu/szszk

Elhelyezést kérhet: Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában
együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig
vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói,
hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a
gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne
biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú
testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni
kell. Elhelyezést kérhet a várandós nő és gyermekének apja, ha nem megfelelőek a lakhatási
körülményeik és a kialakult helyzet veszélyeztetné a születendő gyermek életesélyeit. Az
intézmény szakmai vezetője sajt hatáskörben – külön eljárás nélkül – azonnali átmeneti
gondozást biztosít a gyermeknek, ha az elhelyezés nélkül a gyermek súlyos
veszélyeztetettsége következne be.

Az elhelyezés időtartama: 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.
Ha a gyermekek oktatási intézménybe járnak, az
elhelyezés a tanév végéig kitolódhat.

A szakmai munkát: az 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá tartozó kormányrendeletek, illetve
15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozzák.
Ellátási terület: Kiskunhalas, Kelebia, Kisszállás, Balotaszállás, Harkakötöny, Kunfehértó,
Tompa lakossága.

II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, AZ INTÉZMÉNY FELADATAI A
SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA ÉS PROTOKOLLJA

II/1. A szolgáltatás célja:
-

-

-

Az otthontalanná vált, anyagi forrásokban szűkölködő, szociális és mentálhigiénés
problémák miatt krízishelyzetbe került családok életvezetési képességeinek
helyreállítása,
a rászorultság mértékétől függően, segítségnyújtás a következetes, elfogadó szülői
magatartás kialakításához,
a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése,
olyan társadalmi értékek és normák közvetítése, melyek biztonságos, kiszámítható
jövőképet vázolnak / a munkavégzés, iskolázottság, tudás, egészséges életmód
hasznossága, saját erőforrások felhasználása a problémamegoldás területén/
az elhelyezést kiváltó okok, tényezők korrigálása, megszüntetése, az otthonteremtés
segítése.

II/2. Az intézmény feladata:
-

gyermek és szülője számára együttes elhelyezés biztosítása,
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához,
neveléséhez,
közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének
rendezésében,
segítséget ad az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre való
neveléshez,
családgondozással és szükség esetén, pszichológus szakember bevonásával segíti a
családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását,
tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások
formáiról, az ellátás elérhetőségeiről,
tájékoztatja az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről (gyermekjogi képviselő
elérhetősége, érdekképviseleti fórum működése, személyes adatok védelme,
titoktartási kötelezettség).

II/3. Egyéb feladatok:
-

-

közösségformáló, - építő programok, csoportok szervezése,
teret adni a különböző kultúráknak, hagyományoknak, vallásgyakorlásnak,
szükség szerint a gyermekek felügyeletének ellátása,
gyengébb képességű, vagy nyelvi problémával küzdő gyermekek részére
segítségnyújtás a tanulásban, illetve továbbirányítás (Nevelési Tanácsadó, fejlesztő
pedagógus),
tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről (kiemelkedő figyelmet
fordítunk mindezek érvényesülésére),
az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása,
gyógyszerutalvánnyal, és kiegészítő élelmiszervásárlással segítjük a családokat,

-

-

elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása,
közösségi helyiség kialakítása.
A törvényben leírt tájékoztatási kötelezettségen felül, értesítjük a gyermekek oktatási
intézményeit, (bölcsöde, óvoda, iskola) a család intézményes elhelyezéséről és
kiköltözéséről.
Prevenciós előadások szervezése, tájékoztatás nyújtása (alkohol, drog, dohányzás)
Szülő csoport szervezése (gyermekek ellátásával, védőoltásokkal, munkavállalással,
szülői szerepekkel, szabadidő hasznos eltöltésével stb. kapcsolatban)

Lehetőséget biztosítani a gyermekvédelem alapellátásában a lakhatási, életvezetési
problémákkal küzdő családok részére, hogy elkerüljék a hajléktalanság állapotát. A
szolgáltatás egyfajta prevenció, biztosítja, hogy a gyermek a családjában nevelkedjen és
egészséges fejlődése érdekében családja segítséget kapjon a kialakult élethelyzet
felszámolására.
Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával,
hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve rövid és hosszú távú céljait – a maga és az
intézmény eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segítse annak érdekében, hogy
helyreálljon, illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. Mindezek megvalósulásához
elsődleges szempont, hogy elnyerjük a gondozottak bizalmát, biztonságos, a napi életvitelnek
megfelelő lakhatást nyújtsunk.
A gondozás során a családdal közösen megtaláljuk motivációikat, melyek segítenek céljaik
elérésében, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítsünk, melyek követendők
lesznek mindennapjaik során.

II/4. A szolgáltatáshoz való hozzáférés módja és protokollja:
A szolgáltatás igénybevételének módja:
-

a területi ellátási kötelezettséget a kistérségi megállapodás szabályozza., illetve a


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
értelmében:
32 § (4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény
vezetőjének (3) bekezdés szerinti döntését – „jogviszony keletkezéséről”, vagy „az
ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét
írásban kell értesíteni.” - vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás
igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról
való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben
az esetekben a fenntartó határozattal dönt.
Tájékoztatás a „Kérelem”- ben, részletes eljárás ismertetése az
„Intézményi tájékoztatóban”,
(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének megkezdése előtt ….a) állami
fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetője, illetve az
intézményvezető,
megállapodást köt.

a

kérelmezővel,

illetve

törvényes

képviselőjével

írásban

Mellékelve: „Megállapodás”

Az elhelyezést kérők jól ismerik az intézményt Baky kastély néven. A jelzőrendszer tagjaival
való szoros kapcsolat révén, a szolgáltatás mindenki számára elérhető. Az elhelyezés önkéntes
mely írásos kérelemre történik, melyet a szakmai vezetőnek kell benyújtani egy példányban,
kivételt képez ez alól, ha azt gyermekvédelmi szakellátásba történő elhelyezés megelőzése
céljából írnak elő. Az intézmény nyilvántartást vezet a kérelmezőkről, mely nyilvántartás
tartalmazza az igénylők személyes adatait, állandó lakcímét és tartózkodási helyét, illetve az
elhelyezés indoklását.

A kérelmek iktatásra kerülnek, de az elhelyezés nem feltétlen a kérelmek benyújtásának
sorrendiségét követi. Soron kívüli elhelyezésre a családban fellépő krízis, elemi kár, vagy
természeti katasztrófa esetén van mód, valamint a szobák nagysága nem mindig egyeztethető
össze a család létszámával. Minden kérelmezővel ismertetjük az intézményi házirendet az
adatkezelési szabályzatot. Azok a kérelmezők, akik nem nyernek elhelyezést az intézménybe
azokat írásban értesítjük, valamint töröljük a nyilvántartásból, ha már nem állnak fent az
elhelyezést kiváltó okok.

A családok egy része a Család Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Védőnői Szolgálat,
illetve a Tanyagondnok javaslatra kerülnek be az intézménybe.
Az intézménybe kerülés feltétele egy évnél nem régebbi érvényes tüdőszűrő igazolás és
bőrgyógyászati státusz. Mivel ezekre időpont egyeztetéssel lehet bekerülni, így az elhelyezés
mát megtörténhet hamarabb is, mint az igazolások beszerzése. A gyakorlat azt mutatja, hogy
az utólag bekért igazolások beszerzése az elhelyezést követően, már nem annyira fontos a
családoknak.

A családok többségénél az intézménybe való beilleszkedés zökkenőmentes szokott lenni.
Kistelepülésről lévén szó az azonos kultúrájú családok ismerik egymást, sokszor több
információval rendelkeznek egymásról, mint az intézmény. Vannak visszatérő családok, ahol
a legfőbb probléma a lakhatás elégtelensége.
Megkötjük a megállapodást, melyet mindkét fél aláírásával fogad el, és közösen elkészítjük a
gondozási tervet.
Az elhelyezést követően értesítjük írásban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, az oktatási
intézményeket, kollégiumot, külön élő törvényes képviselőt.

III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, MÓDSZERTAN
Az otthonban élő családok szociális, mentális helyzetének javítását, valamint az
egészségnevelő programok összeállítását a szakmai vezető irányításával végzik a
munkatársak. Az elvégzendő feladatokat, és a tervezést a munkaértekezleten beszéljük meg.
Szükség szerinti esetmegbeszélést, értékelést tartunk, illetve igazodunk az eset várható
kimenetele miatt, az ettől eltérő időpontokhoz is. Az esetmegbeszéléseket, és a
munkaértekezleteket mindig dokumentáljuk, hogy legyen lehetőség ezek követésére és a
feladatok számonkérésér. 2016. évtől bekapcsolódunk a szolgáltató intézmény által
működtetett jelzőrendszeres értekezletek munkájába Munkakapcsolatunk kiterjed a
szolgáltatóval az intézményben elhelyezett családok családgondozására, valamint jelzéssel
élünk feléjük a veszélyeztetett gyermekekről és családjukról.
A család és Gyermekjóléti Központtal a védelembe vételi eljárás után alakítjuk ki a közös
családgondozást. Mind a szolgálat, mind a központ által szervezett szakmai napok részt
veszünk , hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk a kistérség szociális problémáiról,
illetve tapasztalatunkkal a felmerülő problémák megoldását segítsük. Az intézmény
esetvezetéséhez is nagy segítség az esetmegbeszélő csoport, hiszen nálunk is vannak elakadt
esetek, melyek továbblendítéséhez jól jön a külső segítség. Szupervíziós lehetőségünk van, az
intézmény pszichológusának vezetésével. Nagy segítség ez számunkra, minden kollégánk
egy- egy esettel, vagy új probléma megjelenésével-, kaphat segítséget munkájához.
Mint a jelzőrendszer tagjai, szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani az intézményben
elhelyezést nyert családok gyermekeinek oktatási intézményeivel. Minden be és kiköltöző
család esetében jelzéssel élünk az elhelyezésről, mely egyfajta veszélyeztető tényező a
családok életében.
Intézményünk kész együttműködni az esetleges hiányzások, magatartással kapcsolatos
problémák, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak kezelésében, valamint az
iskola és a szülők közötti kommunikációs nehézségek leküzdésében.
A drog és alkoholfogyasztás nem fér össze az intézményes léttel, de mivel ezek a
szenvedélybetegségek gyakran a beköltözés után derülnek ki, így az intézmény elsődleges
célja nem a családok kiköltöztetése, hanem a megfelelő tájékoztatás és segítség nyújtása. Már
a kisebb gyermekek részére is szervezünk játékos formában drogprevenciót. A felnőttek
számára előadásokat szervezünk, és tájékoztató füzetet biztosítunk, valamint nyílt
beszélgetéseket folytatunk a témában. Célunk, hogy a családok tisztában legyenek a
drogfogyasztás veszélyeivel, a segítségnyújtás formáival és megtalálják az életben azt a fajta
elfoglaltságot, szabadidős tevékenységet, amiben örömüket lelik.

Intézményünk részről egy főt delegáltunk a KEF-be ( Kábítószer Egyeztető Fórum ). A
Fórum munkájáról tájékoztatást tart az intézmény szakdolgozóinak, valamint élen jár az
intézményben élők drog prevenciójában. 2017-től bekapcsolódtunk a helyi Police Cafe
munkájába, melyre 2018-ban két alkalommal kaptunk meghívást.

Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybevevő vállalja a térítési díj megfizetését, de annak
az intézményi jogviszonya fennállása alatt két alkalommal nem tesz eleget, úgy hogy
jövedelmében változás nem történik, és semmilyen váratlan esemény nem következik be a
család életében, és az aktuális havi térítési díjat a befizetés napjától számított 15 napon belül
nem egyenlíti ki a hátralékkal együtt, akkor intézményi jogviszonya megszűnik, melyről
írásos értesítést kap.
Valamint felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy kiskorú gyermeke/gyermekei
biztonságos lakhatásáról gondoskodnia kell, ellenkező esetben megkereséssel élünk a
gyermek/gyermekek veszélyeztetettsége miatt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ felé.
A célunk ezzel csökkenteni a díjhátralékokat és tudatosítani a szolgáltatást igénybevevőkben,
hogy intézményen kívül is fizetniük kell a lakhatásért ( közüzemi szolgáltatásokért ). Ez alól
kivételt képez, akinek nincs jövedelme. ( Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) 150§ (5) bekezdése
értelmében ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére
kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. )
A szociális munka módszertanából, a rendszerszemléletű családgondozással dolgozunk.
Meghallgatjuk a család egyes tagjainak problémáját, de a megoldást az összehangolt, családot
érintő külső, - belső környezeti, és kapcsolati rendszerek figyelembe vételével, és segítségével
kezeljük.
Fontos tényezőnek tartjuk a család erőforrásait, intézményi kapcsolatait, melyek segítségükre
lehetnek a felmerült problémák kezelésében. A már meglévő családi kapcsolatokat, - melyek
építő, segítő szándékúak- a gondozás során felkeressük, erősítjük, hogy az elérendő célokhoz
megfelelő munkakapcsolatot alakíthassunk ki. Az elhelyezést követően a családot fogadó
munkatárs elkészíti az első interjút, mely a család intézményi elhelyezését megelőző
lakhatására, kapcsolatrendszerére / család, szolgáltató intézmény, hatóság /, jövedelmére, a
szülők és gyermekek iskolai végzettségére, a munkavállalásra, és vagyoni helyzetre terjed ki.
Ez után a családgondozó, a családdal közösen felmérve a külső – belső erőforrásokat,
valamint a családok szükségleteit, elkészítik a gondozási nevelési tervet, - kiemelt figyelmet
fordítva a család anyagi, mentális, egészségi állapotára nézve. Erről egy gondozási
megállapodás születik, melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látnak.
A gyermekek mentális és egészségi állapotának felmérése után, a szülőkkel, illetve a magát
képviselni tudó gyermekkel, a felmerülő problémák kezelése érdekében szintén születik egy
gondozási- nevelési terv, mely célként a problémák korrekcióját, illetve megszüntetését
preferálja. A családok jogi problémáinak rendezésében az intézményben foglalkoztatott
jogász hivatott segítséget nyújtani, akivel az intézményi kapcsolattartás eredményes.
Magatartási, viselkedési, mentális és pszichés problémákkal küzdő családokat, egyéneket a

meghatározott óraszámában foglalkoztatott pszichológus segíti, a kölcsönös konzultáció,
visszacsatolás és feladatmegosztás mellett.
A családgondozók kiemelt feladata, hogy a gondozásukban levő családoknál felismerjék a
korrekcióra szoruló élethelyzetet, életvitelt, a mentális és pszichés sérüléseket, valamint a
pszichiátriai betegséggel küzdő egyéneket.
Feladatuk továbbá, hogy a korrekcióban tudásuknak, szakmai felkészültségüknek és
kompetencia határuknak betartása mellett, megfelelően segítsenek, illetve szakirányú
segítséget ajánljanak ügyfeleiknek. A gondozásukban levő családokkal bizalmi kapcsolatot
építsenek ki, hogy a tanácsadás, mint módszer elérje a családokat.
Az intézményi elhelyezést követően dolgozzanak azon, hogy a családok mihamarabb
megfelelő megoldást találjanak az intézményen kívüli lakhatásukra. Ennek megvalósításához,
vegyék fel a városban fellelhető ingatlanközvetítőkkel, pénzintézetekkel, és az
önkormányzattal, annak szociális bizottságával a kapcsolatot.
A szakmai vezető irányításával szervezzenek és tartsanak csoportos foglalkozásokat mind a
szülők, mind a gyermekek számára az egészséges életmód, az önértékelés, önbecsülés és az
én kép kialakítására csoportokat, melyek működéséről, a csoportdinamika hatásairól
értékelést, összegzést készítsenek, hogy a gondozási folyamatban résztvevő többi szakembert
segíteni tudják. Gondozási tevékenységüket, megállapodásaikat a családdal, a gondozási –
nevelési tervben rögzítsék. A problémamegoldás és a kihelyezés érdekében, a családdal kötött
megállapodás szoros nyomon követését tegyék meg, hogy a célokhoz vezető út a lehető
legrövidebb legyen.
A szakgondozó munkatársak aktívan vegyenek részt a csoportok szervezésében, motiválják a
szülőket és gyermekeket a közös programokon való részvételre. A gondozási feladatok során
aktívan vegyenek részt a cselekvési fázisokban, a mindennapos kapcsolattartással, életvezetési
tanácsaikkal hatékonyan formálják a család problémamegoldó készségét, képességét,
valamint segítsék a családok, egyének szocializációs hiányosságait, hátrányait. Szervezzék,
bonyolítsák az intézményi közös rendezvényeket, segítsék a tanulásban, illetve nyelvi
nehézséggel küzdő gyermekeket, az iskolai követelményekhez felzárkózni.
Fedezzék fel a tanulásban akadályozott gyermekek problémáit, irányítsák megfelelő
szakemberhez a gyermeket, és az állapot elfogadtatása érdekében kezdeményezzenek segítő
beszélgetéseket a szülőkkel.
A gondozó munkakörben foglalkoztatott kolléga a gyermekekkel, csecsemőkkel kapcsolatos
gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segítenek a szülőknek. Feladata továbbá, a szülők
akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása, aktív részvétel a gyermekek
napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok megvalósításában.
A szakmai team a gondozás során célként fogalmazza meg, hogy a különböző
élethelyzetekben élő családok problémamegoldó készsége, életvitele, mentálhigiénés állapota,
melyben nagy szerepet kap az egészséges életmód kialakítása olyan irányba változzon, hogy
az intézményből történő kihelyezés után elegendő erőforrással rendelkezzenek a családok a
problémás helyzetek kezelésére.

IV. 2018-BAN MEGVALÓSULT PROGRAMOK

A TAJ alapú nyilvántartás vezetése zökkenő mentes volt.

A térítési dj fizetésénél

megfigyelhető, hogy a kiköltöző családok nagy többsége nem fizet térítési díjat a kiköltözést
megelőző hónapban, így a hátralékok nagy része ebből tevődik össze.

Igyekeztünk részt venni a jelzőrendszer tagjai által szervezett rendezvényeken. Ilyen volt a
tavaly évben két alkalommal megrendezett Police Cafe, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
HEFI Lelki Egészség Központjának megnyitója, ahol Bagdy Emőke előadását hallgattuk meg.
A Kiskunhalasi Kábítószer Egyeztető Fórum meghívta Kitanics Márk klinikai és
mentálhigiénés szakpszichológust, aki drog prevenciós előadást tartott, melyet beépítettünk
az intézményi prevenciós munkánkba. Címe: A kábítószer személyiségre gyakorolt hatása.

A 2017-ben elindult drog prevenciós foglalkozásokat tavaly évben is folytattuk a gyermekek
és felnőttek körében egyaránt. Ezek a foglalkozások beszélgetős interaktív formában
zajlottak, a gyermekek esetében pedig játékos formában.

Részt vettünk az ATOSZ ( Családok Átmeneti Otthonai Érdekképviseleti Szervezete )
közgyűlésén. Ahol többek között szó volt a veszélyességi pótlékról és a vezetők tovább
képzéséről.
Egyre több család él a lehetőséggel és használja az intézmény számítógépét, melyen
munkalehetőségeket, albérletet tudnak keresni. Az elő takarékosság szempontjából kevés
család tud hosszabb távon takarékoskodni, ennek oka a tartós bejelentett munkahelyek hánya.
Folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat a tudomásunkra jutó munkalehetőségekről és
albérletekről. Minimálisra csökkentettük az iskolai mulasztások számát.

Iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása folyamatos volt. Nyáron több alkalommal
mozi látogatással, kinti és benti fogalakozásokkal, kirándulásokkal, arcfestéssel, zenés
tornával, meseolvasással, pizza sütéssel, kézműveskedéssel, aktyvitivel tettük színesebbé a
gyerekek mindennapjait. Ellátogattunk Csongrádbokrosra ahol a gyerekek egy Vadnyugati
Város életébe nyerhettek betekintést. Az utazáshoz a fenntartó biztosított kisbuszt. Júliusban a
Máris Holland Magyar Gyorssegítő Szolgálat által üzemeltetett tanyára látogattunk el, ahol a

gyerekek játszhattak és egy közös vacsorával zártuk a napot. Két gyengébb tanulót
pótvizsgára készítettünk fel.

Tavasszal a Bács-Kiskun Megyei Családok Átmeneti Otthonait láttuk vendégül, ahol egy
szakmai nap keretén belül töltöttünk el egy napot közösen.
Minden jeles ünnepet megtartottunk intézményi szinten. Farsangon fánksütés, jelmez
bemutatót szerveztünk. Anyák napján apró ajándékot készítettek a gyerekek a szüleiknek a
szakdolgozók segítségével, gyermeknapot szabadtéri játékokkal, ügyességi versenyekkel
gazdagítottuk, mikulásra minden gyermek mikulás csomagot kapott, karácsonyra pedig a
szülők, segítséggel párnát készítettek gyermekeiknek.

A fenntartó 10 kiló töltött káposztának való húst adományozott az intézményben élőknek,
amit a lakók közösen főzetek meg. A Fiat KB Autoteam és a Sóstó Csárda összefogásának
eredményeképpen 200.000.-forint értékű játékot ( babák, kisautók, kismotorok, társasjátékok,
ügyességi játékok, labdák ) adományozott az egy telephelyen működő két Családok Átmeneti
Otthonának. Mivel a gyermekek foglalkoztatása legtöbb esetben együtt történik, így közösen
használjuk a játékokat.
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház Vadasparki belépőjegyet
adományozott az intézmény számára.

IV/1. Az intézmény tavaly évi kihasználtsága:

Statisztikai adatok

Főbb mutatók:

1) Összes férőhely:

25 fő - 6 szoba

Az intézmény tavaly évi kihasználtsága: 99,5% ( 25 fő )

A 2018. évi összes ellátott 73 fő, ebből 44 fő gyermek, és 29 fő felnőtt. ( 18 fő nő és 11 fő
férfi ) összesen: 18 család. 2 kiskorú gyermek volt védelembe az elhelyezés ideje alatt,

egyiket sem az intézmény kezdeményezte. Kistérségi ellátottunk nem volt. Két éven belül
visszaköltözött
ltözött 3 család ( összesen: 6 gyermek ).

2018. Ellátottak aránya
100% = 73 Ellátott

40%
60%

Gyermek 44 Fő
Felnőtt 29 Fő

2018. Éves Kihasználtság

99,50%

A 2018. évben az intézményből kiköltözött családok: 13 család

Albérletbe költözött: 5 család

Saját lakásba költözött: 1család

Családtaghoz költözött, szívességi lakáshasználók lettek: 6 család

Édesapához költözött: 3 gyermek/1 család

2018-ban bent lakó gyermekek korcsoporti bontásban: 44 fő
0-2 éves korig

9 fő

3-5 éves korig

6fő

6-13 éves korig

23 fő

14-17 éves korig

6 fő

44 Gyermek összesen
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V. AZ INTÉZMÉNY ADOTTSÁGAI
V/1 Az intézmény szakmai létszáma
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a szakmai létszámmal,
és az előírt képesítési követelményekkel:
-

1 fő családgondozó , szakmai vezető
2 fő családgondozó
2 fő szakgondozó
2 fő gondozó
meghatározott óraszámban jogász, pszichológus

Technikai munkatársként, 1 fő karbantartót és 1 fő udvarost foglalkoztatunk.
V/2. Tárgyi, elhelyezési és infrastrukturális helyzetkép:
Hat lakószobát tudunk biztosítani a családoknak, melyek a mindennapi élethez szükséges
berendezési tárgyakkal (szekrények, ágyak, babaágyak, kiegészítő kisbútorok, televízió)
vannak felszerelve. Egy főzőkonyha áll rendelkezésre, melyben családonként külön beépített
konyhabútor, két családnak közösen főzőtűzhely, hűtő és fagyasztó szekrény, étkezőasztal,
valamint gyermek etetőszék. Közösségi helyiségünk jól felszerelt, (televízió, DVD lejátszó, a
gyermekek szabadidős tevékenységéhez életkornak megfelelő játékok) napos, világos
helyiség. Három vizes blokk van, melyből egy megfelelő a mozgáskorlátozott személyek
használatára is. Az épület megközelíthető kerekes székkel is, és a belső kialakítása is lehetővé
teszi a mozgáskorlátozottak fogadását.
Az intézmény a város központjától 2-3 km-re található. A gyermekeket oktatási intézménybe
a helyi bussz szállítja, melynek megállója 200 m-re van az otthontól. A szülők munkába
járásukat legtöbbször kerékpárral, illetve gyalog tudják megoldani. A helyi buszjárat lehetővé
teszi, hogy a családok naponta bejárjanak a városközpontba. / Helyi menetrend a faliújságon
található./
Egy iroda biztosítja az irodatechnikát és iratelhelyezést. Vezetékes telefonnal, faxal, valamint
számítógéppel, internetes elérhetőséggel rendelkezünk. Az I. sz. Családok Átmeneti
Otthonának interjús, terápiás szobáját használjuk a felvételi beszélgetésekre, team
összejövetelekre. Csoportfoglalkozásainkat a közösségi helyiségben bonyolítjuk.
Tavaly évben leselejtezésre került az intézményi személygépkocsi, így saját gépkocsival
oldjuk meg a hivatalos ügyintézést, amihez a munkáltató hozzájárulást ad.
Az intézmény egy mobil raktárral gazdagodott, melyet együtt használunk a Családok
Átmeneti Otthona I-es intézményével. Így megoldottá válik az intézmény bútorainak,
eszközeinek biztonságos tárolása.

IV. A GONDOZÁSBA BEVONT CÉLCSOPORT

Számunkra - mivel a gyermekvédelmi rendszerben tudunk hatékonyan segíteni -, mindenek
előtt, a gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki, erkölcsi fejlődése a kívánalom. Intézményünk
működésével szeretnénk olyan példamutató környezetet nyújtani, mely elérhető célként
jelentkezne a családok életében. Biztonságot, kiszámítható jövő képet vázoló célokat kitűzni a
családokkal közösen, ahol értékként jelenik meg a munkavállalás, az erkölcsös életvitel, a
tanulás és a törvények tisztelete.

Intézményünk lehetőséget ad arra, hogy a családok- a felmerülő átmeneti anyagi nehézség
leküzdése érdekében – együtt maradjanak, a szülők anyagi, mentális, életvezetési problémái
miatt, ne keljen a gyermeket kiemelni a családból. Lehetőség nyílik arra is, hogy a gyermekét
egyedül váró anya, - akit családja kitaszított, vagy a gyermek apja nem vállal - a gyermek
születése előtt, biztonságos környezetben tervezze jövőjét.

A családon belüli erőszak, egyre nagyobb veszélyeztető tényezőként jelenik meg napjainkban.
A bántalmazott, illetve gyermeke is kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és a további
fenyegetettség elkerülése az otthon elhagyásával oldható meg. Számukra is lehetőség az
átmeneti elhelyezés.
Térségünkben is előfordul a családok eladósodása, mely elsőként a közüzemi számlák
díjhátralékában, majd a hitelre vásárolt lakás törlesztő részletének elmaradásában jelentkezik,
mely kilakoltatást eredményez.

Térségi problémaként jelentkezik az is, hogy a kistelepüléseken is alább hagy a közösségi
összefogás, felmorzsolódnak a természetes támaszok, kitolódik a munkanélküli státus, romlik
a mentális és a fizikális egészség, esetleg jelentkeznek a káros szenvedélyek, mint
alkoholfogyasztás. Másik probléma a drogfogyasztás mely az olcsó a szegényebb réteg
számára megfizethető zsályás cigaretta formájában jelenik meg. A szenvedélybetegség ezen
formája új problématípus az intézményben, mely a dolgozóktól a témában teljes körű
felkészültséget igényel, mert így tudunk segíteni és tájékoztatást nyújtani az érintetteknek.

Bács-Kiskun Megye dél-keleti régiójában a kilenc települést (Balotaszállás, Harkakötöny,
Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana) átfogó Kistérségi
Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(továbbiakban: Szociális Törvényben) megfogalmazott szociális szolgáltatások keretein belül
célul tűzte ki az egyes településeken már működő szociális alapellátások közül a házi
segítségnyújtás és családsegítés fejlesztését és ezen ellátások Kistérség területére történő
kiterjesztését, továbbá a szolgáltatás Társulás által történő hatékonyabb működtetését.

A Kistérségi Társulás központi települését alkotó Kiskunhalas várostól a legtávolabbi
település 35 km, a legközelebb található település 8 km távolságra található, tehát a szociális
alapszolgáltatások Kistérség által történő közös ellátás a gesztortelepülés mellett ún.
mikroközpont(ok) kialakításával működik.

Kiskunhalas az állandó lakosságát tekintve Bács-Kiskun Megye negyedik legnagyobb városa.
A Kiskunhalasi járást 9 település alkotja: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás,
Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Harkakötöny és Zsana. A térséget közúton Kecskeméttől az
54–es úton, majd Soltvadkerttől az 53–as úton, Szeged felől az 5408 számú úton, Baja felől az
55-ös főúton lehet megközelíteni. A Budapest-Kelebia vasútvonalon a fővárosból 2 és fél óra
alatt érhető el. A járás 826 négyzetkilométer területű. A két városból és 7 községből álló
övezetben öt település minősül társadalmi gazdasági szempontból elmaradottnak. BácsKiskun megye lakónépességének 8,7 %-a él ebben az országosan közepes nagyságúnak
minősíthető járásban.
A járás területfejlesztési szempontból az un. felzárkózó térségek sorába tartozik. Társadalmi
gazdasági

szempontból

hátrányos

helyzetűnek

minősített.

(A

311/2007.

/XI.17.

kormányrendelet szerint meghatározott kistérségek besorolása alapján) Infrastruktúrája
részben épült ki, a nagy vonalas infrastruktúrák (autópálya, autóút) hiánya, illetve
fejletlensége jellemzi: az 53-as és 55-ös főút halad át rajta, a tervezett M9-es gyorsforgalmú út
megépítésével csak hosszútávon lehet számolni. Az alsóbbrendű útvonalak fejlesztése során
előrelépés volt a Kiskunhalas – Jánoshalma út javítása, illetve az M5-ös autópálya
megközelíthetőségét kívánja javítani a Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza közötti útfelújítás,
melynek azonban csak Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa közötti szakasza készült el. A
vasútvonal fejlesztése ugyancsak régóta várat magára.

Az ellátó intézményrendszer zöme Kiskunhalason összpontosul. Sok a szociálisan, vagy
egyéb szempontból hátrányos család. Jellemző az alkoholizmus, öngyilkosságok, depressziós
betegségek magas aránya. A települések számos tanyai, külterületi lakott hellyel
rendelkeznek, ahol a lakosság nagy része szegény, illetve idős.

A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú
valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.

A jelenlegi kliensek, illetve gyermeket nevelő családok között sok az alacsony jövedelmű,
inaktív társadalmi státuszú. Magas a munkanélküliek, nagycsaládosok, a rokkant nyugdíjasok,
a megváltozott munkaképességűek, a szenvedély- és pszichiátriai betegek, valamint az
egyedül élők aránya.
Veszélyeztető tényezők: a társadalmi rétegek fokozódó leszakadása; a foglalkoztatottak
számának csökkenése, a romló egészségi állapot; a korösszetétel kedvezőtlen alakulása; a
lakhatás biztosításában jelentkező bizonytalanság; az adósságot felhalmozók számának
növekedése; a tanyán élők hátrányos helyzete, a munkanélküliek számának növekedése,
szociális bérlakások alacsony száma.

A kistelepüléseken a munkanélküliek jelentős része fizikai foglalkozású, elhelyezkedésre
kevés az esélyük, alkalmi munkákból próbálják pótolni a kieső jövedelmet.
Az utóbb időben – összhangban az országos tendenciákkal – egyre jelentősebb mértékben nőtt
a tartósan, vagy rövidebb ideig szóló külföldi munkavállalók száma, akik esetenként
gyermeküket is magukkal viszik, vagy itthoni rokonokra bízzák. Ez sajátos – számát tekintve
újszerű - feladatot jelent a gyermekvédelem számára is.
A gyermekszületések számának tendenciózus csökkenése miatt a gyermekellátás, oktatás
területén is bizonyos válságjelenségek tapasztalhatóak, amelyet súlyosbít a központosított
irányítási rendszer, a rugalmatlanná váló intézmények negatív hatása. Ennek következményei
az oktatás és egyéb ellátó intézmények számának csökkentése, és az ezzel együtt járó
intézkedések hátrányos hatása. Hasonló a helyzet járás intézményeiben is. Tompa. Kisszállás
és Kelebia esetében a hátrányos helyzetű tanulók száma eléri az összlétszám felét, a
többieknél is meghaladja az egyharmadot.

Tompa, Kisszállás viszonylatában az alsó tagozatosok létszáma meghaladja a – kilépő – felső
tagozatosok számát, a többi településen azonban itt is fogyás mutatkozik. A csoportok
átlaglétszáma változó.
A sajátos településszerkezetből és a fenntartóváltásokból is eredeztethetően - HH és HHH
tanulók

túlreprezentáltsága

egyes

intézményeknél,

differenciálási

lehetőségek,

csoportbontások csökkenése, megnövekedett utazási idő, iskolai szabadidős tevékenységek –
klubok, szakkörök – megszűnése érezhetően negatív tendenciákat erősít fel. Az általános
iskolák közül létszámarányához képest különösen magas az állami általános iskolákban a
hátrányos helyzetű családokból iskolába járó gyermekek száma. (A Kiskunhalasi Általános
Iskolában gyakorlatilag minden gyermek ebből a körből kerül ki.). A tankötelezettségi
korhatár leszállítása tovább rontott a helyzeten, egyre nő a csellengő, vagy ellenkezőleg:
életkorához nem illő munkát végző, 16-18 év közötti fiatalok száma.

Bár civil szervezetek sokasága létezik, az önfenntartó és befolyásoló erejük kicsi. Közülük
mind kistérségi, mind helyi szinten többel kapcsolatunk van.

A vállalkozások zöme mikro- és kisvállalkozás, alacsony munkahelyteremtő képességgel és
tőkeerővel. A nagyobb vállalatok száma kevés, elvétve adnak lehetőséget beszállítói kör
részére. A mezőgazdasági területek jelentős része gyenge termőképességű, nem alakultak ki a
korszerű termelési-értékesítési struktúrák. A munkavállalás szempontjából az aluliskolázott
réteg megélhetését a helyi és félegyházi baromfi feldolgozó jelenti, a szelektív válogató,
illetve az idénymunkák.

VI/1. A kistérség települései:

Kiskunhalas, mint a kistérség központja

Kiskunhalas város állandó lakosainak száma (2019.01.01.):
0-18 éves korúak száma (2019.01.01.):

28532 fő
5052 fő

Kiskunhalas Bács-Kiskun megye negyedik legnépesebb városa. A felzárkózó kisvárosok közé
tartozik, közigazgatási területe 22782 ha – ebből 1396 ha belterület, 21386 ha külterület.

Közlekedési csomópont, vonzáskörzetébe a tőle 20-30 km-re levő települések tartoznak, ahol
mintegy 80 ezer lakos él.

A város környezetének jellegzetessége, hogy 10 km-es körzetben homokbuckás tanyavilág
veszi körül. Az állandó népesség 13%-a külterületen tanyákban él.
Kiskunhalas népességszámára a lassú fogyás és az elöregedés jellemző, amely elsősorban a
csökkenő születésszám, kismértékben az elvándorlás következménye.

Ez a különböző intézmények iránti igények módosulásával jár, hiszen egyre kisebb kapacitású
intézményekre lesz szükség a gyermekek ellátásában, oktatásban, ugyanakkor felerősödik az
elvárás a szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal szemben.

A település lakosságának szociális helyzetét több korábbi és jelenlegi nagyobb, illetve kisebb
volumenű kutatással lehet nyomon követni. Ezek közül kiemelkedett a 2005 év folyamán a
Szegedi Egyetemmel és az akkori Családsegítő Szolgálattal közösen „SZOCIÁLIS TÉRKÉP,
SZOCIÁLIS

DIAGNÓZIS”

KISKUNHALAS

címmel

részletes

kutatási,

elemzési

munkálatok.

Ezen anyag felhasználásával elkészítésre került a város Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltatástervezési koncepciója is. 2012-ben megkezdték a város leszakadó területein élők
lakás és életviszonyainak felmérését is, elsőként a Kőrösi út adatrögzítése készült el. A Kőrösi
úti önkormányzati lakásokban lakókat 2016. decemberében, más önkormányzati lakásokba
költöztették át.

Kunfehértó
A település közigazgatási területe 7837 ha. Állandó népességének száma 2018-ben 2193 fő. A
kistérségi társulásba tartozó települések közül Kunfehértó az a település, ahol arányaiban a
legkisebb a munkanélküliség.

Tompa
A település közigazgatási területe 8157 ha. Állandó népességének száma 2018-ben 4719 fő. A
munkaképes korú lakosság elenyésző része dolgozik. Több vállalkozás működik (5-50 fő
alkalmazásával) (pl.: varrodák, keltető üzem), azonban ezek nem elegendők, hogy a
nagyarányú munkanélküliséget enyhítse.

Kelebia
A település közigazgatási területe 6670 ha. Állandó népességének száma 2018-ben 2629 fő. A
községben a munkanélküliségi ráta 7%.

Kisszállás
Kisszállás állandó lakosságszáma 2018. január 1-én 2472 fő volt. A településen a legnagyobb
foglalkoztató az Önkormányzat; 55-60 főt foglalkoztatnak. A munkanélküliség tartósan 10%
feletti.

Harkakötöny
A település közigazgatási területe: 5270 ha. Az állandó lakosok száma 2017-ben 860 fő.
Jelenleg nincs más munkalehetőség, csak az önkormányzatnál és intézményeiben (iskola,
óvoda) és a szociális otthonban.

Balotaszállás:
A település közigazgatási területe 10.494 ha, állandó lakosok száma 2018-ben 1601 fő.
Jelenleg a település közigazgatási területén 14 részvénytársaság működik a település bevételei
jelentős részét az iparűzési adó képezi.

Pirtó
A település közigazgatás területe 3.449 ha, állandó lakosok száma 2018-ben 970. fő. A
településen általános iskola, óvoda van. A falu orvosi rendelővel, könyvtárral és művelődési
házzal rendelkezik, körzeti rendőr működik a faluban. Az utóbbi években több kiskunhalasi
lakos, illetve vállalkozás költözött a településre. ( Nem ellátotti kör )

Zsana
A település közigazgatás területe 8.794 ha, az állandó lakosok száma 2018-ben 774 fő. A
település közelében található Magyarország legnagyobb, 2,17 milliárd köbméteres
földgáztározója. A település mezőgazdasági jellegű, a lakosság többsége növénytermesztéssel
és állattenyésztéssel foglalkozik. A munkanélküliség mértéke a településen a megyei és
országos átlag alatti. ( Nem ellátotti kör )

Kiskunhalas lakóinak nemzetiségi kötődése: magyar: 94,9%; cigány: 3,9%; német: 0,4%;
szerb: 0,2%; szlovák: 0,5%; ismeretlen, nem válaszolt: 3,5%. A cigány származású lakosság
létszámarányának adatai kapcsán a Cigány Önkormányzat 12 % körüli adatot tart reálisnak.

Ez utóbbiról, mármint a cigány népesség élethelyzetéről külön is kell szólnunk,
hiszen tapasztalatunk szerint a lakók az elmúlt évek átlagában 40-60 %-ban
közülük kerültek ki.

„A Kiskunhalasi kistérség kilenc településén kb. 3.800 fős cigánylakosság él (800
család). Kiskunhalason az összlakosság 11 százaléka (3.300.fő) cigány származású, a
többi településen 500-550 fő között mozog a létszámuk. Jelentősebb mértékben
Balotaszálláson (200 fő), Tompán (180 fő), Kisszálláson (70 fő) és Pirtón (40 fő)
vannak jelen. A többi településen elszórtan néhány család él.”
A kistérségben élő cigánylakosság demográfiai összetétele az alábbiak szerint alakul
napjainkban: -1.200 fő aktív korú, - -400 fő nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, fogyatékkal
élő, -2.200 fő gyermek és fiatalkorú.
o Foglalkoztatás szempontjából vizsgálva a helyzetüket, nagyon sok
negatívummal lehet találkozni. A felmérések alapján az aktív korú
lakosság közül:
o
- 75 fő folyamatos, tartós munkahellyel rendelkezik, - 250 fő határozott
idejű foglalkoztatott, pl. közfoglalkoztatás keretén belül, - 350 fő alkalmi és
idényjellegű (jobbára fekete) munkával tartja el magát és a családját, 100-150 fő sehol nem tud elhelyezkedni különböző okok miatt.
Összességében, mintegy 300-400 fő kapja az aktív korúak segélyét
(bérpótló juttatás), létszámuk, személyük folyamatosan változik.
o
Lakásviszonyok, egészségi állapot: A kistérségben élő
cigánylakosság lakáshelyzete és egészségi állapota sem megfelelő. Kb. 100
család lakik olyan körülmények között, amely sok kívánnivalót hagy maga
után, és annak is, mint egy fele, akik lakásnak nem minősíthető
körülmények között él (kicsi, zsúfolt, összetákolt fatároló, stb.). Nincs
villany, víz, fával fűtenek olyan kályhákban, melyeknek az állapota
veszélyes. Egy-egy ilyen 6-10 m2-es helyiségben, több esetben 8-10 fő is él
(több generáció). A zsúfolt, egészségtelen lakókörnyezet természetes a
különféle fertőző betegségek melegágya is.
o
A tudatlanságból, régóta hurcolt hagyományokból adódóan a
prevencióra nem fordítanak kellő figyelmet, szűréseken nem vesznek részt.
Még mindig magas a „gyermekfejjel” történő szülések száma, és a
rokonok közötti kapcsolatok kialakulása. Az egészségtelen életmód egyenes
következménye pedig az összlakossághoz képest mért 7-8 évvel rövidebb
élettartam.

(forrás: CÖ)

VI/2. Helyzetkép:
A Családok Átmeneti Otthona ellátási feladatainak szempontjából más és más igény
jelentkezik a Kiskunhalas város és a kistérség többi települése esetében.
Az általánosan megfogalmazható problémacsoportok az alábbiak:
- 1) családi válsághelyzet kialakulás:
 valamelyik szülő – a családi közösség felbomlása miatt - gyermekkel
költözik el/ki a lakásból és befogadásra kerül
 rokonnál történő lakhatás esetén, megromlik a viszony, vagy a
tulajdonos valamilyen indokkal elküldi a lakáshasználókat
 bántalmazás
-

2) albérlet felmondása
 többnyire a rapid helyzetekkel találkozunk, a főbérlő nem biztosít
elegendő időt a lakáshelyzet megoldására (természetesen nincs írásos
albérleti szerződés), a családok akkora jövedelemmel, vagy tartalékkal
nem rendelkeznek, hogy a kauciót és a bérleti díjat (általában 3-4
hónapi díj) egy összegben letegyék

-

3) rezsiköltségek hátraléka miatti szolgáltatásmegvonás
 kevesen élnek – klienseink közül – a „védett fogyasztóvá nyilvánítás”
lehetőségével, megvárják a legvégső – megszüntető – lépést

-

4) természeti katasztrófa, megrongálódás miatti átmeneti elhelyezés
 eső, tűz, átázás miatt - ez utóbbi fordul elő főként, a régebbi vertfalú,
vályogtéglás épületek megroggyannak, megrepedeznek

A kistérség esetében döntően az 1-2 probléma „hoz” kérelmezőket!
Kiskunhalason - a fentieken túl - várható sajátosságok:
-

5) eladósodás és lakásüzérkedés
o a hátralékos, vagy más ok miatt nehéz helyzetben lévő családoktól
nyomott áron megvásárolt lakásokból kitett családok: főként az Átlós u.
keleti vége veszélyeztetett

-

6) zsúfoltság kialakulása
o Határ utca, Tabán környékén a növekvő gyermekszám miatt várható
igénynövekedés rövid távon, az eddigi kérelmek alapján, amúgy:
Kiskunhalason a következő – mind városszéli, illetve külterületi –
településrészeken található a kiskunhalasi cigányság nagy része: -Sáros
utca; -Polgár utca; -Harangos tér és Vásártér utca; -Kőrösi utca és Határ
utca; -Átlós utca és Széksós utca; -Felsőöregszőlők;-Alsóöregszőlők
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o kihasználtság 100% körüli szinten tartása, együttműködés a
társintézményekkel, a család és gyermekjóléti szolgálattal, központtal a
gondozottak hatékonyabb ügyintézése, segítése céljából,
o adatszolgáltatás és információnyújtás a kistérség valamennyi települése
felé; erősíteni a civil kapcsolatokat ezen a téren;
o költségalapú bérlakások, szociális szükséglakások ügyintézésével
kapcsolatos közreműködés, a kiírt pályázatok figyelemmel követése
o minden lakógyűlésen kerüljön sor az együttélés, az egymáshoz való
alkalmazkodás
tapasztalatainak
megbeszélésére,
a
higiénés
követelmények,
energiatakarékossági
alkalmazásoknak
az
egyeztetésére
o az előtakarékosság nyomonkövetése kapjon nagyobb hangsúlyt az
együttműködés, illetve a családgondozói munka során
o folyamatos információgyűjtés és a hirdetőtáblán való tájékoztatás a
munkalehetőségekről,
o a gyermekek érdekeit sértő, késedelmes, vagy jogvesztő hatályú hivatali
ügyintézés elmulasztása kerüljön hangsúlyos megfogalmazásra az
együttműködés tapasztalatainak elemzésekor
o tudatosítani kell az óvoda szerepét a gyermekek fejlődésében,
szocializációjában, cél csökkenteni az indokolatlan mulasztásokat ezen
a területen.
o A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhívatalával
való szoros kapcsolattartás, szakmai napokon való aktív részvétel, mely
elősegíti a hatékony és gördülékeny munkavégzést.
o Nyári programok szervezése a szabadidő hatékony eltöltésére.
o A Kábítószer Egyeztető Fórum munkájába is bekapcsolódtunk, egy
munkatársunk aktív tagja a csoportnak.
o Szülő csoport szervezése, igény szerinti témakörökben.
o Nagyobb ünnepekről való megemlékezés (anyák napja, gyereknap,
télapó, karácsony)
o Az intézmény nagy hangsúlyt helyez az épület állagának megóvására,
ezért a napi és heti közös takarításon túl, havi nagytakarítást
szervezünk a családok számára, mely érinti a lakótér és az udvar
rendbetételét is. Ez nemcsak közösség formáló foglalkozás, de a
családok számára példát is mutatunk, hogy tisztább, egészségesebb

környezetben felnövekvő gyermekik hasonló példát örökíthessenek
majd tovább

VIII. SZAKMAI KAPCSOLATOK, MUNKATÁRSAK TOVÁBBKÉPZÉSE
Szakmai kapcsolatainak egyrészről meghatározzák a törvényi előírások, másrészről a
gondozottak problémáinak segítése.
Szoros együttműködést alakítottunk ki a család és gyermekjóléti szolgálattal és központtal,
hisz először szakmai kapcsolatba ők kerülnek a gyermeket nevelő családokkal, és ha
szükséges ők ajánlják fel, vagy kérik az átmeneti gondozást. A megváltozott törvényi
szabályozás értelmében a szolgáltató intézmény végzi a környezettanulmányt, és a megfelelő
dokumentációk kitöltése után kérik az átmeneti gondozást. Védelembe vett gyermek esetén a
család és gyermekjóléti szolgálat családgondozójával kerülünk munkakapcsolatba, s közös
családgondozást végzünk. Elkészítjük az intézményi gondozási, - nevelési tervet, mely
illeszkedik a védelembe vételi határozat előírásaihoz, majd a feladatmegosztást is
szabályozzuk. Közösen dolgozunk azon, hogy a család biztonságosan kerüljön ki az átmeneti
gondozásból.
A megállapodás értelmében, a szolgálat által szervezett szabadidős programokban való
részvételre/ napközis tábor, játszóház, városi gyermek rendezvények/ az intézményben élő
gyermekek is lehetőséget kapnak.
Szakmai kapcsolatunk kiterjed a kistérség összes szolgáltató intézményére, a kistérségbe
tartozó általános iskolák, a diákotthon és egyéb oktatási, nevelési intézmények felé.
Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a védőnői szolgálattal, heti rendszerességgel látogatják
intézményünket, valamint a gyermekorvosokkal, nevelési tanácsadóval. A hatóságok részéről
Kiskunhalas Járási Gyámhivatala, Rendőrséggel, Mezőőrséggel. Jelzési kötelezettségünk van
a Gyámhívatalon felállított családvédelemért felelős koordinációs irodához, a családon belül
elkövetett bántalmazás miatt.
A civil szervezetek felkeresése, és a velük való kapcsolattartás folyamatos. Támogatókra
találtunk a Kiskunhalasi Ökomenikus Szeretetszolgálat aktivistáival, a Máltai
Szeretetszolgálattal, akik élelmiszercsomagokkal és gyermekjátékokkal segítik az
intézményben élőket.
Támogatókra találtunk a MÁRIS Holland-Magyar Gyorssegítő
Szolgálat dolgozóival. A Katolikus Egyház szentelt kenyeret adományoz az intézményben
élőkenk. Helyi vállalkozók és magánszemélyek is támogatják intézményünket. Kapcsolatban
vagyunk a megyében működő családok átmeneti otthonaival is, a napi aktuális problémák
megoldásában segítjük egymást.
A családok és a gyermekek átmeneti otthonainak civil szervezete, az ATOSZ egyesület,
melynek szakmai munkájába bekapcsolódtunk a 2013. évtől. Az egyesület lehetőséget ad a

szakmai dilemmák megbeszélésére, új törvényi javaslatok megfogalmazására, valamint
szorosabb munkakapcsolatok kialakítására.
A munkatársak továbbképzését a kreditpontos képzések keretén belül biztosítja az intézmény,
illetve a szakmai konferenciákon való részvétellel. Figyelemmel kísérjük a törvényi
változásokat és arról tájékoztatjuk a munkatársakat. . A szociális alap- és szakvizsga, valamint
a továbbképzés rendszere 2018. január 1-jétől jogszabályváltozás következtében jelentősen
átalakul. (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról)
A munktársak rendelkeznek a szükséges kreditpontokkal, az intézmény szervezi és bonyolítja
mukatársai részére a továbképzéseket.
XI. A SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI
SZABÁLYOK
•
•
•
•
-

Az intézményben dolgozó személyes gondoskodást végző személyek közalkalmazotti
jogállással rendelkeznek. Jogaikat illetően általánosan rendelkezik a
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
Valamint a hatályos, a HTKT Tanácsa által jóváhagyott, Szervezeti és Működési
Szabályzat
Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz, és az ügyfelekhez kapcsolódó
viszonya, a személyiség tiszteletére épüljön.

- Az intézmény alkalmazottai munkájuk végzése során a „Közfeladatot ellátó személyek”
körébe tartoznak!
( A hatályos BTK 137 § (2) k) pontja megfogalmazza a Közfeladatot ellátó személyek körét, a 239 és
290 § -a rendelkezik az ebbe a körbe tartozó személyek fokozott büntetőjogi védelméről. a 1997. évi
XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 14 § (6) és (7) bekezdése
értelmében: „….A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott … gondozó, ….. családgondozó,
…. gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, hivatalból jár el, és e tevékenységével
kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. „….A
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak megvalósul, ha például munkájában gátolják, vagy
tevékenységét megnehezítik, késleltetik….. személyt bántalmazzák, testét erőszakosan vagy durván
érintik, emberi méltóságát szóban, vagy tevőlegesen megsértik.)

Ezekben az esetekben a sérelmet elszenvedett munkatárs közvetlen fenyegetettség esetén
haladéktalanul kérjen rendőri intézkedést, nem azonnali intézkedést igénylő esetben
haladéktalanul jelezze azt közvetlen munkahelyi vezetőjének!

-

A „Házirend” mellékletében rögzítettük „Az intézményben kialakult
veszélyhelyzet kezelés – re vonatkozó eljárásrendet.

IX/1. Általános elvárások:
- a személyzet külső megjelenésére, személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet.
A családgondozást és az ügyfelek fogadását végző kollégák legfontosabb személyiségjegyei:
- jó megfigyelőképesség, szakismereten alapuló logikus gondolkodás,
- pontosság, megbízhatóság, együttműködési készség, felelősség, udvariasság,
tapintatosság, pártatlanság, empátia készség, önfegyelem, pozitív hozzáállás.
A személyzet eredményes munkájának egyik feltétele, saját egészségének karbantartása, ezért
kötelező az időszakos foglalkozás – egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvétel.

IX/2. Egyéb követelmények:
-

a személyzet szakmai munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény
munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni,
alapkövetelmény, hogy a gondozók az intézményben elhelyezett klienseket név szerint
ismerjék, és kívánságuk szerint szólítsák.

IX/3. Etikai kérdések:
-

-

Az intézmény dolgozói tevékenységüket csak az ügyfelek személyéhez fűződő jogainak
és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezhetik.
Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az
intézmény ellátottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet,
Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottaktól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem
követelhet, nem fogadhat el.

IX/4. Titoktartási kötelezettség:
Az intézmény dolgozóját a kliens és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi,- vagyoni és
egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat
milyen módon ismerte meg.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett cselekvőképes
kliens felmentést adott, vagy ha a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.
A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottak a gyermek közvetlen gondozásának
ellenőrzése, illetve törvényes képviseletének ellátása során hivatalból járnak el, és e
tevékenységükkel kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személynek minősülnek.

X. AZ ELLÁTOTTAK JOGAI

Intézményünkben érdekképviseleti fórum működik, melynek szabályozása alapján, a fórum
tagjai azonos létszámmal vesznek részt, mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói,
illetve a fenntartó részéről. / Két- két képviselő /Az ellátottak védelmében, szabályozásra
került a fórum hatásköre, valamint a joggyakorlás módja.
Az érdekképviseleti fórum eljár:
- az intézményi jogviszony megsértése,- különösen a személyiségi jogok, a kapcsolattartás
sérelme, az intézmény munkatársainak szakmai, titoktartási, etikai és vagyonvédelmi kötelezettségei megsértése esetén,
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása esetén.
Az Éedekképviseleti
jóváhagyásánál.

Fórum

egyetértési

jogot

gyakorol

az

intézményi

Házirend

XI. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
-

-

-

a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított
időtartam – leteltével,
a jogosultsági feltételek megszűnésével,
a gyermek hatósági intézkdés keretében történő ideiglenes hatályú elhelyezésével,
az önkéntesen igénybe vett elhelyezés megszűnését a jogosult, illetve törvényes
képviselője kezdeményezheti, melynek alapján a szakmai vezető az ellátást
megszünteti,
a szakmai vezető az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a jogosult:
o a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy
o az ellátás feltételei már nem állnak fenn, vagy
o a megállapodásban foglaltakat - neki felróható okokból - nem tartja be.
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 37. §
értelmében:

-

(3/a)Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett, a családok átmeneti
otthonában a szülőnek, nagykorú testvérnek nyújtott ellátást megszünteti, ha a szülő,
nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Az
intézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti a szülő lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, és szükség esetén hatósági
intézkedést kezdeményez.

-

(4)

Az

intézményvezető

az

önkéntesen

igénybe

vett

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról
írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a
jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc

napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a
fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

A szakmai tanácsadások igénybevétele ingyenes, melyek a következő időpontokban érhetők
el:
- pszichológiai tanácsadás
- jogi tanácsadás:
Összesen, heti 10 óra.
- védőnői tanácsadás:
hétfő: 10 – 11 óráig

Kiskunhalas, 2019. január 14.

Herczeg Viktória
szakmai vezető

1. Melléklet: Az intézmény szakmai létszáma
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a szakmai létszámmal,
és az előírt képesítési követelményekkel:

Családok átmeneti otthona
(min. 12, max. 40 férőhely)intézményvezető/szakmai vezető1 fő12-25 férőhelyre szakgondozó,
gondozó3 főcsaládgondozó2 fő25-40 férőhelyre szakgondozó, gondozó4 főcsaládgondozó2 fő

intézményenként pszichológiai tanácsadó, jogász,
fejlesztő pedagógiai tanácsadó
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján)összesen heti 10 óra

Családok átmeneti otthon a magasabb vezető/vezető :
Felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, pszichológus vagy
mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel
rendelkező:jogász,igazgatásszervező,közigazgatás-szervező,szociológus,közgazdász
szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező védőnő,
teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő,
teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember
7.599 Családok
átmeneti otthona

szakgondozó

gondozó

bölcsődei szakgondozó
(OKJ),
csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő
(OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló
(OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő
I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens
(OKJ)
vagy mentálhigiénés
asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ),
szociális gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens
(OKJ),
felsőfokú szociális munkás
asszisztens, felsőfokú
ifjúságsegítő asszisztens
csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő
II. (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő
munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő
munkatárs (OKJ),

családgondozó

pszichológiai
tanácsadó

fejlesztő pedagógiai
tanácsadó

házi időszakos
gyermekgondozó (OKJ)
vagy gyermek- és ifjúsági
felügyelő (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ),
felsőfokú szociális
szakképzettség, pszichológus,
pszichopedagógus vagy
mentálhigiénés
szakképzettség, szociológus,
felekezeti szociális munkás,
viselkedéselemző, közösségi
szociális munkás,
családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns,
család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus, játék- és
szabadidő-szervező tanár
vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító,
tanár, nevelőtanár, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, okleveles
pasztorális
tanácsadó/okleveles
pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember
pszichológus, pszichiáter,
pszichopedagógus,
mentálhigiénés
szakképzettség
gyógypedagógus, pedagógus
szakképzettség

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM
Házi segítségnyújtás

Érvényes: 2019.
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A működésre vonatkozó általános adatok
Intézmény
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
adószáma: 15761581-2-03
nyilvántartási száma: 761585
Fenntartó
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
adószáma: 15542315-1-03
Ellátottak számára nyitva álló helyiség:

I.

Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Kisszállás, Fő u. 33.
Tompa, Szabadság tér 1.
Harkakötöny, Bem u. 2.

A szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program bemutatása
1. A program bemutatása a szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló
életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja.
A házi gondozó a feladat ellátás során személyes gondozás, vagy szociális segítés
keretében segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátott gondozási tevékenységek szociális segítés keretein belül:
- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: takarítás
( a lakás életvitel szerűen használt helyiségeiben), mosás, vasalás,
- a háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás ( a
személyes szükséglet mértékében ), gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás
ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, közkútról
vízhordás, tüzelő
behordása
kályhához,
télen hóeltakarítás, és
síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés, segítségnyújtás vészhelyzet
kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában, szükség
esetén bentlakásos szociális intézménybe való beköltözés segítése.
Az ellátott gondozási tevékenységek személyes gondozás keretén belül:
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel
való kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív
szabadidős tevékenységekben való közreműködés, ügyintézés az ellátott
érdekeinek védelmében,
- gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás,
ágyneműcsere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj,
arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis ápolása, körömápolás, bőrápolás,
2

folyadékpótlás, étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi
sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszerek adagolása, gyógyszerek
monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás
segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök
beszerzésében való közreműködés, valamint ezek használatának betanítása, a
háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

2. Az intézmény szakmai tevékenysége:
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő
képességek fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen.
Gondoskodás mindazon személyekről, akiknek egészségi állapota vagy egyéb
körülményei miatt érvényes gondozási szükséglete van, személyes gondozás vagy
szociális segítés igénybevételét illetően.
A biztosított szolgáltatások formai köre:
- szociális segítés:
Cél: a rászorulók alapvető szükségleteinek kielégítése, fizikai állapotuk
megtartásának elősegítése, az idős emberek saját otthonukban, megnyugtató
módon csak akkor maradhatnak ha biztosítjuk számukra a megfelelő
életfeltételeket.
- személyes gondozás:
Cél: az egészség megtartásához illetve visszaállításához szükséges
életfeltételek biztosítása, az egyéni bánásmód eszközeivel. Olyan lelki
egyensúly megteremtése, amellyel az idős ember képessé válik a megváltozott
életkörülményekhez való alkalmazásra, valamit a meghatározott egyéni
érdekek érvényesítésére.
3. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő
tendenciát mutat az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát
mutat az aktív korú valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, a megszűnő
munkahelyek, magas az egyszemélyes háztartások aránya. Megszűnőben van a
generációk közötti együttélés ami különösen a különböző családtagoknak az
időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi lehetővé.
A házi segítségnyújtást jellemzően az idős, 70 év feletti korosztály veszi igénybe. E
korosztály jövedelmi viszonyai és szociális jellemzői igen eltérő képet mutatnak.

II.

A kapacitások jellemzői:
1. A szolgáltatás szervezése
Intézményünkben a házi segítségnyújtás integrált szolgáltatás keretein belül működik,
melynek értelmében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
3

Központ 8 településének: Balotaszállás, Harkakötöny, Kiskunhalas, Kisszállás,
Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana szakmai együttműködése, irányítása valósul meg.
Ennek keretében a szolgálat 193 főt láthat el.
A szolgáltatás integrált rendszere lehetővé teszi a munkaerő kapacitás felhasználása,
valamit szakmai irányítás hatékonyságának növelését valamint a házigondozó
szolgálat dolgozóinak hatékony munkája idős otthoni és kórházi férőhelyeket válthat
ki a rendszeres gondozói, ápolói tevékenység által.
2. A szolgáltatás formája, gyakorisága, időtartama
A szolgáltatás formáját tekintve lehet személyes gondozás vagy szociális segítés az
érvényes gondozási szükséglet alapján. A szolgáltatás gyakorisága, időtartama minden
esetben a gondozott szükségleteinek és igényeinek figyelembe vételével személyre
szabottan történik.

3. A szolgáltatás biztosításához szükséges személyi feltételek:
Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint.
III.

Más intézményekkel történő együttműködés módja:
- Semmelweis Kórház Kiskunhalas
A kórházi tartózkodást követően gyakran szükséges a kórházból távozó
betegek utólagos ápolása, gondozása. Ennek szükségességéről a kórház
szociális munkása tájékoztatja a házigondozó szolgálatot, amelynek vezetője
felveszi a kapcsolatot a rászoruló személlyel.
- Háziorvosi szolgálat
A háziorvos észleli a betege megromlott fizikai, egészségi vagy mentális
állapotát, melynek során úgy ítéli meg, hogy a rászoruló beteg helyzetét
könnyebbé tehetné a házigondozó szolgálat együttműködése által. Ezt
követően jelzi a szolgálatnak az észrevételeit, akinek vezetője felkeresi a
beteget.
- Mezőőri szolgálat
Többségében a külterületen egyedül élő idős emberekről adnak tájékoztatást,
akiknek a házigondozó szolgálat segítségére lehet szüksége.
- Az intézményen belüli egységek
A legszorosabb kapcsolat az idősek otthonával és az időskorúak
gondozóházával van. Idősotthoni férőhely hiányában a házigondozó szolgálat
gondozza az idős embert mindaddig amíg az idősek otthonába történő
bekerülés lehetővé válik.
A családsegítő szolgálat is gyakran él a jelzés lehetőségével amennyiben az
általuk ismert kliens szükségletei meghaladják a családsegítő szolgálat
munkatársai kompetenciáját.

V. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe.Az
ellátás szóban, formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Lehetőség van arra,
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hogy az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az
igénylőnek kitöltésre javasoljon.
- A kérelmet a beérkezés után nyilvántartásba kell venni.
- A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – 1993. évi III. tv. 63 § (7) bekezdés
figyelembe vételével– vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet
vizsgálatát az intézményvezető vagy az általa megbízott személy ( házi segítségnyújtás
vezetője illetve a háziorvos) végzi el.
Házi segítségnyújtást az értékelő lapon meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet
a napi 4 órát meghaladja a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
- A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait igazoló
dokumentumokat.
- Mindezek figyelembevételével az intézményvezető gondoskodik a következőkről:
- intézmény jogviszony létesítéséről kétoldalú megállapodás megkötésével
- értesítés megküldéséről a kérelmező részére, mely tartalmazza az ellátás
megnevezését, kezdő időpontját, a fizetendő térítési díj összegét, módját, helyét,
időpontját, jogorvoslat lehetőségeit
- Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a
fenntartóhoz fordulhat.
Térítési díj szabályozása
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja
meg az igénybe vevő jövedelmének:
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át .
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről
szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 1.§-ban a 92.§-ban és a
29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.31.) számú rendelete
rendelkezik.

VI. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
Az igénybe vevővel a szolgáltató állandó kapcsolatot tartanak. Ennek módja:
 személyes kapcsolattartás, amely vagy a:
o Szolgáltató Központ irodahelyiségében, illetve
o az ellátott lakásán történik,
 telefonon történő megbeszélés,
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írásban: minden a Szolgáltató Központ és az igénybe vevő közti megállapodásról,
értesítésről, térítési díj felülvizsgálatáról, esetleges térítési díj fizetésének elmulasztásáról
írásos dokumentáció készül, amelynek 1 példánya az igénybe vevő részére is megküldésre
kerül.

VII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos
szabályok
Az ellátottak általános jogai
»
»

»
»
»
»

»
»

Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és
egyéni szükségletei alapján az alapszolgáltatás igénybevételére.
Az ellátásban részesülők számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is
biztosítani kell.
A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg
kell tartani.
Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Joga van az ellátottnak az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez.
A szolgálat munkatársai munkájuk során tiszteletben tartják az alkotmányos és emberi
jogokat. Különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a
testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátottnak joga van ellátottjogi képviselő segítségét igénybe venni.

Az ellátottak speciális jogai:
A fogyatékkal élő személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni
különösen:
» Az akadálymentes környezet biztosítására.
» Az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítására.
» Képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy –javítás
lehetőségeinek megteremtésére.
» Az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartására.
» Társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat
létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybe vételére,
elérésére.
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Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:
A házi segítségnyújtásban részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben
nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve
az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,
Az ellátottjogi képviselő
neve:

Bánkiné Bosnyák Frida

telefonszáma:

20/489-9604

e-mail:

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
A szociális szolgáltatást végzők 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 megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
 A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszicho-szociális
intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – szabadon válassza
meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát.
 Joga van megtagadni az ellátást, ha:
» az igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a kompetenciájába, vagy
az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,
» az ellátotthoz fűződő személyes kapcsolata miatt,
» saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az ellátásra
fizikailag alkalmatlan,
» az ellátott együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,
» saját életét és testi valamint lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti.
A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha:
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében gondoskodik.
Jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a szakma mindenkori fejlődésével összhangban
történő – folyamatos fejlesztésére.

VIII. Integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje
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A szervezeti integráció a szociális szolgáltatások egymásra épülésével valósul meg. Ennek
értelmében valamint a szakmai munka koordinálásával megvalósítható az ellátások közötti
rugalmas átjárhatóság, ezzel teljes körűen megvalósítható, hogy az ellátásban részesülő mindig az
aktuális állapotának megfelelő segítséget kapja.

Csatolt mellékletek:
1. sz. melléklet: az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás tervezete,
2. sz. melléklet: a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ – Házi
segítségnyújtás ellátási területéhez tartozó települések

Kiskunhalas, 2019. január 29.

Rébék Andrea
vezető gondozónő
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022

_______________________________________________________

Megállapodás
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás igénybe
vételéhez
Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Házi
segítségnyújtás vezetője, másrészről
a ) mint az ellátást igénybevevő :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ szám : ...............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
b ) az ellátást igénybevevő törvényes képviselője :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ száma : ..............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
között az alábbi feltételekkel :
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : ..........................................................
2; Az igénybevétel időtartama : ..................................................................
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................
4; A házi segítségnyújtás keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény a
gondozott szükségletének megfelelően :
A házi gondozó az ellátás során segítséget nyújt ahhoz , hogy az ellátást igénybevevő
fizikai , mentális , szociális szükséglete saját környezetében , életkorának ,
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élethelyzetének és egészségi állapotának megfeleljen . Az orvos előírása szerint alapvető
gondozási , ápolási feladatokat biztosít .
Közreműködik az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében , a higiénia megtartásában
. Segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban , ügyintézésben.
A fent leírtak figyelembe vételével
- személyes gondozás keretében a gondozott kérésére az intézmény személyre szabottan
az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
5; Térítési díj :
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem
haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének:
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át .
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt)
1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.29.) számú rendelete rendelkezik.
A fentiek alapján a házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj 2018.04.01 –
től 360.- Ft/óra.
Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az
igénybe vevő írásban értesül.
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk részére
megfizetni.
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához.
6; A megállapodás módosítása :
- a felek közös megegyezése esetén
- jogszabályi feltételek változása esetén
7; A jogviszony megszűnésének módja :
- az igénybe vevő halálával
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- intézményi elhelyezés esetén
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni .
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- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának
egészségét és testi vagy lelki épségét , amennyiben az megfelelően dokumentálva van .
- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem tájékoztatja
a szolgáltatást nyújtót.
8; Az ellátást igénybevevő , valamint jogait képviselő panasszal élhet :
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi
Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
Az ellátottjogi képviselő:
Bánkiné Bosnyák Frida
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége:
Tel.:06/20/489-9604
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A felek a megállapodást tudomásul vették .

Dátum : ..................................................

....................................................
HSZG vezető

......................................................
Igénybevevő
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022

_______________________________________________________

Megállapodás
Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szociális segítés igénybe
vételéhez
Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Házi
segítségnyújtás vezetője, másrészről
a ) mint az ellátást igénybevevő :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ szám : ...............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
b ) az ellátást igénybevevő törvényes képviselője :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ száma : ..............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
között az alábbi feltételekkel :
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : ..........................................................
2; Az igénybevétel időtartama : ..................................................................
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................
4; A házi segítségnyújtás keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény a
gondozott szükségletének megfelelően :
A házi gondozó az ellátás során segítséget nyújt ahhoz , hogy az ellátást igénybevevő
fizikai , mentális , szociális szükséglete saját környezetében , életkorának ,
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élethelyzetének és egészségi állapotának megfeleljen . Az orvos előírása szerint alapvető
gondozási , ápolási feladatokat biztosít .
Közreműködik az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében , a higiénia megtartásában
. Segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásban , ügyintézésben.
A fent leírtak figyelembe vételével
- szociális segítés keretében a gondozott kérésére az intézmény személyre szabottan az
alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
5; Térítési díj :
A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem
haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének:
- csak házi segítség nyújtás esetén a 25%-át
- amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a 30 %- át .
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt)
1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.29.) számú rendelete rendelkezik.
A fentiek alapján a házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj 2018.04.01 –
től 360.- Ft/óra.
Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az
igénybe vevő írásban értesül.
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk részére
megfizetni.
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához.
6; A megállapodás módosítása :
- a felek közös megegyezése esetén
- jogszabályi feltételek változása esetén
7; A jogviszony megszűnésének módja :
- az igénybe vevő halálával
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- intézményi elhelyezés esetén
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni .
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- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának
egészségét és testi vagy lelki épségét , amennyiben az megfelelően dokumentálva van .
- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem tájékoztatja
a szolgáltatást nyújtót.
8; Az ellátást igénybevevő , valamint jogait képviselő panasszal élhet :
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi
Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
Az ellátottjogi képviselő:
Bánkiné Bosnyák Frida
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége:
Tel.:06/20/489-9604
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A felek a megállapodást tudomásul vették .

Dátum : ..................................................

....................................................
HSZG vezető

......................................................
Igénybevevő

14

2. számú melléklet

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ az
alábbi települések közigazgatási területén élő lakosság számára biztosítja
szociális alapszolgáltatás keretében a házi segítségnyújtást

Település neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harkakötöny
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Zsana
Pirtó
Balotaszállás
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ

Szakmai program
Időskorúak nappali ellátása

Érvényes: 2019.

1

Intézmény
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
adószáma: 15761581-2-03
nyilvántartási száma: 761585
Fenntartó
neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
adószáma: 15542315-1-03

Az időskorúak nappali ellátásának szakmai programját az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt.
132. §-a. (2) bekezdésének b.) és c.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 97. §-ának b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján készült.

Ellátási terület
A nappali ellátás a szakmai normatívák figyelembevételével szociális és mentálhigiénés
szolgáltatást nyújt Kiskunhalas, Pirtó, Balotaszállás, Kunfehértó, Tompa települések
közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel rendelkezők részére.

1.) A szolgáltatás célja és feladata
A nappali ellátás szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás
megtartása, képességek és kézségek szinten tartása, társas kapcsolatok ápolásának elősegítése
az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében. Az intézményben folyó
gondozási tevékenységünk célja:
− a hiányzó családi gondoskodás pótlása
− a szolgáltatást igénybevevő életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása
− egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése,
− egészségi és higiénés viszonyainak lehetőséghez mérten javítása
− kulturált körülmények közé juttatása
− harmonikus életvitelének megteremtése
− izoláció feloldása, elkerülése
− a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, megszűntetése
Feladata: Saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális kapcsolatrendszerük,
társas életük, higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek.
A fent említett célokat a gondozás elemeinek együttes alkalmazásával érhetjük el. A gondozás
során arra kell törekednünk, hogy a nappali ellátás tagjai kiegyensúlyozottak, derűsek és
elégedettek legyenek. Jó légkört kell teremtenünk, melynek egyik tényezője a dolgozók
közötti teljes megértés és összhang, a melegséget, meghittséget keltő berendezés, az ésszerű
rend, szervezettség, a dolgozók magatartása, munkastílusa, ápoltsága.
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Dolgozóink viselkedését, munkastílusát jellemzi a derű a vidámság az egymás és ellátottak
közötti emberséges megértő kapcsolat.

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatás elemei:
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés (Kiskunhalas biztosítja az étkeztetést is) ,
e) esetkezelés,
f) felügyelet,
g) gondozás és
h) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
Szabadidős programok keretében az intézmény az ellátást igénybe vevők részére
sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket
biztosít, rendezvényeket szervez, helyt ad közösségi szerveződéseknek.

2. Az ellátandó célcsoport
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú
valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, magas az egyszemélyes
háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés, ami különösen a
különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi
lehetővé.
Az ellátottak szükségletei:
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális
jellemzőiből adódóan sokrétűek, összetettek s egymástól nagymértékben különbözőek:
-

megfelelő társadalmi támogatórendszerek (például: család, rokonok, barátok,
szomszédok, szervezett csoportok)
lehetőség egészségügyi gondozásra
lehetőség napi gondozó szolgálatra
társas kapcsolatokhoz, az erőforrások hasznosításához, állampolgári jogok
gyakorlásához szükséges mozgékonyság
megfelelő rendőrség és tűzvédelem, megfelelő biztonság
megfelelő élelmezés
lehetőség jogi segítségre

Ellátandó célcsoport megnevezése:
Az intézmény működésének célcsoportjai a nehéz élethelyzetben levő egyének, különösen az
- idősek
- speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges:
- a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése
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-

megélhetési problémák enyhítése
önellátás, független élet elérhetőségének fokozása.

3.) Szakmai program várható következményei, eredményességének ellátórendszerben
betöltött szerepének és hatásának értékelése
−
−
−
−
−
−

a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése,
a működés átláthatósága,
a szolgáltatások színvonalának emelése,
a szakmai munka javulása,
a ráfordítások és a források harmonizálása
a hatékonyság növelése

Biztosított az intézmény idősellátási szolgáltatásainak szoros együttműködése, így lehetővé
válik a törvényi előírások és település lakosainak igényeihez igazodó minél teljesebb körű
ellátás biztosítása. A nappali ellátásnak fontos szerepe van az idősotthoni férőhelyek
kiváltásában. Csökkenti az idős ember izolációját, oldja a magányt, megelőzi a szellemi
hanyatlást, segít az egészségügyi és fizikai állapot megtartásában, társas kapcsolatokat épít,
feltárja az esetleges mentális problémákat.
Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái
Tárgyi feltételek
Az intézmény a települések központjában tömegközlekedéssel, kerékpárral, gépkocsival
jól megközelíthető, frekventált helyen található. A telephelyek többségében az épület
világos és tágas szobáiban alkalom nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére, külön
pihenőszobában, mint férfiak, mint nők számára a pihenésre, a tisztálkodásra, személyes
ruházat tisztítására. Az épület rendelkezik tálalókonyhával, valamint a tágas ebédlő
lehetőséget nyújt az étel helyben fogyasztására és a kulturális programok lebonyolítására.
Az épületen kívül és belül az akadálymentesítés megoldott.
Feladatellátás szakmai tartalma
Az időskorúak nappali ellátásának vezetőjének a feladata kialakítani az intézmény arculatát,
megszervezni annak a település felé történő bemutatását, a rendelkezésre álló lehető legtöbb
csatornán keresztül. A feladatellátás során a vezető és gondozónők feladata, hogy a
településen megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltatás keretén belül nyújtott
ellátásokról, lehetőségekről, programokról, valamint arról, hogy az ellátásokat, kinek, milyen
feltételekkel lehet igénybe venni.
A nappali ellátás keretein belül igény szerint, térítési díj ellenében lehetőség van napi egyszeri
meleg étkezésre. Az étkezés rendjét a Házirend szabályozza. A nappali ellátás nyitvatartási
ideje szintén a házirendben szabályozott. A nyilvántartási idejét, a helyi igényeknek
megfelelően kell meghatározni, de az napi 6 órától kevesebb nem lehet.
Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Kiskunhalas):
Hétfőtől-szombatig: 7, 30-15.30 óráig,
Vasárnap
szünnap
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Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Tompa):
Hétfőtől-péntekig:
8-16óráig,
Szombat:
szünnap
Vasárnap:
szünnap

Az Időskorúak nappali ellátásának nyitvatartási ideje (Kunfehértó):
Hétfőtől-péntekig:
8-16óráig,
Szombat:
szünnap
Vasárnap:
szünnap

Szolgáltatások köre: Nappali ellátás
a) Tanácsadás
- egyéni segítő beszélgetések,
- ellátás rendszeres igénybevételére motiválás
- hozzátartozói kapcsolattartás
- tanácsadás általános információnyújtás
- tájékoztatás, amely legfeljebb néhány alkalmat ölel fel
- Leggyakrabban szóban valósul meg, de lehet papír alapú
b) készségfejlesztés,
- az igénybevevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformák,
- egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és
altarnatívák kidolgozása (képességek szinten tartása, szociális képességek
szinten tartása)
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- az igénybevevő mindennapi életvitelében, személyes környezet rendben tartása,
ügyeinek intézése, szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és
eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja
megoldani. (közüzemi ügyintézés, bevásárlás, személyi higiénia, mosás, vasalás
stb.)
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés (Kiskunhalas biztosítja az étkeztetést is)
- gondoskodás hideg, illetve meleg ételről, alkalmilag vagy rendszeresen. A
szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy
közterületen.
e) esetkezelés,
- az igénybevevő szükségleteinek kielégítése,
- problémák megoldása
- céljai elésére irányuló tervszerű kapcsolat
- különlegesen hangsúlyos ez a szolgáltatási elem az időskorúak nappali ellátása
esetén.
f) felügyelet,
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-

Az igénybevevő lakó vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatás nyújtás
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló személyes vagy technikai
eszközökkel biztosított kontroll.

g) gondozás
- igénybevevő bevonásával történő, tervezésen alapuló célzott segítség mindazon
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg ha erre képes
lenne.
- Továbbá testi lelki támogatás, amely elősegíti a jobb életminőség elérését,
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését (kézkörömápolás, fürdetés segítése, folyadékpótlás, vérnyomásmérés,
gyógyszerelés, pihenés biztosítása, öltözködés segítése)
h) közösségi fejlesztés
- egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő, bátorító, ösztönző,
informáló kapcsolatszervező tevékenység, Célcsoportokra vonatkozó speciális
igényeket tár föl. Lehet intézményen belüli és intézményen kívüli.
(rendezvények, könyvtár, mozi, múzeum látogatás, névnap, születésnap,
ünnepnapokra való megemlékezés, történelmi megemlékezés, idősek hónapja,
szabadidős programok szervezése)
4. A feladatellátás során a szükségesdokumentációk a következők:
- Az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni
- 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi
igazolás
- 9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot
- 1/2000 (I.. 7.) SzCsM. rendelet 10. számú melléklete (nappali ellátásban
részesülők látogatási és eseménynaplója)
- megállapodás
- értesítés térítési díj változásról
5. Az ellátás igénybevételének módja:
A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítés leírása
A kérelmező megismerése (jogosultság és rászorultság megállapítása).
A szolgáltatás ellátásait igénybevevő helyzetének megismerése (életkor, szociális és
egészségügyi állapot), tájékoztatás nyújtás az intézmény szolgáltatásairól, az intézmény
életére való felkészítés, házirend ismertetése.
Személyre szabott ellátás előkészítése.
Új ellátott és a már szolgáltatást igénybevevők, dolgozók felkészítése a zavartalan
beilleszkedéshez.

Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe:
- 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az
ellátás szóban, formai kötöttségek nélkül írásban is kérelmezhető.
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított
nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon.
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-

-

A háziorvos igazolást állít ki a kérelmező egészségi állapotára vonatkozólag,
amelyet csatolni kell a kérelemhez.
A kérelem benyújtását követően csatolni kell a jövedelmi viszonyokat igazoló
dokumentumokat.
Ezt követően a nappali ellátás vezetője a kérelmet nyilvántartásban veszi.
A fenti dokumentációk alapján az ellátásvezető írásban értesíti a kérelmezőt a
fizetendő térítési díjról.
Az intézményvezető megállapodást köt a leendő ellátottal, melyben rögzítik az
intézményi ellátás igénybevételének módját, feltételeit, az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokat, a térítési díjra vonatkozó szabályokat, az ellátotti jogokat, a
szolgáltatást végző jogait, valamint az intézményi jogviszony megszűnésének
szabályait.
A megállapodás megkötését követően biztosított az intézményi ellátás.

6.) Együttműködés, kapcsolattartás, tájékoztatás:
Szakmai kapcsolatainkat az intézmény szolgáltatási minőségének, az ellátási, gondozási
tevékenység hatékonyságának javítása érdekében alakítjuk.
Társ települések Időskorúak nappali ellátás intézményei
Kapcsolat formái: társintézményi kapcsolat, közös rendezvények, látogatások, kirándulások,
közös kulturális programok szervezése.
Általános iskola, óvoda
Kapcsolat formái: személyes részvétel, műsorok készítése az intézmény rendezvényein
Magyar Vöröskereszt, egyéb karitatív szervezetek
Kapcsolat formái: Adományok az ellátottak részére
Önkéntes segítők
Kapcsolat formái: kiegészítő gondozási tevékenység
Háziorvosok, szakorvosok
Kapcsolat formái: rendszeres látogatás, egészségmegőrző előadások szervezése
A szakmai kapcsolatok területén célkitűzésünk a meglévő kapcsolatok ápolása, fejlesztése, új
szervezetekkel kapcsolat felvétel.
Lakosság szélesebb körű tájékoztatási módja a médián keresztül történik, helyi újság, tv, rádió
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jól működő kapcsolattartást fontosnak
tartjuk több szempontból is:
- a szolgáltatást igénybe vevők részére csak folyamatos, élő kapcsolat kialakításával
és működtetésével nyújtható a szükségletnek, életkornak, élethelyzetnek egészségi
állapotnak megfelelő szolgáltatás, ellátás
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-

a szolgáltatást igénybe vevővel kialakított kétoldalú kapcsolat alapja az
információ közvetítés (tájékozódás és tájékoztatás, szükség esetén szolgáltatás
módosítása).

7.) Az ellátottak jogai
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez)
maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az igénybevevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:
A nappali ellátásban részesülők panaszokkal a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon
belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni.
Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi
Városi Bírósághoz.
Az ellátottjogi képviselő
neve:

Bánkiné Bosnyák Frida

telefonszáma:

20/489-9604

e-mail:

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
A szociális szolgáltatást végzők jogai:
A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy:
a.)
b.)
c.)
d.)

a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják,
tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyi jogaikat,
munkájukat elismerjék,
megfelelő munkavégzéshez a biztonságos körülményt biztosítsák.

A szociális szolgáltatást végzők panasszal fordulhatnak:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ igazgatójához
Intézmény fenntartójához
Munkaügyi Bírósághoz
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8.) Telephelyek:
Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10.
Tompa, Szabadság tér 1.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.

Férőhelyek száma (Kiskunhalas):
Férőhelyek száma (Tompa):
Férőhelyek száma (Kunfehértó):

30 fő
40 fő
40 fő

Kiskunhalas, 2019. január 29.

Készítette:
Juhász Ildikó
nappali ellátás vezető

Borbás Zoltánné
intézményvezető helyettes
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Időskorúak nappali ellátásának keretén belül biztosított étkeztetés
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10. szám alatti telephelyen

Ellátási területe:
Kiskunhalas, Balotaszállás, Pirtó közigazgatási területén lakók és tartózkodási hellyel
rendelkezők.

I.) A szolgáltatás célja, feladata:
Azon időskorúak számára akik a nappali ellátás szolgáltatásain túlmenően igénylik a napi
egyszeri meleg étkezést, az étel helyben fogyasztását biztosítjuk.

II.) A program bemutatása:
Olyan gondozási forma amely napi egyszeri melegétkezést biztosít a időskorúak számára.

III.) Szakmai program várható következményei, eredményességének ellátórendszerben
betöltött szerepének és hatásának értékelése
−
−
−
−
−
−

a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése,
a működés átláthatósága,
a szolgáltatások színvonalának emelése,
a szakmai munka javulása,
a ráfordítások és a források harmonizálása
a hatékonyság növelése

Biztosított az intézmény idősellátásában a szoros együttműködés így lehetővé válik a törvényi
előírások és település lakosainak igényeihez igazodó minél teljesebb körű ellátás biztosítása.
Az ellátórendszeren keresztül lehetővé válik részben a időskorúak fizikai életfeltételeinek
javítása az étkezés elfogyasztásának lehetőségével.

IV.) Más intézményekkel való együttműködés:
Az időskorúak nappali ellátása szoros kapcsolatot tart fent az intézményünk által működtetett
főzőkonyhával.
- napi ételrendelés
- az ebéd kiszállítása kapcsán.

V. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú
valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
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Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, magas az egyszemélyes
háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés ami különösek a
különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre ritkábban teszi
lehetővé.
Az ellátottak szükségletei:
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak szükségletei demográfiai, szociális
jellemzőiből adódóan sokrétűek, összetettek s egymástól nagy mértékben különbözőek:
-

megfelelő társadalmi támogatórendszerek (például: család, rokonok, barátok,
szomszédok, szervezett csoportok)
lehetőség egészségügyi gondozásra
lehetőség napi gondozó szolgálatra
társas kapcsolatokhoz, az erőforrások hasznosításához, állampolgári jogok
gyakorlásához szükséges mozgékonyság
megfelelő rendőrség és tűzvédelem, megfelelő biztonság
megfelelő élelmezés
lehetőség jogi segítségre

Az ellátottak köre:
Az intézmény működésének célcsoportjai a nehéz élethelyzetben levő egyének, különösen az
- idősek
- speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges:
- a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése
- megélhetési problémák enyhítése
- önellátás, független élet elérhetőségének fokozása.
Az időskorúak nappali ellátása ellátja mindazokat az időseket akik a fent megjelölt ellátási
területen élnek életkörülményeik, életvitelük, valamint fizikai, mentális, és szellemi
képességeik ezt az ellátásai formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18 életévét
betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt csak részben képes önálló életvitelre, és a
szolgáltatás biztosításával életminősége jelentősen javítható.

VI.) A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatás formája:
-

az étel megfőzése az intézményünk által fenntartott főzőkonyhán történik,
beleértve az egészségi állapotnak megfelelő diétás étkeztetés lehetőségét is.
az étel kiszállítását a főzőhelyről az intézmény gépkocsija biztosítja a megfelelő
higiénés előírások betartásával.
az étel kiadagolása a tálalókonyhán történik
az étel elfogyasztására az ebédlőben, hétfőtől-szombatig 12 és 13 óra között van
lehetőség

Tárgyi feltételek:
A munkavégzéshez rendelkezésre áll HACCP tanúsítvánnyal rendelkező tálalókonyha,
étkészlet, evőeszközkészlet, alapvető tisztálkodási lehetőség.
Az étkezéshez kapcsolódó alapvető dokumentációk a következők:
- Az ellátást szóban vagy írásban kell kérelmezni
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-

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi
igazolás
9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot
1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 4. számú melléklete (Étkeztetésre vonatkozó
igénybevételi napló)
vonatkozó igénybevételi napló
megállapodás
értesítés térítési díj változásról

VII.) Az ellátás igénybevételének módja:
Szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek:
Tájékoztatni kell az igénybevevőt :
- az igénybevétel jogosultságának feltételeiről
- az étkezés térítési díjáról
- mely főzőhelyről biztosítjuk az étkezést
- az étel elfogyasztásának módjáról és időpontjáról
- térítési díj megfizetésének módjáról, helyéről, időpontjáról.

Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe:
- 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az
ellátás szóban, formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető.
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított
nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon.
- A háziorvos igazolást állít ki a kérelmező egészségi állapotára vonatkozólag,
amelyet csatolni kell a kérelemhez.
- A kérelem benyújtását követően csatolni kell a jövedelmi viszonyokat igazoló
dokumentumokat.
- Ezt követően a nappali ellátás vezetője a kérelmet nyilvántartásban veszi.
- A fenti dokumentációk alapján a nappali ellátás vezető írásban értesíti a
kérelmezőt a fizetendő térítési díjról.
- Az intézményvezető megállapodást köt a leendő ellátottal, melyben rögzítik az
intézményi ellátás igénybevételének módját, feltételeit, az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokat, a térítési díjra vonatkozó szabályokat, az ellátotti jogokat, a
szolgáltatást végző jogait, valamint az intézményi jogviszony megszűnésének
szabályait.
- A megállapodás megkötését követően biztosított az intézményi ellátás.

VIII.) A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
Az intézmény és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jól működő kapcsolattartást fontosnak
tartjuk több szempontból is:
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-

-

a szolgáltatást igénybe vevők részére csak folyamatos, élő kapcsolat kialakításával
és működtetésével nyújtható a szükségletnek, életkornak, élethelyzetnek egészségi
állapotnak megfelelő szolgáltatás, ellátás
a szolgáltatást igénybe vevővel kialakított kétoldalú kapcsolat alapja az
információ közvetítés (tájékozódás és tájékoztatás, szükség esetén szolgáltatás
módosítása).

Az intézmény nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-szombatig:
Vasárnap

7, 30-15.30 óráig,
szünnap

Étkezés biztosítása:
Hétfőtől-szombatig:

12 és 13 óra között

IX.) Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez)
maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:
Az étkeztetésben részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem
intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az
intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,
Az ellátottjogi képviselő
neve:

Bánkiné Bosnyák Frida

telefonszáma:

20/489-9604

e-mail:

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
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A szociális szolgáltatást végzők 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 megfelelő munkavégzési
körülményeket biztosítson számukra.
- A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszichoszociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között –
szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát.

-

Joga van megtagadni az ellátást, ha:
 az igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a
kompetenciájába, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy
szakmai szabályba ütközik,
 saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az
ellátásra fizikailag alkalmatlan,
 saját életét és testi vagy lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti.
A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha:
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében
gondoskodik.

Kiskunhalas, 2019. január 29.

Készítette:
Juhász Ildikó
nappali ellátás vezető

Borbás Zoltánné
intézményvezető helyettes
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1. számú melléklet
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
(telephely címe)

Kérelem
1. A kérelmező adatai:
Név ..............................................................................................................................
Születési neve ..............................................................................................................
Anyja neve...................................................................................................................
Születési helye, időpontja ............................................................................................
Lakóhelye ....................................................................................................................
Tartózkodási helye ......................................................................................................
Állampolgársága..........................................................................................................
Szig. szám:…………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele .........................................................................
Tartására köteles személy............................................................................................
a) neve ...................................................................................................................
b) lakóhelye ...........................................................................................................
c)telefonszáma .......................................................................................................
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve ....................................................................................................................
b) lakóhelye ...........................................................................................................
c) telefonszáma ......................................................................................................

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri

2.1.Nappali ellátás
Idősek nappali ellátása:……………………………………………………………….
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:……………………………………
Étkeztetés: ……………………………………………………………………………
diéta:…………………………………………………………………………………..

Dátum:…………………………………………….

Az ellátást igénybe vevő (törv.kép.) aláírása
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Időskorúak nappali ellátása

MEGÁLLAPODÁS
Nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez
Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Időskorúak nappali ellátásának vezetője,
Másrészről:
a.) Mint az ellátást igénybevevő:
• Név: ……………………………………………….
• Leánykori név: …………………………………….
• Anyja neve: ………………………………………..
• Születési hely, idő: …………………………………
• TAJ szám: …………………………..
• Lakóhely: ……………………………………………………………………………
b.) az ellátást igénybevevő: legközelebbi hozzátartozója vagy törvényes képviselője:
• Név: …………………………………………………………….………
• Születési hely, idő: …………………………………………………………………..
• Telefonszáma: ……………………..…
• Anyja neve: …………………………………….
• Lakóhely:……………………………………………………………………………
• szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1./ Az igénybevétel kezdő időpontja: …………………………………………………..
2./ Igénybevétel időtartama: ……………………………………………………………
3./ Az igénybevétel záró időpontja: ……………………………………………………
4./ A nappali ellátást biztosító intézmény:
a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon működjön.

Nappali ellátás biztosítására az intézmény alkalmas,
a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.
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A nyilvántartási idejét, a helyi igényeknek megfelelően kell meghatározni, de az napi
6 órától kevesebb nem lehet.
A nappali ellátás
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
e) esetkezelés,
f) felügyelet,
g) gondozás és
h) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
5./ Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben
állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátást igénybevételét megelőzően
írásban tájékoztatja.
Nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének 15 % - át Szt. 117 § (1) a, pontja szerint.
Az egy ellátottra jutó önköltség tartózkodás esetén jelen Megállapodás megkötése
időpontjában
2596,- Ft/fő/nap.
Az intézményi térítési díj tartozkódás esetén jelen megállapodás megkötése
2596,-Ft/fő/nap
időpontjában
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 1. §-ban a 92. §-ban és a 29/1993. (II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a
3. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről
szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselőtestületének 16/2011.(VI.01.)önkormányzati rendelete valamint Kiskunhalas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(III.31.)számú rendelete
alapján az intézményi térítési díj 2017. április 01-től kezdődően:
Fizetendő mérsékelt intézményi térítési díj 2017 április 01– től 0,- Ft
Fizetendő személyi térítési díj:
0,- Ft.
Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy személyi térítési díjáról írásban értesül.
Az intézmény fenntartója évente legfeljebb kétszer megváltoztathatja az intézményi
térítési díjat. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul,
melyről az igénybe vevő írásban értesül. Ha az ellátott ,a törvényes képviselője vagy a
térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja,illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri,nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat,ezt
követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.
6/

Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén,
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valamint a felek közös megegyezése alapján .
7/

Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályait a szociális törvény
szabályozza. E szerint: - meghatározott esetekben – mindkét fél a megállapodást
felmondhatja.
Az intézményvezető a megállapodást megszüntetheti, ha a jogosult:
- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
- a házirendet súlyosan megsérti, (házirendben szabályozott)
- az igénybe vevő halálával
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni
- szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti az Idősek Klubja tagjainak,
munkatársának egészségét és testi épségét, amennyiben az megfelelően
dokumentálva van.

8./ Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet:
a szolgáltatás vezetőjénél,aki köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül
kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban értesíteni
.Amennyiben a szolgáltatás vezetője határidőn belül nem intézkedik ,vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az intézkedés
kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Intézményfenntartó: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, Kiskunhalas, Hősök t.1.
Az ellátott jogi képviselőhöz
neve:
telefonszáma:
E-mail

Bánkiné Bosnyák Frida
06/20/489-9604
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Ha valamennyi lehetőség kimerült,akkor az érintett az Állampolgári Jogok
Országgyűlési Biztosához is fordulhat.

A felek a megállapodásban foglaltak tudomásul vették.

Kelt,

…………………………….
Igénybevevő

……………………………………
Időskorúak nappali ellátásának vezető
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022, e-mail: szocotthon@t-online.hu
Idősek Klubja
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10. 77/422-220

Megállapodás
Étkeztetés biztosítása időskorúak nappali ellátása esetén
mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Időskorúak nappali ellátásának vezetője, másrészről
a ) mint az ellátást igénybevevő:
Név: .........................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................
Leánykori név: ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ szám : ...............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
b ) az ellátást igénybevevő:legközelebbi hozzátartozója vagy törvényes képviselője :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ száma : ..............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
között az alábbi feltételekkel :
1; Az igénybevétel kezdő időpontja:..........................................................
2; Az igénybevétel időtartama:..................................................................
3; Az igénybevétel záró időpontja: ............................................................
4; Az Időskorúak nappali ellátása étkeztetés keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az
intézmény:
Napi egyszeri meleg étel biztosítása :
– az intézmény által működtetett főzőkonyháról minden nap 12 – 13 óra között
helyben fogyasztással
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5; Térítési díj:
Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja meg az
igénybevevő jövedelmének 30 %-át.
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
1. §-ban a 92. §-ban és a 29/1993. (II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3. §. (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2017.(III.31.) számú rendelete alapján az intézményi térítési
díj 2017 április 01-től kezdődően.
Az egy ellátottra jutó önköltség étkezéssel jelen Megállapodás megkötése időpontjában,1292,-Ft/fő/adag.
A intézményi térítési díj étkezéssel jelen Megállapodás megkötése időpontjában
1292,-Ft/fő/adag
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában :
Az Ön jövedelme:
,FT/hó
A szt.117§(1)bekezdés b) pontja szerint az Ön személyi térítési díja:
Ft/fő/nap
Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az
igénybe vevő írásban értesül.
A személyi térítési díjat az ellátás igénybe vételét követő hónap 10. napjáig kell befizetni
személyesen az szolgáltatás biztosításának helyszínén vagy az intézmény 1173206415761581 számú számlájára átutalással is lehet teljesíteni.
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához.
6; A megállapodás módosítása:
- a felek közös megegyezése esetén
- jogszabályi feltételek változása esetén
7; A jogviszony megszűnésének módja:
- az igénybe vevő halálával
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- intézményi elhelyezés esetén
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni
- a szolgáltatást igénybe veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és
testi épségét,amennyiben az megfelelően dokumentálva van
- a házirendet súlyosan megsérti (házirendben szabályozott)
- hat hónapon át folyamatosan térítési díj –tartozás áll fenn,és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és vagyoni,jövedelmi
viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
8; Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet:
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Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő
lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat, ellátott jogi képviselőhöz, a Kiskunhalasi
Városi Bírósághoz.
Az ellátott jogi képviselő
Neve:
Telefonszáma:
E-mail

Bánkiné Bosnyák Frida
06/20/489-9604
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.

A felek a megállapodást tudomásul vették.

Kelt:
....................................................
Időskorúak nappali ellátásának vezetője

......................................................
Igénybevevő
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Étkeztetés
Szakmai Programja

2019.

1

Étkeztetés
Ellátási területe:
Kiskunhalas város közigazgatási területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkező
állampolgárok.

A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.
Az ellátandó célcsoport jellemzői:
A lakosság korosztály megoszlására jellemző, hogy magas és egyre növekvő tendenciát mutat
az idős inaktív korosztály aránya, ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat az aktív korú
valósan munkajövedelemmel bíró lakosság aránya.
Ennek oka a növekvő élettartam a születésszám csökkenése, a megszűnő munkahelyek, magas
az egyszemélyes háztartások aránya. Megszűnőben van a generációk közötti együttélés ami
különösek a különböző családtagoknak az időskorúak gondozásában való részvételét egyre
ritkábban teszi lehetővé.
Az étkeztetést jellemzően a 60 év feletti korosztály veszi igénybe. E korosztály jövedelmi
viszonyai és szociális jellemzői igen eltérő képet mutatnak.
Szükségletük elsősorban a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására irányul.
A program bemutatása, a szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása:
Olyan gondozási forma, amely napi 1x meleg étkezést biztosít a rászorulók részére.
Amennyiben az étkeztetésben részesülő egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára
diétás étkezést biztosítunk.
Tevékenység:
• A Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7 sz. alatti főzőkonyhán az étel megfőzése,
ételhordókba történő kiadagolása
• Az étel lakásra kiszállítása a rászorulók részére
A szakmai program megvalósítása, várható követelményeinek, eredményességének, az
ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése:
Az étkeztetés biztosítása: a főzőkonyhán megfőzött ételt a házi gondozó szolgálat által
juttatjuk el a rászorulókhoz. Az ellátórendszeren keresztül lehetővé válik részben a
gondozottak fizikai életfeltételeinek javítása az étkezés kiszélesítése által.

Az étkeztetés biztosítása kétféle módon történik a rászorultak szükségleteinek megfelelően:
- Az étel elvitelének lehetővé tételével
- Lakásra szállítással.
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Más intézményekkel történő együttműködés:
• Házi orvosok
• Családsegítő Szolgálat
• Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas
• Intézményen belüli egységek
• Hozzátartozók
A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége:
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi, a
Házi Gondozó Szolgálat segítségével.
Intézményünk 11 00 és 13 00 között biztosítja az étel kerékpárral, vagy gépkocsival történő
házhoz szállítását, a tálalókonyhán az étel kiadagolását éthordókba.
Az étkeztetés a hét mindennapján igénybe vehető, a házhoz szállítás rászorultságának
figyelembe vételével.

Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás önkéntesen, saját vagy törvényes képviselő kezdeményezésére vehető igénybe.
2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás szóban,
formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Lehetőség van arra, hogy az
intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az
igénylőnek kitöltésre javasoljon.
A kérelem benyújtását követően csatolni kell a kérelmező jövedelmi viszonyaira vonatkozó
dokumentumokat.
Az ellátás igénybevételéről szóló értesítést követően az intézményvezetővel kötött
megállapodásban foglaltak szerint biztosított az étkeztetés.
Az ellátást igénybe vevő amennyiben az étkeztetést bármely okból átmenetileg, tartósan vagy
végleg nem kívánja igénybe venni azt legkésőbb a szüneteltetést megelőző nap 9 óráig
jeleznie kell a házigondozás vezetőjének.
Az étkeztetés újbóli igénybevételére is ez vonatkozik.
Térítési díj:
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt) 1.§ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§ (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2017. (III.31.) számú rendelete rendelkezik.
A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a étkeztetésbe részesülő személy
jövedeleme alapján, amely nem haladhatja meg annak 30 % -át.
A térítési díj összegéről és a fizetés módjáról az intézményvezető írásban tájékoztatja az
ellátásban részesülőt az ellátás igénybe vételét megelőzően.
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Az igénybevevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15
napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles.

A szolgáltató, és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
Az intézmény nyitva tartási idejében hétfőtől – csütörtökig 730- 1600 -ig személyesen és
telefonon is rendelkezésére állunk az ügyfeleknek, de a kapcsolattartás történhet a Házi
Gondozó Szolgálat munkatársán, vagy családtagon keresztül is.

Az ellátottak jogai:
Az ellátottnak a szolgáltatás biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóban, hirdetőbálán találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásban figyelemmel kell lenni az alkotmányos
jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez)
maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:
Az étkeztetésben részesülők panasszal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a határidőben nem
intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a határidő lejárta után, illetve az
intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat ellátott jogi képviselőhöz,
Az ellátottjogi képviselő
neve:

Bánkiné Bosnyák Frida

telefonszáma:

20/489-9604

e-mail:

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

a Kiskunhalasi Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok Országgyűlési
Biztosához is fordulhat.
A szociális szolgáltatást végzők 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,
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munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési
körülményeket biztosítson számukra.
A szociális szolgáltatást végzőnek joga, hogy a szakmailag elfogadott pszichoszociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között –
szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát.

-

Joga van megtagadni az ellátást, ha:
 az igénylő problémája a szolgáltatást végzőnek nem tartozik a
kompetenciájába, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy
szakmai szabályba ütközik,
 saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében az
ellátásra fizikailag alkalmatlan,
 az ellátott együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,
 saját életét és testi valamint lelki épségét a gondozott ellátása veszélyezteti.
A szolgálat munkatársa a gondozott ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha:
- ez az ellátott egészségi, pszichés állapotát károsan nem befolyásolja, és
- a gondozott ellátásáról más szakember bevonásával, esetátadás keretében
gondoskodik.
Jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a szakma mindenkori fejlődésével
összhangban történő – folyamatos fejlesztésére.

Kiskunhalas, 2019. január 29.

Rébék Andrea
vezető gondozónő
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
6400 Kiskunhalas , Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/ 422-022
_______________________________________________________

Megállapodás
Étkeztetés igénybevételéhez
Mely létrejött a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Házi segítségnyújtás vezetője , másrészről
a ) mint az ellátást igénybevevő :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ szám : ...............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
b ) az ellátást igénybevevő törvényes képviselője :
Név : .........................................................................................................
Anyja neve : .............................................................................................
Leánykori név : ........................................................................................
Születési hely,idő : ...................................................................................
TAJ száma : ..............................................................................................
Lakóhely : ................................................................................................
között az alábbi feltételekkel :
1; Az igénybevétel kezdő időpontja : ..........................................................
2; Az igénybevétel időtartama : ..................................................................
3; Az igénybevétel záró időpontja : ............................................................
4; Az étkeztetés keretén belül az alább szolgáltatásokat nyújtja az intézmény :
Napi egyszeri meleg étel biztosítása :
o az intézmény által működtetett főzőkonyháról minden nap 11 – 13 óra
között
 elvitellel
 lakásra szállítással :
…................................................................... által .
Az étel lakásra szállítása esetén az étkeztetésben részesülő köteles gondoskodni
1 pár csere ételesről , valamint annak tisztaságáról. Ha a csere ételes a fent
6

megjelölt időpontokban nem áll rendelkezésre , az ételt kiszállító / gondozónő ,
tiszteletdíjas , gépkocsivezető / az étel újbóli kiszállítását nem köteles megismételni !
5; Térítési díj:
Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja
meg az igénybe vevő jövedelmének 30%-át.
Az intézmény térítési díj mértékéről a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban
Szt) 1.§-ban a 92.§-ban és a 29/1993.(II.7.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés és a 3.§
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete, valamint
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.29.) számú
rendelete rendelkezik.
A fentiek alapján az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj 2018.04.01-jétő
650.- Ft / adag.
Az étel kiszállításának díja 120.- Ft/ adag.
Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a térítési díjáról írásban értesül. Az intézmény
fenntartója évente egyszer megváltoztathatja az intézményi térítési díjat.
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről az
igénybe vevő írásban értesül.
A térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell intézményünk
részére megfizetni.
Amennyiben a személyi térítési díjjal kapcsolatban észrevétele van, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény
fenntartójához.
6; A megállapodás módosítása:
- a felek közös megegyezése esetén
- jogszabályi feltételek változása esetén
7; A jogviszony megszűnésének módja:
- az igénybe vevő halálával
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- intézményi elhelyezés esetén
- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni
- ha Önnek hat hónapon át térítési díj tartozása áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó
napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgálat munkatársának
egészségét és testi, vagy lelki épségét, amennyiben az megfelelően dokumentálva van.
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- ha a jogosult az ellátást 90 napon át nem veszi igénybe és annak okáról nem
tájékoztatja a szolgáltatást nyújtót.
8; Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet:
Az étkeztetésben részesülők panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető a
határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel a
határidő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénybevevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz, a
Kiskunhalasi Városi Bírósághoz.
Ha valamennyi lehetőség kimerült, akkor az érintett az Állampolgári Jogok
Országgyűlési Biztosához is fordulhat.
Az ellátottjogi képviselő:
Bánkiné Bosnyák Frida
Ellátottjogi Képviselő elérhetősége:
Tel.:06/20/489-9604
IJSZ zöldszám : 06/80/620-055
e-mail: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A felek a megállapodást tudomásul vették .

Dátum : .................................................................

....................................................
HSZG vezető
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......................................................
Igénybevevő

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Otthona
Szakmai Programja

Érvényes: 2019.
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SZAKMAI PROGRAM
Az Idősek Otthona az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján – a
következők szerint határozza meg a szakmai programját.
Intézmény székhelye:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Telephelyek:
Település
Kiskunhalas
Tompa
Kisszállás
Harkakötöny
Harkakötöny

Cím
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tompa, Szabadság tér 4.
Kisszállás, Iskola u. 20-22.
Harkakötöny, Bem u.2.
Harkakötöny, Ady u. 8.

Engedélyezett
férőhely
90 fő
35 fő
30 fő
10 fő
10 fő

I.
Általános szabályok
1. A szakmai program célja, feladata, a megvalósítani kívánt program bemutatása,
kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi
sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét.
2. A szakmai program hatálya
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
szintén módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya a Társulás valamennyi intézményegységére vonatkozik.
3. A szakmai program nyilvánossága
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni.
A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik:
- kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján.
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

3

II.
A szolgáltatás célja, feladata
1. A szolgáltatás célja
A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Otthona
ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az
ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez,
a testi és lelki egészséghez való jogot.
2. A szolgáltatás feladata
A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában)
meghatározott Idősek Otthona ellátást biztosítsa az ellátottak részére.
Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az
megfeleljen
- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így:
- jelen szakmai programnak,
- az alapító okiratnak,
- a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint
- a házirendnek;
- a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott
feladatellátási követelményeknek.
Az Intézmény az ellátási területén elvégzi
- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha
egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem
tudnak önmagukról gondoskodni.
Az Idősek Otthonának feladatai:
- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
- ápolási, gondozási feladatok ellátása,
- napi ötszöri étkezés biztosítása,
- ruházattal és textíliával való ellátás,
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása,
- mentálhigiénés ellátás biztosítása,
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása,
- szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs
feladatokat.
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III.
Az ellátottak köre
Az Intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint:
- azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
- azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük miatt nem tudnak
önmagukról gondoskodni.

Ellátási terület
Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa, Harkakötöny, Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Kelebia,
Zsana közigazgatási területe

IV.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja,
a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége
1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett
A feladatellátás tartalma:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-ában
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást
biztosít, folyamatos felügyelet mellett.
A feladatellátás formái:
- egyágyas elhelyezés,
- 2-3-4 ágyas elhelyezés,
A feladatellátás módja:
A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják.
Orvosi ellátás heti 4x2 órában.

2. Az ápolási, gondozási feladatok
A feladatellátás tartalma, formái:
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó
ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
- gyógyszer átadás, beadás,
- orvos utasítására injekció beadás,
- sebellátás, felfekvések kezelése,
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fürdetés, mosdatás,
inkontinencia betét cseréje,
öltöztetés,
az ellátottak mozgatása, emelése,
decubitus megelőzés,
az ellátottak tornáztatása, mobilizálása - különösen a fekvő betegeknél,
kéz- és lábápolás,
a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése,
tiszta ruha kiadása.

A feladatellátás módja:
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak
szükséglete és igénye szerint történik.
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta,
igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása
mellett.
3. Étkeztetés
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a étkeztetésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést – ebből
legalább egy alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi
állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – speciális étkezési lehetőséget
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés).
A feladatellátás formái:
- normál étrend.
- Speciális étrend
- szénhidrátszegény
- tejmentes
- zsírszegény
- sószegény
- epés
- pépes
- folyékony pépes
A feladatellátás módja:
A feladatellátás az alábbiak szerint történik:
a) az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve
b) szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással.
Az étkezések időpontja:
a) reggeli:
08.00 – 09.00
b) ebéd:
12.00 – 13.00
c) vacsora:
16.30 – 17.30
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátottak,
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az Intézmény dolgozói,

4. Ruházattal és textíliával való ellátás
A feladatellátás tartalma: Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az
időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük.
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az Intézmény
biztosítja számára a következő ruházatot:
- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha,
- az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint
más lábbeli.
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell
rendelkezniük. Az Intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek
közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően
tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában.
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az
Intézmény biztosítja számára a következő textíliákat:
- legalább 3 váltás ágynemű,
- a tisztálkodást segítő három váltás textília.
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátott személyek.
5. Egészségügyi szolgáltatás
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi
ellátás keretében az Intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő:
- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról,
- rendszeres orvosi felügyeletéről,
- szükség szerinti ápolásáról,
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
- kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,
- gyógyszerellátásáról (hatályos szabályozás szerint),
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról (hatályos szabályozás szerint).
Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az
orvos által elrendelt vizsgálat(ok) elvégzését - ha az Intézmény keretei között megoldható gyógykezelését.

A feladatellátás formái:
- folyamatos ellenőrzés, szűrés,
- speciális gyógykezelés:
- stomakezelés
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szondatáplálás

Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátott személyek.
Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak.
Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember
alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne
forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok.
Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba
kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző
személy fogadását körültekintően készítjük elő.
Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a
környezetváltozás terheit.
Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és
lakótársaitól.
A mentálhigiénés munkatárs az új ellátottat bevezeti az otthon életébe, a szobatársaknak
bemutatja. Az előgondozás során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, fizikai
egészségi és pszichés állapotáról.
A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok
alakulhatnak ki.
Kapcsolat a családdal
Az otthonon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, illetve
felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal.
Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy
érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi
kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy
távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszenek arra, hogy a távollét időpontja a
nagyobb családi ünnepek idejére is essen.
Kapcsolat a társadalommal
Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport
tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák és különböző civil
szervezetek tartanak előadásokat, adnak elő műsorokat.

6. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A szolgáltatást igénybe vevők az időskorú lakosság köréből kerülnek ki. Az egyre növekvő
élettartammal megváltozott az idős emberek helyzete a társadalomban. Társas kapcsolataik
változnak, beszűkül a világuk, elszigetelődnek, elmagányosodnak. Egyre növekszik az
egyedül élő idősek száma.
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Az idősekre heterogenitás jellemző: lakóhely, családi viszonyok, életutak, anyagi-gazdasági
helyzetük, egészségi állapotuk, önellátás, aktivitás, igények, kapcsolatok, tanultság,
képzetség, képesség és kreativitás vonatkozásában.
A kiterjedt családi támogatórendszer egyre kevesebb személyre korlátozódik a megnövekedett
földrajzi mobilitás miatt. Egyre kevesebb azon háztartások száma, ahol több generáció él
együtt. Ezzel együtt a szülőkről való gondoskodásban a gyerekek folyamatos szükségleteknek
megfelelő jelenléte nem biztosított.
Az idős emberek alkalmazkodó képessége a kor előrehaladtával csökken, ezért a legkisebb
változáshoz is nehezen alkalmazkodnak.
Időskorúak legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések képezik, melyek
nagymértékben befolyásolják önállóságukat, öngondoskodásukat. Egyszerre több és jól
körülhatárolt betegség is észlelhető náluk.
Évek óta megfigyelhető az időskori szellemi leépülésben (demencia) szenvedők számának
növekedése.
7. Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés
ellátásáról. Ennek keretében biztosítja
- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.
A feladatellátás formái:
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni
- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, torna, fekvőbetegek levegőztetése,
ágytorna stb.),
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás,
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, kirándulások,
kiállítások stb.).

Szolgáltató és igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
Az ellátottakkal a szolgálat munkatársai állandó rendszeres kapcsolatot tartanak fent. Ennek
módja lehet személyes jellegű, mely otthonában, esetleg gyógyintézetben történő felkeresést
jelent, lehet telefonon történő beszélgetés, valamint írásban történő kapcsolattartás.
Az igénybevevők nyilvántartása – a szoc.igazgatásról és szoc.ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 20 § alapján történik.
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Az ellátást nyújtó és igénybevevő között a szolgáltatás dokumentálása a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, működési feltételeiről az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet egyéni gondozási terv alapján történik.

V.
Az ellátás igénybevételének módja
Az Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban.
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes
képviselője terjeszti elő. Cselekvőképességét részlegesen korlátozott személy a kérelmét,
indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.
•

Az Idősek Otthonában 2011. január 1-jével kérelmet szóban vagy írásban terjesztheti
elő az ellátást igénylő. Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra
összeállított nyomtatványt az írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre
javasoljon.

•

Idősek Otthonába a felvételt írásban kérelmezi. A kérelmet az Intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani.

•

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolás

•

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot

•

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete III. része szerinti
vagyonnyilatkozatot.

•

A kérelem nyilvántartásba vétele után az intézmény vezetője értesítést küld az
előgondozás időpontjáról, idősotthoni ellátás esetében egyúttal elvégzi a gondozási
szükséglet vizsgálatot.
A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján az
előgondozás célja:
a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása
céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az
intézmény szolgáltatása,
b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota,
valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó
intézményben,
e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
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•

Az előgondozást végző személy tájékoztatást ad az intézménnyel kötendő
megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről, és egyben elvégzi
a gondozási szükséglet vizsgálatot.

•

Abban az esetben ha a gondozási szükséglet meghaladja a napi 4 órát vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülmények állnak fent az intézményvezető által
kiállított igazolás alapján idősotthoni ellátásra jogosult a kérelmező.
Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő gondozási szükséglete napi 4 órát nem
haladja meg idősotthoni ellátásra nem jogosult, más szociális ellátási forma
igénybevételére teszünk javaslatot.

•

Az előgondozás elvégzését követően írásban értesítjük a férőhely elfoglalásának kezdő
időpontjáról.
Amennyiben a férőhelyét nem foglalja el a megadott időponton belül és ennek okáról
az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője a Szt. 95. § (3) és (5)
bekezdésének megfelelően megkeresi a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti
jegyzőt.
A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad:
a) a jogosult tartózkodási helyéről;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra
okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint
gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás
megszüntetését.

Az Intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel,
illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza:
a) az intézményi ellátás időtartamát,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
- A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető által végzett jövedelemvizsgálat
alapján történik a Szt. 119/C §. (1) bekezdés c) pontja szerint.
- A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetése vagy egy
részének megfizetése esetén a 117/B. § és a 29/1993 (II.17) korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
A megállapodás tartalmazza még, az ellátás
a) kezdetének időpontját,
b) megszüntetésének módját.
Valamint,
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a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén
záró időpontját,
b) a megállapodás módosításának szabályait,
c) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait,
d) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját.
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak
helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő:
- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, akik ellátásáról
gondoskodnak, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás
biztosításával sem oldható meg,
- soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt,
- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett
be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
- kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az Intézmény vezetője haladéktalanul intézkedik
az előgondozás lefolytatásáról.
Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet
biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésben megállapított korlátra.
Nem teljesíthető soron kívüli igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely
elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a
fenntartóhoz fordulhat.

VI.
Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma
Kívánt program konkrét bemutatása, nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési
segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának
megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan
meglevő testi-szellemi funkcióinak szinten tartására, helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során
közvetlenül felmerülő és az Idősek Otthona keretei között biztosítható, egészségi állapot
helyreállítását célzó tevékenység.
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Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási
terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre.
A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője, részlegvezetője gondoskodik.
A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes
képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az
ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt
szakemberek vesznek részt. (pl.: részlegvezető, orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés
szakember, gondozó-ápoló)
Az egyéni gondozási terv tartalmazza
a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat,
azok időbeni ütemezését,
c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak
bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítja az egyéni gondozási tervet.
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Az intézmény kapcsolat rendszere
Az Idősek Szociális Otthonának kapcsolatrendszere sokoldalú.
A beszállítói kapcsolatok a működés, fenntartás, fejlesztés területén meghatározóak.
Az egészségügyi és szociális ágazat szakmai ismereteinek állandó fejlesztése megköveteli a
szakmai felügyeleti szervekkel, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a
tevékenységeket támogató társszervekkel való kapcsolat ápolását.
Az Idősek otthona nyitott szolgáltatásai minőségét fejlesztő új módszerek, tudományos
eredmények, korszerű eszközök befogadására, alkalmazására.
A kapcsolatrendszer a következő:
Felügyeleti szervek:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
Nemezti Erőforrás Minisztérium
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szakmai kapcsolatok:
Semmelweis Kórház Kiskunhalas
Házi orvosok, szakorvosok
Gyógyszertárak
Temetkezési Vállalatok
Egyházak
Társintézmények (óvodák, iskolák, művelődési ház)
Intézményen belüli egységek
Vendéglátóipar
Kereskedelmi egységek
Vidéki szociális otthonok, Klubok, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központi ellátást
biztosító munkatársak
Támogató ellátásban dolgozó munkatársak
Fogyatékosokat ellátó helyi, kistérségi Intézmények
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Kiskunhalas, 2019. január 29.
Borbás Zoltánné
Idősek Otthona
intézményvezető
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022 e-mail: szocotthon@t-online.hu

Idősek Otthona
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Iktatószám:

…………………………..

MEGÁLLAPODÁS
1. A megállapodást kötő felek
Jelen megállapodás létrejött egyfelől
1.1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Otthona
Az intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
intézményvezető
Képviselőjének neve: Borbás Zoltánné
Az intézmény a Dél alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Bács-Kiskun Megyei kirendeltsége által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Az
intézmény tevékenysége megfelel a költségvetési törvényben, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeletekben
foglaltaknak.

másfelől
1.2. az ellátást igénybe vevő
neve:
születési neve:
állampolgársága:
születési helye:
anyja neve:
lakcíme:
tartózkodási helye:
TAJ száma :
gondnokság alatt áll:

……………………….
……………………….
magyar
………………….……
időpontja: ……………...
……………………….
………………………………………
………………………………………
………………………
nem
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2. A megállapodás tárgya
2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére székhelyén Kiskunhalas,
Nyúl u. 5-7. szám alatt a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátási formában
teljes körű ellátást biztosít az Idősek Otthonában.
2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési
körülményeket biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 2.1./
pontban megjelölt ingatlanban lévő lakószobában helyezi el. Az ellátást igénybe vevő
a lakószoba nem kizárólagos használatára jogosult, így az intézmény jogosult másik
személyt is e lakószobában elhelyezni.
2.3. Az intézmény jogosult az igénybevevőt áthelyezni másik épületbe. Egészségi
állapotának megfelelően másik gondozási egységbe, különös tekintettel szellemi
állapotában bekövetkezett változás esetén.
2.4. Az intézmény az ellátást
2016. év április hó 02. napjától kezdődően határozatlan időtartamra biztosítja.
2.5. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti teljes körű ellátást biztosít, melynek részletes kifejtését jelen
Megállapodás 4./ pontja tartalmazza.
3. A felek jogai és kötelezettségei
3.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
3.1.1. Az ellátást igénybe vevő kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri,
hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő
felkészítés érdekében – az intézmény tájékoztatta őt:
– az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és
feltételeiről,
– az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő
nyilvántartásokról, jelentési kötelezettségről 415/2015. (XII.23.)
korm.rend.
– az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás,
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről,
– panaszjoguk gyakorlásának módjáról az érdekképviseleti fórum
működéséről
– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás
következményeiről,
– az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi
szervezetekről, így különösen az intézményben működő ellátottjogi
képviselő személyéről és elérhetőségéről.
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben
tartására, melyet jelen Megállapodás aláírásával megerősít.
3.1.2. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a szociális ellátásra való jogosultság
feltételeit érintő, személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
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3.1.3. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy
− tudomása szerint nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy
pszichiátriai betegségben,
− haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan
körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,
− haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan egyéb
körülményről, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását,
illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással
lehet.
3.1.4. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátást igénybe
vevőt, és az általa megjelölt hozzátartozóját
a) az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról,
b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes
szüneteltetéséről,
d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedéséről.
3.1.5.

-

-

-

Az ellátást nyújtó pontos tájékoztatást ad az ellátott részére az intézmény
által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek – és rendszeres
gyógyszerkészlet köréről.
Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívül egyéni
gyógyszerszükségletének finanszírozásáról maga gondoskodik, a
jogszabályban meghatározott esetek kivételével (1/2000. (I.7.) SzCsM
rend. 52 §. (6) és (8) bekezdése szerint.
A testközeli segédeszközök költségeit az ellátott viseli kivéve az 1/2000.
(I.7.) SzCsM rend. 52 § (6) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

3.1.6. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi dolgozók
foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást
igénybe vevő személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.
3.2. A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga
3.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen
kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára,
biztonságára. Az ellátást igénybe vevő kijelenti és jelen Megállapodás
aláírásával igazolja, hogy az igénybevételi eljárás során részletes és pontos
tájékoztatást kapott az intézményen belüli mozgás, valamint az intézményből
történő eltávozás és visszatérés – az intézmény házirendjében meghatározott –
szabályairól.
− Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak
fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a
házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről.
3.3. Az érdekképviselet és a panasztétel joga
3.3.1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen
Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban, így különösen
a) az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték –
és vagy vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
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b) az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának
sérelme, valamint
c) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki 15 napon
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő
nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az intézményben az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon
kifüggesztésre került, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak:
a) megkeresésére, illetve saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat az ellátást
igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról,
b) segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák
megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást
igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában,
c) segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és
fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek,
beadványok megfogalmazásában,
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél,
fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt.
Az ellátottjogi képviselő
neve:
telefonszáma:
e-mail:

Bánkiné Bosnyák Frida
06-20/489-96-04
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Érdekképviseleti fórum
Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást
igénybe vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait a Házirend, eljárásának,
választásának részletes szabályait az érdekképviseleti fórum szabályzata
tartalmazza, amelynek egy példánya a faliújságon kifüggesztésre került.
4. Az intézmény szolgáltatásai
4.1. Teljes körű ellátás
Az intézmény az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt,
amelynek értelmében biztosítja:
• a napi 24 órás szolgálatot;
• a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés –és melegvíz-szolgáltatást, világítást;
szennyvízelvezetés
• a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal
meleg ételt;
• orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl.
diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi
állapota indokolja.
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• szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az
ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem
rendelkezik. A személyes használatra kiadott ruházat és textília az intézmény
tulajdonát képezi;
• a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott
módon;
• az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket;
• az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe
vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi
felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához
és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról;
• térítésmentesen az intézmény szakmai vezetője és orvosa által havonta
összeállított
eseti
gyógyszerszükséglet
gyógyszereit.
Az
alap
gyógyszerkészletről az ellátott tájékoztatást kap és egy példánya a faliújságra
kerül kifüggesztésre. Az intézmény az alap gyógyszerkészlet, valamint a
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek
körében a felírható legolcsóbb, illetve a társadalombiztosítás által támogatott
gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott
gyógyszercsoporton belül nincs az adott betegség kezeléséhez megfelelő;
• az ellátást igénybe vevő költéségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres és eseti gyógyszerszükséglet
költségének viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet
52. § (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.);
• a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az
intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő
költségén történő beszerzését. (A testközeli segédeszköz költségeinek
viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § (6)
bekezdésében szabályozott esetben köteles.)
• az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében
biztosítja – többek között –
− a személyre szabott bánásmódot,
− a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni,
csoportos megbeszélést,
− a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
− a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
− a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan
fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra
az intézményben megfelelő helyiség biztosításával,
− a hitélet gyakorlásának feltételeit.
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend, illetve a mindenkor
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj
5.1. A személyi térítési díj
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5.1.1. Az ellátást igénybe vevő, az intézmény által nyújtott ellátásokért az
igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő 10. napjáig térítési
díjat köteles fizetni az intézmény elszámolási számlájára.
5.1.2. Ha a személyi térítési díjat nem fizeti meg az arra kötelezett, illetve ha a
költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést a kötelezett
ingatlanvagyonán, pénzvagyonán, idősotthoni ellátás esetében a Szt. által
szabályozottak szerint kell a személyi térítési díjat megállapítani.
5.1.3. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó
önköltség napi összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal
azonos mértékben, konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2. §.
megfelelő módon kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente egy
alkalommal jogosult.
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése
időpontjában:
238.153,- Ft/fő/hó.
Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában
2.700,- Ft/nap,
81.000,- Ft/hó.
5.1.4 A személyi térítési díj:
− nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét;
− Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja
meg ellátott Sztv. 119/C. § (1) bekezdése c.) szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 80 %-át.
− A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyév január 1jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének
- 20%-a alapesetben.
- 30 %-a amennyiben az intézményvezetői jövedelem vizsgálat
pénzvagyon és/vagy ingatlanvagyon beszámításával történt.
− konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2. §. megfelelő módon
kerekítve kell megállapítani;
− havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma
alapján kell meghatározni. (Ha azonban az ellátást igénybe vevő az
intézményi ellátást egész hónapban igénybe veszi, a havi térítési díjat az
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül 30 napra kell
megállapítani).
Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában:
Az Ön jövedelme: ,- Ft/hó (Intézményvezetői jövedelemvizsgálat alapján)

A Szt. 117 § (2) bekezdés b) pontja szerint az Ön személyi térítési
díja:
,- Ft/nap
,- Ft/hó
5.1.5. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente
két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást
igénybe vevő jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő.
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A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik, azzal a
feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére az ellátást igénybe vevő nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
5.2. Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj
5.2.1. A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.
5.2.2. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a
megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni.
5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított
személyi térítési díj 40 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a megállapított személyi térítési díj 60 %-át
köteles megfizetni.
5.3. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
5.3.1. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi
térítési díjnak az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve
annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat.
5.4. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
5.4.1. Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett
személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15
napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja
az elmarad térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az
intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A kistérség
50/2010.HTKT.számú határozata alapján jár el a fenntartó.
5.4.2. A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény
vezetője nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő halála esetén hagyatéki
teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti.
6. A megállapodás módosítása
6.1. A felek a szerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják, ide nem értve a
jogszabályváltozás, illetve önkormányzati rendelet módosulás következtében a
jelen szerződés bármely pontját érintő rendelkezés változást (pl. díjazás) mely
szerint a jogszabály, önkormányzati rendelet változás következtében a jelen
szerződés bármely pontja helyébe a felek akaratától függetlenül a jogszabály és
önkormányzati rendelet változással érintett rendelkezés lép.

6.2. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével
az intézmény hosszú időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre nem
látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az intézmény
jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.
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6.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan
kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni.
7. Az intézményi jogviszony megszűnése
7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a)
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
b)
az ellátást igénybe vevő halálával;
c)
határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható
7.1.1 Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti
az ellátást igénybevevő a jogviszony megszüntetésére vonatkozó
bejelentése alapján megállapított időpontban,
ha az elhelyezés feltételei nem állnak fenn vagy a jogosultat másik
intézménybe kell elhelyezni.
ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti. (eseteit a
házirend tartalmazza,
hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik
hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik annak megfizetését.
Ha az intézményi elhelyezés intézményvezetői intézkedés hatására szűnik meg, a
megszüntetésről és az ellene tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat. Ha az ellátott az
intézmény vezetőjének intézkedését vitatja 8 napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat.
7.2. Az intézményvezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást
igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti (eseteit a házirend szabályozza),
mely esetben a felmondási időt a felek 30 napban határozzák meg.
7.3. Az ellátást igénybe vevő bármikor, indokolás nélkül felmondhatja a
Megállapodást, mely esetben a felmondási időt a Felek – figyelemmel a fenntartói
érdekekre is – 30 napban határozzák meg.
7.4. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe
vevő, a térítési díjat megfizető személy, illetőleg az intézmény fenntartója vitatja,
kérheti a bíróságtól a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az
ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság
jogerős határozatot nem hoz.
7.5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az
ellátást igénybe vevőt
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) az intézménynek az ellátást igénybe vevővel szembeni egyéb követeléséről,
kárigényéről, azok javasolt rendezési módjáról.
7.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely
kiterjed:
a) az esedékes térítési díjra, ezek esetleges hátralékaira, valamint túlfizetéseire;
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b) az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, valamint az
elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges hiányaira;
c) továbbá minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony megszűnéséhez
okszerűen kapcsolódik.
Nem képezi az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja.
8. Befejező rendelkezések
8.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a
valóságnak megfelel.
8.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
8.3. Jelen Megállapodás 9 számozott oldalból áll.
8.4. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült.
8.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kiskunhalas, dátum

Az ellátást igénybe vevő

Az ellátást nyújtó intézmény vezetője

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú neve: ……………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………..

…………………………………
aláírása
Tanú neve: ……………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………..
…………………………………
aláírása

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Időskorúak Gondozóháza
Szakmai Programja

Érvényes: 2019.

SZAKMA I PROGRAM
Az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza – az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
5/A. § (1) bekezdése alapján – a következők szerint határozza meg a szakmai programját.

Intézmény székhelye:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Telephely:
Település
Kiskunhalas

Cím
Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Engedélyezett
férőhely
20 fő

I.
Általános szabályok
1. A szakmai program célja
-

A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi
sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét

2. A szakmai program hatálya
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
szintén módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai
működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya az Időskorúak Gondozóházára terjed ki.
3. A szakmai program nyilvánossága
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni.
A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik:
- kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján.
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

II.
A szolgáltatás célja, feladata
1. A szolgáltatás célja
A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak
Gondozóháza ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során
tiszteletben tartsa az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi
méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.
2. A szolgáltatás feladata, különösen
szolgáltatáselemek, tevékenységek

a

program

bemutatása,

nyújtott

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra
teljeskörű ellátást biztosít. (Szt. 80.§ (1))
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa
szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
(Szt.80.§ (2))
A szolgáltatás feladata, hogy az Intézmény alapdokumentumában (alapító okiratában)
meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza ellátást biztosítsa az
ellátottak részére.
Az Intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az
megfeleljen
- az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így:
- jelen szakmai programnak,
- az alapító okiratnak,
- a szervezeti és működési szabályzatnak, valamint
- a házirendnek;
- a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott
feladatellátási követelményeknek.
Az Intézmény az ellátási területén elvégzi
- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha
egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem
tudnak önmagukról gondoskodni.
Az átmeneti ellátást nyújtó Időskorúak Gondozóházának feladatai:
- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
- ápolási, gondozási feladatok ellátása,
- napi ötszöri étkezés biztosítása,
- ruházattal és textíliával való ellátás,
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása,
- mentálhigiénés ellátás biztosítása,
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása,
- szükség esetén szervezi a foglalkoztatást és ellátja a rehabilitációs és habilitációs
feladatokat.

III.
Az ellátottak köre
Az Intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint:
- azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres
gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint
- azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük miatt nem tudnak
önmagukról gondoskodni.

Ellátási terület
Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa, Harkakötöny, Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Kelebia,
Zsana közigazgatási területe

IV.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja,
a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége
1. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett
A feladatellátás tartalma:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-ában
meghatározott intézményi elhelyezés, amely az Intézményben életvitelszerű tartózkodást
biztosít, folyamatos felügyelet mellett.
A feladatellátás formái:
- 2-4 ágyas elhelyezés,

A feladatellátás módja:
A folyamatos felügyeletet a nővérek és az orvos biztosítják.
Orvosi ellátás azonos az Idősek Otthonában meghatározott óraszámmal
2. Az ápolási, gondozási feladatok
A feladatellátás tartalma, formái, elemei:
A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó
ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
- gyógyszer átadás, beadás,
- orvos utasítására injekció beadás,
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- fürdetés, mosdatás,
- inkontinencia betét cseréje,

-

öltöztetés,
az ellátottak mozgatása, emelése,
decubitus megelőzés,
az ellátottak tornáztatása, mobilizálása - különösen a fekvő betegeknél,
kéz- és lábápolás,
a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése,
tiszta ruha kiadása.

A feladatellátás módja:
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak
szükséglete és igénye szerint történik.
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta,
igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása
mellett.
3. Étkeztetés
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a étkeztetésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést – ebből
legalább egy alkalommal meleg ételt – kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi
állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – speciális étkezési lehetőséget
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés).
A feladatellátás formái:
- normál étrend.
- speciális étrend
- szénhidrátszegény
- tejmentes
- zsírszegény
- sószegény
- epés
- pépes
- folyékony pépes

A feladatellátás módja:
A feladatellátás az alábbiak szerint történik:
a) az Intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve
b) szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással.
Az étkezések időpontja:
a) reggeli:
08.00 – 09.00
b) ebéd:
12.00 – 13.00
c) vacsora:
16.30 – 17.30
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátottak,

-

az Intézmény dolgozói,

4. Ruházattal és textíliával való ellátás
A feladatellátás tartalma: Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az
időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük.
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az Intézmény
biztosítja számára a következő ruházatot:
- legalább három váltás fehérnemű és hálóruha,
- az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint
más lábbeli.
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell
rendelkezniük. Az Intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek
közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően
tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában.
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az
Intézmény biztosítja számára a következő textíliákat:
- legalább 3 váltás ágynemű,
- a tisztálkodást segítő három váltás textília.
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátott személyek.
5. Egészségügyi szolgáltatás
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi
ellátás keretében az Intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő:
- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról,
- rendszeres orvosi felügyeletéről,
- szükség szerinti ápolásáról,
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
- kórházi kezeléshez való hozzájutásáról,
- gyógyszerellátásáról (hatályos szabályozás szerint),
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról (hatályos szabályozás szerint).
Az Intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő
egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az
orvos által elrendelt vizsgálat(ok) elvégzését - ha az Intézmény keretei között megoldható gyógykezelését.
A feladatellátás formái:
- folyamatos ellenőrzés, szűrés,
- speciális gyógykezelés:
- stomakezelés
- szondatáplálás
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátott személyek.

A Gondozóházban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak.
Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember
alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne
forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok.
Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba
kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző
személy fogadását körültekintően készítjük elő.
Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a
környezetváltozás terheit.
Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár az otthon dolgozóitól és
lakótársaitól.
A mentálhigiénés munkatárs az új ellátottat bevezeti az otthon életébe, a szobatársaknak
bemutatja. Az előgondozás során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről fizikai
egészségi és pszichés állapotáról.
A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok
alakulhatnak ki.
Kapcsolat a családdal
A Gondozóházon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják,
illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal,
barátaikkal.
Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy
érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi
kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy
távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszenek arra, hogy a távollét időpontja a
nagyobb családi ünnepek idejére is essen.
Kapcsolat a társadalommal
A Gondozóház ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport
tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák és különböző civil
szervezetek tartanak előadásokat, adnak elő műsort.
6. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A szolgáltatást igénybe vevők az időskorú lakosság köréből kerülnek ki. Az egyre növekvő
élettartammal megváltozott az idős emberek helyzete a társadalomban. Társas kapcsolataik
változnak, beszűkül a világuk, elszigetelődnek, elmagányosodnak. Egyre növekszik az
egyedül élő idősek száma.
Az idősekre heterogenitás jellemző: lakóhely, családi viszonyok, életutak, anyagi-gazdasági
helyzetük, egészségi állapotuk, önellátás, aktivitás, igények, kapcsolatok, tanultság,
képzetség, képesség és kreativitás vonatkozásában.
A kiterjedt családi támogatórendszer egyre kevesebb személyre korlátozódik a megnövekedett
földrajzi mobilitás miatt. Egyre kevesebb azon háztartások száma, ahol több generáció él

együtt. Ezzel együtt a szülőkről való gondoskodásban a gyerekek folyamatos szükségleteknek
megfelelő jelenléte nem biztosított.
Az idős emberek alkalmazkodó képessége a kor előrehaladtával csökken, ezért a legkisebb
változáshoz is nehezen alkalmazkodnak.
Időskorúak legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések képezik, melyek
nagymértékben befolyásolják önállóságukat, öngondoskodásukat. Egyszerre több és jól
körülhatárolt betegség is észlelhető náluk.
Évek óta megfigyelhető az időskori szellemi leépülésben (demencia) szenvedők számának
növekedése.
7. Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az Intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés
ellátásáról. Ennek keretében biztosítja
- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segíti, támogatja az Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok
kialakulását és működését.

A feladatellátás formái:
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni
- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, torna, fekvőbetegek levegőztetése,
ágytorna stb.),
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás,
rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, kirándulások,
kiállítások stb.).
Az ellátottak köre:
- az Intézményben ellátott személyek.

Szolgáltató és igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
Az ellátottakkal a szolgálat munkatársai állandó rendszeres kapcsolatot tartanak fent. Ennek
módja lehet személyes jellegű, mely otthonában, esetleg gyógyintézetben történő felkeresést
jelent, lehet telefonon történő beszélgetés, valamint írásban történő kapcsolattartás.
Az igénybevevők nyilvántartása – a szoc.igazgatásról és szoc.ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 20 § alapján történik.

Az ellátást nyújtó és igénybevevő között a szolgáltatás dokumentálása a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, működési feltételeiről az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet egyéni gondozási terv alapján történik.

V.
Az ellátás igénybevételének módja
Az Intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban.
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes
képviselője terjeszti elő. Cselekvőképességét részlegesen korlátozott személy a kérelmét,
indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.
•

2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliségéhez való kötöttsége, az ellátás
szóban,
formai
kötöttségek
nélkül
írásban
is
kérelmezhető.
Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványt az
írásbeli kérelem esetében az igénylőnek kitöltésre javasoljon.

•

Időskorúak Gondozóházába a felvételt írásban kérelmezi. A kérelmet az Intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.

•

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete I. része szerinti orvosi igazolás

•

9/1999. (XI.. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklete II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot

•

A kérelem nyilvántartásba vétele után az intézmény vezetője értesítést küld az
előgondozás időpontjáról.
A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján az
előgondozás célja:
a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása
céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az
intézmény szolgáltatása,
b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota,
valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó
intézményben,
e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

•

Az előgondozást végző személy tájékoztatást ad az intézménnyel kötendő
megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.

•

Ezt követően írásban értesítjük a férőhely elfoglalásának időpontjáról.
Amennyiben a férőhelyét nem foglalja el a megadott időponton belül és ennek okáról
az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény vezetője a Sztv. 95. § (3) és (5)
bekezdésének megfelelően megkeresi a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti
jegyzőt.
A jegyző a (3) bekezdés szerinti megkeresésre tájékoztatást ad:
a) a jogosult tartózkodási helyéről;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról.
(5) Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem
róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra
okot adó körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint
gondoskodik az érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás
megszüntetését.

Az intézményi jogviszony keletkezését az Intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.
Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az Intézmény vezetőjének
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
Fenntartóhoz fordulhat.
•

Az Intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást
igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást köt.

A megállapodás tartalmazza:
a) az intézményi ellátás időtartamát,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
A megállapodás tartalmazza még, az ellátás
a) kezdetének időpontját,
b) megszüntetésének módját.
Valamint,
a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, záró időpontját,
b) a megállapodás módosításának szabályait,
c) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait,
d) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját.
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak
helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő:
- önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, akik ellátásáról
gondoskodnak, továbbá ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás
biztosításával sem oldható meg,
- soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt,

-

szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett
be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az Intézmény vezetője haladéktalanul intézkedik
az előgondozás lefolytatásáról.
Soron kívüli elhelyezést csak az Intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet
biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely
elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez vagy az
érdekképviseleti fórumhoz, ha az Intézmény a „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségeket
nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a vezető intézkedését vitatja, a
fenntartóhoz fordulhat.

VI.
Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma
Az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházában folyó gondozási tevékenység
olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő
szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése
keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak
helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházában biztosított
gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az átmeneti elhelyezést nyújtó
Időkorúak Gondozóházának keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó
tevékenység.
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet,
amennyiben az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának
megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási
terv az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül kerül elkészítésre.
A gondozási terv elkészítéséről az Intézmény vezetője gondoskodik.
A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes
képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az
ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben az ellátásban részesülő
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, valamint az Intézményvezető által kijelölt

szakemberek vesznek részt. (pl.:orvos, foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember,
gondozó-ápoló)
Az egyéni gondozási terv tartalmazza
a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
b) az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat,
azok időbeni ütemezését,
c) az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan
figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.
Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport jelentős állapotváltozás esetén, annak
bekövetkeztekor, átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével
módosítja az egyéni gondozási tervet.

Az intézmény kapcsolat rendszere
Az Időskorúak Gondozóházának kapcsolatrendszere sokoldalú.
A beszállítói kapcsolatok a működés, fenntartás, fejlesztés területén meghatározóak.
Az egészségügyi és szociális ágazat szakmai ismereteinek állandó fejlesztése megköveteli a
szakmai felügyeleti szervekkel, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a
tevékenységeket támogató társszervekkel való kapcsolat ápolását.
Az Időskorúak Gondozóháza nyitott szolgáltatásai minőségét fejlesztő új módszerek,
tudományos eredmények, korszerű eszközök befogadására, alkalmazására.
A kapcsolatrendszer a következő:
Felügyeleti szervek:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Szakmai kapcsolatok:
Semmelweis Kórház Kiskunhalas
Háziorvosok, szakorvosok
Gyógyszertárak
Temetkezési Vállalatok
Egyházak
Társintézmények (óvodák, iskolák, művelődési ház)
Intézményen belüli egységek
Vendéglátóipar

Kereskedelmi egységek
Vidéki szociális otthonok, Klubok, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központi ellátást
biztosító munkatársak
Támogató ellátásban dolgozó munkatársak
Fogyatékosokat ellátó helyi, kistérségi Intézmények
Nemzeti Erőforrás Minisztárium

Kiskunhalas, 2019. január 29.

……………………………………
Borbás Zoltánné
Időskorúak Gondozóháza
intézményvezető

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022 e-mail: szocotthon@t-online.hu

Időskorúak Gondozóháza
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Iktatószám:

………………..

MEGÁLLAPODÁS
1. A megállapodást kötő felek
Jelen megállapodás létrejött egyfelől
1.1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)
Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Időskorúak Gondozóháza
Az intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Képviselőjének neve: Borbás Zoltánné
intézményvezető
Az intézmény a Dél alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Bács-Kiskun Megyei kirendeltsége által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Az
intézmény tevékenysége megfelel a költségvetési törvényben, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a végrehajtási rendeletekben
foglaltaknak.
másfelől
1.2. az ellátást igénybe vevő
neve:
születési neve:
állampolgársága:
születési helye:
anyja neve:
lakcíme:
TAJ száma:
Gondnokság alatt áll:

…………………..
………………….
magyar
…………………..
időpontja: ……………….
………………….
……………………………………
………………......
…………………..

2. A megállapodás tárgya
2.1. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére székhelyén Kiskunhalas,Nyúl u.5-7.
szám alatt a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formában
teljes körű ellátást biztosít az Időskorúak Gondozóházában.

2.2. Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére átlagos minőségű elhelyezési
körülményeket biztosít, amelynek megfelelően az ellátást igénybe vevőt az 2.1./
pontban megjelölt ingatlanban lévő lakószobában helyezi el. Az ellátást igénybe vevő
a lakószoba nem kizárólagos használatára jogosult, így az intézmény jogosult másik
személyt is e lakószobában elhelyezni.
2.3. Az intézmény az ellátást
év

hó

napjától kezdődően

év

hó

napjáig terjedő határozott időtartamra biztosítja.

2.4. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti teljes körű ellátást biztosít, melynek részletes kifejtését jelen
Megállapodás 4./ pontja tartalmazza.
3. A felek jogai és kötelezettségei
3.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége
3.1.1. Az ellátást igénybe vevő kijelenti és jelen Megállapodás aláírásával elismeri,
hogy az intézménybe való felvételkor – az intézményi életre való megfelelő
felkészítés érdekében – az intézmény tájékoztatta őt:
– az intézményben biztosított ellátás, szolgáltatások tartalmáról és
feltételeiről,
– az intézmény által vezetett, az ellátást igénybe vevőt érintő
nyilvántartásokról, jelentési kötelezettségről 415/2015. (XII.23.) korm.
rend.
– az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti kapcsolattartás,
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről,
– panaszjoguk gyakorlásának módjáról
– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, a mulasztás
következményeiről,
– az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi
szervezetekről, így különösen az intézményben működő ellátottjogi
képviselő személyéről és elérhetőségéről.
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi és egyidejűleg kötelezettséget vállal azok tiszteletben
tartására, melyet jelen Megállapodás aláírásával megerősít.
3.1.2. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy a szociális ellátásra való jogosultság
feltételeit érintő, személyazonosító adataiban beállott változásokat
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
3.1.3. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy
− tudomása szerint nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy
pszichiátriai betegségben,
− haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan
körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,
haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét minden olyan egyéb
körülményről, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását,
illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy arra más módon kihatással
lehet.

3.1.4. Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátást igénybe
vevőt, és az általa megjelölt hozzátartozóját
a) az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról,
b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes
szüneteltetéséről,
d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedéséről.
3.1.5. - Az ellátást nyújtó pontos tájékoztatást ad az ellátott részére az intézmény
által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek és rendszeres
gyógyszerkészlet köréről.
- Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívül egyéni
gyógyszerszükségletének finanszírozásáról maga gondoskodik, a
jogszabályban meghatározott esetek kivételével (1/2000. (I.7.) SzCsM
rend. 52 §. (6) és (8) bekezdése szerint.
- A testközeli segédeszközök költségeit az ellátott viseli kivéve az 1/2000.
(I.7.) SzCsM rend. 52 § (6) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.
3.1.6. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézményi dolgozók
foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének megtartásáról, és az ellátást
igénybe vevő személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.
3.2. A szabad mozgás és a kapcsolattartás joga
3.2.1. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen
kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára,
biztonságára. Az ellátást igénybe vevő kijelenti és jelen Megállapodás
aláírásával igazolja, hogy az igénybevételi eljárás során részletes és pontos
tájékoztatást kapott az intézményen belüli mozgás, valamint az intézményből
történő eltávozás és visszatérés – az intézmény házirendjében meghatározott –
szabályairól.
− Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak
fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény vezetője a
házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről.
3.3. Az érdekképviselet és a panasztétel joga
3.3.1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet a jelen
Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban, így különösen
a) az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték –
és vagy vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
b) az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának
sérelme, valamint
c) az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki 15 napon
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő

nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül
az intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslattal.
Az intézményben az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége a faliújságon
kifüggesztésre került, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában. Az ellátott jogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak:
a) megkeresésére, illetve saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat az ellátást
igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról,
b) segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák
megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást
igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában,
c) segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és
fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek,
beadványok megfogalmazásában,
d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével
eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél,
fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli
meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt.
Az ellátottjogi képviselő
neve:
telefonszáma:
e-mail:

Bánkiné Bosnyák Frida
06-20/489-96-04
frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Érdekképviseleti fórum
Az intézményben érdekképviseleti fórum került megalakításra, amely az ellátást
igénybe vevők jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az érdekképviseleti fórum működésének szabályait a Házirend, eljárásának,
választásának részletes szabályait az érdekképviseleti fórum szabályzata
tartalmazza, amelynek egy példánya a faliújságon kifüggesztésre került.
4. Az intézmény szolgáltatásai
4.1. Teljes körű ellátás
Az intézmény az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt,
amelynek értelmében biztosítja:
• a napi 24 órás szolgálatot;
• a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés– és melegvíz-szolgáltatást,
világítást; szennyvízelvezetés
• a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal
meleg ételt;
• orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl.
diéta, gyakoribb étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi
állapota indokolja.
• szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az
ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal
nem rendelkezik. A személyes használatra kiadott ruházat és textília az
intézmény tulajdonát képezi;
• a ruházat, illetve textília tisztítását és javítását a házirendben meghatározott
módon;

•
•

az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket;
az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe
vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, rendszeres orvosi
felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, valamint a szakorvosi ellátásához
és a kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról;
• térítésmentesen az intézmény szakmai vezetője és orvosa által havonta
összeállított
eseti
gyógyszerszükséglet
gyógyszereit.
Az
alap
gyógyszerkészletről az ellátott tájékoztatást kap és egy példánya a faliújságra
kerül kifüggesztésre. Az intézmény az alap gyógyszerkészlet, valamint a
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek
körében a felírható legolcsóbb, illetve a társadalombiztosítás által támogatott
gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott
gyógyszercsoporton belül nincs az adott betegség kezeléséhez megfelelő;
• az ellátást igénybe vevő költéségén az alap gyógyszerkészlet körébe tartozó
gyógyszereken túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet beszerzését. (A rendszeres és eseti gyógyszerszükséglet
költségének viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet
52. § (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles.);
• a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az
intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő
költségén történő beszerzését. (A testközeli segédeszköz költségeinek
viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § (6)
bekezdésében szabályozott esetben köteles.)
• az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében
biztosítja – többek között –
− a személyre szabott bánásmódot,
− a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni,
csoportos megbeszélést,
− a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
− a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
− a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan
fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra
az intézményben megfelelő helyiség biztosításával,
− a hitélet gyakorlásának feltételeit.
A teljes körű ellátás részletes kifejtését a házirend, illetve a mindenkor
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj
5.1. A személyi térítési díj
5.1.1. Az ellátást igénybe vevő, az intézmény által nyújtott ellátásért az igénybevétel
napjától havonként, a tárgyhónapot követő 10. napjáig térítési díjat köteles
fizetni az intézmény elszámolási számlájára.
5.1.2. Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó
önköltség napi összegének alapul vételével, de nem szükségszerűen azzal
azonos mértékben, konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2.§-ának
megfelelő módon kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente egy
alkalommal jogosult.
Az egy ellátottra jutó önköltség összege jelen Megállapodás megkötése
időpontjában:
230.615,- Ft/hó/fő.
Az intézményi térítési díj jelen Megállapodás megkötése időpontjában
2.700,- Ft /nap,
81.000,- Ft /hó.
5.1.3. A személyi térítési díj:
− nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét;
− nem haladhatja meg ellátást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 60 %-át az Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
− összegét úgy kell megállapítani, hogy az ellátást igénybe vevő részére
legalább a tárgyév január 1.-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-a, mint költőpénz, visszamaradjon;
− konkrét összegben, a 2008. évi III. törvény 2.§-ának megfelelő módon
kerekítve kell megállapítani.
− havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma
alapján kell meghatározni. (Ha azonban az ellátást igénybe vevő az
intézményi ellátást egész hónapban igénybe veszi, a havi térítési díjat az
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül 30 napra kell
megállapítani).
Az Ön személyi térítési díja jelen Megállapodás megkötése időpontjában:
Az Ön jövedelme:

,- Ft/hó

A Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontja szerint az Ön személyi térítési díja:
napi:

,- Ft

havi:

,- Ft

5.1.4. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente
két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátást
igénybe vevő jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő.
A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik, azzal a
feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére az ellátást igénybe vevő nem
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
5.2. Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj
5.2.1. A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.
5.2.2. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a
megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni.
5.2.3. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított
személyi térítési díj 40 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a megállapított személyi térítési díj 60 %-át
köteles megfizetni.
5.3. Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban
5.3.1. Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi
térítési díjnak az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve
annak csökkentését vagy elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és
megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat.
5.4. A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás
5.4.1. Abban a nem kívánt esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett
személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15
napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja
az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, az
intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője
negyedévenként tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék
behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A kistérség
50/2010.HTKT.számú határozata alapján jár el a fenntartó.
5.4.2. A megállapított személyi térítési díj és a befolyt személyi térítési díj
különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és az ellátást igénybe vevő
halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti.
6. A megállapodás módosítása
6.1. A felek a szerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják, ide nem értve a
jogszabályváltozás, illetve önkormányzati rendelet módosulás következtében a
jelen szerződés bármely pontját érintő rendelkezés változást ( pl. díjazás ) mely
szerint a jogszabály, önkormányzati rendelet változás következtében a jelen
szerződés bármely pontja helyébe a felek akaratától függetlenül a jogszabály és
önkormányzati rendelet változással érintett rendelkezés lép.
6.2. Az intézmény vezetője – tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás megkötésével
az intézmény határozott időre szóló kötelezettséget vállal – kijelenti, hogy előre
nem látható, rendkívüli helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy az

intézmény jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségeit a lehető legjobban
teljesítse.
6.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás vagy bizonytalan
kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, egyezségre törekedve kívánják rendezni.
7. Az intézményi jogviszony megszűnése
7.1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
a)
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;
b)
az ellátást igénybe vevő halálával;
c)
a Megállapodásban rögzített időpont lejártával, kivéve az 1993 évi III. tv.
80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható.
7.1.1 Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti
az ellátást igénybevevő a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentése
alapján megállapított időpontban,
ha az elhelyezés feltételei nem állnak fenn vagy a jogosultat másik
intézménybe kell elhelyezni.
ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti. (eseteit a házirend
tartalmazza),
hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap
utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az intézményi elhelyezés intézményvezetői intézkedés hatására szűnik meg, a
megszüntetésről és az ellene tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat. Ha az ellátott az
intézmény vezetőjének intézkedését vitatja 8 napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat.
7.2. Az intézményvezetője a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást
igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti (eseteit a házirend szabályozza),
mely esetben a felmondási időt a felek 30 napban határozzák meg.
7.3. Az ellátást igénybe vevő bármikor, indokolás nélkül felmondhatja a
Megállapodást, mely esetben a felmondási időt a Felek – figyelemmel a fenntartói
érdekekre is – 30 napban határozzák meg.
7.4. Amennyiben jelen Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátást igénybe
vevő a térítési díjat megfizető személy, illetőleg az intézmény fenntartója vitatja,
kérheti a bíróságtól a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az
ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság
jogerős határozatot nem hoz.
7.5. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az
ellátást igénybe vevőt
a)
a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek,
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b)
az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c)
az intézménynek az ellátást igénybe vevővel szembeni egyéb
követeléséről, kárigényéről, azok javasolt rendezési módjáról.
7.6. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a Felek elszámolnak egymással, mely
kiterjed:
a)
az esedékes térítési díjra, ezek esetleges hátralékaira, valamint
túlfizetéseire;

b)

az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra,
valamint az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközökre, ezek esetleges
hiányaira;
c)
továbbá minden olyan dologra, mely az intézményi jogviszony
megszűnéséhez okszerűen kapcsolódik.
Nem képezi az elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja.
8. Befejező rendelkezések
8.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a
valóságnak megfelel.
8.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
8.3. Jelen Megállapodás 9 számozott oldalból áll.
8.4. Jelen Megállapodás 2 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült.
8.5. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.
Kiskunhalas, dátum

Az ellátást igénybe vevő

Az ellátást nyújtó intézmény vezetője

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú neve: ……………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………..
…………………………………
aláírása
Tanú neve: ……………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………….
Személyi igazolvány száma: …………………………..
…………………………………
aláírása
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„Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában”
(1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, továbbiakban Szt.)

A támogató szolgáltatás a szociális szolgáltatások rendszerében alapszolgáltatást nyújtó
személyes gondoskodással szociálisan rászorult fogyatékos személyeket segítő szolgáltatás,
mely megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzi a fogyatékossággal élő személyek
szükségleteinek speciális kielégítését.
A fogyatékos emberek szükségleteinek alapvetően két sajátos jellemzője van:
1. egyrészt az általában létező emberek szükségleteket sajátos módon, különleges
eszközökkel, eljárások révén képesek kielégíteni,
2. másrészt a fogyatékosság különböző hátrányos következményeinek kiküszöbölésére
irányuló, csak a fogyatékos emberre jellemző szükséglet.
A fogyatékosság nem tekinthető kizárólag egyéni tragédiának, hanem társadalmi méretű
problémaként kell kezelni.
A különböző fogyatékosságok eltérő módon nehezítik a fogyatékos személy és vele együtt
élő, vele közösséget vállaló személyek életét.
A fogyatékossággal élő emberek állapotukból fakadó érdeke: a szociális biztonság, a
rehabilitáció, az önálló, aktív életvitel, a részvétel az emberi közösségek életében, az emberi
és állampolgári jogok érvényesülése.
A fogyatékossággal élő emberek értékesek a társadalom számára, az emberi kapcsolatokban
hasznosan, örömre nyitottan és örömöt adó részvételre képesek. Léteznek a segítségnyújtás
különböző szervezett formái, jó jogszabályok, támogatások és számos lehetőség a hátrányok
kiegyenlítésére, személyiségük kibontakozásukra.
Forrás: Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Fejlesztési Operatív
Programban Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából , MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály Békéscsaba, 2007. szeptember
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=13205 2017.08.25.

1. Támogató szolgálatunk általános adatai:
Neve:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat
Székhelye:
Halasi Többcélú Kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. Tel.: 77/422-022
e-mail: szocotthon@t-online.hu
Adószáma: 15761581-2-03
Telephelye:
HTKT SZSZK Támogató Szolgálat
6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. Tel.: 06-30/213 6715
e-mail: nefitam@indamail.hu
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Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:
Tompa, Szabadság tér 4/a.
Kelebia, Ady E. u. 114.

tel.:30/213 6715
tel.: 77/454-550

Fenntartója:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel.: 77/523-168
Adószáma:15542315-1-03

2. A szolgálat célja és feladatai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint:
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítése, önálló életvitelének
támogatása lakókörnyezetében speciális segítségnyújtással, a lakókörnyezeten kívül a
közszolgáltatások elérésével.
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen:
•

az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása,

•

az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek
biztosítása,

•

információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést
segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,

•

a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,

•

segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak
erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

•

egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális
szükségleteihez igazodóan,

•

segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a
családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez
szükséges feltételek biztosítása,

•

a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének,
igénybevételének elősegítése,

•

személyi segítő szolgálat szervezése és speciális személyi szállítás, szállító szolgálat
működtetése,

•

életkor, fogyatékosság típusa és mértéke, társult betegségek okán szakorvosi javaslat alapján
személyi segítő kísérő biztosítása az utazás során.

Célunk az igénybevevők segítése társadalmi hátrányaik csökkentésében, társadalmi
aktivitásukat növelő módon segítő szolgáltatást nyújtani a különböző életkorú és különböző
fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik számára:
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•

saját lakóhelyükön, saját lakókörnyezetükben és lakókörnyezetükön kívül a közösségi élet
színterein,

•

az egyéni szükségletekhez igazodó, személyre szabott és komplex segítéssel - az ügyfél
képességeinek és önrendelkezésének maximális figyelembevételével - a szükséges és/de
elégséges
mértékben,

•

az

elérhető

legnagyobb

mértékű

önálló

életviteli

képesség

támogatásával,

•

tevőleges részvétellel az integráció és az inklúzió megvalósulásában, a kirekesztés és a
kirekesztődés, izoláció és szegregáció megakadályozásában,
a szolgáltató, a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltatási környezet kölcsönhatásában.

Szakmai alapelveink az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzéseit tekintve a
fogyatékossággal élő személyek életvitelét segíteni személyes közreműködésükkel az adott
szolgáltatási környezetben:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

fókuszban az egyéni szükségletek; az alapszükségletek kielégítése prioritást élvez, de a
társas szükségletek kielégítésére is különös gondosságot fordítani,
normalizáció (normális életritmus, élettapasztalat és tisztelet, lehetőség a heteroszexuális
világba való beilleszkedésre, normális életszínvonal és környezeti feltételek),
az autonómia elvének tiszteletben tartása - az önrendelkezés, a választás és döntés
szabadságnak segítése,
ügyfeleink számára azonos jogok és azonos kötelezettségek a társadalom minden tagjához
hasonló módon,
rehabilitáció: a fogyatékos ember teljesítménye és a társadalom elvárásának
harmonizációja a képességek fejlesztésével, szinten tartásával ,
prevenció (károsodások megelőzése, tanácsadás illetve korai kezelés, segédeszközökhöz
és terápiák jutás segítése, képzésekre/átképzésekre jutás segítése),
mindent meg kell tenni a társadalomnak annak érdekében, hogy a fogyatékosságot okozó
betegségeket, baleseteket megelőzze.
egyenlő esélyű hozzáférés a többségi társadalom tagjaihoz hasonlóan, az esélyek
egyenlőségének segítése az egészségügy, az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, kultúra és
sport, és nem csak fizikai értelemben, hanem a javakból (társadalmi, gazdasági,
kulturális) való részesedés tekintetében is,
az alapszükségletek kielégítése elsődleges a személyes gondoskodás biztosítása során
a legkisebb változás/változtatás elve (szükséges és az ellátott személy számára nem
hátrányos változtatások az érintett és más fogyatékos személyek életvitelében),
segítséget nyújtani a társadalmi életben való teljes jogú és teljes körű részvételhez,
szakmai autonómia: a szolgáltatás tartalmának, a szolgáltatás biztosításának módját,
formáját és rendszerességét felülvizsgálni, szükség esetén módosítani (ügyféllel
egyeztetett módon, illetve tájékoztatásával),
azonos jogok és kötelezettségek elvének érvényesülése igénybevevő és szolgáltató között
legsebezhetőbbek fokozottabb védelmének elve: a fogyatékos személyeknek nyújtott
szolgáltatások differenciálása, a társadalmi hátrányok minimalizálása érdekében
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elve a
társadalom valamennyi területén érvényesítendő elv
• személyhez főződő illetve fogyatékos személyeket külön megillető jogok védelmének
valamint a támogatott döntéshozatal elve: a fogyatékos személy maga hozhasson
döntéseket.
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•
•

önrendelkezés elve: képességeik, lehetőségeik keretén belül maguk rendelkeznek életük
alakításáról
Semmit rólunk, nélkülünk elve: a fogyatékos személyek saját jogon, vesznek részt az őket
érintő döntések előkészítésében, a döntésekben és végrehajtásában
Forrás: Szakmai ajánlás 2017, Országos Fogyatékosügyi Program

Feladatunk:
•

a valós szükségletek felmérése és azok speciális kielégítése a fogyatékosság típusának
és mértékének, a segített személy életkorának ismeretében és arra tekintettel

•

a térségben élő fogyatékossággal élő személyek felkutatása és informálása a szolgálat
céljairól, feladatairól, elérhetőségéről és a segítségnyújtás formáiról (a tájékoztatási
lehetőségek kiaknázása, igény és szabad kapacitás estén a segítő folyamat biztosítás

•

továbbá a térség társadalmi, földrajzi, gazdasági adottságaihoz igazodva szervezni a
segítő munkát (tanyás vidék, széttagolt települési struktúrák, infrastrukturális
ellátottság, közszolgáltatások elérhetősége, stb.), valamint a segített személy egészségi
állapotának figyelembevételével a meglevő képességekre építve kell a gondozási
folyamatot felépítenünk ügyfél és családja együttműködésével.

A HTKT SZSZK Támogató Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó feladata a halasi régió
négy településén – Kiskunhalas, Tompa, Kelebia és Kisszállás – megszervezni és működtetni
a szolgáltatást.

3. A segítő tevékenység megvalósulása
A segítő munka magába foglal minden olyan tevékenységet, amely a fogyatékosság okán
bekövetkező funkcióképesség által érintett szükségelt-kielégítő tevékenységet támogatja. Ez
alapvetően három „fokozatban” valósulhat meg:
1.
2.

3.

4.

Eredeti tevékenység segítése, azaz egy adott szükséglet kielégítése, mely a nem
fogyatékos személyeknél is jelenlevő tevékenység.
Alternatív tevékenység támogatása: a segített személy aktív részvételével, de általa
fogyatékossága miatt önállóan el nem végezhető tevékenység helyett alternatív
tevékenység segítése.
Önálló segítő tevékenység, melynek során szükséges a fogyatékos személy
teljesítőképesség szerinti aktivitási szintjének meghatározása.

A szolgáltatás célcsoportja, az ellátottak köre

A támogató szolgáltatás célcsoportja az Szt. 65/C.§-ának (4), (5) pontjában meghatározott
súlyosan fogyatékos személy:
„aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi,
pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a
környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és
másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja”
Forrás: 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
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•
•
•
•
•
•
•

látási fogyatékos
hallási fogyatékos
értelmi fogyatékos
mozgásszervi fogyatékos
pervazív fejlődési zavarral élő
halmozottan fogyatékos
és egyéb fogyatékos személyek,
akik

• önálló életvitelre képesek ( egyének vagy családok)
• tartós, lakókörnyezeten belül biztosítható segítséget igényelnek,
• tartós, részben lakókörnyezetben, részben más szolgáltatásokkal biztosítható segítséget
igényelnek,
• vagy
tartós,
intézményben
biztosítható
segítséget
igényelnek.
Forrás: Szakmai ajánlás 2016.

Tehát mindazon fogyatékos személyek és családjaik, akik képesek az önálló életvitelre,
szociálisan rászorult személyek és a szolgáltatás ellátási területén életvitelszerűen
tartózkodnak (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkeznek). A szolgáltatás
igénybevétele során szociálisan rászorult személynek minősül a súlyosan fogyatékos
személy. Súlyos fogyatékos az a személy, aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok
személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül.
4.1.A súlyos fogyatékosság igazolásának módja:
• az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
• az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel.
Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az
állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.
4.2. A Támogató Szolgálat igénybevételére jogosultak száma:
A 2011. évi népszámlálási adatokból ismert, hogy a népesség 4,9 %-a vallotta magát
fogyatékos személynek, ugyanakkor a tartós betegség(ek) jelentős részében valamilyen
fogyatékosság kialakulását idézhetik elő, ezért vélhetően országosan milliós nagyságrendű az
érintettek száma.
A szolgáltatás feladat ellátási területén a pénzbeli ellátások számának ismeretében a
szociálisan rászoruló ellátandó személyek száma a 2011-es népszámlálási adatok szerint:
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Település

Magasabb
Vakok
összegű Fogyatékossági
Összes
személyi
Népesség
családi
támogatásban
jogosultak
járadékában
adatok
pótlékban
részesülők
száma
részesülők
(2011.jan..01.)
részesülők
száma (fő)*
(fő)*
száma (fő)*
száma( fő)*

Kiskunhalas

28.752

672

354

41

1.067

Tompa

4.581

68

72

1

141

Kelebia

2.646

35

47

2

84

Kisszállás

2.434

43

23

1

67

Összesen

38.413

818

496

45

1359

* 2011. áprilisi adatok
Forrás: Helységnévkönyv adattár 2011. a települések lakónépessége, NRSZH 2012-2014. évi pályázati kiírása a
kistérségben élő szociálisan rászorult személyek létszámáról.

A népességszám csökkenése térségünkben Kiskunhalasra jellemző, míg a kisebb
településeken növekedés figyelhető meg. A támogató szolgáltatás feladat-ellátási területén a
népesség hivatalosan becsült száma 2017-ben:
-

Kiskunhalas : 28.716fő
Kelebia
: 2.652 fő
Kisszállás
: 2.485 fő
Tompa
: 4.787 fő.
Forrás: http://nepesseg.com/bacs-kiskun/ 2017.07.05.

5. A célcsoport számára biztosított szolgáltatási elemek
A fogyatékos emberek és családjaik összetett problémákkal néznek szembe és különféle
szükségleteik vannak. Ezek megoldásában az alábbi szolgáltatási elemekkel nyújthat
segítséget a támogató szolgálat:
• Tanácsadás: ezt a szolgáltatást nem csak a szolgálat ügyfelei számára biztosítjuk, hanem
minden hozzánk forduló fogyatékos személy és a környezetében élő személyek,
speciális esetben a velük kapcsolatban álló csoportok, szervezetek számára is,
amennyiben a tanácsadás tárgya a fogyatékos személy ellátásához, segítéséhez
kapcsolódik.
Ezzel a szolgáltatási elemmel elsősorban eseti jelleggel előforduló problémamegoldást
segítjük.
Az ellátott – ha szükséges, akkor családja - bevonásával az adott élethelyzetre reagáló, a
fogyatékos személy jogait, lehetőségeit, szükségleteit figyelembevevő segítő munka,
mely javaslattétellel, a megfelelő információ átadásával ösztönöz valamilyen
cselekvésre vagy nemkívánatos cselekvés/magatartás elkerülésére.
(Pl. háztartásvezetés kapcsán felmerülő problémák, közüzemi tartozások rendezése)
A szolgálat a célcsoport igényeihez igazodó széleskörű adatbázissal rendelkezik.
Az infokommunikációs technológia előnyeinek kihasználásával, megfelelő
alkalmazásával - szükség szerint - online segítségnyújtással is biztosítjuk a
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szolgáltatást. Forrás: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/59634c5da62d0 2017.08.25. )
A tanácsadás igénybevételéhez nem szükséges a támogató szolgálattal Megállapodást
kötni, ennek hiányában is igénybe vehető.
Tanácsadást a szolgálat szakmai vezetője végez.
• Esetkezelés: már írásban foglalt együttműködési megállapodást feltételez. Tervszerű
segítő kapcsolat, mely a szükségletek, problémák, kockázatok felmérésére és
elemzésére épül.
Rendszeres, hosszú távú együttműködés vagy rövid távú, de intenzív segítőkapcsolat,
mely épít az igénybevevő saját és az őt támogató környezet erőforrásaira, továbbá
azokra a szolgáltatásokra, juttatásokra, melyek bevonhatók a probléma megoldására, a
célok elérésére és, az újabb problémák megelőzésére.
Esetkezelést a szolgálat szakmai vezetője végez.
• Gondozás célja mindazon segítő tevékenység biztosítása, amelyet a fogyatékos személy
maga tenne meg, ha erre képes lenne.
A gondozás egy folyamat, mely az ellátást igénylő szükségleteihez – életkora, egészségi
állapota, fogyatékossága típusa és mértéke, élethelyzete – igazodik.
A gondozás feladatkörében munkatársunk testi és lelki támogatást és fejlesztést nyújt az
igénybevevő személy szükségleteihez igazodva annak érdekében, hogy az ellátott a
körülményekhez képest a legjobb életminőséget érhesse el, megtarthassa kialakult
státuszát a családjában, a társadalomban, vagy visszailleszkedhessen oda. Ezt a segített
személy egészségügyi, szociális és pszichés állapotának függvényében szükséges
megtenni.
A gondozás komplex tevékenység, mely
- a személyi higiénia biztosítását
- a fizikai szükségletek biztosítását
- a hely- és helyzetváltoztató mozgások támogatását
- az alapvető mentálhigiénés szükségletek kielégítését
jelenti azzal a fontos hangsúllyal, hogy a fizikai szükségletek kielégítése, a fizikai
aktivitás segítése és állapot megőrzése, a meglevő képességek és önellátási mérték
megtartása és megerősítése prioritást élvez.
Gondozást a gondozó munkatársak végeznek.
• Felügyelet a fogyatékos személy fizikai biztonságának fenntartása érdekében
lakókörnyezetében vagy tartózkodási helyén biztosított szolgáltatás. Célja az
igénybevevő fizikai és lelki biztonságának fenntartása.
Felügyeletet biztosítunk a személyszállítás során azoknak a fogyatékos személyeknek,
akiknek pszichiáter vagy más szakorvos szükségesnek látja ezt és erről igazolást ad
szolgálatunk számára.
Felügyeletet biztosítunk továbbá a közösségi közlekedési szolgáltatások igénybevétele
során azon személyek számára, akik egy egyedül, önállóan, segítség nélkül nem tudnák
megoldani (életkor, fogyatékosság típusa és mértéke figyelembe vételével).
Felügyeletet a gondozó munkatársak látnak el.
• Háztartási illetve háztartást pótló segítségnyújtás a mindennapi életvitelben a közvetlen
személyes környezet rendben tartásában, a mindennapi ügyek intézésében, valamint a
személyes szükségletek kielégítését szolgáló lehetőségek és eszközök biztosításában
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valósul meg.
A lakáson belül speciális segítséget nyújtunk az igénybevevő aktív részvételével
önállósága maximális figyelembevételével, a képességekhez igazodóan együtt
cselekvéssel.
A háztartáson/lakókörnyezeten kívüli segítségnyújtást a gondozó munkatárs a
fogyatékos személy aktív részvételével vagy az ő megbízása alapján végzi
( amennyiben a fogyatékos személy képességeinek hiánya nem engedi az ebben történő
aktív részvételt).
E tevékenységet a gondozó munkatársak látják el.
• Szállítás a javak vagy szolgáltatások eljuttatása a fogyatékos személyhez, illetve az
igénybevevő fogyatékos személy eljuttatása a közszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz,
munkahelyre, közösségi programokra, családi kapcsolatok elérésére, ha ezt más módon
megoldani nem tudja.
A személyszállítás során amennyiben speciális kísérési igény jelentkezik, személyi
segítő munkatárs együttműködésével ezt biztosítjuk.
A segítő (gépkocsivezető) munkatársak végzik e feladatot.
• Készségfejlesztés : a fogyatékos személy társadalmi beilleszkedését segítő
magatartásformák, egyéni és társas készségek (ki)alakítása, fejlesztése érdekében
(élet)helyzetek és alternatívák kialakítása - kidolgozása, lehetőségek biztosítása ezek
gyakorlására.
A szociális készségek és kompetenciák területei:
- önkiszolgálási képesség
- személyes kapcsolatok alakítása és fenntartása
- kommunikációs készségek
- döntéshozatal képessége és a közösségi tudat fejlesztése.
Készségfejlesztést terápiás munkatárs végzi, illetve a gondozó munkatárs a terápiás
munkatárs szakmai iránmyításával.
• Gyógypedagógiai segítségnyújtás a fogyatékossággal érintett funkciók – látás, hallás,
mozgás, beszéd, stb. – fenntartását és fejlesztését jelenti annak érdekében, hogy a
társadalmi életben aktívan részt vehessenek és biztonsággal helyt tudjanak állni
szociális szerepeikben.
A segítségnyújtás e formájában is elsődleges feladatunk az önellátási és önkiszolgálási
képességek megtartása és fejlesztése.
Gyógypedagógiai fejlesztést a szakmai vezető/ terápiás munkatársa végzi.
.

6. A szolgáltatás tervezése
A szolgáltatási elemek biztosítását, a segítő folyamatot megelőzi az egyéni szolgáltatástervezés, mely a
-

kapcsolatfelvétellel kezdődik
ezt az állapot és a szükségletek felmérése és egyeztetése követi
majd a problémák definiálása és a kockázatok felmérése
melyek ismeretében a megoldások felvázolása és az elérendő állapot kitűzése
és ennek érdekében a feladatok, felelősök és erőforrások számbavétele, ütemezése
szükséges.

Az egyéni igények kielégítését - a személyi segítés és a személyszállítás esetén is - a térbeli
és időbeni eloszlásra figyelemmel szervezzük a hatékony feladatellátásra törekedve.
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A szolgáltatás tervezését meghatározza:
-

a szolgáltatás típusa (segítés vagy szállítás)
ezek időbeli eloszlása (időtartama és gyakorisága)
a feladatot ellátó személye (gondozó vagy terápiás munkatárs)
illetve személyszállítás esetén az ügyfél állapotának legmegfelelőbb gépjármű
biztosítása.

7. A szolgáltatás szervezeti kerete, személyi feltételek
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2009. január 1-től két
szolgáltatást működtet integrált formában, melynek
•

•

telephelye: Kiskunhalas, Nefelejcs utca 9. :
1 fő szakmai vezető/terápiás munkatárs
2 fő gondozó
1 fő segítő ( gépkocsivezető)
ellátottak számára nyitva álló helyiségek: Tompa, Szabadság tér 4/a.
Kelebia, Ady E. u. 114.
2 fő gondozó
1 fő segítő (gépkocsivezető).

A szolgálat munkatársai az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása alatt végzik
munkájukat. Mindannyian felelősek a színvonalas – hatásos és hatékony –
munkavégzésért, fejlesztésért, gazdálkodásért, a tulajdon védelméért, a jogszabályok és a
munkahelyi etikai elvárások betartásáért, az ellátott személyek emberi és állampolgári
jogainak biztosításáért.
Feladatukat valamennyien a munkaköri leírásban foglaltak szerint látják el.

8. A szolgáltatás tárgyi feltételei
A szolgáltatás környezeti feltételei a telephelyen és a nyitvaálló helyiségekben is a
jogszabályi követelményeknek megfelelőek:
-

vízellátás, gázfűtés és elektromos energia közüzemi hálózatról biztosított
szennyvízkezelés szennyvízhálózatra kötött illetve (Kiskunhalason és Tompán)
derítő, szikkasztó megoldású (Kelebián)
a csapadékvíz elvezetés megoldott, szabad elfolyású
a szolgálat központi mobiltelefonnal, illetve nyitvaálló helyiségekben vezetékes
telefonnal ellátott
számítógép és internetelérés biztosított
út- és járdahálózat kiépített
részben akadálymentesített
a településszerkezeten belül központi elhelyezkedéssel
a személyszállítás biztosítására 3 db gépjárművel:
1. LVR 640 frsz.-ú 9 személy szállítására alkalmas Citroen Jumpy típusú,
átalakítással kerekesszékes mozgássérült személy szállítására alkalmas, 4+3 pontos
rögzítési lehetőséggel rendelkező gépjármű
2. IRH 528 frsz.-ú Citroen típusú 9 személy szállítására alkalmas gépjármű
3. KCE 101 frsz.-ú Suzuki Ignis típusú 5 személy szállítására alkalmas gépjármű.
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A szolgálat rendelkezésére állnak a jogszabályi előírásoknak megfelelő funkcionális
helyiségek.
A telephelyen található akadálymentesített iroda alkalmas az ügyféllel történő beszélgetésre.

9. A szolgáltatás speciális kérdései
9.1. Személyszállító szolgáltatás:
91.1. Indokoltság kérdése: előfordulhat, hogy a szállító szolgáltatás biztosítása nem
indokolt vagy nem lehetséges. A szolgálatvezetőnek kell mérlegelnie, hogy a szolgáltatást
teljesítse-e a szolgáltató vagy nem. A döntését úgy kell meghoznia, hogy a szolgálat
munkatársainak és a szállított személyek biztonsága, a szolgáltatás alapelvei ne sérüljenek!
(Pl. gépjármű meghibásodása, más időpont felajánlása, stb.)
9.1.2. A szolgáltatást akadályozó tényezők: előfordulnak olyan esetek, állapotok,
körülmények, melyek akadályozzák a szolgáltatás biztosítását, ekkor a szolgáltatás
felfüggeszthető:
9.1.2.1. Gépjárművekkel kapcsolatos akadályok:
- a rendelkezésre álló gépjármű nem alkalmas az adott személy szállítására
- a gépjármű kapacitása nem elegendő a szállítási igény kielégítésére
- a gépjármű meghibásodik, karbantartása szükséges
- a gépjárművezető helyettesítése nem megoldható (betegsége, egyéb ok miatti távolléte)
- személyi segítő kísérését igénylő esetben nem áll rendelkezésre személyi segítő
91.2.2. Szállított személlyel kapcsolatos problémák:
- a szállított személlyel a biztonságos személyszállítás feltételei nem betarthatók
- fertőző betegség fennállása
9.1.2.3. Egyéb, külső körülményekben adódó problémák:
- a szállítást akadályozó vagy lehetetlenné tevő időjárási körülmények, viszonyok
- egyéb a szállítást akadályozó áthidalhatatlan körülmény, forgalmi akadály.
Minden esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy az ügyfél veszélyhelyzetbe nem kerülhet,
alapvető szükségletének kielégítése nem szenvedhet hiányt a szállítás lemondása miatt.
9.2. Személyi segítés:
9 .2.1. Indokoltság kérdése: bizonyos esetekben a szolgáltatás biztosítása nem indokolt
(pl. adott személy a kért tevékenységet képes kielégítő szinten elvégezni), vagy nem
lehetséges a kért tevékenység elvégzése. Ezekben az esetekben a szolgálatvezető a gondozó
és/vagy terápiás munkatársakkal történő egyeztetést követően dönt a szolgáltatás teljesítéséről
illetve elutasításáról, alternatívákat kínál ügyfél számára.
9 .2.2. Szolgáltatást akadályozó tényezők: előfordulhatnak olyan esetek, melyek a
szolgáltatás teljesítését:
- munkatárs megbetegedése, egyéb távolléte és a helyettesítés nem megoldható
- fertőző betegség vagy egyéb veszélyeztető tényező, állapot, magatartás fennállása
- a szolgáltatás biztosítását lehetetlenné tevő időjárási,közlekedési körülmény, akadály.
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Minden esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy az ügyfél veszélyhelyzetbe nem kerülhet,
alapvető szükségletének kielégítése nem szenvedhet hiányt a segítő szolgáltatás lemondása
miatt.
Forrás: Szakmai ajánlás 2017.

10.

A szolgáltatás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő ill. törvényes képviselője
kérelmére történik.
Szolgálatunk – az információs szolgáltatást kivéve - írásbeli kérelem, háziorvosi és
jövedelemigazolások és a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok alapján írásbeli
megállapodást köt ellátottal illetve törvényes képviselőjével.
Személyi segítés igénylése esetén előgondozást végez a szolgálat vezetője: tájékozódik az
igénybevevő fizikai és mentális állapotáról. jogosultságáról. Részletes tájékoztatást nyújt
az igényelt szolgáltatási elemekről , a helyi rendeletben szabályozott térítési díjról,
befizetésének módjáról.
Az igénylő jogosultsága esetén az igényelt szolgáltatási elemek egyeztetése következik,
majd a szolgálatvezető írásban tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás iránti igény
elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás esetén részletes indoklást mellékel.
A szolgáltatás a megállapodás kölcsönös aláírásával kezdődik meg.
Az igénybevétel jelentkezhet határozott időtartamra vagy határozatlan időre.
A megállapodásban rögzítésre kerül:
- az ellátást igénylő személy (törvényes képviselő/tartásra kötelezett személy) adatai
- az ellátást biztosító adatai
- a szolgáltatás megnevezése (szállítás, személyi segítés, személyi segítő biztosítása
szállítás során)
- az igényelt szolgáltatási elemeket
- a szolgáltatás igénybevételének módját
- a szociális rászorultság vizsgálatának módját
- a szolgáltatás (Megállapodás) megszűnésének feltételeit
- a panaszok kezelésének módját
- a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat
- a személyes adatok védelmét.

11. A szolgáltatás szerepe és kapcsolata más szolgáltatásokkal
A Támogató szolgálat célcsoportja és szükségleteik speciális kielégítése - kielégíthetősége
érdekében szükséges a partnerség és együttműködés a helyi viszonyok ismeretében más
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel.
Partnerség: emberek, csoportok, szervezetek és intézmények közötti kapcsolatok létezése,
viszonya és állapota.
Együttműködés: a formálisan rendszerbe szervezett és megvalósított tevékenységek, azok
minősége, melyek ebben a rendszerben felhalmozott tudás, kompetencia, érték és motiváció
mozgat.
Forrás: Budai-Puli: Együttműködés a szociális szolgáltatásokban Esély 2015. év 1. szám
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A szolgáltatás társadalmi környezetében résztvevő szereplők feladatai nem párhuzamosan
hanem egymást kiegészítve működnek együtt. A szolgálat munkatársainak folyamatosan van
teendője e partnerség (ki)építésében és az együttműködés (ki)alakításában a célcsoport
szükségleteinek kielégítése érdekében.
Ezek különösen:
• a fenntartóval (finanszírozás, pályázatok benyújtása, stb.)
•

a szolgáltató HTKT Szociális Szolgáltató Központtal és részlegeivel (napi
kapcsolat a folyamatos működés, szolgáltatás biztosítás érdekében)

•

települési önkormányzatokkal (helyi igények, sajátosságok, stb.)

•

háziorvosokkal és védőnőkkel ( az ellátottak egészségi állapota, eü.-i szükségletei
szerint az ügyfél kísérésével vagy megbízásából)

•

óvodákkal – különösen a Bóbita óvodával és az EGYMI Óvodával (mintegy „híd”
szerep a gyermek és családja között óvoda és család kérésének megfelelve)

•

oktatási intézményekkel, különösen a gyógypedagógiai nevelési intézményekkel,
szakszolgálatokkal (Ref. Egyház EGYMI, a Konduktív Pedagógiai Szakszolgálat,
Kiskunhalasi Általános Iskola) – a „híd” szerep betöltése, a gyermekek tanulmányi
előmenetelének elősegítése, szabadidős programok elérése, stb. érdekében a
gyermekkel, az iskolával és a családdal összhangban )

•

más támogató szolgálatokkal, különösen a Kiskunhalasi Református Egyház
Benjámin Támogató Szolgálatával ( ott és annyi segítséget kapjon az ellátott,
amennyi szükséges, de elégséges)

•

bentlakásos intézményekkel, személyes gondoskodást biztosító szakosított ellátást
nyújtó intézményekkel (Ékes Kapu, Nefelejcs Otthon, MSI) – elsősorban a családi
kapcsolatok tartásának biztosítása érdekében

•

a helyi és a szolgáltatások centrumában, Kiskunhalason elérhető egészségügyi
intézményekkel (járóbeteg szakellátás, Kórház) – az igénybevevők egészségi
állapotának megőrzése, javítása de legalább szinten tartása érdekében, a
szűrővizsgálatok elérése, gyógyszeres terápia beindítása/megtartása, gyógyászati
segédeszközök beszerzése, stb. (ellátott kísérésével vagy megbízásából)

•

gyógyászati segédeszközök gyártójával, forgalmazójával,

•

fogyatékos személyeket segítő és érdekképviseleti szervezeteivel,civil
szervezetekkel – különösen a Fogadj el! Alapítvánnyal, Sport az Esélyért
Egyesülettel, Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületével) – az integráció, a
teljes és hatékony társadalmi részvételhez segítés, a hozzáférés esélyének növelése,
stb. érdekében

•

Kézmű Nonprofit Kft-vel, a megváltozott munkaképességű személyeket
foglalkoztató intézménnyel a foglalkoztatás, a munka elérhetőségének segítése
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•

Nefelejcs Házzal (fogyatékos személyek nappali intézményével) a napközbeni
elfoglaltság, a kapcsolatok, a fejlesztések és a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

12. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás
A szolgáltatást végzők rendszeres kapcsolatban (napi, heti) vannak az általuk ellátott
személyekkel (családjukkal, törvényes képviselőjükkel). A kapcsolattartás elsősorban
személyesen történik, de történhet telefonon, írásban, az infokommunikációs technológia
eszközeinek alkalmazásával.
A kapcsolattartás gyakorisága mindenkor az igénybevevő szükségleteihez igazodik. Mind a
segítés, mind a személyszállítás tervezett módon és időben történnek, de a felmerülő akut
szükségletekre a szabad kapacitás függvénye szerint.

13. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelme
13.1. Az ellátottak jogainak védelme
- Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és
egyéni szükségletei alapján a támogató szolgáltatás igénybevételére.
- A fogyatékkal élő személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos
megkülönböztetés nem érheti az ellátás során.
- Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült
jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
- A szolgálatnak a szolgáltatásait olyan módon kell biztosítani, hogy figyelemmel legyen
az igénybevevőket megillető egyetemes és alkotmányos jogainak maradéktalan és teljes
körű tiszteletben tartására, érvényesülésére.
- Az ellátást igénybevevőt megilleti a személyes adatainak védelme.
13.2. Az ellátottak speciális jogai
- Akadálymentes környezet biztosítása.
- Az információkhoz, az igénybevevőket érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítása.
- Az önrendelkezés elvének tiszteletben tartása a fogyatékos személy életvitelével
kapcsolatos döntések meghozatalában.
- A társadalmi integrációhoz, a más személyekkel történő kapcsolat létesítéséhez és a
kapcsolattartáshoz való jog tiszteletben tartása.
- A készségek, képességek fejlesztéséhez való jog.
13.3. A szolgáltatást végzők jogainak védelme
A munkaviszonyban álló személyek számára biztosítani kell, hogy:
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- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülésben részesüljenek, munkájukat elismerjék
- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat
- a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra
- továbbá támogassa szakmai fejlődésüket, továbbképzésüket.

14. A szolgáltatásról szóló helyi tájékozódás
A Támogató szolgálat kifüggeszti elérhetőségét a közintézményekben: egészségügyi
intézmények, háziorvosi rendelők, óvodák, iskolák, a fogyatékossággal élő személyeket
segítő intézményekben.

15. Az ügyfélfogadás rendje
Ügyfélfogadás Kiskunhalason a Nefelejcs utca 9. sz. alatti telephelyen történik reggel 7
óra és délután 4 óra között.
A szolgálat telefonos és e-mail elérhetőségén keresztül is lehetséges időpont egyeztetés
Ügyfélfogadás a nyitva álló helyiségekben a munkatársakkal egyeztetett időpontokban is
történhet.

16. A szolgáltatás biztosításának munkarendje
A támogató szolgálat – alapvetően - munkanapokon reggel 6 óra és délután 4 óra között
biztosítja szolgáltatásait.
Ettől eltérő időpontokban a szolgáltatás szakmai vezetője az ügyféllel és a szolgálat
munkatársaival előzetesen egyeztet időpontot, amely megfelel minden félnek.

17. Mellékletek
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

Házirend
Megállapodás
A szolgáltatás iránti Kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok
Gondozási napló
Szállítási elszámoló adatlap
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Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Tel/Fax: 06-30/2136715
E-mail: nefitam@indamail.hu
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Készítette: Fodor Zoltánné szakmai vezető
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1. A HÁZIREND CÉLJA
A Házirend rögzíti azokat a szolgáltatásokat és elvárásokat, amelyek megvalósulása biztosítja
a szolgáltatást nyújtó intézmény munkatársainak és a szolgáltatást igénybevevő személyek
harmonikus és eredményes, előremutató kapcsolatát.
A Házirend olyan belső jogi norma, mely a szolgáltató munkatársaira és a szolgáltatásokat
igénybevevőkre egyaránt vonatkoznak. Előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor
az igénybevevők a szolgálat munkatársaival munkakapcsolatban állnak.
A fenti cél elérése érdekében az intézmény és a szolgáltatást igénybevevő közötti
együttműködés – a Megállapodás megkötésének - alapvető feltétele, hogy az igénybe vevő a
Házirendet megismerje, elfogadja és a jövőben betartsa.
2. A HÁZIREND HATÁLYA
2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed a szolgálat egész közösségére:
- az intézménnyel munkajogi jogviszonyban álló személyekre, a szolgáltatást biztosító
munkatársakra
- minden családtagra, törvényes képviselőre, érdeklődőre, aki intézményünket felkeresi.
2.2. A házirend időbeli hatálya
A személyes gondoskodás biztosításának kezdő időpontjától (jogviszony kezdetétől), illetve a
nyilvántartásba vételtől, az ellátási jogviszony (intézményi jogviszony) megszűnéséig.,
valamint a Tanácsadás szolgáltatási elem igénybevételének időtartama alatt.
2.3. A házirend területi hatálya
A házirend előírásait az intézmény székhelyén, telephelyén, nyitva álló helyiségeiben,
személyszállítás
biztosítása
során
a
gépjárművekben
is
alkalmazni
kell.
A lakókörnyezetben nyújtott és a lakókörnyezeten kívül ügyfél közreműködésével együtt
végzett gondozási feladatok teljesítése helyszínén valamint a közösségi közlekedés segítése
során a közlekedés teljes útvonalán.
3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA
A Házirend előírásait minden érintettnek meg kell ismernie, ezért kifüggesztésre kerül a
szolgálat telephelyén és nyitva álló helyiségeiben.
A Házirendet a szolgáltatás igénybevételének kezdetekor minden ügyféllel/törvényes
képviselőjével ismertetni kell.
A Házirend változásakor azt ismételten nyilvánosságra kell hozni.
A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, a szolgáltatás
szakmai vezetőjétől és a szolgálat munkatársaitól.

4. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA
A Támogató Szolgálat célja a fogyatékossággal élő személy önrendelkezésen alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével,
valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás

21

biztosításával (Szt. 65./C.§).
5. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, IGÉNYBE VÉTELÉNEK
LEHETŐSÉGE
A szolgáltatás elérhetősége érdekében felkereshetők az alábbi intézmények:
Intézmény megnevezése, címe:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Támogató Szolgálat
Székhelye:
Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7.
Tel.: 77/422-022
Telephelye:
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.
Tel.: 06-30/2136715
E-mail: nefitam@indamail.hu
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek: Kelebia Ady E. u. 114. tel.: 77/454-550
Tompa Szabadság tér 4/a. tel: 30/2136715
Nyitva tartás:
Munkanapokon: 7 órától 16 óráig
Igénybevételi lehetőségek:
Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik.

6.

ELLÁTOTTI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

A szolgáltatás a kérelmező vagy törvényes képviselője által írásban benyújtott Kérelme
történik. A Kérelem mellé csatolni kell - a jogszabályi előírásoknak megfelelő és a szolgálat
által biztosított-, megfelelően kitöltött háziorvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, a
szociális rászorultságot igazoló dokumentumo(ka)t.
Ezt követően a szolgáltatás szakmai vezetője a benyújtott dokumentumok áttekintése után
értesítést küld előgondozás időpontjáról, kivéve, ha csak személyszállításra vonatkozik a
benyújtott igény.
A szolgáltatás biztosítása írásbeli Megállapodás alapján történik, melyben rögzítésre kerülnek
az igénybevevő számára biztosított szolgáltatási elemek is.
A tanácsadás igénybevétele nem igényli a kérelmezési folyamatot (nem szükséges Kérelem,
és Megállapodás megkötése a szolgáltatás biztosításához.)
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7. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSAI
A támogató szolgálat biztosítja:
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és
eszközfeltételeit az információnyújtást, ügyintézést, tanácsadást, a tanácsadást követően a
társadalmi
beilleszkedést
segítő
szolgáltatásokhoz
való
hozzájutást
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségét
- a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodó egyes szociális alapszolgáltatási
részfeladatokat
Segítséget nyújt a fogyatékos személyek számára:
1.
2.
3.

kapcsolatkészségük javításához
a családi kapcsolatok erősítéséhez
speciális, önsegítő csoportokban való részvételhez.
társadalmi integrációjának megvalósításához,
valamint biztosítja a családi, közösségi, kulturális, szabadidős kapcsolatokban való
egyenrangú részvételhez szükséges feltételeket.

A Támogató szolgálat a munkáját a halasi térség területén működő szociális
alapszolgáltatásokkal és szakosított ellátást biztosító intézményekkel, házi betegápoló
szolgálattal, házi orvosi szolgálattal, fogyatékos személyek érdekképviseleti szerveivel,
egészségügyi, oktatási intézményekkel együttműködve végzi.
A Támogató szolgálat együttműködik a közigazgatási egység szociális intézményeivel, az
egészségügyi szakrendeléssel, kórházzal, gyógyszertárakkal,
mozgáskorlátozottak
egyesületével, fogyatékossággal élő személyeket segítő civil szervezetekkel, fogyatékos
személyeket ellátó intézményekkel, művelődési- és sportintézményekkel, könyvtárral,
bevásárló helyekkel.
A hatékonyabb szolgáltatás nyújtása érdekében kapcsolatot tart más Támogató szolgálatokkal.

7.1.A támogató szolgálat által biztosított szolgáltatási elemek
4. Tanácsadás:
- az igénybevevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére
reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási
folyamat
- a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget
igénylő témában
- amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés
elkerülésére irányul.
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Nem igényel igénybevevői megállapodást a szolgáltatóval!
5. Esetkezelés:
- Az igénybevevő(k) szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására illetve
céljai elérésére) irányuló, megállapodáson alapuló tervszerű segítő kapcsolat, amely során
számba vesszük és mozgósítjuk az igénybevevő(k) saját és támogató környezete
erőforrásait,
- továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe,
újabb problémák megelőzésébe.
6. Gondozás: az igénybevevő bevonásával lakókörnyezetben történő célzott segítés :
- igénybevevő személyes higiéniáját biztosító tevékenység
- fizikai szükségletek biztosításához szükséges támogató tevékenység
- hely- és helyzetváltoztató mozgás támogatása
- alapvető mentálhigiénés szükségletek biztosításának támogatása.
7. Háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás lakókörnyezetben vagy azon kívül:
- az igénybevevő segítése a mindennapi életvitelében,
- személyes környezete rendben tartásában
- a mindennapi ügyek intézésében
- a személyes szükségletek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök
biztosítása.
8. Felügyelet:
- az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén lelki és fizikai biztonságát szolgáló,
személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll
- az igénybevevő lakókörnyezetében
- a szállító szolgáltatáshoz kacsolódóan gépjárműben
- közösségi közlekedési szolgáltatások igénybevétele során.
9. Szállítás
- javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz
- igénybevevő eljuttatása közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés,
közösségi
programok, családi kapcsolatok helyszínére
- ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.
10.

11.

Készségfejlesztés:
- az igénybevevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak
- egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és
alternatívák kidolgozás
- és lehetőségek biztosítása ezek gyakorlására.

Gyógypedagógiai segítségnyújtás :
- a fogyatékosságból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgáló – a
gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az igénybevevő, családja
és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója
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és a rehabilitáció érdekében.
Nem célunk a szociális illetve a köznevelési intézményekben történő gyógypedagógiai
tevékenység kiváltása, segítő munkánk ahhoz kiegészítő módon illeszkedik.

8. TÉRÍTÉSI DÍJ
Az ellátásért az igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az
intézményi térítési díj, melynek mértékét (önkormányzati rendeletben a szolgáltatást
fenntartó határozza meg.
A Támogató szolgálat személyi térítési díja:
Szociálisan rászorult személyeknek:
- személyi segítés:
- személyszállítás:

0.-Ft/óra
0.-Ft/km.

Szociálisan nem rászorult személyeknek:
- személyi segítés: 250.-Ft/óra
- személyszállítás: 40.-Ft/km.

A térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni.
A térítési díj befizetésének módja:
- az igénybe vevő lakásán a személyi segítőnél készpénzfizetési számla ellenében
- a telephelyen a szolgálatszakmai vezetőjénél készpénzfizetési számla ellenében.

9. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJA
Az intézményi jogviszony megszűnése:
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik
12. a kérelmező halálával
13. a kérelmező ellátási területről történő elköltözésével
14. határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával
15. az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
Az intézményi jogviszony megszüntetése:
16. ha az igénybevevő részéről a jogszabályi feltételek nem állnak fenn ( a szociális
rászorultság megszűnik, vagy a rászorultság igazolása nem történik meg)
17. a jogosultság jogszabályi változás miatt szűnik meg, a megállapodás tizenöt napon
belül is felmondható
18. valamint a jogosultság megszűnése bekövetkezhet az ellátott részéről beálló
körülmény következtében is, ez esetben a törvényben rögzített tizenöt napos
felmondási időt alkalmazni szükséges (kérelmező saját kérésére).
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10. PANASZJOG GYAKORLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
Az Ellátott/vagy törvényes képviselője panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez fordulhat.
Amennyiben a szolgálat vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem
vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Az ellátottak vagy azok törvényes képviselője írásban panasszal élhetnek a:
- A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjénél
(Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7., tel.: 77/422-022)
- A fenntartónál: ha a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül nem értesíti a
panasztevőt a vizsgálat eredményéről és az intézkedésről, 8 napon belül a
polgármesterhez fordulhat, ha az előzőekben foglaltak nem teljesülnek, vagy nem ért
egyet a tett intézkedésekkel
(Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, Kiskunhalas Hősök tere 1.
- Az ellátott jogi képviselőnél, melynek elérhetősége megtalálható az intézmény
telephelyén, nyitva álló helyiségeiben kifüggesztve, illetve az Integrált Jogvédelmi
Szolgálat honlapján honlapon a Jogvédelmi képviselők elérhetőségei oldalán.
(www.ijsz.hu, Dél-Alföld régió, Közép-Magyarország régió, Kiskunhalasi Járás
területnél feltüntetett ellátottjogi képviselő)
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A személyes gondoskodást nyújtó munkatársak munkájuk végzése során maradéktalanul
figyelemmel vannak az igénybevevő alkotmányos jogainak maradéktalan érvényesülésére:
- az élethez, emberi méltósághoz,
- testi épségéhez
- testi-lelki egészséghez való jogára
- személyes adatainak védelmére
- magánéletével kapcsolatos titok védelmére.
E jogok gyakorlása kölcsönösen elvárt a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybevevő
személyek részéről.
Mind az igénybevevőnek, mind a szolgáltató munkatársainak joga és kötelezettsége, hogy a
másik fél joggal való visszaéléseivel és/vagy kötelezettségszegéseivel szemben fellépjen akár
önmaga, akár érdekérvényesítését segítő külső fél segítségével.
A szociális szolgáltatást biztosító munkatársak közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
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11.1. A szolgáltató intézmény területén elvárt magatartás
Az intézményben, a személygépjárművekben dohányozni tilos! A dohányzással kapcsolatos
szabályozást, az irányadó rendelkezéseknek megfelelően az intézmény belső szabályzata
tartalmazza.
Alkoholos befolyásoltság alatt lévő személy az intézményben nem tartózkodhat.
A berendezési tárgyak - ide értve a személygépjárműveket is - védelme: az ellátást
igénybevevők kötelesek óvni, kímélni az intézmény berendezési tárgyait, felszerelését, és
megőrizni ezek tisztaságát. A szándékosan okozott kárt az okozó köteles megtéríteni.
Tilos az intézménybe, a személygépjárművekbe behozni szúró-vágó eszközt, illetve
fegyvernek minősülő tárgyakat.
A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, a fenntartó
rendeletei, a Társulási tanács rendelkezései az irányadóak.
Ezen Házirend átruházott hatáskörben a fenntartó vagy az Önkormányzat erre jogosult szerve
jóváhagyásával lép életbe.
A Házirendet évente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett változások alapján módosítani
kell.
A módosításra az érintettekkel és a dolgozókkal történt egyeztetés alapján kerül sor.
Kiskunhalas, 2019. január 31.

……………………………
Fodor Zoltánné támogató szolgálat szakmai vezető
Hatályba lép:
Kiskunhalas, 2019. január 31. napján
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17.2.sz. Melléklet
Törzsszám: ……………….
Nyilvántartási szám:…../2019.

Megállapodás
Támogató szolgálat igénybevételéről

Amely létrejött egyrészről:
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata (6400
Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9., tel: 30/213-6715) mint személyes gondoskodást biztosító szolgáltató képviseletében eljáró személy, Fodor Zoltánné (továbbiakban szakmai vezető),
másrészről:

a)

ellátást igénybevevő:

Neve
Születési neve
Lakcíme
Telefonszáma
Születési hely, idő
Anyja neve
TAJ száma
Cselekvőképesség

 cselekvőképes
 cselekvőképességében részlegesen korlátozott
 cselekvőképtelen

Legközelebbi hozzátartozó neve

Legközelebbi hozzátartozó címe,
telefonszáma

b) ellátást igénybevevő törvényes képviselője:
Neve
Születési neve
Lakcíme
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Értesítési címe
Telefonszáma

mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A támogató szolgáltatást igénybevevő személy súlyosan fogyatékos szociálisan rászorult személy.
( A rászorultság igazolása a jogszabályban meghatározott dokumentummal megtörtént.)

Az szolgáltatás igénybevételéről
Az Ellátott illetve törvényes képviselője által, 2019 ………….. hó ……….napján benyújtott kérelme
alapján a szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató szolgálat, mint személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.
A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást,
(szolgáltatásokat):
személyi segítés
szállításhoz kapcsolódó személyi segítés (kísérés az utazás során)
szállító szolgálat.
Az ellátás időtartama :
•

Határozatlan időtartamra szól.
Az ellátás igénybevételének kezdete: …………………………………

•

Határozott időtartamra szól:
Az ellátás igénybevételének kezdete: ………………………………..
Az ellátás igénybevételének vége: ………………………………………….

A
szolgáltatást
munkanapokon
reggel
7
órától
délután
16
óráig
biztosítjuk.
(Megjegyzés: Személyszállítás tanítási napokon reggel 6 órától az ehhez kapcsolódó szállításkíséréssel
együtt.)
A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi
elbírálása alapján vehető igénybe.
Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatási elemek:
-

esetkezelés
gondozás
szállítás
felügyelet
háztartási vagy háztartást póltó segítségnyújtás
szállítás
készségfejlesztés
gyógypedagógiai segítségnyújtás

A támogató szolgáltatás során, az igénybevevő önellátási képességének maximális határait feltárva az
Ellátottal (törv. képviselőjével) együtt határozzuk meg a segítő tevékenység konkrét formáját,
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tartalmát, időhatárait, ami az egyéni szükségletek felmérését követi és a Gondozási tervben
fogalmazódik meg.
A szolgáltatás igazolásáról
Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője/tartására kötelezett személy
illetve az általa mellékletben megjelölt személy/személyek aláírásával igazolja.

Térítési díj fizetéséről:
Az Ellátott a Támogató Szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
Személyszállításért fizetendő mérsékelt intézményi térítési díj: 0 Ft/km.
-

A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata.
Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a
térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi
szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett szállítási elszámoló
adatlapon aláírásával igazolja.

Személyi segítésért fizetendő mérsékelt intézményi térítési díj: 0 Ft/óra.
-

-

A személyi segítés esetében a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata
határozza meg a fizetendő mérsékelt intézményi térítési díjat, melynek megállapításához az
ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.
Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében
végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban
aláírásával igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának
alapját.

(Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz
csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést
igazolhatják.)

A szociális rászorultság vizsgálatáról
A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló
dokumentumban szereplő időszak végén, de legalább 5 évente felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a
felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, az ellátás az igazoló dokumentumban
szereplő időpont, illetve a szociális rászorultság felülvizsgálatának dátumával a jelen Megállapodás
megszűnik.
A szolgáltatás továbbra is igénybe vehető egy módosító Megállapodás megkötésével, a szociálisan
nem rászoruló személyekre vonatkozó térítési díj feltételekkel.
Adatváltozások bejelentéséről: Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági
feltételekben beállt változásról 15 napon belül a szolgálatvezetőt értesíteni.
Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszűnik:
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Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik, ha:
•
•
•
•

a kérelmező halálával
a kérelmező ellátási területről történő elköltözésével
határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

A megállapodás megszüntetésének feltételei
•
•
•

ha az igénybevevő részéről a jogszabályi feltételek nem állnak fenn ( a szociális
rászorultság megszűnik vagy a rászorultság igazolása nem történik meg)
a jogosultság jogszabályi változás miatt szűnik meg, a megállapodás tizenöt napon
belül is felmondható
valamint a jogosultság megszűnése bekövetkezhet az ellátott részéről beálló
körülmény következtében is, ez esetben a törvényben rögzített tizenöt napos
felmondási időt alkalmazni szükséges (kérelmező saját kérésére).

•
•

Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
A szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett a megállapodás felmondását írásban, indoklás
nélkül kezdeményezheti.
• A szolgálat szakmai vezetője a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
- a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- ha a jogosultság jogszabályi változás miatt szűnik meg, a megállapodást 15 napon belül is
felmondható
- a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
- a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a támogató szolgálat munkatársának egészségét és testi
épségét,
- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.
• A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
idővel szűnik meg.
• Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
• A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely
ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan
dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
• Ha az ellátott súlyosan megsérti az intézmény házirendjét.
A jogviszony megszüntetéséről a szolgálat szakmai vezetője írásos értesítés küld Ellátott illetve
törvényes képviselője részére. A felmondási idő 15 nap, kivéve ha az Ellátott vagy törvényes
képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott idő ponttól kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a szolgálat által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért
egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítjuk, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magába foglalja a térítési díj fizetését, az
átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére.
Panaszok kezeléséről:

Az Ellátott/vagy törvényes képviselője panaszával a támogató szolgálat vezetőjéhez fordulhat.
Amennyiben a szolgálat szakmai vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem
vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a szolgálat fenntartójához fordulhat.
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A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a támogató szolgáltatás működési
területe szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat vagy/és panaszai kivizsgálásában az
ellátottjogi képviselő segítheti.
Az ellátottjogi képviselő az ellátást igénybevevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
Az ellátott jogi képviselőnél, melynek elérhetősége megtalálható az intézmény telephelyén, nyitva álló
helyiségeiben kifüggesztve, illetve az Integrált Jogvédelmi Szolgálat honlapján (www.ijsz.hu)
honlapon a Jogvédelmi képviselők elérhetőségei oldalán. (Dél-Alföld régió, Közép-Magyarország
régió, Kiskunhalasi Járás területnél feltüntetett ellátottjogi képviselő
Személyes adatok kezeléséről:
A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az
adatokat az 1992. évi LXIII. (személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló) törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
Ellátott adatainak rögzítéséről a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
20/C.§.(1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások,
szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, mely alapján az
adatszolgáltatási kötelezettséget szolgáltató számára a 226/2009. (XI.20.) Korm. rendelet 13/B. §-a
írja elő. Az adatszolgáltatás az igénybe vevő a Szociális Törvény szerinti adatainak jelzett
kormányrendelet 13/E. §. szerinti rögzítéséből és a 13/F. §. szerinti napi jelentésből áll, mely Ellátott
által igénybe vett szociális szolgáltatásra is vonatkozik.
Egyéb rendelkezések:
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselő/tartásra kötelezett kijelentem, hogy a
biztosított támogató szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról, a vezetett
nyilvántartásokról, a házirendről, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás
következményeiről, a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről, a panaszjog
gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről, a megszűnés eseteiről szóló
tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselő/tartásra kötelezett a mai napon a
Megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Jelen Megállapodás aláírását megelőzően igénybevevő személy a szükséges tájékoztatást a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásról megkapta, azt tudomásul vette.
Alulírottak a jelen Megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Kiskunhalas, 2018. ………………….hónap ……………. napján.
Ellátott és/vagy törvényes képviselője

Támogató szolgálat szakmai vezetője
P.H.
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17.3.sz. Melléklet

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez
A) Adatlap
1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………
Születési neve: ………………………………………………………………………..
Anyja neve:……………………………………………………………………………
Születési helye, időpontja: ……………………………………………………………
Lakóhelye: …………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………….
Állampolgársága: ……………………………………………………………………..
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: …………………………………
2.Tartására köteles személy
a) neve:………………………………………………………………………………..
b) lakóhelye:…………………………………………………………………………..
Telefonszáma:…………………………………………………………………………
3. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve:………………………………………………………………………………..
b) lakóhelye:………………………………………………………………………….
c) telefonszáma:……………………………………………………………………….
4.Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: ……..
5. Támogató szolgáltatás igénybevétele:
□
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:………………………………….
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ……………………………
Milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás
személyi segítő szolgáltatás
személyszállítás közbeni kísérés
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:

………………………………………………………
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1.számú melléklet a 27/2010. (XII.30.) NEFMI rendelethez
1.számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelethez

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
NÉV

: ……………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:
Lakóhely:

…………………………………………………..……………………

……………………..………………………………………………………….

Társadalombiztosítási azonosító jel: …………………………………………………………

1.

Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

önellátásra képes

-

részben képes

-

segítséggel képes - önellátásra nem képes

1.2.szenved-e krónikus betegségben:

igen - nem

1.3.fogyatékosság típusa és mértéke:
hallássérült- látássérült - mozgássérült - értelmi sérült – autista – halmozottan
1.4.rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

igen - nem

1.5.gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e:

igen - nem

1.6.szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül:

igen - nem

Háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései (pl. speciális diéta szükségessége):

(Szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)
Dátum: 2019. ……………………………………………….
P.H.
…………………………………………
orvos aláírása
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1.számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakóhely
Tartózkodási hely (Itt azt a
lakcímet kell megadni, ahol a
kérelmező életvitelszerűen lakik)
Telefonszám
Az 1993. évi III. tv. 117/b. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy
vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak).
IGEN – NEM
Az ellátást kérelmező nagykorú személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

Jövedelem típusa

Jövedelem nettó összege (Ft)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és
más önálló tevékenységből származó jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem:

Összes jövedelem (Ft/hó)
30 % (kiskorú gyermek esetén 20 %)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A
térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: 2019. ……………………………….
…………………………………………………
Ellátott ( törvényes képviselő) aláírása
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Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma:
.................... fő

Társas és
egyéni
MunkaÖnkormányzat Nyugellátás
vállalkozásból,
viszonyból
Táppénz,
és állami
és egyéb
őstermelői,
Egyéb
és más
gyermek- foglalkoztatási nyugdíjszerű
szellemi és
jövefoglalkoztatási
gondozási szervek által rendszeres
más önálló
delem
jogviszonyból
támogatások folyósított
szociális
tevékenyszármazó
ellátások
ellátások
ségből
származó

Az ellátást igénybe vevő
kiskorú
A közeli
hozzátartozók Rokoni
neve,
kapcsolat
születési ideje
1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A
térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: 2019. ……………………………….
................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

I. számú
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

SZAKMAI PROGRAMJA

2019.

I. A szolgáltatás célja, feladatai

Célja:
Kiskunhalas város Bogárzó puszta, Inoka Kistelek puszta, Rekettye puszta – továbbiakban I.
sz. körzet, 1. számú mellékletében feltüntetett - külterületében ( 369 fő ) élő idős, továbbá
szociálisan rászorult emberek életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó
szolgáltatások biztosítása.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek
szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.
A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és
kiegészítő feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett
szolgáltatásokat végez.
A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság,
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális
élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem
tudja. Cél, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb
hányada részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb
célcsoportja az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél,
hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig
otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk
függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is
aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális
helyzetben lévő családok.
A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt
feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű
használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével
látható el.
Ellátási terület: 6400 Kiskunhalas külterület I.sz. körzet.
Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy
szállításra is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.
Feladata:
A település külterületén élőknek a szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint
az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás,
hivatalos ügyek intézése is.
Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti
munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása
fizikoterápiára való szállítása.

A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé
tartozik.

Helyi igények, sajátosságok:
A külterületen élő lakosság körében újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi
rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége.
Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.
A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe
vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház
körüli feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz
és a gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása
jelenti.
A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz:
A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek
nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és
önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.

Külső kapcsolattartás:
Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével.
Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő
embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási
Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal.

Intézményen belüli kapcsolattartás:
A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében:
- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe
a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók.
- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival
- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival
- a Védőnői Szolgálattal
- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel
- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal
- a házi segítségnyújtás munkatársával
A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás
munkáját segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb
szolgáltatást kapják.

II. Az ellátottak köre:

Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az I. sz. körzetben (Ellátási terület
szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és szociális
étkezést igénybe vevő lakosokat is.

A tanyagondnoki szolgálat ellátja a működési területén élő:
- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és
róluk nem gondoskodnak,
- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek
A szolgálat ellátottjainak szociális jellemzői:
Általános Szociális jellemzők
Időskorú
Pszichiátriai beteg
Fogyatékos személy
Szenvedélybeteg
Egészségi állapota miatt rászoruló személy
Szociális helyzete miatt rászoruló

Ellátottak %-ában
11%
5%
7%
12%
9%
45%

A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők:
Életkor
18 év alatti
18 év feletti
65 év felett
Összesen

Ellátottak %-ában
23%
66%
11%
100 %

A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei:
Szükséglet
Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása
Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében
Személyszállítás

Ellátottak
%-ában
45%
5%
15%
20%

Hivatalos ügyek intézése
Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)

10%
5%

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége

A feladat ellátás szakmai tartalma:
A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az
1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.

A tanyagondnok feladata:
Alapfeladatok
Közreműködés az étkeztetésben
A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált –
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz
szállítása.
Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.
A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül
esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi
higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.
A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét
meghaladó feladatok megoldásában:
A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje),
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása,
hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken.
Bevásárlás
A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási
cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás
igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért
árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles
nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat
átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni.
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a

helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások
és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993.
évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.
A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett
családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell
lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli
erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának
vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt
vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás,
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő
családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem
munkatársaival és a rendőrséggel.
A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja.
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok
bejelentése alapján vehető igénybe.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe
szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A
településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll
rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak az
intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző
betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok
a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem
helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy
megérkezésére nincs lehetőség.
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző
tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.

A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet
feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).
Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell
megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni.

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a
tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő
segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek
esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és
egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek,
színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre,
ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban
ezt a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb
szállítások jellemzik.
Kiegészítő feladatok
A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A
feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és
szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell
rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti
események szervezője. Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása. Például: helyi
egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések
közösségei. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével
kapcsolatos. Beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése.
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események
szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás,
nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.
Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek
tanyagondnok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való
tájékozódás és tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés,
megfelelő helyre történő eljuttatás.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a
visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal,
problémáikat, kéréseiket meghallgatja.
Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.
Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem
tartoznak:
-

-

Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy –
megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek
kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással.
A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.
Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint.

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások
A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik,
közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet
lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és
közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az
önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok
terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása,
tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi
tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés.
A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások
A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális
segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek
révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti.
Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való
hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a
volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör
közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat
menetrendszerű járatot nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása
az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az
egyedi eseteket preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.)
A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi
szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást
igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának
figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen
vagy rendszeres jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a
szakemberekkel és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.
A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve,
a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel.
A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb
módon hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen
hogy időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi

állapotuk miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben
tud segíteni.

IV. Az ellátás igénybevételének módja

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény
kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik.
Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek.
A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az
elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a
kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A
háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során
felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére.
Rendszeres igénybevétel esetén az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel.
V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja
Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok
rendszeres kapcsolatot tart.
Ennek módja:
- Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjában, 6400 Kiskunhalas,
Nyúl u. 5-7.
- a kliens lakásán
- telefonon.
A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont
személyeket heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb
ellátási formához való hozzájutást is.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása
érdekében folyamatosan - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:
- háziorvosokkal
- polgárőrség helyi szervezetével
- helyi rendőrkapitánysággal
- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével
- helyi idősek klubjával
- a településen működő más önkormányzati intézményekkel
Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő
tapasztalatokat.

VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok
Az ellátottak általános jogai:

Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és
betartásával végezzük.
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen
okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy
más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről,
költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény
esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.
A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) a testi épséghez,
c) a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
Panasz esetén az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat
jogorvoslattal.
Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket:
1. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási
Ellátottjogi Képviselő
Bánkiné Bosnyák Frida
06/20/4899-604
2. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási
Gyermekjogi képviselő
dr Babenyecz Mónika 06/20/4899-623
A szociális szolgáltatást végzők 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 megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

VII. Tanyagondnoki Szolgálatra vonatkozó szakmai információk
A működés személyi és tárgyi feltételei:
Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.- végzi, amelyben saját használatú számítógép,
telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést.
A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka
hatékonyabb ellátásában segítik.
Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a
tanyagondnok is tagja.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő
gépkocsi látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi
általános paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is
használható. A vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas.
Helyettesítés rendje:
Szükség esetén a helyettesítést a II. számú Tanyagondnoki szolgáltatás munkatársa látja el.
VIII. Egyéb rendelkezések:
A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló
személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak
megszűnésétől számított egy évig.
Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el.
A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak.
A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat!
Kiskunhalas, 2019. január 31.
Juhász György
intézményvezető
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Körzetleíró lista
Kiskunhalas
I.számú tanyagondnoki körzet

Közterület neve
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Bogárzó puszta
Inoka-Kistelek puszta
Rekettye puszta

teljes
teljes
teljes

Összesen:

állandó lakosság
összes lakos (fő)

44
153
172
369
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

II. számú
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

SZAKMAI PROGRAMJA

2019.

I. A szolgáltatás célja, feladatai

Célja:
Kiskunhalas város – továbbiakban II. sz. körzet, 1. számú mellékletében feltüntetett külterületében ( 398 fő ) élő idős, továbbá szociálisan rászorult emberek életkörülményeinek
javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások biztosítása.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos tanyák
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a külterületek
szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.
A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és
kiegészítő feladatokat), valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett
szolgáltatásokat végez.
A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság,
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális
élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem
tudja. Cél, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak minél nagyobb
hányada részesülhessen a szolgáltatásban. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb
célcsoportja az időskorúak, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél,
hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig
otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk
függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is
aktívan részt venni. Másik fő célcsoport a több kisgyermeket nevelő, általában nehéz szociális
helyzetben lévő családok.
A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt
feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben nélkülözhető a gépjármű
használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével
látható el.
Ellátási terület: 6400 Kiskunhalas külterület II.sz. körzet.
Tanyagondnoki feladatot ellátó jármű a külterület megközelítésére valamint személy
szállításra is alkalmas 5 személyes 4 kerék meghajtású jármű.
Feladata:
A település külterületén élőknek a szociális alapellátások egy részének a biztosítása, úgymint
az orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, helyettesítés alkalmával ebédszállítás,
hivatalos ügyek intézése is.

Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti
munkák, karbantartás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házi gondozó házhozszállítása
fizikoterápiára való szállítása.
A külterületi lakosok – szükségszerű - egyedi igényeinek kielégítése is feladataik közé
tartozik.

Helyi igények, sajátosságok:
A külterületen élő lakosság körében
újszülöttekhez szükséges a védőnőnek havi
rendszerességgel látogatni. Az ott élő iskolásoknak segítséget jelent a beszállítás lehetősége.
Jelzés szerint ahol a szülő nem tudja gyermekét gépkocsival iskolába szállítani.
A külterületen élő lakosság jelentős része jelentős hátránnyal rendelkezik a városban igénybe
vehető szolgáltatások tekintetében. Az idős, beteg emberek részére megoldást jelent a ház
körüli feladatok ellátása, a bevásárlás biztosítása. Legnagyobb feladatot azonban az orvoshoz
és a gyógykezelésekhez, valamint a közigazgatás szolgáltatásaihoz való hozzájutás biztosítása
jelenti.
A szolgálat településen betöltött szerepe, kapcsolódása más szociális szolgáltatásokhoz:
A tanyagondnoki szolgálat munkája speciális, hiszen igen nehéz helyzetben lévő embereknek
nyújt segítséget. A szolgálat kapcsolata a településen a szociális, egészségügyi és
önkormányzati és közigazgatási intézményekkel folyamatos.

Külső kapcsolattartás:
Rendszeres kapcsolatot tart civil szervezetekkel, a mozgáskorlátozottak egyesületével.
Informálódik minden olyan programról és szerveződésről, ami érinti a fogyatékkal élő
embereket. Kapcsolatot tart a helyi Önkormányzat Intézményeivel, a Kormányhivatal Járási
Hivatalával, egészségügyi intézményekkel, házi és szakorvosokkal, Védőnői Szolgálattal.

Intézményen belüli kapcsolattartás:
A szolgálat folyamatos, napi kapcsolatot tart a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központjával az alábbi szakterületek tekintetében:
- a nappali ellátás vezetőjével, így az idősek és fogyatékkal élők klubjainak rendezvényeibe
a támogató szolgálat ellátottjai is bevonhatók.
- a Családsegítő Szolgálat munkatársaival
- a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival
- a Védőnői Szolgálattal
- a kistérségen belül működő bentlakásos intézmények vezetőivel
- a szociális étkeztetésért felelős munkatárssal
- a házi segítségnyújtás munkatársával
A feladatok megosztottak, az egyes ellátási formák egymással párhuzamosan, egymás
munkáját segítve működnek, annak érdekében hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb
szolgáltatást kapják.

II. Az ellátottak köre:

Az ellátottak köre kiterjed Kiskunhalas város külterületén, az II. sz. körzetben (Ellátási
terület szerint) élő lakosokra, /1. sz. melléklet/ beleértve a külterületi jelzőrendszerben és
szociális étkezést igénybe vevő lakosokat is.

A tanyagondnoki szolgálat ellátja a működési területén élő:
- időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és
róluk nem gondoskodnak,
- pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint szenvedélybetegeket, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- családokat, akik tanyákon lévő életmód miatt elszigetelődnek
A szolgálat ellátottjainak szociális jellemzői:
Általános Szociális jellemzők
Időskorú
Pszichiátriai beteg
Fogyatékos személy
Szenvedélybeteg
Egészségi állapota miatt rászoruló személy
Szociális helyzete miatt rászoruló

Ellátottak %-ában
11%
5%
7%
12%
9%
45%

A szolgálat ellátottjainak demográfiai jellemzői a következők:
Életkor
18 év alatti
18 év feletti
65 év felett
Összesen

Ellátottak %-ában
23%
66%
11%
100 %

A szolgálat ellátottjainak ellátási szükségletei:
Szükséglet
Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása
Közreműködés a házkörüli munkálatok elvégzésében

Ellátottak
%-ában
45%
5%
15%

Személyszállítás
Hivatalos ügyek intézése
Hivatalos személyek kiszállítása ( védőnő, családgondozó,stb)

20%
10%
5%

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége

A feladat ellátás szakmai tartalma:
A szakmai program elkészítésénél a mindenkor hatályos 1/2000 SZCSM rendelet 5/A. §, és az
1993.évi III. tv. 60. §-ban megfogalmazott előírásait vesszük figyelembe.

A tanyagondnok feladata:
Alapfeladatok
Közreműködés az étkeztetésben
A tanyagondnok kiemelt – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált –
feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz
szállítása.
Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.
A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül
esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi
higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.
A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét
meghaladó feladatok megoldásában:
A ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje),
kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, nehezebb tárgyak mozgatása,
hóeltakarítás, fűnyírás az ellátottaknál, illetve a közösségi tereken.

Bevásárlás
A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási
cikkek stb. beszerzése. A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás
igénylőjétől előleget vesz át, a pontos összeget dátummal aláírással nyugtán rögzíti. A kért
árucikkeket lehetőleg az útja során érintett boltban vásárolja meg. A vásárlásról köteles
nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat
átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg! – elszámolni.
Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A tanyagondnok feladata: a

helyben elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások
és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
A tanyagondnok fontos feladata A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993.
évi III. törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti
szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való
folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.
A jelzőrendszer elemeként figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett
családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző
szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.) a magányosan élőket. Különös figyelemmel kell
lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli
erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni az
Önkormányzat és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjának
vezetését, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen. Részt
vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben. Ilyenek: otthonba szállítás,
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő
családok szakemberekkel történő látogatása. Együttműködik a katasztrófavédelem
munkatársaival és a rendőrséggel.
A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba
vagy otthonba került egyedülálló külterületi lakosokat látogatja.
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok
bejelentése alapján vehető igénybe.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe
szállítását valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a külterületen élő betegek minél gyorsabban
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben, a saját körzeten belül. A
településen kívüli betegszállítás csak rendkívüli esetben végezhető, ha más lehetőség nem áll
rendelkezésre, és az alapfeladat ellátását nem veszélyezheti. Ilyen jellegű szállítás csak az
intézményvezetővel, vagy az ellátásvezetővel történt egyeztetés alapján lehetséges. Fertőző
betegeket csak rendkívüli esetben, különösen körültekintően lehet szállítani. A tanyagondnok
a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem
helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy
megérkezésére nincs lehetőség.
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel. Aktívan részt vesz a betegségmegelőző
tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a
szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.
A betegszállítás mellett az egészségügyi dolgozók szállításában történő közreműködés is lehet
feladat, amennyiben az a településen másképp nem megoldható (pl. védőnő szállítása).

Felmerülhet az igénye az esti vagy hétvégi orvosi ügyeletre történő szállításnak, ezt akkor kell
megoldani, ha az ügyeletes orvos várhatóan nem tud időben a helyszínre érkezni.

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a
tanyagondnoki gépjármű szükség esetén részt vesz a gyermekek szállításában. A
gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség megoldásában történő
segítségnyújtás, másik része pedig az egyéb, az aprófalvakban, tanyákon élő gyermekek
esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Például: logopédiai és
egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc, sportolási lehetőségek,
színház, bábszínház, mozi, stb. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre,
ünnepségekre való szállítása is. Az iskolabusz járatok rendszeressége miatt, a gyakorlatban
ezt a szolgáltatáselemet a kollégiumba való be, illetve hazaszállítás, valamint az egyéb
szállítások jellemzik.
Kiegészítő feladatok
A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. A
feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a körzet lakóit és
szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell
rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti
események szervezője. Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítása. Például: helyi
egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések
közösségei. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével
kapcsolatos. Beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése.
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események
szervezésére is kiterjedhet, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás,
nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek
tanyagondnok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről való
tájékozódás és tájékoztatás is, például dokumentumok beszerzése, kitöltésében való segítés,
megfelelő helyre történő eljuttatás.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé
tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a
visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal,
problémáikat, kéréseiket meghallgatja.
Az önkormányzati munkát segíti, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem
tartoznak:
-

-

Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy –
megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek
kímélése, a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással.
A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az
állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása.
Kisebb tételben tüzelő szállítása, a lehetőségek szerint.

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett szolgáltatások
A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik,
közreműködhet azon feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a körzet
lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és
közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek: az
önkormányzati, információk közvetítése a lakosság részére, írásos anyagok, szórólapok
terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása,
tájékoztatás, valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (helyi
tv, rádió, újság) történő tájékoztatásban való közreműködés.
A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások
A tanyagondnoki szolgálat a tanyagondnoki gépjárművel a személyes szociális
segítségnyújtást végezve egyúttal részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek
révén a helyi lakosság általános szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti.
Településenként, a földrajzi és tömegközlekedési adottságoktól függően változó mértékben a
tanyagondnoki szolgálat közreműködik a körzetben élők tömegközlekedéshez való
hozzájutásában. A tömegközlekedés elégtelensége (ritka járatok, vasútállomások és a
volánbuszok megállóinak távolsága) okot adhat a tanyagondnoki tevékenységi kör
közlekedési szolgáltatásokkal történő bővítésére. A tanyagondnoki szolgálat
menetrendszerű járatot nem üzemeltet. A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása
az alapfeladatokat nem akadályozhatja. A közlekedési szolgáltatásokhoz való kapcsolódás az
egyedi eseteket preferálja. (Késői, korai járatokhoz, iskolások közlekedéséhez való igazodás.)
A tanyagondnok a munkája során együttműködik a családgondozókkal, háziorvosi
szolgálattal, a körzeti védőnővel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
A tanyagondnoki szolgáltatás módját, formáját és gyakoriságát a tanyagondnok, a
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportvezetője, az ellátást
igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának
figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg alkalomszerűen
vagy rendszeres jelleggel a szükségleteknek megfelelően. A kérelmező igényéről konzultál a
szakemberekkel és azt követően dönt a szolgáltatás rendszerességéről vagy eseti jellegéről.
A tanyagondnok a munkájáról forgalmi naplót vezet, amelyben a gondozásban részvevő neve,
a szolgáltatás nyújtásának módja, ideje, és gyakorisága szerepel.
A külterületen élők, idősek, nagycsaládosok, a mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb
módon hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének a megteremtéséhez elengedhetetlen

hogy időben jussanak olyan szolgáltatásokhoz, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi
állapotuk miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnoki szolgálat ebben a törekvésben
tud segíteni.

IV. Az ellátás igénybevételének módja

A tanyagondnoki szolgálatot önkéntes alapon és teljesen ingyen lehet igénybe venni. Az igény
kielégítés a felkérés sorrendjében, vagy rászorultsági alapon történik.
Természetesen a sürgős orvosi helyzetek elsőbbséget élveznek.
A szolgálat igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a helyben szokásos módon az
elektronikus és írott médiákon keresztül, továbbá szóban és írásban is, valamint a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül tájékoztatjuk vagy a
kérelem benyújtását követően, lakásán felkeresve személyesen a tanyagondnok által. A
háziorvos és a védőnő, családgondozó, valamint a jelzőrendszer tagjai is napi munkájuk során
felhívja a figyelmet a szolgálat igénybevételének lehetőségére.
Rendszeres igénybevétel esetén a polgármester megállapodást köt az ellátást igénylővel.

V. Az igénybevevő és szolgáltató közötti kapcsolattartás módja

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a tanyagondnok
rendszeres kapcsolatot tart.
Ennek módja:
- személyes kapcsolattartás, amely a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központjában, 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
- a kliens lakásán
- telefonon.
A kapcsolattartás nem csak a bejelentésekre korlátozódik, hanem az ellátásba vont
személyeket heti- havi rendszerességgel felkeressük, és igény szerint biztosítjuk az egyéb
ellátási formához való hozzájutást is.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladatának ellátása
érdekében folyamatosan - szükség esetén napi- heti rendszerességgel - kapcsolatot tart:
- háziorvosokkal
- polgárőrség helyi szervezetével
- helyi rendőrkapitánysággal
- mozgáskorlátozottak helyi szervezetével
- helyi idősek klubjával
- a településen működő más önkormányzati intézményekkel
Évente legalább két alkalommal megbeszélésen értékeli a szolgáltatásból eredő
tapasztalatokat.

VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok
Az ellátottak általános jogai:
Az ellátottak jogainak védelmét az Alaptörvény, és a Szociális igazgatásról, és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1997. évi törvény az egészségügyről, valamint a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyben biztosított jogok figyelembe vételével és
betartásával végezzük.
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen
okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy
más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága,
születési vagy egyéb helyzete miatt.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van a Tanyagondnoki Szolgálat működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
Ennek teljesítése érdekében az Intézmény évente tájékoztatót készít a szolgálat működéséről,
költségvetéséről, melyet a helyben szokásos módon jól látható helyen kifüggeszt, illetve igény
esetén ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére.
A személyes gondoskodást nyújtó Szolgálat az általa biztosított szolgáltatást olyan módon
végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető jogok maradéktalan és
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) a testi épséghez,
c) a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
Panasz esetén az Önkormányzat tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az Önkormányzat határidőben nem
intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül Kiskunhalas Város Képviselő-testületéhez fordulhat
jogorvoslattal.
Az ellátást igénybe vevő panaszával megkeresheti továbbá az alábbi intézményeket:
3. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási
Ellátottjogi Képviselő
Bánkiné Bosnyák Frida
06/20/4899-604
4. Bács-Kiskun Megyei – Dél-Alföld régió Kiskunhalas Járási
Gyermekjogi képviselő
dr. Babenyecz Mónika 06/20/4899-623

A szociális szolgáltatást végzők 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 megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

VII. Tanyagondnoki Szolgálatra vonatkozó szakmai információk

A működés személyi és tárgyi feltételei:
Adminisztrációs tevékenységét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központjában, -6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. végzi, amelyben saját használatú számítógép,
telefon, közös nyomtató segíti a munkavégzést. Központja: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
A tanyagondok aktívan részt vesz továbbképzéseken, melyek a tanyagondnoki munka
hatékonyabb ellátásában segítik.
Ezeket a tanfolyamokat a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete szervezi, melynek a
tanyagondnok is tagja.
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítő
gépkocsi látja el a Tanyagondnoki feladatot a külterületi munkavégzésük során. A gépkocsi
általános paraméterekkel rendelkező külterületi terepre is alkalmas, az idősek számára is
használható. A vezetővel együtt 5 személy szállítására, valamint az étel kiszállításra alkalmas.
Helyettesítés rendje:
Szükség esetén a helyettesítést az I. Tanyagondnoki Szolgáltatás munkatársa látja el a
tanyagondnoki feladatokat.

VIII. Egyéb rendelkezések:
A szociális szolgáltatást végzők a vele kapcsolatban álló személyes gondoskodásra szoruló
személlyel tartási, életjáradéki szerződést nem köthet az ellátás időtartama alatt, illetve annak
megszűnésétől számított egy évig.
Pénzt, ajándékot nem fogadhatnak el.
A lakossággal szemben, tisztelettudó, segítőkész magatartást tanúsítanak.
A szociális szolgáltatást végzők e szakmai programban foglaltak szerint teljesítik feladataikat!
Kiskunhalas, 2019.január 31.
Juhász György
intézményvezető

1.sz. melléklet

Körzetleíró lista
Kiskunhalas
II. számú tanyagondnoki körzet

Közterület neve

Intervallum

Felsőöregszőlők

041290-041441
041538
041548-041707

Összesen:

állandó lakosság
összes lakos (fő)
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