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Beszámoló
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. I. félévi teljesítéséről az alábbi
tájékoztatást adom:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését 460 733 e/Ft
kiadási és bevételi főösszeggel tervezte.
Bevételi források és azok teljesítése
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés (függő-, átfutó-, kiegyenlítő
bevétel nélkül)
Teljesítés % (függő-, átfutó-, kiegyenlítő
bevétel nélkül)

541 195 e/Ft
280 870 e/Ft
51,9 %

Működési bevételek:
-Intézményi működési bevételek:
A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények
térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából származó
bevételek jelentik.
-Támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevétel:
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

25 619 e/Ft

185 478 e/Ft
0 e/Ft

- Pénzforgalom nélküli bevételek:

69 773 e/Ft
Kiadások alakulása:

Megnevezés
Összes kiadás
Összes kiadásból:
-műk. kiad(tartalékkal)
Megoszlási arány
Beruházás + felújítás

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

541 195

251 280

46,4

530 890

248 271

46,8

99,3

98,1

98,8

3 328

10 305

3 009

Eredeti
előirányzat
460 733
457 405

29,2

1

Megoszlási arány

0,7

1,9

1,2

Működési kiadások (e/Ft)
Megnevezés
Működési kiadás
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék
Személyi jutt. +
munkaadót terh. jár.
megoszlás %
Dologi kiadás
Dologi kiadás megoszlás
%

Spec. célú támogatás
Spec. célú tám. megoszl.
%

Eredeti
előirányzat
457 405

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

530 890

248 271

46,8

355 766

358 549

162 752

45,4

77,8

67,5

65,5

99 926
21,8

110 150
20,8

52 065
21

47,3

1 623
0,4

35 797
6,7

33 454
13,5

93,5

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 46,4%, ezen belül a működési kiadások
teljesítése 46,8%.
A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév
folyamán a pénzmaradvánnyal módosította.
Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2015. év első felében elláttuk. A
Társulás költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely
összegeket minden érintett önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett,
elfogadta. Mindezek ellenére az intézmények fenntartása után fizetendő támogatások utalása
nem mindig történik meg időben. Mindez nehézséget okoz az intézményi kiadások határidőben
történő teljesítésében.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit az előterjesztés és a melléklet
szerint megismerte, a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
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Szentgotthárd, 2015. július 30.
Huszár Gábor
elnök

x
BESZÁMOLÓ

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére
Tárgy: A SZEOB beszámolója a 2014/2015-es nevelési évről
Tisztelt Társulási Tanács!
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
A SZEOB intézményi beszámolót az intézmény igazgatója elkészítette és megküldte a
fenntartó számára (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai
területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt szempontoknak
megfelelően készült.
Az elkészített anyag részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza a
feladatellátást jellemző adatokat, a személyi feltételeket, szakmai munkaközösségek
működését, tanköteles gyermekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, az óvodai
ünnepekre, nyílt napokra, munkaszüneti napokra vonatkozó meghatározásokat. Beszámol a
továbbképzésekről, a szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartásról, az intézmény
külső kapcsolatairól, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a
vallásgyakorlás (hittan) lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges
életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásra nevelés, valamint a nemzetiségi
neveléssel kapcsolatos lehetőségeket, az óvoda-iskola átmenettel kapcsolatos
tevékenységeket. Az anyag tartalmazza az óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi dokumentumok felülvizsgálatának
szabályozását és értékelését is. Továbbá a működtetéssel kapcsolatos javaslatokat,
lehetőségeket.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „SZEOB
beszámolója a 2014/2015-öss nevelési évről” c. beszámolót az 1. sz. melléklet szerint
megismerte
és
elfogadja
/
az
alábbi
kiegészítéssel
fogadja
el:
…………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
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Kovács Tiborné SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2015. augusztus 18.
Huszár Gábor
elnök
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Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Pályázati felhívás a Városi
(intézményvezetői) beosztásának ellátása

Gondozási

Központ

magasabb

vezetői

Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Városi
Gondozási Központ intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2015. december 31én lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. ( Kjt ) 20/B §-a és a Kjt.
szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet (Vhr.) alapján a magasabb vezetői (intézményvezetői)
feladatok ellátására pályázatot kell kiírni.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán , valamint a társulásban résztvevő
önkormányzatok székhelyén helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az intézmény
vezetésére kiírt pályázat esetén a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való elsődleges
közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.
Az intézményvezető képesítési követelményei tekintetében a személyest gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. )
SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.1. pontja rendelkezései az irányadók.
A Vhr.3. § (3)-(4) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás további feltételei:
 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat/ Vhr. 3. § (3) bek./,
 nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, melyről a
megbízást megelőzően nyilatkozik / Vhr. 3/A §/.
A pályázathoz csatolandó dokumentumokra a Kjt. 20/A§(3) d ) pontjában és a 20/A § (5)
bekezdésében, valamint a Vhr. 1/A § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A Vhr. 1/A § (3) a, bekezdése alapján a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatokat a jegyző látja el.
A Vhr. 1/A § (9)-(13) bekezdése értelmében a pályázatokat a pályázat előkészítője által
esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat
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előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg
egyesület képviselőjének, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. A
pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az
előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a Városi
Gondozási Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt
pályázati felhívás közzétételét a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi
helyeken. A Társulási Tanács felkéri Szentgotthárd Város jegyzőjét, hogy gondoskodjon
a pályázati eljárással összefüggő feladatoknak a pályázati felhívásban megjelölt
határidőben történő végrehajtásáról.
Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2015. szeptember 4.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, munkaszervezet-vezető

2.

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 257/2000. (XII.
26.) Kormányrendelet 1/A §. (9)-(10) bekezdése alapján beérkező pályázatok
véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:
A Bizottság elnöke: a Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke
A Bizottság tagjai:
 a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület vagy a szakma szerint
illetékes szakmai kollégium által delegált tag,
 a pályázat előkészítőjének képviseletében: ……………………..
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számla ellenében
megtéríti a delegált tag útiköltségét és a szakértői díjat.
Határidő: a bizottság tagjainak felkérésére: 2015. szeptember 4.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, munkaszervezet-vezető

Szentgotthárd, 2015. augusztus 12.
Huszár Gábor
elnök
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Ellenjegyzem: Dr. Dancsecslt jegyző

1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Városi gondozási Központ
intézményvezetői ( magasabb vezető)
beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év ( 2016.01.01. napjától 2020. 12.31. napjáig )
Munkakör megnevezése: szociális munkás
A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezés szerinti munkaköre: szociális munkás. Intézményvezetői feladatok: az
intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői
feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 257/2000. (XII. 26. ) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. ) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.1.
pontja szerinti felsőfokú végzettség,
 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

6




szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól
mentesítő szociális szakképesítéshez kapcsolódó szakterületen tudományos fokozat
vagy doktori cselekmény alapján doktori cím,
a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,
 a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
 szakmai gyakorlatról szóló igazolások,
 teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez,
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv.
(Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.10.04.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László Önkormányzati és
Térségi Erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ........./2015 , valamint a munkakör
megnevezését: Városi Gondozási Központ- intézményvezető
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016.01.01.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló
257/2000.( XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A
bizottság és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését
követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A társulási tanács
fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 www.szentgotthard.hu – 2015. szeptember 4.
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www.kozigallas.gov.hu – 2015. 4
www.szentgotthardterseg.hu –2015. szeptember 4
a társulásban résztvevő településeken a helyben szokásos módon – 2015. szeptember
4.

x
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 27-i ülésére
Tárgy: A Városi Gondozási Központ Szakmai Program Mellékleteinek módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). A csatolt melléklet alapján az intézmény 2013-ban
elfogadott Szakmai Program mellékleteinek módosítása szükséges.
Indoklás: a 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 9.§, 13.§, 14.§, 15.§-ait módosította, amely 2015. január 1-jétől hatályba
lépett. Az érintett paragrafusok a jogorvoslati lehetőségek változásait, az intézményi
jogviszony megszűnésére vonatkozó előírásokat, megállapodások felmondására vonatkozó,
illetve a jövedelmi viszonyok változásából adódó rendkívüli jövedelemvizsgálati szabályokra
vonatkozó módosulásokat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási
Központ szakmai program mellékleteinek módosítását az Előterjesztés 1. számú mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2015. augusztus 18.
Huszár Gábor
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elnök

1. számú melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz:

/2015.
Tárgy: Szakmai programok módosításának jóváhagyási kérelme

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
9700 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tisztelt Cím!
A csatolt mellékletek alapján kérem az alábbi szakmai programok mellékleteinek módosítását
jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni.
1. Támogató Szolgálat Szakmai programja – 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás támogató szolgálat igénybevételére
2. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás Szakmai programja - 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás közösségi pszichiátriai alapellátás igénybevételére
3. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Szakmai programja - 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére
4. Idősek Klubja Szakmai programja - 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás nappali idősek klubja igénybevételére
5. Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai programja - 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodások
3.1.1/A. sz. melléklet – Megállapodás étkeztetés (kiszállítással) igénybevételére
3.1.1/B. sz. melléklet – Megállapodás étkeztetés (helyben fogyasztással)
igénybevételére
3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére
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A szakmai programok mellékleteit képező megállapodások módosításának indoka
A 2014. évi CI. törvény által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvénynek 2015. január 01-én hatályba lépő módosítása: 9. §, 13. §, 14. §, 15. §.
Jogorvoslati, intézményi jogviszony megszűnésére,- megállapodások felmondására
vonatkozó, illetve jövedelmi viszonyok változásából adódó rendkívüli jövedelemvizsgálati
szabályok módosulásai.
Szentgotthárd, 2015. augusztus 14.
Tisztelettel:
Fábián Béláné s.k.
Intézményvezető
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6. Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai programja - 2013. 3. számú
módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodások
3.1.1/A. sz. melléklet – Megállapodás étkeztetés (kiszállítással) igénybevételére
3.1.1/B. sz. melléklet – Megállapodás étkeztetés (helyben fogyasztással)
igénybevételére
3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére
3.1.1/A. sz. melléklet -Megállapodás étkeztetés (kiszállítással) igénybevételére
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
7. Az intézményi jogviszony megszűnik:
8. Az intézményi jogviszony megszűnik:
 határozott
idejű
étkezési
 határozott
idejű
étkezési
kérelem esetén a megjelölt
kérelem esetén a megjelölt
időtartam lejártával,
időtartam lejártával,
 az intézmény jogutód nélküli
 az intézmény jogutód nélküli
megszűnésével,
megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 a jogosult halálával,
 a
jogosultnak,
illetve
 a
jogosultnak,
illetve
törvényes
képviselőjének
törvényes
képviselőjének
kezdeményezése alapján a
kezdeményezése alapján a
megegyezés
szerinti
megegyezés
szerinti
időpontban,
időpontban,
 ha a jogosult más személyes
 ha a jogosult más személyes
gondoskodást nyújtó ellátást
gondoskodást nyújtó ellátást
kér,
kér,
 ha az ellátás nem indokolt,
 ha az ellátás nem indokolt,
 a
jogosult
együttműködő
 a
jogosult
együttműködő
magatartása hiányában,
magatartása hiányában,
 ha a jogosult nem tesz eleget
 ha a jogosult nem tesz eleget
személyi térítési díj fizetési
személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének, a Szoc.tv.
kötelezettségének.
102 §-a szerint
 Jelen
megállapodásnak
a
szociális
törvényben
szabályozottak alapján történő
felmondásával.
A megállapodást az ellátást nyújtó
írásban az alábbi esetekben jogosult
felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben
történő elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési nem
indokolt,
b) ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy térítési díj-fizetési
kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. §
szerint – nem tesz eleget.
Az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
1

a térítési díj-fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan
térítési díj-tartozás áll fenn, és az a
hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi
térítési
díj
összegét
meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a
személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud
eleget
tenni,
köteles
az
intézményvezetőnél
rendkívüli
jövedelemvizsgálat
lefolytatását
kezdeményezni. Az intézményvezető
a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv.
Szabályai szerint lefolytatja, és a
személyi
térítési
díjat
a
jövedelemvizsgálat
eredményének
megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
nem
kéri
a
rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt –
a jelen pontban írtak tekintetében –
úgy kell tekinteni, hogy vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
Ha a felmondás jogszerűségét az
ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha
azt
az
ellátott,
a
törvényes
képviselője, a térítési díjat megfizető
személy vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt
felmondás esetén a felmondási idő 15 nap.
Az ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy által
közölt felmondás esetén a felmondási idő
mértéke az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat megfizető
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személy által a felmondásban megjelölt
időtartam. Amennyiben a felmondásban a
felmondási idő mértéke nem kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási idő
mértéke 15 nap.
3.1.1/B. sz. melléklet – Megállapodás étkeztetés (helyben fogyasztással)
igénybevételére
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
8. Az intézményi jogviszony megszűnik:
8. Az intézményi jogviszony megszűnik:
o határozott
idejű
étkezési
o határozott
idejű
étkezési
kérelem esetén a megjelölt
kérelem esetén a megjelölt
időtartam lejártával,
időtartam lejártával,
o az intézmény jogutód nélküli
o az intézmény jogutód nélküli
megszűnésével,
megszűnésével,
o a jogosult halálával,
o a jogosult halálával,
o a
jogosultnak,
illetve
o a
jogosultnak,
illetve
törvényes
képviselőjének
törvényes
képviselőjének
kezdeményezése alapján a
kezdeményezése alapján a
megegyezés
szerinti
megegyezés
szerinti
időpontban,
időpontban,
o ha a jogosult más személyes
o ha a jogosult más személyes
gondoskodást nyújtó ellátást
gondoskodást nyújtó ellátást
kér,
kér,
o ha az ellátás nem indokolt,
o ha az ellátás nem indokolt,
o a
jogosult
együttműködő
o a
jogosult
együttműködő
magatartása hiányában,
magatartása hiányában,
o ha a jogosult nem tesz eleget
o ha a jogosult nem tesz eleget
személyi térítési díj fizetési
személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének.
kötelezettségének, a Szoc.tv.
102 §-a szerint.
o Jelen
megállapodásnak
a
szociális
törvényben
szabályozottak alapján történő
felmondásával
A megállapodást az ellátást nyújtó
írásban az alábbi esetekben jogosult
felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben
történő elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési nem
indokolt,
b) ha az ellátott a házirendet súlyosan
megsérti, c) ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy térítési díj-fizetési
kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. §
szerint – nem tesz eleget.
Az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
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a térítési díj-fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan
térítési díj-tartozás áll fenn, és az a
hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi
térítési
díj
összegét
meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a
személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud
eleget
tenni,
köteles
az
intézményvezetőnél
rendkívüli
jövedelemvizsgálat
lefolytatását
kezdeményezni. Az intézményvezető
a jövedelemvizsgálatot a Szoc. Tv.
Szabályai szerint lefolytatja, és a
személyi
térítési
díjat
a
jövedelemvizsgálat
eredményének
megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
nem
kéri
a
rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt –
a jelen pontban írtak tekintetében –
úgy kell tekinteni, hogy vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
Ha a felmondás jogszerűségét az
ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha
azt az ellátott, a törvényes képviselője,
a térítési díjat vagy az egyszeri
hozzájárulást megfizető személy
vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt
felmondás esetén a felmondási idő 15 nap.
Az ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy által
közölt felmondás esetén a felmondási idő
mértéke az ellátott, a törvényes
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képviselője vagy a térítési díjat megfizető
személy által a felmondásban megjelölt
időtartam. Amennyiben a felmondásban a
felmondási idő mértéke nem kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási idő
mértéke 15 nap.
3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére
Eredeti
Módosított
7. Az intézményi jogviszony megszűnik:
7. Az intézményi jogviszony megszűnik:
 határozott idejű gondozási
 határozott idejű gondozási
kérelem esetén a megjelölt
kérelem esetén a megjelölt
időtartam lejártával,
időtartam lejártával,
 az intézmény jogutód nélküli
 az intézmény jogutód nélküli
megszűnésével,
megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 a jogosult halálával,
 a
jogosultnak,
illetve
 a
jogosultnak,
illetve
törvényes
képviselőjének
törvényes
képviselőjének
kezdeményezése alapján a
kezdeményezése alapján a
megegyezés
szerinti
megegyezés
szerinti
időpontban,
időpontban,
 ha a jogosult más személyes
 ha a jogosult más személyes
gondoskodást nyújtó ellátást
gondoskodást nyújtó ellátást
kér,
kér,
 ha az ellátás nem indokolt,
 ha az ellátás nem indokolt,
 a
jogosult
együttműködő
 a
jogosult
együttműködő
magatartása hiányában,
magatartása hiányában,
 ha a jogosult nem tesz eleget
 ha a jogosult nem tesz eleget
személyi térítési díj fizetési
személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének.
kötelezettségének, a Szoc. tv.
102. §-a szerint
 Jelen
megállapodásnak
a
szociális
törvényben
szabályozottak alapján történő
felmondásával
A megállapodást az ellátást
nyújtó írásban az alábbi
esetekben jogosult felmondani:
a) ha az ellátott másik
intézményben
történő
elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési
nem indokolt,
b) ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy térítési díjfizetési kötelezettségének – a
Szoc. tv. 102. § szerint – nem
tesz eleget.
Az

ellátott,

a

törvényes
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képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy a térítési
díj-fizetési kötelezettségének –
a Szoc. tv. 102. § szerint –
nem tesz eleget.
a)
hat
hónapon
át
folyamatosan
térítési díjtartozás áll fenn, és az a
hatodik hónap utolsó napján a
kéthavi személyi térítési díj
összegét meghaladja, és
b)
vagyoni,
jövedelmi
viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a tőrvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy
a
személyi
térítési
díj
megfizetésére
vonatkozó
kötelezettségnek nem tud
eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli
jövedelemvizsgálat
lefolytatását kezdeményezni.
Az
intézményvezető
a
jövedelemvizsgálatot a Szoc.
tv. szabályai szerint lefolytatja,
és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat
eredményének
megfelelően
állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy nem kéri a
rendkívüli jövedelemvizsgálat
lefolytatását, őt – a jelen
pontban írtak tekintetében –
úgy kell tekinteni, hogy
vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
Ha a felmondás jogszerűségét
az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy vitatja, az
arról
szóló
értesítés
kézhezvételétől
számított
nyolc
napon
belül
a
fenntartóhoz fordulhat.
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Bíróságtól kérhető a fenntartói
döntés
jogellenességének
megállapítása, ha azt az
ellátott,
a
törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt
felmondás esetén a felmondási
idő 15 nap.
Az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy által között
felmondás esetén a felmondási
idő mértéke az ellátott, a
törvényes képviselője vagy a
térítési díjat megfizető személy
által a felmondásban megjelölt
időtartam. Amennyiben a
felmondásban a felmondási idő
mértéke
nem
kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási
idő mértéke 15 nap.

7. Idősek Klubja Szakmai programja - 2013. 3. számú módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás nappali idősek klubja igénybevételére
Eredeti szöveg
Módosított szöveg
6. Az intézményi jogviszony megszűnik:
6. Az intézményi jogviszony megszűnik:
o határozott idejű Idősek Klubja
o határozott idejű Idősek Klubja
kérelem esetén a megjelölt
kérelem esetén a megjelölt
időtartam lejártával,
időtartam lejártával,
o az intézmény jogutód nélküli
o az intézmény jogutód nélküli
megszűnésével,
megszűnésével,
o a jogosult halálával,
o a jogosult halálával,
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o a jogosultnak, illetve törvényes
képviselőjének kezdeményezése
alapján a megegyezés szerinti
időpontban,
o ha a jogosult más személyes
gondoskodást nyújtó ellátást kér,
o ha az ellátás nem indokolt,

o a jogosultnak, illetve törvényes
képviselőjének kezdeményezése
alapján a megegyezés szerinti
időpontban,
o ha a jogosult más személyes
gondoskodást nyújtó ellátást kér,
o ha az ellátás nem indokolt,
a
jogosult
együttműködő
o a
jogosult
együttműködő magatartása hiányában,
magatartása hiányában,
o ha a jogosult nem tesz eleget
o ha a jogosult nem tesz eleget
személyi térítési díj fizetési
személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének, a Szoc. tv. 102.
kötelezettségének.
§-a szerint
o Jelen megállapodásnak a szociális
törvényben szabályozottak alapján
történő felmondásával
A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az
alábbi esetekben jogosult felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben
történő elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési nem
indokolt,
b) ha az ellátott a házirendet súlyosan
megsérti,
c) ha az ellátott, a törvényes
képviselője vagy a térítési díjat
megfizető személy térítési díj-fizetési
kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. §
szerint – nem tesz eleget.
Az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj-fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan
térítési díj-tartozás áll fenn, és az a
hatodik hónap utolsó napján a kéthavi
személyi
térítési
díj
összegét
meghaladja, és
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan
mértékben megváltoztak, hogy a
személyi térítési díj megfizetésére
vonatkozó kötelezettségnek nem tud
eleget
tenni,
köteles
az
intézményvezetőnél
rendkívüli
jövedelemvizsgálat
lefolytatását
kezdeményezni. Az intézményvezető
a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv.
8

Szabályai szerint lefolytatja, és a
személyi
térítési
díjat
a
jövedelemvizsgálat
eredményének
megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
nem
kéri
a
rendkívüli
jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt –
a jelen pontban írtak tekintetében –
úgy kell tekinteni, hogy vagyoni,
jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a
térítési díj megfizetését.
Ha a felmondás jogszerűségét az
ellátott, a törvényes képviselője vagy
a térítési díjat megfizető személy
vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha
azt az ellátott, a törvényes képviselője,
a térítési díjat vagy az egyszeri
hozzájárulást megfizető személy
vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt
felmondás esetén a felmondási idő 15 nap.
Az ellátott, a törvényes képviselője
vagy a térítési díjat megfizető személy
által közölt felmondás esetén a
felmondási idő mértéke az ellátott, a
törvényes képviselője vagy a térítési
díjat megfizető személy által a
felmondásban megjelölt időtartam.
Amennyiben a felmondásban a
felmondási idő mértéke nem kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási idő
mértéke 15 nap.
8. Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Szakmai programja - 2013. 3. számú
módosítása
8.1. sz. melléklet – Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénybevételére
Eredeti szöveg
A megállapodás megszüntetésének feltételei
o Jelen

megállapodás

megszüntethető
megegyezésével.

a

felek

Módosított szöveg
A megállapodás megszüntetésének feltételei

írásban
közös

o Jelen

megállapodás

Felsorolás és számozás
írásbanFormázott:
megszüntethető
a felek

kö

megegyezésével.

o Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondá
írásban, indoklás nélkül kezdeményezheti.
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o Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a
megállapodás
felmondását
írásban,
indoklás nélkül kezdeményezheti.
A
szolgáltatásvezető
a
megállapodást
felmondással, írásban megszünteti, ha a
- az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi
feltételei nem állnak fenn,
- az Ellátott számára más szociális ellátási
forma igénybevételével él,
- az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba
esik, feltéve ha a szolgáltatásvezető
felszólítására 15 napon belül sem teljesíti,
- az Ellátott a megállapodásban nem rögzített
szolgáltatásokat végeztet,
- az Ellátott veszélyezteti a szolgálat
munkatársának egészségét és testi épségét,
- az Ellátott nem a megfelelő módon
használja a jelzőkészüléket (pl: szándékos
készülékrongálás,kézi jeladót figyelmezetés
ellenére sem viseli az ellátott)
- az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan
megsérti.
- az Ellátott elköltözik az ellátási területről.
A megállapodás a felek megegyezése szerinti
időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási
idővel szűnik meg.
o 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.
o 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.
A jogviszony megszüntetéséről a szolgáltatás
vezetője írásos értesítés küld. A felmondási idő 15
nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes
képviselője azonnali hatállyal vagy meghatározott
időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.
Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett
megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes
képviselője nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a
szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat.
Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek

A szolgáltatásvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha a
- az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
- az Ellátott számára más szociális ellátási forma igénybevételével él,
Formázott:
és számozás
- Az intézményi jogviszony megszűnik
jelenFelsorolás
megállapodásnak
a szoci
törvényben szabályozottak alapján történő felmondásával

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jo
felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy t
intézményi elhelyezési nem indokolt,
b) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető sz
térítési díj-fizetési kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem
eleget.

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető szem
térítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha
a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a h
hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, é
b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését

Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető sz
vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a sz
térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget
köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefoly
kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szo
szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemviz
eredményének megfelelően állapítja meg.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető sz
nem kéri a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen p
írtak tekintetében – úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi vis
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a
díjat megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvé
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása,
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető sz
vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap.

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személ
közölt felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törv
képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által a felmond
megjelölt időtartam. Amennyiben a felmondásban a felmondási idő m
nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő mértéke 15 nap.
- az Ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha
szolgáltatásvezető felszólítására 15 napon belül sem teljesíti,
- az Ellátott a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
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mellett mindaddig biztosításra kerül, amíg a
fenntartó, illetve a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek
elszámolnak, mely magában foglalja a térítési díj
fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök
visszaadására,
visszavételezésére
vonatkozó
megállapításokat.

az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és t
épségét,
- az Ellátott nem a megfelelő módon használja a jelzőkészüléket
szándékos készülékrongálás, kézi jeladót figyelmezetés ellenére sem vi
az ellátott)
- az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti.
- az Ellátott elköltözik az ellátási területről.
A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában
nap felmondási idővel szűnik meg.
Felsorolás
és számozás
o Ha a megállapodás felmondásának Formázott:
jogszerűségét
bármely
fél vitatja, kér
a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását.
ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amí
bíróság jogerős határozatot nem hoz.
o A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymá
elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és
esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapo
megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
-

A jogviszony megszüntetéséről a szolgáltatás vezetője írásos értesítés küld
felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képvise
azonnali hatállyal vagy meghatározott időponttól kéri a jogvisz
megszüntetését.
Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, ille
törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számítot
napon belül a szolgáltatást nyújtó fenntartójához fordulhat, bíróságtól kérhet
fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvén
képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja..

Ebben az esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítá
kerül, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határoz
nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magában foglal
térítési díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadás
visszavételezésére vonatkozó megállapításokat.
A terület ellátottjogi képviselője, és elérhetőségei:
Dr. Kovács Ferenc
Vas megye ellátottjogi képviselője
Telefon: 06-20-489-9569
E-mail : drkovacs.ferenc@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 10
órától- 14 óráig
Ügyfélfogadás helyszíne: Pszichiátriai Betegek
Otthona Szentgotthárd
9970
Szentgotthárd,
Hunyadi u. 29.

A terület ellátottjogi képviselője, és elérhetőségei:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………
Csizmaziáné Hubert MáriaDr. Kovács Ferenc
Huszárné Török Katalin

Vas megye ellátottjogi képviselője
Levelezési cím: Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.
Telefon: 06-20-489-9661956994
E-mail : Fax: 06-95-420-095
Megváltozott a mezőkód
torok.katalindrkovacs.ferenc@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 10 órától- 14 óráig délután: 14
óráig
Ügyfélfogadás helyszíne: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Bete
Otthona Szentgotthárd
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9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
9. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás Szakmai programja - 2013. 3. számú
módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás közösségi pszichiátriai alapellátás
igénybevételére
Eredeti szöveg
4.2. Ellátást Igénybe vevő/Törvényes
képviselője tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti
– az szolgáltatást igénybevevő, illetve
törvényes képviselőjének a jogviszony
megszüntetésére vonatkozó bejelentése
alapján megállapított időpontban,
– ha a szolgáltatást igénybevevő a
Szolgáltatóval
való
együttműködést
megtagadja,
lehetetlenné
teszi,
visszautasítja.

Módosított szöveg
4.2. Ellátást Igénybe vevő/Törvényes
képviselője tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti
– az szolgáltatást igénybevevő, illetve
törvényes képviselőjének a jogviszony
megszüntetésére vonatkozó bejelentése
alapján megállapított időpontban,
– ha a szolgáltatást igénybevevő a
Szolgáltatóval való együttműködést
megtagadja,
lehetetlenné
teszi,
visszautasítja.
– Jelen megállapodásnak a szociális
törvényben
szabályozottak
alapján
történő felmondásával
A megállapodást az ellátást nyújtó
írásban az alábbi esetekben jogosult
felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben
történő elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési nem
indokolt,
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott,
vagy a törvényes képviselője vitatja, az
arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha azt
az ellátott, vagy a törvényes képviselője
vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt felmondás
esetén a felmondási idő 15 nap.
Az ellátott, vagy a törvényes képviselője
által között felmondás esetén a
felmondási idő mértéke az ellátott, vagy
a törvényes képviselője által a
felmondásban
megjelölt
időtartam.
Amennyiben
a
felmondásban
a
felmondási idő mértéke nem kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási idő
12

mértéke 15 nap.
A terület ellátottjogi képviselője:

A terület ellátottjogi képviselője:

Dr. Kovács Ferenc
Vas megye ellátottjogi képviselője
Telefon: : 06-20-489-9569
E-mail: drkovacs.ferenc@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 1014-ig
Ügyfélfogadás
helyszíne:
Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 29.

Huszárné Török Katalin
Vas megye ellátottjogi képviselője
Telefon: : 06-20-489-9661
E-mail: torok.katalin@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 1014-ig
Ügyfélfogadás helyszíne: Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd
9970
Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.

10. Közösségi Pszichiátriai Alapellátás Szakmai programja - 2013. 3. számú
módosítása
3.1. sz. melléklet – Megállapodás közösségi pszichiátriai alapellátás
igénybevételére
Eredeti szöveg
4.2. Ellátást Igénybe vevő/Törvényes
képviselője tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti
– az szolgáltatást igénybevevő, illetve
törvényes képviselőjének a jogviszony
megszüntetésére vonatkozó bejelentése
alapján megállapított időpontban,
– ha a szolgáltatást igénybevevő a
Szolgáltatóval
való
együttműködést
megtagadja,
lehetetlenné
teszi,

Módosított szöveg
4.2. Ellátást Igénybe vevő/Törvényes
képviselője tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti
– az szolgáltatást igénybevevő, illetve
törvényes képviselőjének a jogviszony
megszüntetésére vonatkozó bejelentése
alapján megállapított időpontban,
– ha a szolgáltatást igénybevevő a
Szolgáltatóval való együttműködést
megtagadja,
lehetetlenné
teszi,
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visszautasítja.
–

visszautasítja.
Jelen megállapodásnak a
törvényben
szabályozottak
történő felmondásával

szociális
alapján

A megállapodást az ellátást nyújtó
írásban az alábbi esetekben jogosult
felmondani:
a) ha az ellátott másik intézményben
történő elhelyezése indokolt vagy
további intézményi elhelyezési nem
indokolt,
Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott,
vagy a törvényes képviselője vitatja, az
arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés
jogellenességének megállapítása, ha azt
az ellátott, vagy a törvényes képviselője
vitatja.
Az ellátást nyújtó által közölt felmondás
esetén a felmondási idő 15 nap.
Az ellátott, vagy a törvényes képviselője
által között felmondás esetén a
felmondási idő mértéke az ellátott, vagy
a törvényes képviselője által a
felmondásban
megjelölt
időtartam.
Amennyiben
a
felmondásban
a
felmondási idő mértéke nem kerül
feltűntetésre, úgy a felmondási idő
mértéke 15 nap.
A terület ellátottjogi képviselője:

A terület ellátottjogi képviselője:

Dr. Kovács Ferenc
Vas megye ellátottjogi képviselője
Telefon: : 06-20-489-9569
E-mail: drkovacs.ferenc@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 1014-ig
Ügyfélfogadás
helyszíne:
Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 29.

Huszárné Török Katalin
Vas megye ellátottjogi képviselője
Telefon: : 06-20-489-9661
E-mail: torok.katalin@obdk.hu
Fogadóórája: Minden hónap első szerda 1014-ig
Ügyfélfogadás helyszíne: Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd
9970
Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
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TÁJÉKOZTATÓ
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács 2015. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező
szolgáltatásairól.
Tisztelt Társulási Tanács!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.)
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SzCsM rendelet határozza meg. Szentgotthárdon ezen intézmények: a Városi Gondozási
Központ Szentgotthárd, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd, valamint a
SZEOB Tótágas Bölcsőde.
A Gondozási Központban a szociális étkeztetést, nappali idősek klubját, házi
segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai ellátást,
támogató szolgáltatást biztosítják a rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni
ellátását a Tótágas Bölcsőde biztosítja, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a rászoruló
családok megsegítését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye látja el.
Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa, mindhárom intézmény ellátja a térség lakosságát.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik
tevékenységüket, munkájukat:
- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól.
- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények
- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
- Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai
munka részletes szempontjairól.

I. Városi Gondozási Központ
A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény
57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként
csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, önként vállalt
feladatként a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási
területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével),
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai
alapellátást nyújt.
Az ÖNKÉNT VÁLLALT feladatokat finanszírozási szerződés alapján látja el az intézmény.
A támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátásra a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatallal történt szerződéskötés, 2015. december 31-ig. A 2013. évi XXVII.
törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása:
állami feladat lett”, így a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012
(XI.13.) Korm. rendelet 4/A.§-a alapján 2013. július 01. napjától a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátását a Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság
a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot,
évenkénti finanszírozással, jelenleg 2015. december 31-ig.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szóban forgó
szolgáltatásai 2014. évben mennybe kerültek, illetve 2015. évre vonatkozóan mennyit
terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási
szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás:
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Szolgáltatások

Össz. költség

2014. tény

2015. terv

Pályázat

2014. tény

2015. terv

Társulás által
finanszírozott (ebből
X % Sztg.)
2014. tény

2015. terv

Támogató Szolgálat

13 067

14 297

8 550

8 500

1 650

2 529

Közösségi szolgálat

8 603

9 025

8 300

8 150

231

521

Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

7 745

8 002

1 590

1 688

3 621

3 152

A rendelkezésünkre álló információink alapján a támogató szolgálat és a közösségi
pszichiátriai alapellátás a jövőben a korábbi „normatív finanszírozási rendszerbe” megy át. A
szociális törvény 1993. évi III. törvény módosítására elfogadott 2015. évi CXXXIII. tv Az
egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló törvénybe már belekerült,
mint a központi költségvetésben meghatározott új feladatmutató. Az új finanszírozás
előreláthatólag megegyezik a pályázat keretében biztosított összeggel. Tudomásunk szerint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feltételei sem változnak, továbbra is állami feladat
marad, a jelenlegi megbízás feltételrendszerével.
Az előterjesztés készítői továbbra sem javasolják megszűntetni a nem kötelező szociális
szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál. A főbb indokok:
- Mivel a szolgáltatások kapcsolatban vannak egymással, a nem kötelező szociális
ellátások megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai
létszámát meg kell emelni az egyik oldalon – miközben ha egyes eddig önként vállalt
szolgáltatások megszüntetésre kerülnek 2016. évtől, úgy álláshelyek is megszűnnek
melyek felmentéssel járó kiadásai az intézményt és a fenntartót fogják terhelni
- Minden települési önkormányzat köteles gondoskodni a házi segítségnyújtás
működtetéséről, 1 fő szakképzett szociális gondozó alkalmazásával. 1 fő szakképzett
szociális gondozó bére járulékkal hozzávetőlegesen 1.9 M Ft/év. Ebben az esetben
ugyanakkor a szolgáltatás csak egy műszakban és csak hétfőtől – péntekig működhető.
(Helyettesítés illetve a hétvégi ellátás nem lenne megoldott, az további költséget
jelentene.) Így a községekben az eddigi megszokott ellátás felét kapnák a rászorultak.
- A finanszírozási szerződések felmondásának és a szolgáltatások leépítésének hosszú
távú következménye lehet, hogy sem Szentgotthárdnak, sem a kistérségi
településeknek nem lesz reális esélyük arra, hogy a jövőben pályázatot nyújtsanak be
és befogadást nyerjenek ezen szolgáltatások vonatkozásában az ellátási terület
megszerzése céljából.
- A nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak
a kistérség településein élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének
megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma
rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból
álló szociális ellátórendszer! Ezek az ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett
működve hatékonyak igazán. Mindez nem csak az ellátás és az ellátottak
szempontjából igaz, de a foglalkoztatás oldaláról is.
SZOLGÁLTATÁSOK
1. Házi segítségnyújtás
Sztg.

ELLÁTOTTAK 2014. december 31-én / fő
60
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Kistérség
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Sztg.
Kistérség
3. Közösségi Pszichiátriai alapellátás
Sztg.
Kistérség
4. Támogató Szolgálat
Sztg.
Kistérség

26
29
13
30
14
21
9

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ szolgáltatásait részletesen
mutatja be.

II. SZEOB TÓTÁGAS BŐLCSŐDE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta
lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja.
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait 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, személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei
módszertani levél útmutatásai alapján végzik.
Az intézmény a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, azon gyermekek számára,
akiknek szülei, munkavégzésük, munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban, képzésben
való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
Jelenleg a Bölcsőde 4 csoporttal működik, 68 férőhellyel, az elmúlt időszakban történt
korszerűsítési munkáknak köszönhetően a mai modern kornak megfelelő környezetben
történik a kisgyermekek nevelése.
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok,
feladatok alapján végzi tevékenységét.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást,
amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és köznevelési
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is
ellát.
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Az intézmény a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett
egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít (lásd:
játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai
felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a
Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskeresők segítése stb.)
A Szolgálat szakmai munkája során biztosítja:
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
- a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,
- a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a
gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely 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. Az 1997. évi XXXI. tv.
(Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, ezen belül
a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2) bekezdés kimondja, hogy a települési
önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa „A személyes
gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi
Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól” szóló tájékoztatót megismerte és
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető
Uhor Anita intézményvezető

Szentgotthárd, 2015. augusztus 19.
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Huszár Gábor
elnök

1. sz. melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz.: 164-1/2015.
Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi Gondozási
Központ által működtetett szolgáltatásokról
Dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége
A Városi Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény 57.
§ (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül 2015-ben kötelezően
ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali idősek klubját,
önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és
közösségi pszichiátriai alapellátást működtet.
A Gondozási Központ valamennyi szolgáltatása az Arany János út 1. szám alatti
akadálymentesített épületben működik.
Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala által kiadott hatályos VAC/SZGY/785-4/2013. számú, 2013.
október 21. napján jogerőre emelkedett működési engedéllyel, valamint a VAC/SZGY/6752/2014. számú, 2014. június 20. napján jogerőre emelkedett engedélyes szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozatlan időre szóló határozatokkal.
Ellátási terület:
1.) Szentgotthárd Város Közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális
étkeztetés, Nappali Idősek Klubja
2.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén
működtetett szolgáltatások: Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
települések kivételével) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató szolgálat, Közösségi
Pszichiátriai alapellátás.
Ellátandó célcsoport: A működési területen élő időskorúak, egészségügyi és szociális
problémával küzdő aktív korúak, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai
betegségben szenvedő lakosok.
Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő.
Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás részfoglalkozású, 4 fő megbízási szerződéssel
foglalkoztatott álláshely.
Intézményi alkalmazottak létszáma jelenleg: 36 fő. Ebből 30 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órás
részfoglalkozású közalkalmazott, 3 fő megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel
foglalkoztatott. (1 fő 4 órás megbízási szerződéses közösségi gondozói álláshely, betöltése
folyamatban.)
A Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatást az 1. számú táblázat
szemlélteti.
A szakalkalmazottak 2 fő szociális gondozó kivételével rendelkeznek az 1/2000. SZCSM
rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges
szakképesítéssel, így a szakképzettségi arány: 94 %-os.
A hiányzó szakképesítések megszerzése folyamatban van.
A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő főiskolai, 2 fő egyetemi, 3 fő emelt
színtű, a többiek pedig középfokú szakképesítéssel rendelkeznek.
A szakvizsgázottak létszáma 5 fő.
A szakalkalmazottak rendelkeznek az NCSSZI Képzési Igazgatósága által kiadott működési
nyilvántartási számmal.
A szakdolgozók az éves továbbképzési terv és a 9/2002.(VIII.4.) SZCSM rendeletben
meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken.
Továbbképzési követelményét valamennyi alkalmazott teljesítette az előírt továbbképzési
ciklusban.
A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 1 főnek van határozott idejű közalkalmazotti
kinevezése, a többieké határozatlan idejű.
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Gyed miatt tartósan távollévők száma: 1 fő.
Táppénz - terhesség miatt tartósan távollévők száma: 1 fő.
2015-ben közalkalmazotti jogviszonyban 3 fő felvételére és 2 fő létszám megszűntetésére
került sor.
Nyugállományba vonulás miatt 1 főnek szűnik meg a jogviszonya 2015. november 30-val.
(klubvezető)
Közfoglalkoztatás keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk.
Intézményünk lehetőséget biztosít a diákok részére iskolai közösségi szolgálat teljesítésére.
2014-ben 5 fő, 2015-ben ezidáig 5 fő teljesített közösségi szolgálatot.
A diákok által végzett tevékenységek: rendezvények lebonyolításában való segédkezés,
műsorszolgáltatás, idősekkel való foglalkozás – kártyázás, társasjátékozás, sétálás,
beszélgetés, felolvasás, stb., terítés, intézményi udvar és park takarítása, stb.
1. számú táblázat
Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása
Szakfeladat

Létszám
Főfoglalkozású

Megbízási
szerződés
vállalkozási
-------

Létszám
Szakmai Technikai és
adminisztratív

Nappali idősek klubja 10
6
4
Szociális étkeztetés
1
1
--Házi segítségnyújtás 10
10
--Szentgotthárd
Házi segítségnyújtás 2
2
4
--Kistérség
Jelzőrendszeres házi 2
--2
--segítségnyújtás
Támogató szolgálat
4
--3
1
Közösségi
1
3
5
pszichiátriai
1
alapellátás
Mindösszesen:
30
6
31
5
2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása
2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások
2.1.1. Étkeztetés
E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1
adag meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT rendelete
szabályozza.
Az ebédet az intézmény egyéb főzőhely keretében, 2014. március 01-től a JUST Food Kft.
által működtetett Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt
élelmezés jelenlegi ára: normál ebéd: 704 Ft, diétás ebéd: 736 Ft, a reggeli: 286 Ft.
A szolgáltatás keretében normál illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is
igényelhető.
A szolgáltatás gyakorlati lebonyolításához 2 db váltó éthordó szükséges. A szolgáltató által a
névre szóló éthordókba kiadagolt ebédeket egyrészt az igénylő saját maga viszi el a
kiszállítást követően az intézményből, másrészt 2015. 04.13-tól az intézmény 2 db gépkocsija
– LNU:623 Renault Kangó és MZS:931 Dacia duster - szállítja ki Szentgotthárdon és a
csatolt településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu,
Farkasfa, Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra.
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A szolgáltató váltás következménye, hogy jelentős mértékben javult az étkeztetés mennyisége
és minősége is.
A szolgáltatás további minőségének javulását eredményezte az új autó forgalomba helyezése,
mivel lecsökkent az ebédek kiszállítási ideje.
A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. Étkezés
2015. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:
● ebéd szállítás nélkül: 600 Ft/nap/adag
● ebéd szállítással: 720Ft/nap/adag
Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok
miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott.
Ellátotti létszámadatok
● Étkezés 2015 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő
(Ebből 125 fő vidéki szociális étkező 45 fő az Idősek Klubja étkezői létszáma)
● 2014. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 168 fő. (Létszám kiszállítással:
128,17 fő, létszám helyben étkező: 39,55 fő)
● Az ellátottak létszáma a 2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 176 fő (138 fő
vidéki étkező+ 38 fő klubétkező)
● Étkeztetést igénybevevő vidéki étkezők létszáma: 138 fő.
A 138 főből:
 86 fő nő (62,3 %) és 52 fő férfi (37,7 %)
 53 fő egyedül él (38,4 %), 85 fő házastárssal/családtaggal él (61,6 %). Az egyedül
élők közül 34 fő nő (64,2 %), 19 fő férfi (35,8 %).
 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 122 fő (88,4 %), rokkantnyugdíjas 7 fő
(5,1 %), munkanélküli 9 fő (6,5 %)
 a szolgáltatásért 6 fő nem fizet személyi térítési díjat
2014-ben 35 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 13 fő, lemondta az ellátást 15 fő,
bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 7 fő.
2. számú táblázat
Étkeztetést igénybe vevők adatai 2011-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések alapján.
Ellátottak száma a tárgyév Az
ellátásért
A tárgyév folyamán
XII. 31-én
térítési díjat
Év
ellátásba ellátásból
nem
fizetők
vettek
kikerülők Összesen Férfi
Nő
fizetők
száma
száma
száma
száma
2011
28
35
125
49
76
123
2
2012
28
28
125
48
77
119
6
2013
31
39
117
41
76
109
8
2014
56
35
138
52
86
132
6
Étkeztetést igénybevevők 2015. július 31-ai létszáma:
- 136 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg)
- 38 fő helyben étkező (idősek klubja)
2.2.1. Nappali Idősek Klubja
A klub feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális egészségi és
mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.
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A klubot azok az idősek vehetik igénybe, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre,
hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak
tartják.
A klub folyamatosan, 7 napos nyitva tartással üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő. A klub nyitva
tartás: hétfőtől vasárnapig 7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig tart. A szolgáltatás az ellátott
egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.
2015 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai
1. Étkeztetés intézményi térítési díja:
ebéd: 600 Ft/fő/nap
reggeli: 250 Ft/fő/nap
2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 190 Ft/fő/nap
A klub által biztosított szolgáltatások
•Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést
(reggelit és ebédet), helyben történő fogyasztással. 33 fő napi rendszerességgel étkezik 5 fő
időközönként, 2 fő ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 12-13 fő
igényli. Az ellátottak közül 3 fő diabeteszes, 1 fő epekímélő étkezést igényelt.
•Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás,
tévénézés, zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)
•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor,
vérnyomás, testsúlymérés, tüdőszűrés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése,
stb.)
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő.
Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban.
Pszichés megbetegedésben: 11 fő (27%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 23 fő
(56%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 14 fő (34%), mozgásszervi
megbetegedés: 11 fő (27%), alkohol okozta problémák: 4 fő (10%), emésztőrendszeri
megbetegedésben: 5 fő (12%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 18 fő (44%), demencia
megbetegedésben: 3 fő (7%), daganatos megbetegedésben 6 fő (14%) érintett.
Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi
pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás
igénybevételére. Jelenleg 9 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 6 fő pedig támogató szolgáltatásban.
•A klub rendelkezik automata mosógéppel és vasalóval, így a személyes holmik mosása,
mosatása és vasalása biztosított
•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi
zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha
igénylik. Rendszeresen 5-6 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten,
csütörtöki napokon, általában 6-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt
megjelenést és tisztaságérzetet
•Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek,
közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.)
•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása
•Mentálhigiénés gondozás, támogatás
•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti,
karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek
Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő
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megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös
megtekintése, stb.
•A klubban az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend szabályozza
Ellátotti létszám adatok:
2015. normatíva igénylés szerinti létszám: 45 fő
2014.évi normatíva elszámolás szerinti létszám: 41 fő (40,87)
2014. évi normatíva igénylés szerinti létszám: 50 fő.
2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 41 fő.
2014-ben 4 fő került ellátásba és 5 fő került ki az ellátásból.
A nemek aránya 14 fő férfi (34%) és 27 fő nő (66%).
3. számú táblázat
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én
Korcsoport
18 - 39 éves
40 - 59 éves
60 - 69 éves
70 -79 éves
80 Összesen

Férfi
1
5
3
3
2
14

Nő
1
1
6
12
7
27

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 14 fő férfi és 27 fő női ellátott vette igénybe.
A kliensek többsége 3 korcsoportból -, 60-69, 70-79, 80 év felettiekből kerül ki.
A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb
eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven
felüliek is az ellátottak 21 %-t teszik ki. Az átlag életkor a nőknél 72 év a férfiaknál 64 év. A
tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 66
%-a egyedül él, ebből 70 %-a özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de
kevesen élnek együtt a családjukkal.
A 41 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása:
Öregségi nyugellátásban részesül: 31 fő (76%), rokkantsági ellátásban: 5 fő (13%)
rehabilitációs ellátásban: 3 fő (7%), Közfoglalkoztatott: 1 fő (2%), jövedelem nélküli
ellátásban: 1 fő (2%).
Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A
klub szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (9 fő) is igénybe veszi,
ebből kifolyólag adódnak konfliktusok.
A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó
képességüket, el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és
szükség van arra, hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család
nem tudja megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet
igénybe.
Napi rendszerességgel: 1 fő gondozónői kísérettel, 2 fő speciális kerékpárral, 1 fő elektromos
kerekesszékkel érkezik a klubba.
4. számú táblázat
Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2011-től – 2014-ig. az
éves statisztikai jelentés alapján.
Év

A tárgyév folyamán

Ellátottak száma a tárgyév XII. Az ellátásért térítési
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díjat

31-én

2011
2012
2013
2014

ellátásba
vettek
száma
5
3
5
4

ellátásból
kikerülők
száma
8
7
9
5

Összesen

Férfi

Nő

fizetők
száma

50
46
42
41

19
16
14
14

31
30
28
27

50
46
41
40

nem
fizetők
száma
1
1

A táblázatból megfigyelhető, hogy kétszer annyi a női ellátottak száma mint a férfiaké, ennek
oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké.
2014-ban 5 főnek szűnt meg az ellátása, 3 fő meghalt, 1 fő tartós bentlakásos intézménybe
került, 1fő nem igényelte tovább az ellátást.
2015. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 40 fő
2.2.2. Házi segítségnyújtás
●A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és
Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.
Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása
érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően a
igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében 2010. szeptember 03-tól az intézményvezetőtől
megkért és általa kiadott gondozási szükséglet fennállásáról szóló szakvélemény alapján
biztosítja.
A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelete 5. számú melléklete alapján a gondozási szükséglet
fennállásának ponthatárai:
Az irányadó gondozási szükséglet:
0-19 pont →házi segítségnyújtás nem biztosítható
20-25 pont → 1 óra gondozás biztosítható
26-30 pont → 2 óra gondozás biztosítható
31-35 pont → 3 óra gondozás biztosítható
36-40 pont → 4 óra gondozás biztosítható
40 pont felett → 4 órát meghaladó-ellátás nem biztosítható, bentlakásos intézményi ellátás
indokolt.
●Feladata: az igénybevevő saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásának a
segítése
Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló
személyek számára, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem
tudnak gondoskodni róluk.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. ( I. 7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete szerint a :
A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
1.1. információnyújtás, tanácsadás
1.2. mentális támogatás
1.3. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
1.4. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
1.5. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
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1.6. segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:
2.1. mosdatás
2.2. fürdetés
2.3. öltöztetés
2.4. ágyazás, ágyhúzás
2.5. inkontinens beteg ellátása
2.6. haj, arcszőrzet ápolás
2.7. száj, fog és protézis ápolás
2.8. körömápolás, bőrápolás
3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
3.1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
3.2. mosás
3.3. vasalás
4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
4.1. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
4.3. mosogatás
4.4. ruhajavítás
4.5. közkútról, fúrtkútról vízhordás
4.6. befűtés, tüzelő behordása kályhához
4.7. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
5. A fizikai támogatás körében:
5.1. etetés, itatás
5.2. mozgatás ágyban
5.3. felfekvéskezelése
5.4. sebellátás
5.5. gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
5.6. vérnyomás és vércukor mérése
5.7. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
5.8. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, használat
betanítása,karbantartásában való segítségnyújtás
6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése”
● Működési engedély szerinti éves ellátható személyek száma: 108 fő (2011. október 03-tól)
A gondozó szolgálat 7 napos munkarendben dolgozik. A gondozást hivatásos és szükség
esetén társadalmi gondozók végzik.
● Az igénybevevők részére a szolgáltatást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban nyújtunk, az a napi 4 órát nem haladhatja meg.
5. sz.táblázat
Az intézményvezető által kiadott szakvélemények kimutatása 2010-től 2014-ig.
Év

Megállapított gondozási szükséglet időtartama
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2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

4 óra
11
14
6
12
12

3 óra
9
4
3
6
4

2 óra
14
6
10
9
13

1 óra
3
4
10
5
11

Összesen
37
28
29
32
40

A gondozási tevékenységek közül az 1 órás gondozási szükséglet keretében a bevásárlást, a
ruházat tisztántartását, a gyógyszer felíratást és beszerzést, valamint a kiadagolást igénylik.
Míg a magasabb gondozási szükségletek esetében a teljes körű, napi háromszori gondozást
veszik igénybe, kihasználva a maximálisan megállapítható 4 órát.
● A szolgáltatás egyéni jövedelemtől függően térítési díj köteles.
A házi segítségnyújtás 2015. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:
1000 Ft/óra.
Házi segítségnyújtás 2015. évre tervezett átlagos ellátotti létszám: 60 fő
2014. évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 61 fő (61,21 )
Ellátottak létszáma a 2014. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 86 fő
Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 26 fő
Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 60 fő
- az ellátásba kerültek létszáma: 39 fő. Ebből 31 fő a szentgotthárdi és 8 fő a kistérségi
ellátott.
- az ellátásból kikerültek létszáma: 28 fő. Ebből 19 fő a szentgotthárdi és 9 fő a kistérségi
ellátott.
A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 26 fő településenkénti kimutatása:
1. körzet: Felsőszölnök 1 fő, Szakonyfalu 0 fő, Alsószölnök 2 fő.
2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 0 fő, Rönök 2 fő, Nemesmedves 0 fő.
3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 8 fő, Magyarlak 3 fő
Az igénylések gyakran párosulnak az intézmény által nyújtott más szolgáltatások
igénylésével.
Szentgotthárdon:
10 fő csak gondozást, 50 fő pedig a gondozás mellett étkeztetést, 18 fő jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást is igényel.
Kistérségben:
19 fő csak gondozást, 7 fő pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is igényel.
Házi segítségnyújtás igénybevevők 2015. július 30-ai létszáma: 84 fő
Ebből kistérségi ellátott: 27 fő
Szentgotthárdi ellátott: 57 fő
Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2010-től 2014-ig az éves statisztikai jelentések
alapján:
6. számú táblázat
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Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma
település
2010.12.31.
2011.12.31.
2012.12.31.
2013.01.31.
2014.12.31.
Szentgotthárd
59
51
49
48
60
Felsőszölnök
5
3
2
1
1
Alsószölnök
5
1
1
1
2
Szakonyfalu
1
Rönök
2
2
Vasszentmihály 4
4
2
3
3
Nemesmedves
Rátót
1
1
1
3
4
Gasztony
1
1
1
Rábagyarmat
2
3
4
5
3
Csörötnek
6
7
11
9
8
Magyarlak
8
6
3
3
3
Kétvölgy
2
Apátistvánfalva 4
Orfalu
Kistérség
39
26
27
27
26
összesen:
Összesen:
98
77
74
75
86
A vizsgált 2010-2014-es időszakban az ellátotti létszám a 2010-es esztendőt követően stagnált
a társult településeken, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés után 2014-ben emelkedés
mutatkozik.
Látható az is, hogy míg egyes településeken -Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat- szinte
már 1 fő gondozónő jelenléte vált szükségessé, addig más településeken, egyáltalán nem,
vagy csak elvétve igényelik a szolgáltatást, mint pl. Rönök, Nemesmedves, Gasztony, Szakony,
és a kiválást megelőzően Orfalu.
Házi segítségnyújtás 2014. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti
megosztása:
Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között
van.
Az ellátottak 92 %-a (79 fő) 65 éven felüli, ebből 66 % 80 év feletti. Az ellátottak 6 % -a
aggkorú.
Szentgotthárdon az ellátotti létszám 60 fő, ebből 13 fő férfi, 47 fő nő :
Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 26 fő, ebből 5 fő férfi és 21 fő nő.
Az ellátottak kor és nem szerinti eloszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy az országra
jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak
között nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 75-80%-a egyedül él,
gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából
részt vállalni.
7. számú táblázat
2014. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása
Település

Szentgotthárd

Kistérség

életkor

férfi

férfi

nő

nő
29

40-59 éves

-

1 fő

60-64 éves

2 fő

1 fő

65-69 éves

1 fő
2 fő

-

-

2 fő

70-74 éves

1 fő

5 fő

75-79 éves

2 fő

10 fő

1 fő

1 fő
5 fő

80-89 éves

6 fő

28 fő

2 fő

11 fő

90 év feletti

2 fő

2 fő

-

1 fő

Összes:

13 fő

47 fő

5 fő

21 fő

A szolgáltatást igénybevevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel
az öregségi illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya alacsonyabb, ők
elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.
Megállapítható, hogy egyre inkább emelkedik azon kliensek száma, akik a délelőtti ellátáson
kívül a délutáni/esti gondozást is igénylik egészségi állapotukból kifolyólag, amely
értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és tárgyi feltételek igénybevételét.
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezt a szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló
életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők
biztonságérzetét erősítsük és a szükséges szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb
biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását, megelőzzük.
2013.-as évben a működtetésben bekövetkező változások
A 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése szerint „ A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása: állami feladat lett.”
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 ( XI.13.) Korm. rendelet
4/A.§-a alapján 2013. július 01 napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását
a Főigazgatóság biztosítja.
A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás
keretében láttatja el a feladatot.
8. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt feladatmutató
Működési támogatás
összege
Ténylegesen teljesített
feladatmutató
Kiutalt
támogatási
összegből
visszafizetendő

2013. / I. félév

2013. / II. félév

2014. /I. félév

2014. / II. félév

60 db
975 847 Ft

49 db
844 142 Ft

49 db
844 142

49db
844 142

46,63 db

44,29 db

41,11

41

165 748 Ft

50 831 Ft

98 357

99 728

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db.
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A rendelkezésre álló jelzőkészülékek- 3 db kivételével- a kétirányú kommunikációs
feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell.
A 2015. évi finanszírozási szerződés száma: SZERZ-X-391/2014.
Szerződés időtartama: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig → a X-1015/2014.
iktatószámú szerződésmódosítás alapján.
2015. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék.
A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti
épületben található.
A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő
jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül
köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést
kezdeményezzen.
Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának
jogosultsági feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.

Szociálisan rászorult az:
● Aki egyedül él és életkora 65 év felett van,
● Aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
● Aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát.
2014. december 31.-én kihelyezett készülékek száma: 42 db
Ebből: 13 db a kistérségben
29 db Szentgotthárdon van kihelyezve és valamennyien szociálisan rászorultak.
2014. december 31-én ellátást igénylők szociális rászorultság szerinti megoszlása
○ Egyedül élő 65 év feletti személy: 33 fő
○ Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy: 4 fő
○ Egyedül élő pszichiátriai beteg: 1 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti: 4 fő
○ Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg: Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 25 fő (18 fő Szentgotthárdon, 7 fő
kistérség településein)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2015. július 31-én: 47 fő
Szentgotthárd: 36 fő
Kistérség: 11 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2010-től 2014-ig az éves
statisztikai jelentések alapján.
9. számú táblázat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylők létszáma
település
Szentgotthárd
Felsőszölnök

2010.12.31.
36
-

2011.12.31.
33
-

2012.12.31.
31
-

2013.01.31.
27
-

2014.12.31.
29
31

Alsószölnök
3
1
1
1
1
Szakonyfalu
1
1
Rönök
1
1
1
1
1
Vasszentmihály 1
1
1
1
1
Nemesmedves
Rátót
1
1
1
1
1
Gasztony
1
Rábagyarmat
1
1
Csörötnek
6
7
7
6
3
Magyarlak
9
5
5
4
5
Kétvölgy
Apátistvánfalva Orrfalu
Kistérség
23
16
16
16
13
összesen:
Összesen:
59
49
43
43
42
Az ellátotti létszám tekintetében 2011-ben drasztikus csökkenés volt tapasztalható. Az ezt
megelőző években maximális kihasználtsággal működött a szolgáltatás.
A kistérség településein 2011-ben háromszor annyi megszűnés volt, mint felvétel. 2012-ben
felvétel nem történt, viszont megszűnés sem. Ugyanez a stagnálás mondható el a 2013.-2014
évben is a társult településeken, ugyanannyi felvétel történt, mint megszűnés. Szentgotthárdon
a vizsgált időszakban közel azonos ki és belépés látható.
10. számú táblázat
2010.-2014. évben az ellátásból kikerült személyek száma, és a kikerülés oka:
Kikerülés oka :
1 – elhalálozás
2 - bentlakásos
kerülés

intézménybe

3 - kórházba kerülés
4 - saját kérésre
5 - gondozó, hozzátartozó
kérésére
6 - alkalmatlanság a rendszer
kezelésére
7 –egyéb pl. elköltözés

Összesen:

2010. év
12 fő
2 fő

2011. év
10 fő
-

2012. év
5 fő
3 fő

2013. év
8fő
1 fő

2014. év
7 fő
3 fő

Össz.
42 fő
9 fő

1 fő
2 fő
-

8 fő
-

1 fő
2 fő
-

1 fő
-

1 fő
1 fő

3 fő
13 fő
1 fő

-

-

-

1 fő

-

1 fő

5 fő
22 fő

5 fő
23 fő

1 fő
12 fő

2 fő
13 fő

12 fő

13 fő
82 fő

A megszűnések 50-51 %-a az ellátott halála miatt, 30 % - a bentlakásos intézményi elhelyezés
ill. kórházba kerülés vagy elköltözés miatt szüntette meg a szolgáltatást. A saját kérés, mint
ok mögött ( 16 % ) a kliens a térítési díj emelkedését nevezte meg. Elmondhatjuk, hogy azon
ellátottak, akik már igénylik a szolgáltatást elégedettek az ellátással, a szolgáltatás elérte
célját. Szakmai szemmel ebből arra következtetek, hogy ragaszkodnak a szolgáltatáshoz,
biztonságérzetüket jelentős mértékben befolyásolja.
2015-ben a Társulási Tanács 8/2015. számú Önkormányzati Társulási Tanácsi határozata által
jóváhagyott intézményi terítési díj
1) szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap
2) szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap.
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Minden igénylő fizet térítési díjat, a törvény által előírt határösszegig.
2010-től 2014-ig felére csökkent a kistérségi igénylők száma. a Szentgotthárdi ellátottak
létszáma közel azonos. Mint a házi segítségnyújtásnál, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében is, a kistérség települései között nagy szóródás mutatkozik.
E szolgáltatás tekintetében is vannak olyan települések, mint, Csörötnek, Magyarlak, akik a
kistérségi igénylőknek 60-70 %-át tették ki a vizsgált időszakban.
Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Gasztony, Apátistvánfalva, Orrfalu, Kétvölgy, Rátót,
Vasszentmihály, Gasztony, Rábagyarmat, Rönök, illetve Alsószölnökön egyáltalán nem vagy
csak egy-egy ellátott igényelte a szolgáltatást.
Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai
jellemző, az ellátottak 75 %- a nő, 25 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év felettiek
aránya a legmagasabb.
11. számú táblázat
Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2010-2014 között
Összesen
segítségkérések
száma

krízishelyzet

egyéb ok

téves
riasztás amelynél
kiszállás történt

higiénés
szükséglet

Betegség,
rosszullét

elesés

pszichés
probléma

év hónap
2010.

3

15

21

5

14

8

1

67

2011.

17

7

35

9

-

-

3

71

2012.

11

13

22

11

3

1

-

61

2013.

2

12

15

4

3

-

1

37

2014

0

8

12

50

3

2

-

75

Összesen

33

55

105

79

23

11

5

311

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 311 esetben került sor
segítségkérésre.
Ebből:
33 esetben pszichés probléma ( 10,61 %)
55 esetben elesés ( 17,69 %)
105 esetben betegség, rosszullét, (33,76 %)
79 esetben higiénés szükséglet, (25,4 %)
miatt kérték a segítséget
11 esetben egyéb ok, (3,54 %)
5 esetben krízishelyzet (1,6 %)
23 esetben téves riasztás, (7,4 %)
A riasztások legnagyobb százaléka valamilyen egészségügyi probléma, betegség, rosszullét,
szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. A pszichés riasztások zavartság, félelem,
ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria
betegek, akik bíznak, számítanak a szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is
riasztás. A kliensek elmondása alapján az egyetlen segítségforrást, ezekben az esetekben, a
készülék megléte jelentette számukra. A higiénés riasztások mögött ágyban fekvő,
inkontinenciával küzdő ellátottak segélykérései vannak. A téves riasztások száma, számunkra
olyan jelentéssel bír, hogy a kliensek használják, hordják a készüléket. A krízishelyzetek
teszik ki a legkevesebb százalékát a riasztásoknak, de egyetlen krízishelyzet megoldása is
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mérhetetlen jelentőséggel bír a szolgáltatás fontossága szempontjából, mely a kliensek
biztonságérzetét jelentősen növeli.

2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás
A közösségi pszichiátriai alapellátás 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján
finanszírozási szerződéssel működik 2015. december 31-ig.
A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig.
A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január
1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerint fognak támogatásban részesülni.
2015. évi finanszírozási szerződés száma: PSZ-018/5-2011.
2015. évre vállalt feladatmutató: 41
A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy ellátást igénylő személyt minél tovább
megtartsa az eddigi életterében, segítséget, illetve támogatást nyújtson az ellátást igénylő és
szűkebb környezete részére. A szolgáltatás során hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott
gondozást kínálunk, melynek során építünk az ellátottak aktív és felelős részvételére,
valamint a természetes közösségi erőforrásokra. A szolgáltatás hatékony biztosítása
érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának megnyerése. Célunk elkerülni
a kirekesztettséget és az izolációt, a betegek állapotában a visszaesések un. relapszusok száma
csökkenjen a korai figyelmeztető tünetek korai észlelésével. A közösségi gondozók a
szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a
munkatársaknak biztosított szolgálati telefon.
Klienseink számára a csoportokat heti egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi
helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: irodalmi csoport, zeneterápia, kreatív – kézműves
csoport, személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.
A közösségi ellátás működése óta klienseink mentális egészségben és önellátási
folyamatukban pozitív irányban indultak el változások.
Számos kisebb eredményt könyvelhetünk el. Klienseinknél mentális állapot rosszabbodás
nem alakult ki, annak ellenére, hogy többségüknél voltak nehézségek, problémák az elmúlt
időszakban is. A pszichiátriai osztályon eltöltött napok száma jelentősen csökkent,
rendszeressé vált a szükséges szakorvosi vizsgálatokon történő megjelenés. Sikerült a
betegségbelátással kapcsolatban fontossá tenni számukra a rendszeres gyógyszerezés
fontosságát és a korai figyelmeztető jelek felismerését. (pszichoedukációs csoport)
A szolgálat munkatársai számos esetben segítséget nyújtottak klienseink szociális ügyeinek
intézésében (méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély, átmeneti segély, lakásfenntartási
támogatás stb.). Klienseink közül többen álláskeresőként nyilvántartottak a Munkaügyi
Központnál, többen képzésben, átképzésben vettek részt. A különböző készségfejlesztésekkel
(kommunikációs, stresszkezelés, problémamegoldó folyamat, szociális készségek, életvezetés
támogatása) klienseink elfogadóbbak, nyitottabbak, együttműködőbbek lettek. Mint tudjuk, a
pszichiátriai betegekre jellemző a bizalmatlanság, az ellenségeskedés, a betegségtudat hiánya,
az elutasítás, a motiválatlanság. Sikerült őket kimozdítanunk otthonukból, a közösségi
csoportokon egyre többen vesznek részt. A klienseink közül egyre többen veszik igénybe a
Városi Gondozási Központ Idősek klubjának szolgáltatásait, a támogató szolgáltatást, a házi
segítségnyújtást és az étkeztetést. Ebben mutatkozik meg az integrált intézmény jelentősége,
hiszen a különböző gondozási formák, egymásra épülnek, az egyéni szükségletekhez
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igazodva, minden korosztály számára, egy intézményen belül tud komplex segítséget
nyújtani.
A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki több társszervezettel (Polgármesteri
Hivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi Központ, Gyámhivatal,
hivatásos gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató FŐKEFE Nonprofit
KFt. stb.). Az intézmények között az információáramlás rendszeres annak érdekében, hogy az
ellátás folyamatos legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva.
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
12. számú táblázat
A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2010-től 2014-ig, az éves
statisztikai jelentések alapján
Közösségi pszichiátriai alapellátás
2010.12.31
Település
Szentgotthárd
33
Csörötnek
8
Rönök
2
Kétvölgy
2
Alsószölnök
1
Apátistvánfalva
1
Magyarlak
3
Összesen
50

2011.12.31

34
8
2
2
1
1
2
50

2012.12.31

33
6
2
2
2
1
2
48

2013.12.31

36
5
2
2
2
1
2
50

2014.12.31

30
5
2
2
2
1
2
44

2014. december 31-én összesen 44 ellátottunk volt, amelynek 68 %-a Szentgotthárd, 32 %-a
kistérség területéről. Ebből 61 % a nők aránya (27 fő) és 39 % a férfiak aránya (17 fő). A
finanszírozási szerződés által támogatott ellátotti létszám 44 fő. Az ellátottak közül 9 fő vette
igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 4 fő az
étkeztetést és 1 fő a házi segítségnyújtást, 1 fő a támogató szolgáltatást.
A 2014-es évben az ellátásból kiesettek száma 7 fő, az új felvételesek száma 1 fő volt. Az
ellátottak 73 %-a családban él, míg 27 %-a egyedül.
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2014. december 31én.
 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 27 fő
 BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós
megbetegedések: 16 fő
 BNO F 40-42: Fóbiák – szorongásos kórképek: 1 fő
Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 61 %-a, depressziós
megbetegedésben szenved 36 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb
arányt. Ez a jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális
megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik még szükségességét a szociális
segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal.
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Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én

A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak
teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (45 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban
jelen vannak (27%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 20 %. Az
ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, közülük csak 3 fő
dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett
munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.
Közfoglalkoztatási programba 3 fő került be. 2 fő volt, aki semmilyen pénzbeli juttatásban
nem részesült.
Feladatmutató igények teljesülése
13. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt támogatási
összegből
visszafizetendő

2009.év

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

2014. év

40

40

40

40

41

42

8.000.000 8.000.000
Ft
Ft
40,13
45,86

8.000.000
Ft
49,65

8.000.000
Ft
48,68

8.150.000 8.300.00
Ft
Ft
49,57
44,70

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Az elmúlt évek során az ellátotti létszám emelkedésével fokozatosan növekedett a ténylegesen
teljesített feladatmutató is.
2015. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 44 fő
Szentgotthárd: 30 fő
Kistérség: 14 fő

2.2.5.Támogató Szolgálat
A támogató szolgálat 2009. január 01-től a befogadott pályázatok alapján finanszírozási
szerződéssel működik 2015. december 31-ig.
A finanszírozási időszak: 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig.
A finanszírozás kiszámíthatóságának biztosítása érdekében a pályázati rendszer 2016. január
1-jétől megszüntetésre kerül, és a fenntartók a költségvetési törvény által meghatározott
feltételek szerint fognak támogatásban részesülni.
2015. évi finanszírozási szerződés száma: TSZ-030/4-2011.
2015. évre vállalt feladatmutató 3200
Ebből – szállító szolgáltatásra vállalt feladatmutató: 1800
- személyi segítésre vállalt feladatmutató: 1400
A támogató szolgáltatás feladata, hogy a mozgásszervi-, értelmi-, hallási-, látási-, halmozottan
fogyatékos, valamint autista személyeknek biztosítsa a fogyatékkal élő személyek igényeinek
megfelelő szolgáltatásokat: személyi segítést és személyi szállítást, információ –
tanácsadásnyújtást, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél
teljesebb mértékben lakókörnyezetükben valósuljon meg.
Szolgáltatásunkat egyrészt szociális rászorultság alapján egyedül vagy családban élő,
önmaguk ellátására nem képes súlyosan fogyatékos személyek, másrészt szociálisan nem
rászorultak, piaci alapon igényelhetik.
Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül
Feladatmutató igények teljesülése
14. számú táblázat
Finanszírozási
szerződés alapján
Vállalt
feladatmutató
Működési
támogatás összege
Ténylegesen
teljesített
feladatmutató
Kiutalt támogatási
összegből
visszafizetendő

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

3300

3400

3200

3200

3371

3200

8.040.000 8.220.000
Ft
Ft
7074,21
7637,78

7.860.000
Ft
7601,29

8.550.000 8.848.500
Ft
Ft
6845,1831 5832,6735

8.550.000
Ft
4838,85

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0F

2013, 2014-ben a ténylegesen teljesített feladatmutató csökkenése azzal is magyarázható,
hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet változása miatt 1 kiskorú ellátott 2013. májusától, továbbá
1 kiskorú ellátott 2013. decemberétől a továbbiakban szociálisan nem rászorultként veheti
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igénybe a szolgáltatásokat. A gyermekek állapotában változás nem történt, a szociális
rászorultság hiánya a jogszabályváltozás miatt következett be. A szociálisan rászorult és nem
rászorult kiskorú gyermekek szállítása fele-fele arányban – a szállítási kapacitás szinte 100%os kihasználásával - rendszeresen történik hétköznaponként az erre kijelölt oktatási
intézménybe, mivel ez helyileg nem megoldott.
A ténylegesen teljesített feladatmutató minden évben meghaladta a szerződésben vállalt
feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.
15. számú táblázat
Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2011- től 2014-ig az éves statisztikai jelentések
alapján
Támogató szolgálat

Település
Szentgotthárd
Csörötnek
Rönök
Magyarlak
Rábagyarmat
Szakonyfalu
Rátót
Összesen:

2010.12.31

2011.12.31

2012.12.31

2013.12.31

2014.12.31

22
4
1
2
1
1
0
31

24
4
1
3
1
1
1
35

21
4
1
3
1
1
1
32

24
3
1
2
2
2
0
34

21
3
1
3
2
0
0
30

A 2014-es évben az ellátásból kiesett 12 fő elhalálozás, szociális intézménybe költözés miatt.
Új felvételes 8 fő volt.
A támogató szolgáltatást igénybevevők közül 14 fő egyedül, 15 fő családban és 1 fő szociális
intézményben él.
16. számú táblázat
2014. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján
2014. december 31-i ellátotti létszám: 30 fő
Szociálisan rászorult
Szentgotthárd 8 fő

Szociálisan nem rászorult
13 fő

Magyarlak

3 fő

0 fő

Csörötnek

0 fő

3 fő

Rönök

1 fő

0 fő

Rábagyarmat 0 fő

2 fő

Összesen

18 fő

12 fő
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Az ellátottak 70 %-a Szentgotthárdon él, míg 30 %-uk a kistérségben. A fogyatékosság típusa
szerint: értelmi fogyatékos 5 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 3 fő, halmozottan sérült 0 fő,
egyéb kategória: 1 fő.
Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2014. december 31-én
Ellátottak korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlása
2014. XII. 31.-én (30 fő)
Támogató szolgálat

5

Fő

4
3
2

nő
ffi.
nő
ffi.
nő
ffi.
nő
ffi.
nő
65-69 év közötti
70-74 év közötti
70-74 év közötti
75-79 év közötti
75-79 év közötti
80-89 év közötti
80-89 év közötti
90- év feletti
90- év feletti

14-17 év közötti fiú
14-17 év közötti lány
18-39 év közötti ffi.
18-39 év közötti nő
40-59 év közötti ffi.
40-59 év közötti nő
60-64 év közötti ffi.
60-64 év közötti nő
65-69 év közötti ffi.

0

0-5 év közötti fiú
0-5 év közötti lány
6-13 év közötti fiú
6-13 év közötti lány

1

A szolgáltatásokat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek, és az idős generáció veszi
igénybe.
Térítési díjat minden ellátott fizet.
Az életkori összetétel alapján két korosztály domináns ellátottaink körében, a kiskorú
gyermekek és az idős generáció. A fogyatékkal élő kiskorú gyermekek számára a speciális
fejlesztésük érdekében Szombathelyen és Jákon lévő közoktatási intézményekhez való eljutás
elősegítésében nyújt segítséget a Szolgálat napi szinten, ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi
szinten nem biztosított a sérült gyermekek speciális ellátása.
Fontos, hogy a szolgálat a szállító szolgáltatással hozzájárult ahhoz, hogy két kiskorú
gyermek 4 év folyamatos fejlesztés eredményeként integrált keretek között kezdhette meg az
iskolai oktatást. A súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára mértékben nem
mérhető segítség a szállítás megoldása, mivel a szülőknek lehetőségük nyílt újból visszatérni
a munkaerő piacra.
Az inaktív korosztály, az idősebb generáció ellátottaink legnagyobb arányát képviseli, akinek
döntő többsége elsősorban a személyi segítést, az egészségügyi intézményekhez való eljutást
és a temető járatot veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden
hónap 2. és utolsó péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott
megállóhelyeken szállnak fel az igénylők.
A szolgálat rendelkezik egy Renault Trafic Pahe 115 típusú 8+1 férőhelyes mikrobusszal,
amely alkalmas kerekes székes személyek szállítására is. Rendelkezik mobil rámpával, 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS
rendszerrel, kötelező és casco biztosítással, valamint a gépkocsi karbantartása a szervízhálózat
által folyamatos.

Támogató Szolgáltatás 2015. évi díjelőírásai
1, Szociálisan rászorultak esetében:
 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 130 Ft/km.
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a) heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km,
b) munkaidőn túl, illetve hétvégén és ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítás
kilométerdíja: 150 Ft/km.
 Személyi segítés intézményi térítési díja: 750 Ft/óra
2, Szociálisan nem rászorultak esetében
 Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km, kivéve heti rendszeres közoktatási intézménybe
szállítás esetén: 100 Ft/km
 Személyi segítés óradíja: 1500 Ft/óra.
2015. július 31-én az ellátotti létszám: 29 fő
Szentgotthárd: 21 fő
Kistérség: 8 fő
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága a finanszírozási szerződéssel működtetett
szolgáltatások vonatkozásában minden évben helyszíni ellenőrzést folytatott le, az
igénybevett támogatások fenntartó által benyújtott elszámolásáról. Az ellenőrzési
jegyzőkönyvek hiányosságot nem tártak fel, a benyújtott elszámolásokkal kapcsolatosan
kifogást nem emeltek, így az egyes szolgáltatások vonatkozásában elszámolási hiba miatt
visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.
2.3. Jövőbeni célok, feladatok








Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások
vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek megtartása, ennek
érdekében a személyi és tárgyi feltételek szükség szerinti biztosítása.
A szolgáltatások működtetéséhez használt szállító járművek: étkeztetésnél – Renault
Kango – 6 éves, Támogató szolgálatnál - Renault Trafic – 8 éves – szükség szerinti
cseréje.
A gépkocsik magas életkora, valamint a jelentős napi igénybevétel miatt a
karbantartási költségek folyamatosan emelkednek, fenntartásuk egyre több
költségvetési forrást igényel, ezért célszerű 2016-ban és 2017-ben tervezni a
cseréjüket.
Házi segítségnyújtás szakfeladaton a fokozatosan egyre több gondozási órát igénylő
dementálódott ellátotti létszámhoz viszonyítva a jelenleg rendelkezésre álló minimális
szakmai létszámkeret 1-2 fővel történő növelése, fejlesztése, hogy a távollétek idején
(táppénz, szabadság, szabadnap, továbbképzés, stb.) se jelentsen gondot a folyamatos
munkaszervezés.
Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés
lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek
nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje.

Szentgotthárd, 2015. augusztus 07.
Tisztelettel:
Fábián Béláné
Intézményvezető
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2. sz. Melléklet
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EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS
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INTÉZMÉNYEGYSÉG -VEZETŐI
BESZÁMOLÓ
A 2014/2015-ÖS NEVELÉSI ÉVRŐL

Dr. Dancseczné Kovács Tünde
Szentgotthárd, 2015. augusztus 10.
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Bevezetés
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait 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, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza.
Mindezeken kívül „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” című
módszertanlevél útmutatója, valamint A gyökerek és szárnyak nevű közös pedagógiai
program alapján folyik az intézmény szakmai munkája.
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését biztosítjuk, azon
gyermekek számára, akiknek szülei, munkavégzésük, munkaerő- piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A Tótágas Bölcsődében a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a
szülő munkarendjéhez igazodik, 12 órás nyitva tartási renddel. A bölcsőde, a családban
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 4 csoportban 54
férőhelyen biztosította. Az alapító okirat módosítása (2014.06.12.) óta 68 férőhelyen 5
csoportszobában nyílik erre lehetőség.
Nevelő munkánk során törekszünk arra, hogy szeretetteljes környezetben harmonikusan
fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. A derűs, oldott és szeretetteljes légkör,
mely csoportjaink mindennapjait meghatározza, a különösen nehéz adaptációs időszak
nehézségeinek feldolgozását is segíti.
A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek szinte minden réteget
képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak,
szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére
nyílik lehetőség.
Intézményünknek különösen fontos a jó színvonalú szolgáltatás, mely úgy gondolom
megfelelő hatékonysággal és kihasználtsággal működik, hisz nem kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatként a fenntartó nagy anyagi terhet vállal magára.
A gyermekek szülei a város munkahelyei mellett a szomszédos ausztriai településeken
vállalnak munkát.
Felvételi kérelmük benyújtásakor döntő indok, hogy mindkét szülő dolgozik, de nagyon
fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is (gyermekét egyedül nevelő szülő,
ingerszegény elhanyagolt környezet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több
gyermek, fogyatékos gyermek a családban). Gondozó-nevelő munkánk alapját a
gyermekvédelem preventív funkciója jelenti, hiszen nevelőink minden cselekedetükben
preventív feladatot látnak el, ezzel nagy mértékben segítik a gyermekek egészséges
szocializációját. Bár a szülők anyagi, családi gondjait nem tudjuk megoldani, a gyermekek
gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására.
A családok értékrendjének, szokásainak elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a
közös pontok megtalálása, egyeztetése együttműködésünk alapját képezik.
Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei intézményegységben
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Feladat ellátási
megnevezése

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

hely

Felvehető maximális
gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok
száma

4

Bölcsődés s gyermekek
létszáma
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
Hátrányos helyzetű
Három vagy több
gyermekes család
gyermeke

01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

37

38

39

49

2

2

2

2

1
2

2

1

2

A 5014/2015-ös nevelési évben 49 gyermek felvételére került sor, férőhely hiány miatt
gyermeket eltanácsolni nem kellett. Május 31-ig 2 gyermek bölcsődei jogviszonya szűnt meg
a család Szentgotthárdról való elköltözése miatt. Ebből a létszámból szeptember 1-től 26
gyermek vesz részt az óvodai nevelésben. Az óvodába való átmenetet igyekszünk
megkönnyíteni azzal, hogy az óvodapedagógusok felkeresik a bölcsődében az óvodába menő
gyermekeket és tájékozódnak fejlettségi szintjükről, szokásrendszerükről, lehetőség nyílik a
tapasztalatok átadására. A gyermekek a saját gondozónőjükkel együtt meglátogatják a leendő
óvodai csoportszobát, a leendő óvónénit. Ismerkedési lehetőséget teremt az intézmény által
szervezett közösösen megtartott gyermeknap.
2.2 adattábla, csoportonkénti kimutatás
a csoport
típusa
Misi mókus csecsemő
csoportok

Napsugár

tipegő

Sün Balázs

vegyes

Pöttyös
Katica

vegyes

01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

6

7

7

11

12

12

12

14

10

10

12

11

9

9

10

13
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A 15/1998 NM rendelet 40. § (2) (3) bekezdése szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát,
mely radikális változást jelent 2010 júliusától. Míg korábban 40 férőhelyen alkalmanként
120-140%-ra voltunk feltöltve, a törvény megjelenését követően maximalizálták és életkorhoz
kötötték az egyes csoportokba felvehetők számát.
Így ettől az időponttól és jelenleg is a 4 csoportban – egy 12 fős, három 14 fős - végezzük a
gyermekek napközbeni ellátását. A 12 fős csoportban kizárólag 2 év alatti gyermekeket
nevelünk-gondozunk.
A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást
vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú
nyilvántartásban. Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az
intézményegység-vezetőnek.
A 2015/2016-os nevelési évre a mai napig 24 gyermek felvételét kérték a szülők. A felvétel
eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Szeptember hónapban 41 gyermekkel tudjuk a
nevelési évet elindítani.
Felvétel során elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon
való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan
hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést,
gondozást, étkezést.
2.2. adattábla, bölcsődei felvételek a 2014/2015-ös nevelési évre (2015. május 31-i adatok)
A2014/2015. Nemek aránya
A gyermekek korösszetétele
nevelési évre
37
beiratkozott
20
11- 19hó
gyermekek
fiúk lányok hetes18
36 és a
létszáma
10

hnp
SZEOB Tótágas
Bölcsődéje.

49

22

27

hnp

hnp

felet
t

3

͟29

17

2.3.adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2014/2015-ös nevelési évre (2015.
május 31-i adatok)

Hónapok

Szeptember
Október
November
December

Beíratott gyermekek
száma, akik ellátásban
részesültek és az adott
hónapban 10 napnál
többet nem hiányoztak
összesen (fő)
2014.
2015.
35
33
39
38

Férőhely hány %a

2014.
84%
65%
83%
68%

2015.

Havi
beíratott
létszám
2014 2015
..
.
37
38
39
39

Nyitvatartási napok

2015
22
21
20
17
46

Január
Február
Március
Április
Május

36
34
34
41
45

72%
67%
75%
76%
80%

40
41
41
45
49

20
20
22
20
19

A statisztikai adatokból jó látható, hogy a kihasználtság, a feltöltöttség bizonyos hullámzást
mutat. A férőhelyek feltöltése folyamatos, melynek befolyásoló tényezője a szülők munkába
állásának ideje, illetve meghatározó a gyermekek betöltött életkora.
A létszámok alakulását az adott hónapokban, lényegesen meghatározza a gyermekek
egészségi állapota, bizonyos fertőző betegségekkel szembeni fokozott érzékenységük.
Kimutatás a férőhely kihasználtságáról havi megoszlásban 2014

100%
80%
60%
40%
20%
0%

84%

83%
65%

Szeptember

Oktober

November

68%

December

Férőhely kihasználtság

Kimutatás a férőhely kihasználtságáról havi megoszlásban
2015
85%
80%
75%
70%
65%
60%

72%

75%

76%

Március

Április

80%

67%

Január

Február

Május

Férőhely kihasználtság

A bölcsődei nevelés-gondozás alatt, a gondozás minden percében nevelünk. A gondozás
során a nevelő törekszik, az önállósági törekvések ösztönzésére, a kompetencia érzés
átélésére. A gyermek napirendjét a szabadjáték és az irányított programok határozzák meg,
melyek tapasztalatszerzésre, szociális, kognitív képességek fejlődésére adnak lehetőséget.
3. adattábla, bölcsődei gondozási díjak összegéről a 2014/2015-ös nevelési évre (2015.
május 31-i adatok)
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HÓNAP

A
A
Gondozási
gondozási gyerekek díj fizetése
BEÍRATO
száma
díjból
alól
TT
származó akik után mentesülő
GYEREK
gondozás
összes
gyermeke
i díjat
bevétel Ft.
k száma
fizettek

SZEPTEMB
ER

37

227.630 Ft

31

6

OKTÓBER

38

294.995 Ft

30

8

NOVEMBE
R

39

243.060 Ft

31

8

DECEMBE
R

39

245.300 Ft

32

7

JANUÁR

40

204.980 Ft

33

7

FEBRUÁR

41

223.305 FT

35

6

MÁRCIUS

41

317 450 Ft

35

6

ÁPRILIS

45

265 745 Ft

38

7

MÁJUS

49

341 274 Ft

42

7

A fenntartó a 2014/2015-ös nevelési évre az előző évre kiszabott napidíjakat hagyta jóvá. A
gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, valamint 3 vagy több gyermeket és a tartósan beteg gyermeket nevelő családok.
Éves szinten összesen 2.064.270,- Ft bevétel származott a gondozási térítési díj fizetéséből,
amivel a fenntartó az intézet működési kiadásaihoz járult hozzá.
4.Adattábla a bölcsődei programok, szülői kapcsolatok ünnepek, nevelés nélküli
munkanapról
Megnevezése

Népmese világnapja:
nagycsoportos
óvodások mesét
báboztak el a
bölcsődéseknek
Magyar nyelv napja:

IDŐPONT

Részt vevő
gyermekek
létszáma

HÓ

NAP

A program
ideje tól-ig

2014.
szeptember

30.

10.00-11.00

37

13.

30 perc

minden

2014.

Részt vevő
szülők
létszáma

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma
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zenehallgatás,
(élő
gitár kísérettel
népdalok
meghallgatása),
éneklése
Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink (Mikulás,
karácsony, Farsang,
Húsvét,
Bölcsőde kóstolgató: az
újonnan érkező
gyermekeknek
Gyermeknap a Játékvár
Óvodával közösen
Nevelés nélküli
munkanap: Bölcsődék
Napjáról megemlékezés

november

gyermek

az ünnephez közeli
időpontokban

minden
gyermek

2015.
április

18.

9.00-11.00

12

26

2015. máj.

30.

14.00 -18.30

280

250

2015. ápr.

21.

100
Dr Szabó
Ágnes,Gyenesdi
ás Bölcsőde
kisgyermekneve
lői

Szakmai
továbbképzés,
tapasztalatcsere

5. Adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról

Dátum
hó

2014.08.

Megnevezése

15.

SZEOB Tótágas
Bölcsődéje

204.11.

05.

szülői értekezletek
újonnan érkező
gyermekek
szüleinek

SZMSZ,
Házirend,
napirend
ismertetése,

összevont szülői
értekezlet

beszoktatás
tapasztalatainak
összegzése,
programnaptár
ismertetése

Érdekképviseleti
Fórum Értekezlete

2014/ 2015 okt.
és aug.

2015.05.

Tartalma

nap

27.

Szülőcsoportos
beszélgetések

alakuló ülés

Részt
vevő
szülők
száma

Részt vevők

39

igazgató,
int.egységvezető,
minden
kisgyermekn
evelő

45

int.egységvezető,
minden
kisgyermekn
evelő

2

értékelő ülés
tájékoztatás a
gyermekek főbb
fejlődési, érési
folyamatairól

26

2
kisgyermeknevelő
saját
gondozónő

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét
ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek
az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál, az ellátást érintő kifogások
orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói
kötelezettségszegése esetén. Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek
panasszal, a fórumnak, panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie.
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Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott szülői
értekezletén 2014 augusztus

Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott szülői
értekezletén 2014 oktober

27,0%
73,0%
15,0%

85,0%

Részt vett

Nem vett részt

Részvétel a SZEOB Tótágas Bölcsödéjében tartott szülői
értekezleten 2014-i nevelési évben

Részt vett

Nem vett részt

21,0%
79,0%

Részt vett

Nem vett részt

A szülők és a nevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása, elengedhetetlen feltétele a
gyermekek harmonikus fejlődésének. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a szülők a
kapcsolattartás csoportos formáira is tartanak igényt. Az éves munkatervben meghatározott
feladatok megvalósításáról feljegyzést készítünk.
6.1 Személyi és tárgyi feltételek
A bölcsőde statisztikai személyi állománya: 12 fő (9 kisgyermeknevelő, 3 fő technikai
dolgozó). A technikai dolgozók a gyermekek felügyeletét látják el és felelnek az épület
tisztaságáért.
A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM
rendelet által meghatározott személyi feltételeknek. Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő
neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő” és felmenő rendszerben, törvényileg
meghatározott 7 órás csúsztatott munkarendben. Kilenc fő kisgyermeknevelőből 2 fő
rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Két fő kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult, helyüket
sikerült fiatal, OKJ-s képesítéssel rendelkező kollégákkal feltölteni.
6.2. Tárgyi feltételek
A gyermekek életteréül szolgáló csoportszobák közül kettőben sikerült a régi, kopott,
elhasználódott gyermek asztalokat, székeket, a nyitott és zárt polcokat, játszószőnyegeket
lecserélni és ezáltal esztétikusabbá tenni a tárgyi feltételeket. A szobák berendezése
gyermekbarát, esztétikus, melyet a nevelők hangulatossá varázsolnak az évszaknak, vagy
éppen aktuális ünnepnek megfelelő dekorációkkal. Játékeszközök a gyermekek életkori
sajátosságainak, valamint a szakmai előírásoknak megfelelőek.
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A 2013-as évben lefolyt szakmai ellenőrzés során kifogásolt bölcsődei udvarrész lekerítése
megtörtént, költségét az intézményi költségvetési forrásból fedeztük. Az épület északi része
térburkolatot kapott, a játszóudvaron lévő játékkészletünket szeretnénk korszerű
játékeszközökkel bővíteni, mely esetleg a bölcsődei ellátás iránti igényt erősíthetné.
7. Továbbképzés
A kisgyermeknevelők továbbképzése az intézmény által elkészített továbbképzési terv szerint
történik, 6 év alatt kell továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni, a 60 kredit pontot
megszerezni.
A továbbképzési rendszer átalakul, az Európai Unió által finanszírozott, ingyenes képzéseken
lehet részt venni. Két fő kivételével minden szakdolgozónak 2013-ba kezdődött az új
továbbképzési időszaka, 2019-re kell megszerezniük a kreditpontokat. A 2014/2015-ös évben
2 kisgyermeknevelő vett részt akkreditált továbbképzésen, melynek költségét részben
pályázati, részben intézményi költségvetésből fedeztük. (lásd intézményvezetői beszámoló).
Szakmai folyóiratok, házi továbbképzés keretében is igyekszünk a szakmai tudásunkat
fejleszteni. A 2014-es évben megtartott házi továbbképzésen, a kisgyermeknevelők
egészségfejlesztésének lehetőségéről és a bölcsődés korú gyermekek társas kapcsolatainak
alakulásáról tartott 2 nevelő előadást.
8. Szakmai munka
A bölcsődei nevelés gondozás minden tevékenységével a gyermekek személyiségének teljes
kibontakoztatását igyekszik megvalósítani. A szakmai irányelvek betartásával és
alkalmazásával végezzük a gyermekek ellátását. Munkánkban érvényesül más etnikumhoz,
kisebbséghez tartozás elfogadásának elve.
A nevelők meleg, szeretetteljes odafordulással a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait,
fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukat figyelembe véve segítik fejlődésüket.
Minden esetben érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja egészséges,
nyitott és boldog gyermekeket nevelni, figyelembe véve, hogy eltérő adottságokkal és
képességekkel, fejlődési ütemmel, olykor az optimálistól jelentős lemaradással küszködve
kell pedagógiai módszereinket az egyénekhez igazítani.
A gyermekek érzelmi biztonságát növeli a személyi és tárgyi állandóság, a saját gondozónő
rendszer, a folyamatos és rugalmas napirend. Munkánkban érvényesül a fokozatosság, a
pozitívumok erősítése, a rendszeresség elve. Az adaptációs időszak nehézségei után
gyermekeink, derűsek, aktívak és a világra nyitottak. A szülőkkel való együttműködésünk
partneri, a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte.
Fontosak a napi találkozások, ahol lehetőség van információk átadására, esetleges problémák
megbeszélésére. A kapcsolattartás formái: családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet,
írásos tájékoztatók. A családokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, bizalommal fordulnak
hozzánk, látják, hogy gyermekeik jól érzik magukat, folyamatos fejlődésük biztosított. A
gyermekek fejlődését, érési folyamatait a nevelők folyamatosan nyomon követik, a fejlődési
lapon a gyermek 1 éves kora alatt havonta, 1 év felett 3 havonta vezetik. Szülő számára
biztosított a dokumentumokba való betekintés.
A gyermekek nagy része az édesanya közreműködésével és jelenlétében kezdte meg bölcsődei
életét, mely nagymértékben megkönnyítette a beilleszkedésüket, a számukra idegen, olykor
riasztónak tűnő világ elfogadását.
A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításával, az egyéni igények fegyelembe
vételével segítik a kultúrhigiénés szokások mielőbbi kialakulását. Mindezt jól szervezett
napirend segítségével érik el, melyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét,
sorrendjét és a várakozási idő a lehető leg- rövidebb. Fürdőszobákban a felszerelt plusz
mosdók használatával ki tudjuk iktatni a felesleges várakozási időt. Az éves munkatervben
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az egészséges életmód megalapozására helyeztük a hangsúlyt; gyümölcs és zöldségnapokat
tartottunk, az alkotótevékenységek (színezés, gyurmázás, ragasztás) a zöldségek, gyümölcsök
köré épültek, tornaszobában, szabadban több mozgásos játék jelent meg a napirendben.
Egészségmegőrzéshez kapcsoló témában hívtunk előadott, Dr Krekó Kata. Csatlakoztunk a
papírgyűjtéshez a szülők bevonásával, a nagyobb gyermekeknek a hulladék
újrahasznosításáról próbáltak ismeretet adni a kisgyermeknevelők.
A gyermekek egészségügyi ellátását dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos látja el, minden
reggel vizitel a csoportokban, negyedévente fejtetvességi vizsgálatot végez, a
szűrővizsgálatok eredményét dokumentáljuk.
Megkülönböztetett figyelemmel és többlet törődéssel segítjük a nehezen szocializálódó,
lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését. A gyermekek kiegyensúlyozott
fejlődése érdekében, ha szükséges állandó folyamatos kapcsolatot tartunk a
családgondozóval, védőnővel. Gyermekvédelmi felelősünk minden év elején felméri a
hátrányos helyzetű gyermekeket, a lehetséges támogatások eléréséhez információt ad a
szülőknek, rászoruló családoknak alkalmanként felajánlásokat (ruha, cipő) oszt ki,
életvezetési tanácsokat ad. Havonként megtartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
koordinációs ülésein részt vesz, a tavalyi évben 2 alkalommal pedagógiai jellemzést készített
a szolgálat kérésére.
Összegzés
Napjainkban jelentős változások zajlanak a napközbeni kisgyermek ellátás területén.
Munkánkat nagy odaadással és megalapozott szakmai tudással végezzük. Egy igen érzékeny
korosztály ellátását bízzák ránk a szülők, ahol a tévedésnek, hibázásnak helye nincs, ahol csak
a mindenek feletti elfogadás, az együttműködés és megértés dominálhat.
Szeretném megköszönni folyamatos támogatásukat, hogy minden feltételt biztosítottak ahhoz,
hogy nyugodt körülmények között végezhessük munkánkat.
Szentgotthárd, 2015. augusztus 10.

Dr. Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető
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3.sz. Melléklet

BESZÁMOLÓ
A
SZENTGOTTHÁRDI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény
szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végzi .
2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal
Szombathelyi Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi, a gyermekjóléti
szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő szolgáltatást.
A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és
intézmények együttese, amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség
megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt gyermeknek a saját
családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek számára azt a
védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi
szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E
szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak.
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai :
Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti
rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az
esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen
felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket
tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a
lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő,
nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudjuk
egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az
esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai
számára 2014-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.
2014. 03. 05-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az
Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.
Intézményünk 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2014ben a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2014. évben több alkalommal
vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából. Az év során az egyes
gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszéltük a módszertani
feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során
szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget.
2014. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A
megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ellátása, Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek kialakítása
a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társ szakmák munkájának összehangolása, egymás
segítése.
2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt
szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal
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Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban
veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes konzultációra is
sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat az év
során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont kiskorúak
ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2014-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mint szakmai – gyermekvédelmi, mint
szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének
képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének
javítására, ha az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület, a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa maximális pozitív
irányú figyelme és segítsége nélkül.
2014. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási
Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, egy esetben volt közös
intézkedésünk. Ennek fő oka, a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása,
illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása.
Ezen javulás 2015. évben már nem mondható el, hisz folyamatosan jelzéssel éltek a
gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos deviáns magatartást
mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban van.
2014. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hat alkalommal valósult meg
szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság
keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és
egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a
közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés
– oktatás, a civil szervezetek szakmai területeit.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a
helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes
szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került.
A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2014-ben megvalósítottuk a tartós
élelmiszergyűjtést. 2014. év november- december hónapjában a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. Szolgálatunk számára felajánlott
tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő
családok körben kiosztottuk. Ezen felül Szolgálatunk ruha adományokkal, és háztartási
eszközök felajánlásával is segítette a családokat. Valamint a Szolgálatunk által a keres kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.
A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének bemutatása:
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.
A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok,
a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a
helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri
tagok intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő
Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a
prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő
információkat megosszuk egymással. Az információk rögzítése a feladatok meghatározása és
elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek között. A Családvédelmi Egészségnevelő és
Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül, igyekeztünk a meghívottak számára szakmai
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segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban előadásokat szerveztünk, ahol szakmai
identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, hatékony információhoz juthattak feladataik
ellátása terén. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozattuk a jelzőrendszeri tagokat az
aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszéltük minden szakmai
egység vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak
jelenleg 41 tagja van. A jelzőrendszer tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több
esetben sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.:
gyámhatóság felé irányított jelzést.
Csoportfoglalkozások ismertetése 2014 évben:
Bármilyen korosztállyal végzett csoportmunka nem csodaszer ugyan, nem képes a világ
megváltására, de alkalmas arra, hogy örömet adjon gyermekeknek, megtanítsa Őket, hogyan
találják meg önmagukat és másokat az egyre jobban elidegenedett világunkban.
Intézményünk a lelki telefon segély szolgáltatásokhoz hasonlóan, „anonim” módon képes
segítséget nyújtani az ún. facebook oldalon, tanácsadás, meghallgatás, komplex
segítségnyújtás kapcsán. Elmondható, hogy 2014. évben folyamatosan kértek segítséget a
hozzánk fordulók, leginkább lelki – mentális túlterheltség problémájával, de előfordult, hogy
nem várt várandóság miatt is tanácsadást kellett nyújtanunk, vagy csupán beszélgetést
igényelt a kliens. Tapasztalatunk, hogy az internetes felületen a gyakran súlyos problémákkal
küzdő személyek könnyebben kérnek segítséget, mivel a szemtől - szembeni helyzet
frusztráló hatású lehet, gondjaikat nehezebben fogalmazzák meg, vannak, akik elutasítják a
személyes kontaktot. Nekik ideális helyzetet teremthet az említett felületen való
kommunikáció, szorongás csökkentő módszer.
Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2014-ben:
Krízisesetek:
2013. évhez képest (11 gyermek) 2014.-ben évben 24 gyermek esetében krízis ellátásra volt
szükség súlyos gyermek veszélyeztetettség miatt. Vezető probléma a szülők közti kapcsolati
nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után több esetben életveszélyes állapotokhoz
vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozása is szükséges volt, a
bántalmazott szülőt, és gyermekét Védett Házba menekítettük. Következő súlyos szociális
probléma, mely azonnali intézkedést igényelt, ismeretlen helyről költözött családok, akik
gyermekeik lakhatását nem tudták megoldani, ezért anyaotthoni elhelyezést kezdeményeztünk
számukra, gyermekkorúak súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvő betegellátást
igényelt több esetkezelésünk, suiciditás is fennállt. Gyermekek fizikai ellátásának az
elhanyagolása miatt sürgős intézkedést kellett indikálnia Szolgálatunknak, annak érdekében,
hogy a gyermekek egészségügyi veszélyeztetettsége enyhüljön, lelki – mentális
veszélyeztetettség miatt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztünk a szülők kapcsolati
problémái miatt. Drog fogyasztás miatt is szükséges volt krízis ellátás bekapcsolása a
gyermek veszélyeztetettségének további megakadályozása miatt, szülő gyermek elleni fizikai,
mentális abuzus miatt, gyámhatósági intézkedés vált szükségessé, várandós anya
elhelyezéséről is krízis ellátás tekintetében kellett gondoskodnunk, mivel az anya hajléktalan
volt. Az esetek többségét jelen pillanatban is figyelemmel kísérjük, a családgondozás
megvalósul.
Védelembe vételek tapasztalatai
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2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 12 fő volt, mely 6 családot érintett. A
gyermekek veszélyeztetettsége főképp ebben az esetben is családi kapcsolati problémák miatt
alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos, és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak
élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. Járási Gyámhivatal felé a szükséges
felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk, a komplex szakvéleményt minden
esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.
Alapellátás célja, tapasztalatai: A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra
helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális
átalakuláson ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt
jelenti, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a
magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré
formálta azt. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése
érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik
felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében
támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket
akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő célunk a gyermekjóléti
szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt.
Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:
2014. évben 53 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal
kapcsolatban. Hosszabb – rövidebb ideig kapcsolatban voltunk ezen kiskorúakkal és az Őket
körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében
nyújtottunk segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.
2014. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati
nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan
hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák,
kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások
problémáinak kezelése valósult meg.
Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:
2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítása következtében a
szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti
Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás
szabálysértési eljárást von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási
támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig
indokoltságtól függően elrendelhetik a gyermekvédelembe vételét. Más deviáns
magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú párfogó felügyeleti ellátása is
megvalósulhat.
2014. évben összesen 8 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan
hiányzásokat. Tapasztalatuk szerint az ellátási területünkön a legtöbb jelzést a III. Béla
Szakképző Iskola és a Szentgotthárd és Térsége Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola
küldött. Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a jogszabályi előírásoknak
megfelelően küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó igazolatlan
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hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a
kapcsolatot a jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a
családi pótlékkal kapcsolatos változásokról.
2013/2014 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:
Szolgálatunk 2013/2014 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült,
hogy a jelzőrendszeri tagok 16 fő veszélyeztetett és 69 fő hátrányos helyzetű gyermeket és
25 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem jelentek
meg új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok szüleivel. A
tavalyi évhez viszonyítva, a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. A hátrányos
helyzetet jelentő probléma nagyobb arányban a gyermekek egészségi állapota, tartós
betegségei (cukorbetegség, szíveredetű betegség, asztmatikus megbetegedés, látás
rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori a
szülők válása következtében kialakuló anyagi problémák felmerülése. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek szüleinek alacsony iskolai végzettsége,
foglalkoztatási nehézségek és anyagi eredetű problémák is nehézséget jelentenek az adott
családnak.
Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi
környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem
biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont
nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető
körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez.
A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok
miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában.
Az Intézmény 2014-ben mindössze 1 nevelésbevett gyermek esetében tart kapcsolatot a
szülőjével. A gyermek családban való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos
mentális zavarral küzd, együttműködésre képtelen, ellátandó területünket elhagyta,
tudomásunk szerint külföldön tartózkodik.
Családba fogadás tapasztalatai:
A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok
miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja,
gondozza és nevelje.
Szolgálatunk 2014-ben összesen 3 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. 2
gyermek esetében az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. A 3
gyermek közül 2014 évben 2 esetben szűnt meg a családba fogadás a komplex
családgondozásnak köszönhetően. Kiskorúak eredeti családjukba visszakerülhettek, mivel a
szülők a korábbi rossz szociális helyzetűket korrigálták. Azóta főállású munkaviszonnyal,
lakhatással, biztos jövedelemmel rendelkeznek. Gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt.
2014-ben 1 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatban kerültünk, aki
kezdetben nem az ellátandó területünkön él, Magyarország keleti részéről költözött
Szentgotthárdra. A várandós édesanya rövid ideig élt barátoknál Szentgotthárdon, mivel
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helyzete miatt Szolgálatunk közbenjárása miatt anyaotthonos elhelyezést kaphatott. Tartós
ellátása, jogi, mentális, pszichológiai, egészségügyi, szociális megsegítése folyamatban van.
Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:
Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges hely biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai módszertani
programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális
ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére
segítséget nyújtunk problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális,
mentálhigiénés szaksegítséget intézményünktől azonnal igénybe vehet a kliens, jogi,
pszichológiai, stb… szaksegítséget továbbirányítással oldjuk meg. A kapcsolattartási
ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a
gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. Kérik a Szolgálatot,
hogy biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult, és kötelezett számára a nyugodt, stabil
helyzetben megvalósuló találkozások létrejöttét. 2014-ben 2 gyermek esetében biztosítottunk
kapcsolattartásra megfelelő helyet, és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden
esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.
Önkéntes munka
Szolgálatnál

lehetőségei

a

szentgotthárdi

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével
kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat
programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek tevékenységeinkkel
kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó
szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb
körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei
Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az
önkéntesek toborzásában.
Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba.
A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkénteseket, melyen kézműves,
kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek.
Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az
ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a
munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt
megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat.
Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból.
A Szolgálat programjain kívül klienseink körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben
érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.
Szolgálatunknál a 2014-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott
napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott vállalni. Ezzel
a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése továbbra is biztosított.
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2014 évben is folyamatosan vártuk az önkénteseket, 6 középiskolás diák jelentkezett a nyári
Menő- manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a
gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek
igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.
Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai
közé tartozik.
A 2014-es évben érdeklődés szintjén 11 fővel kerültünk kapcsolatba, 3 fő esetében konkrét
adóság kezelési támogatás, tanácsadás valósult meg. A 3 főből 2 esetben már 2013-ban
elkezdődött ezen szolgáltatás, mely sikeresen lezárult 2014-ben. 1 fő esetében pedig 2015-ben
fejeződött be az adósságkezelési szolgáltatás. 2015-től az adósságkezelési szolgáltatás
lehetőségét klienseink nem tudják igénybe venni, mivel a szociális törvény központilag
megszűntette.
Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata
2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen
felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét a családsegítő szolgáltatást ellátó
családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátató
kollégákkal az alapellátások terén is szoros a kapcsolatunk, hisz a gyermekek
hátrányaiknak, veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális
tanácsadás. Egy család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön
kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatással. 2014-ben számos új jelzés esetében mind a
gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó
együttesen vette fel a kapcsolatot a családokkal.
Prevenciós programok
Nyári gyermek tábor: 2014. nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári
táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok
anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig
tartott, naponta 31 gyermek töltötte náluk a szabadidejét, ebből 8 fő szentgotthárdi
kiskorú tölthette el hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a főszempontunk a tavalyi
évhez hasonlóan a gyermekek egymásközti pozitív együttműködésének fejlesztése volt.
Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a
humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével.
Házhoz Megy a Mikulás: 2014-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás
programunk. Összesen 21 gyermekhez látogatott el a Mikulás.
Játszóház: 2014-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen
nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a
foglalkozásokon. Decemberben a megváltó megszületése miatt képzőművészeti és
meseterápia alkalmazásával valósult meg a foglalkozás.
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Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik
segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a
településen.
Amennyiben lehetőség van rá minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt
ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve
felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2014-ben a
Falu gondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp a Vend vidék többszörösen
hátrányos helyzetben élő idős korosztályt évszaknak megfelelő ruházattal, melynek az abban
részesülők nagyon örültek. 2014. decemberében az előző években nem tapasztalható
összefogás hatására Szolgálatunkhoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer adomány érkezett,
melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében.
Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni klienseink számára,
melyre valóban szükségük volt.
Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben
élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a
felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a
Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti
Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket,
vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az éves során az adott iskola eszköz
elhasználódott.
Ifjúsági körút: 2014-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk
aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése”, akik az iskolai órák után
az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2014-ben havi 1 alkalommal
tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel
találkoztuk továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott
iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat
szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns
viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztunk.
Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint
a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak, az érdeklődök.
Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai:




2015 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós
programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani a
programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek
lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során
megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk
nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő
fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a továbbiakban
is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.
2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus
tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan
információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a
fiataloknak.
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2015-ben legfontosabb jövőbeli cél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladataikról és működési feltételeikről szóló
jogszabály megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított iskolai
szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális munka miben tud segítséget
nyújtani: - egy lehetőség a szociális munka keretein belül, mentálhigiénés
szaktudás felhasználásával, - a nevelési – oktatási intézményekbe járó
gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt
támogatást, azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi
kötelezettségei teljesítéséhez, - a nevelési – oktatási intézményekbe való
beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi
kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok megoldásában, - a
gyermek későbbi munkavállalásának kibontakozásának lehetőségében, - a
gyermek, a család, és a pedagógus szükségletének felismerésében, - a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzésében, - a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetésében, - nevelési problémák esetén a gyermeket és családot érintő
konfliktusok feloldásában.

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, melyet
folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal.

BESZÁMOLÓ
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. ÉVBEN
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A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a
családsegítés, amelyet az „1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szabályoz. „A családsegítés a 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.”
A munkánk során a kliens által elmondott valamint az esetkezelés során tapasztalt
problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a
segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése,
valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, enyhítése
érdekében.
A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a
család életterében családlátogatás keretében történik.
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a
rászoruló, nehézségekkel küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása
vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás során felvesszük a kapcsolatot és
együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival.
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A Szolgálat éves forgalma Szentgotthárdon 2014. évben (halmozott): 1446
2014. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 150 fő
A problémák megoszlása
A 2014-as év folyamán elsődlegesen ügyintézési nehézséget, fogalmaztak meg a családok.
Az anyagi probléma is hangsúlyon érződött. Az anyagi nehézség mögött egészségügyi
problémák álltak, de foglalkoztatási problémát is tapasztalni lehetett. Az egészségügyi
probléma megjelenése további anyagi nehézséget ró a családra (gyógyszerköltség, munkából
való kiesés, vizsgálatokra eljutás stb.) növelve ezzel a család kiadásait.
Nagy számban jelent meg az információhiány, mely megnehezítette egy - egy család
élethelyzetének pozitív változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a
családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, gyermeknevelési nehézség is.
Gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, családi összetétel
A korábbi évekkel szemben a gazdasági aktivitást tekintve olyan személyekkel kerültünk
kapcsolatba akik, aktívan dolgoztak. Az aktív dolgozók mellett az inaktív személyekkel
kerültünk még nagyobb számba kapcsolatba, ezen személyek állam általi ellátásokban
részesültek (ápolási díj, gyermekek után járó ellátások, nyugdíj, megváltozott munkaképesség
stb.). A munkanélküliek és eltartottak száma stagnált.
Az iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban
alacsony iskolai végzettségűek is megjelentek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
száma a tavalyi évhez képest csökkenést mutat.
Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, és egyedül élőkkel
kerültünk kapcsolatba, de jelentős az olyan családok száma, akik felnőtt korú
gyermekeikkel élnek együtt. Évek óta emelkedő tendenciát mutat az egy szülő által nevelt
kiskorú gyermekek száma. Megjelennek a többgenerációs családok is.
Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Szentgotthárd településen:
A 2014-es év folyamán 150 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az
egyszeri segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 59 esetben kerültünk új
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klienssel kapcsolatba. A kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a
nehézséggel küzdő személy önként felkereste a Szolgálatot. 47 személy, család vette igénybe
a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást. Ebből 3 személy adósságkezelési
szolgáltatást vett igénybe, 9 személy aktív korúak ellátásán belül rendszeres szociális
segélyben részesült, és 35 személy vette önkéntesen igénybe a családsegítő szolgáltatást.
Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. Több esetben
maga a kliensek saját maguk jelezték a problémát. A jelzett vagy hozott problémák
elsődlegesen ügyintézési jellegűek, emellett az anyagi probléma is jelen van, megjelent az
eladósodás. Sok család adósságcsapdában van, több közüzemi szolgáltatás esetében is
elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az adósságcsapából. A
foglalkoztatási probléma és egészségkárosodás, valamint az információhiánnyal is
gyakran találkozunk.
A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást
élethelyzetük jobbítása céljából. A segítségnyújtás folyamatában bevontunk
társszervezeteket valamint természetes támaszokat is.
Az adóssággal, hátralékkal küzdő családokat tájékoztatjuk az adósságkezelési
szolgáltatásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételiről.
Kapcsolatban állunk olyan személlyel is, aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, és
munkája sincsen. Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális
ellátórendszer.
A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok, hátralékok
csökkentésével kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük alapján milyen ellátásban
részesülhetnének, valamint az igényelhető ellátások feltételeit sem ismerik.
Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a
szükséges lépéseket a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Több
esetben tapasztaltuk, hogy az illető nem volt jogosult egészségügyi ellátásra, mert a TAJ
kártyája inaktív volt. Tájékoztattuk, hogy saját magának kell megfizetnie az
egészségbiztosítási járulékot, amennyiben pedig szociálisan rászoruló volt, úgy
továbbirányítottuk a Járási Hivatal felé, hogy igényelje meg az egészségügyi ellátásra való
jogosultságot.
Az ügyintézések folyamán különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal
kerültünk kapcsolatba (Szociálpolitikai osztály, Munkaügyi Központ, Lakásügyi osztály,
SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási
Központ, OEP, Karitász, Vöröskereszt stb.)
Az ügyintézések során közüzemi szolgáltatókkal, a klienssel közösen vettük fel a kapcsolatot,
hogy a hátralék és fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében részletfizetési
lehetőség igénylésében segítettünk. Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz való
hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott munkaképesség, gyermek után járó
ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési segély stb.)
érdekében hatóságokkal, szervekkel vettük fel a kapcsolatot, és segítettünk a klienseknek
kérelmek, adatlapok kitöltésében.
Országos egészségpénztártól igényelhető egyszeri segély igénylésében is segítséget
nyújtottunk.
A családsegítésen belül kapcsolatban álló személyek közül többen aktív korúak ellátásán
belül foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezen szociális ellátás feltétele,
hogy 30 napot igazoljon az ellátott, melyet közfoglalkoztatásba, munkaviszonyba töltöttbeleértve a háztartási munkát és az önkéntes munkát.
Egy személy a 2014-es év folyamán egy személy önkéntes munkában vett részt
Szolgálatunknál, hogy továbbra is jogosult legyen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.
Egy személy a tájékoztatásunk után háztartási munkában vett részt, egy ismerőse alkalmazta,
így szociális ellátása folyamatos volt. A Szolgálat tapasztalata, hogy az aktív korúak ellátásán
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belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek nehézséget okoz a 30
napos idő teljesítése.
Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget
jelent a családok anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha
bevételük nagyon alacsony, vagy nem volt. Az anyagi nehézség hátterében életvezetési
problémák is tapasztalhatók voltak. Az alkalmi munkák lehetősége is csökken, mellyel a
megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. A családok/egyének
annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a
családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a napi megélhetésért küzdenek. Az
esetek többségénél banki kölcsön/ök vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy
elmaradt közüzemi díjak kiegyenlítésére vett fel a család. Tanácsadás – életvezetési
tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások strukturálására. A
kliensekkel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, Szolgáltatókkal az
adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.
A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá
az anyagi nehézség csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe való
segítségnyújtás.
Tájékoztatjuk a családokat az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről,
valamint a szolgáltatás feltételeiről. Sajnos a családok súlyos anyagi problémákkal küzdenek,
nem tudják rendszeresen befizetni a közüzemi díjakat, így nem tudják az
adósságkezelési szolgáltatást igénybe venni. Ezen családok esetében folyamatos az
életvezetési tanácsadás, hogy kiadásaikat rendezni tudják.
A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek
látják a kiutat helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a
segítőbeszélgetésre Ezen esetkezelés során a kliensek motivációját felkeltjük, vagy
fenntartjuk a kialakult nehézségek megoldása érdekében.
Amennyiben szükséges továbbirányítjuk klienst a szükséges szervhez, szolgáltatóhoz.
Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre
nagyobb igény van a természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt
háztartási cikkek, bútorok közvetítése), szolgáltatások közvetítésére (telefonálás,
fénymásolás, fax küldése) áll.
Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá tette, hogy javaslattal
éltünk a szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás
megállapítása céljából.
Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a
támogatáshoz való hozzájutás segítésében.
A családsegítés keretében gondozott 35 családból 2 család esetében került sor lezárásra. A
lezárás hátterében egy család esetében élethelyzetének pozitív változása áll, és egy személy
esetében az együttműködés hiánya miatt is került sor lezárásra.
A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma az előző évekhez képest emelkedést
mutat. Ezen családok/személyek esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma
megoldása érdekében.
2014-ben 118 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve
ügyintézési nehézséggel, információhiánnyal, egészségügyi problémával, anyagi és
foglalkoztatási problémával találkoztunk. A problémáknak megfelelően történt az
esetkezelés. Ügyeik vitelében segítettünk, szükség esetén szolgáltatókkal, szervezetekkel
közös kapcsolatfelvétel valósult meg problémájuk megoldása érdekében, valamint
élethelyzetüknek megfelelő információkkal láttuk el a Szolgálathoz fordult személyeket. Ahol
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szükséges volt a jelzőrendszeri tagok is bevonásra kerültek. Az esetek többségében
természetbeni adományok hozzájutásában is segítettünk.
Az év folyamán 1 krízis helyzetbe került egyénnel kerültünk kapcsolatba.
A krízisbe került személy maga kért segítséget a Szolgálattól, családtagjai nem engedték
vissza a lakásba, ahol az állandó lakcíme volt. Lakhatása veszélyeztetetté vált, 1-2napot fedél
nélkül is töltött. Az élethelyzete rendezése érdekében felvettük a kapcsolatot az
önkormányzattal és SZET Kft-vel. Emellett hivatásos támogató személy is kirendelésre került
számára, a kliens kérésének megfelelően mentális állapota miatt.
Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben gyermekes családot érint, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A
szakterületek együttműködése kiemelten fontos a nehézségek megoldása, csökkentése
érdekében, komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.
2014-ben 2 kisgyermekes család esetében családgondozás együttesen valósult meg a
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.
A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat
egy egyedülálló személy esetében tett javaslatot. Továbbá a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal felkérésére, 6 személy esetében környezettanulmányt
készítettünk. A Szolgálat mind a 6 személy esetében javaslattal élt a szociálpolitikai osztály
felé, hogy téli tüzelőre lenne szükség a kihűlés megelőzése érdekében. A jelzett családok
természetbeni formában részesültek támogatásban.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6 család esetében tett javaslatot rendkívüli
élethelyzet fennállása miatt az Önkormányzat felé. A rendkívüli élethelyzet hátterében
legtöbbször egészségügyi probléma állt, de elemi kár és haláleset is tapasztalható volt. Egyre
több alkalommal találkozunk súlyos vagy halmozott egészségügyi problémával küzdő
egyénekkel, családokkal, mely nagyobb anyagi terhet ró a családra. Több esetben előfordult,
hogy a családnak nem volt természetes támasza. Idősellátás keretébe pedig azért nem lehetett
eljuttatni, mert az anyagi lehetőség nem tette lehetővé az intézményi térítési díj befizetését.
Folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői
szolgálattal. A családsegítést egyre több gyermekes család veszi igénybe, így az érintett
szakemberekkel is folyamatosan kapcsolatban állunk. Nehézség, probléma esetén informáljuk
egymást a család életében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, egy- egy probléma
esetén közösen segítünk annak megoldásában.
Egy család esetében 2013-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri tagokkal.
Két felnőtt korú fogyatékos személy esetében a háziorvos élt jelzéssel, felmerült állapotuk
miatt gondnokság alá helyezésük. A megbeszélésre a Járási Gyámhivatalt is meghívtuk, majd
a Gyámhivatal közreműködésével elindult a két személy gondnokság alá helyezése.
Jelzőrendszer működtetése
2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény alapján. E törvény felsorolja a jelzőrendszeri tagokat, melyekkel
folyamatos kapcsolattartás valósul meg.
Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás
feltétele az intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.
Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos
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tapasztalatok, észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében.
Előfordul, hogy lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra,
vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul a Szolgálathoz.
Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk
szolgáltatásait. A család vagy egyén által megfogalmazott probléma megoldásában segítünk,
amennyiben szükséges, más jelzőrendszeri tagokat vonunk be a folyamatba. A megtett
lépésekről, eredményről írásban jelzünk vissza a jelzést tevő jelzőrendszeri tag felé.
2014-ben 7 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett problémák köre
egészségügyi, családi-kapcsolati, életviteli, életvezetési, anyagi, foglalkoztatási probléma,
információhiány. A jelzett személyek esetében nem egy-egy, hanem több problémával
találkoztunk. A jelzett személyek közül 3 személy egyedül élő, két személy felnőtt korú
gyermekével/gyermekeivel él, és két személy házastársával él. A jelzett személyek közül 4
személy nyugdíjas korú egy személy rokkantnyugdíjas, két személy pedig a 50-62 éves
korosztályba tartozik. A jelzést követően a Szolgálat személyesen felvette a kapcsolatot a
családokkal, a megfogalmazott nehézségeknek megfelelően segítséget nyújtottunk. Két
család esetében családsegítés keretében a jelzés óta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egy
egyedül álló személy is elfogadta a családsegítést, mely keretében az aktuálisan felmerülő
nehézségek megoldásában támogatjuk az egyént, családokat.
Egy idős személy esetében a Városi Gondozási Központtal együttműködve próbáltunk
segíteni, valamint a Családsegítő Szolgálat javaslattal élt az Önkormányzat felé téli tüzelő
természetbeni biztosítására, a kihűlés megelőzése érdekében. Az idős személy élethelyzetének
rendezése érdekében természetes támaszok is bevonásra kerültek. A Városi Gondozási
Központ pedig a szakosított ellátásba való bejutást segítette.
Egy rokkant ellátásban részesülő személy ügyében a természetes támaszok bevonása által
rendeződött az élethelyzete.
Két személy esetében pedig a családi-kapcsolati problémák, valamint a foglalkoztatási
helyzet javítása érdekében informáltuk az egyéneket a lehetőségekről, melyekkel az
élethelyzetük, életminőségük javulhat.
A jelzések esetén a természetes támaszok felkutatása és folyamatba való bevonásán felül,
megkeressük azon intézményeket, szervezeteket – családsegítő szolgálat jelzőrendszeri tagjai
- akik a jelzett személyekkel kapcsolatban állnak/állhatnak, és segítséget nyújtanak a kialakult
nehézségek feloldásában.
Beilleszkedési program
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk
valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba
kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem
képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek.
Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési
kötelezettségük van Szolgálatunkkal, az aktív korúak ellátása - rendszeres szociális
segély folyósításának feltételeként.
2014. évben 9 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre együttműködési
megállapodás.
2014-ben munkaviszonyt létesített: - fő
- más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély):2 fő
- elhalálozott :- fő
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A 9 fő rendszeres szociális segélyezett közül 1 személy családjában él 1 kiskorú gyermek.
E család esetében a foglalkoztatási és anyagi nehézség mellett gyermeknevelési probléma is
előfordult. A gyermekkel kapcsolatos nehézségek mérséklése, megoldása érdekében
gyermekjóléti szolgáltatás is megvalósult.
A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz az
elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is korlátozottak.
2014-es évben a törvényi változások ismételten lehetőséget nyújtottak arra, hogy az aktív
korúak ellátásán belül, rendszeres szociális segélyben részesülők is közfoglalkoztatásban
vegyenek részt. A 2014-es év folyamán rendszeres szociális segélyben részesülő személy
közfoglalkoztatásba nem tudott bekerülni.
E személyek, családok nehéz anyagi körülmények között élnek, eladósodás is jelen van.
Amennyiben rövidebb-hosszabb időre kereső tevékenységet tudnának végezni, akkor nagyobb
lehetőségük lenne az anyagi nehézségeik mérséklésére.
Az
kapcsolattartás
az együttműködésre
kötelezett
személy
helyzetének,
kapcsolatrendszerének, a problémák teljes körének meghatározásával kezdődik. Majd
elkészítésre kerül a beilleszkedési programterv, melyben az egyén helyzetét, és mentális
állapotát tekintve kerülnek megfogalmazásra a célok, és a hozzájuk rendelt feladatok.
A foglalkoztatási problémák mellett anyagi problémák, és ügyintézési nehézség, egészségügyi
probléma, valamint információhiány jelent meg. A munkaerő-piacra történő reintegrálás
mellett az aktuálisan megjelenő problémák megoldásában nyújtott segítséget a Szolgálat,
ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés keretében. A kapcsolattartás
az intézményben valósult meg, szükség esetén családlátogatásra is sor került.
A kliensekkel való együttműködés sok esetben családgondozássá szélesedik. A településen
nem okozott nehézséget a klienseknek a kötelezettség teljesítése, igénylik a Szolgálat
támogatását. Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak
megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma
átláthatóvá és kezelhetővé váljon.
Elmondható, hogy a Szolgálattal kapcsolatba került, tartós munkanélküli személyek
munkaerőpiacra történő visszaintegrálását akadályozó, nehezítő tényezők:
- alacsony munkaerő kereslet a térségben,
- alacsony iskolai végzettség, vagy nem piacképes szakképzettség,
- magasabb életkor,
- szenvedélybetegség,
- egészségügyi problémák, melyek a munkáltatói elvárásoknak való megfelelést gátolják,
viszont a 67 %-os megváltozott munkaképesség megállapítása nem érhető el reális célként
- szocializációs hiányosságok,
- feketegazdaságban való részvétel (feltételezés),
- önbizalomhiány, elbizonytalanodás, beszűkült érdeklődés,
- izolálódás,
- passzivitás, mint életforma,
- munkavégzés elutasítása,
- önérvényesítés elutasítása.
A munkanélküliség, különösen a munkaerőpiacról hosszú időn keresztül való kiszakadás
önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként, vagy következményeként számos
egyéb diszfunkció jelentkezik a család vagy az egyén életében, amely akadályozza a
munkaerőpiacra való visszatérést és meghatározza a segítő tevékenységet.
A munkanélküliség pszicho-szociális következményei legtöbb esetben tapasztalhatóak az
együttműködés során: - Jövedelemcsökkenés,
- Interperszonális kapcsolatok gyengülése és az elszigetelődés,
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-

A társadalmi presztízs és az önbecsülés csökkenése,
Családi konfliktusok,
Egészségügyi probléma,
Marginalizálódás, önpusztítás.

Családsegítő Szolgálat teendői a munkanélküli személyekkel kapcsolatban:
 személyre szabott beilleszkedési program megvalósítása az együttműködésre
kötelezett személyekkel, a valódi szükségletre fókuszálva,
 életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
 családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és
segítségnyújtás,
 a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása
érdekében,
 a munkanélküliek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal
előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé,
 együttműködés
intézményekkel,
társadalmi
szervezetekkel,
csoportokkal,
szakemberekkel.
A fenti célok megvalósulása érdekében a családgondozók:
 szociális, mentálhigiénés ellátás,
 természetbeni segítségnyújtás,
 érdekképviselet,
 ügyintézés,
 tanácsadás,
 információnyújtás,
 felvilágosítás stb. formájában nyújtanak segítséget.
A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből
adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés
eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka
vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. A törvényi változásnak köszönhetően
ismét részt tud venni e csoport a közfoglalkoztatásba, mely hozzájárul élethelyzetük
jobbításához, valamint bekapcsolódhatnának a támogatott munkaerő-piacra. Fontos az
Ő esetükben az elszigetelődés megelőzése, társadalmi kapcsolatok fenntartása. A
hosszantartó munkanélküliség okozta hátrányok egészségügyi és pszichés vagy mentális
állapotuk romlását idézi elő, valamint hozzájárul az elszigetelődéshez.
A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a
mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása.
Adósságkezelés
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai
közé tartozik.
A 2014-as évben 11 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt.
Adósságcsökkentési támogatásban 3 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése
elkezdődött már a 2013. évben. Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz
után 2 család esetében zárult le.
Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, annak érdekében, hogy
hátralékuk mielőbb rendeződjön. A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési
tanácsadásban vesznek részt. Segítséget kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében,
hátralék rendezési ügyeik vitelében, pénzbeosztási tanáccsal látjuk el az adósságkezelési
szolgáltatásban
résztvevő
személyeket.
A
tanácsadó
ügyintézésben
és
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információnyújtásban is segítséget ad a kliensek számára. A kliensek önálló probléma
megoldó képességeik ösztönzéséhez kapnak segítséget az adósságkezelési tanácsadótól.
Előfordult, hogy az adósságkezelési tanácsadó segítséget kért a családsegítési szakfeladatokat
ellátó családgondozótól egy-egy esetkezelés kapcsán.
Az elmúlt évben is az volt a tendencia, hasonlóan az előző évekhez, hogy a Szolgálatot
felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt problémásabb
visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A szolgáltatókkal nem veszik fel a
kapcsolatot időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek segítséget, ha már
esetlegesen végrehajtásra került a hátralék. A Szolgálat és a Szolgáltatók közötti
kapcsolattartás, az együttműködés zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő
problémák kezelése folyamatosan működött az elmúlt év során. A 2014-as évben több
kisgyermekes család esetében került jogi útra a felhalmozódott hátralék behajtása.
Ezekben, az esetekben egyelőre még nem valósult meg a család kilakoltatása.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben él kiskorú a családban.
Az egyik család esetében családba fogadást kellett javasolni az anya labilis mentális állapota
miatt, a gyám rendszeresen tartja a kapcsolatot a Szolgálattal. A másik család esetében a
kiskorú gyermekkel nincs kapcsolata a Gyermekjóléti Szolgálatnak.
Az adósságkezelési szolgáltatás hatékonyságának elősegítése érdekében minden évben,
úgy 2014-as évben is megbeszélésre került sor az önkormányzat, a szolgáltatók
képviselői – az elmúlt évben SZET Kft. - és a Szolgálat között.
Önkéntes munka
Szolgálatnál

lehetőségei

a

szentgotthárdi

Családsegítő

és

Gyermekjóléti

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, a közérdekű önkéntes tevékenység
végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik önkéntes segítők bevonására a Szolgálat programjaiba.
Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó szervezet
nyilvántartásba kerültünk. A Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb körben
kerülnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek
toborzásában.
A Szolgálat programjai mellett klienseink körében is lehetőség van önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
Korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos
helyzetű családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes
segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez, mert a szülők nem tudnak
segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják megfizetni.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016.
évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, az iskolai közösségi szolgálatra is.
Szolgálatunknál a 2014-es évben 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott napi 4 órában a Szolgálatnál,
takarítási feladatokat láttak el.
A Szolgálat által minden évben megszervezett nyári napközbeni tábor ideje alatt, 4 nap
iskolai közösségi szolgálatot vállalt 8 középiskolai tanuló is. December hónapban
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megrendezésre kerülő adománygyűjtés keretében 2 középiskolás tanuló segítette a
munkánkat iskolai közösségi szolgálat keretében.
Programjaink
- Játszóház: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat,
Szeptember és május között. Minden hónapban egy alkalommal várjuk a gyermekeket és
szüleiket, nagyszüleiket együttes tevékenységhez. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos
helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és
szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett
ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és
érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.
A játszóházi foglalkozások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valósultak meg.
2014-ben 2 alkalommal valósult meg a Játszóház, egy-egy alkalommal 4-6 gyermek vett
részt szüleivel.
- Nyári Tábor: Minden év június végén egy hetes nyári tábort szervez a Szolgálat,
elsősorban a Kistérség területén élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor
lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója
aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos
kirándulást szervezünk.
Iskolai közösségi szolgálatot vállaltak fiatalok is részt vett a program lebonyolításában.
Szentgotthárd közigazgatási területén élő 7 gyermek vett részt e programunkon. A táborban
összesen 30 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken
élnek.
- Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat immár 16. éve rendezte meg Mikulás programját.
December 6-án két önkéntes személy vállalja a Mikulás szerepét. Felkeressük azon
családokat, akik otthonukban szívesen látnák a Télapót. Az intézmény munkatársai kísérik el
a Télapót a gyermekekhez. A program megvalósulását előkészítő munka előzi meg:
egyeztetés a „Mikulásokkal”, útvonalterv készítése, a gyermekeknek szánt ajándékok átvétele,
rendszerezése. 2014-ben 23 gyermeket keresett fel otthonában Intézményünk Mikulása.
- Karácsonyi adományozás: 2014. december 13-án adománygyűjtés valósult meg. Az előző
évekhez képest több felajánlást kapott az intézmény. Folyamatosan érkeztek az adományok,
melyek kiközvetítése, eljuttatása a nehéz sorsú családokhoz folyamatos volt, ezáltal is szebbé
varázsolva a közelgő ünnepüket. Az adománygyűjtés sikeréhez hozzájárultak szakemberek,
vállalkozók is, mind a szervezésben, mind az adománygyűjtésben részt vettek.
- Ingyenes ruhaosztás - Turkáló: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok
közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre
jelentős az igény a településen.
A felajánlott ruhák mennyiségétől függően meghirdetett időpontban használt ruhákat
vihetnek el a rászoruló családok. A programot folyamatosan hirdetjük a médiákon, valamint
fogadjuk a felajánlott adományokat.
A ruha adományok mellett játékokhoz, illetve a felajánlott tartós használati cikkekhez,
bútorokhoz való hozzájutás közvetítésében is részt veszünk. 36 esetben került erre sor.
A tavalyi évben a Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt, valamint
használt bútorokat, háztartási eszközöket is.
- Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetjük –e programot. Használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben
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élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Tapasztalatunk, hogy egyre
több családnak jelent nehézséget a szükséges tanszerek megvásárlása. 2014-ben is
kaptunk iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket, melyeket felajánlottuk a nehéz
szociális helyzetben lévő családok számára.
Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint
a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán.
Rendezvényeinkről a Szentgotthárd újság, a Gotthárdi Körkép, a Vas Népe hasábjain is
beszámolunk.
Kapcsolataink
Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot:
- Vöröskereszt: kölcsönös segítségnyújtás valósul meg. A Vöröskereszt által felajánlott
adományok szétosztásában, megfelelő helyre juttatásában működik közre a Szolgálat.
- Karitász: Szinte napi, heti kapcsolattartás valósul meg intézményünk és a Karitász között.
A Karitász által nyújtott tartós élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában segítünk.
Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe kerültek,
és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést. A Szervezet szintén jelzi a
Szolgálat felé a nehéz élethelyzetben lévő személyeket, családokat.
2014 novemberében ismét adománygyűjtést szervezett a Karitász helyi szervezete. A
szervezet felkérésére 21 családot jeleztünk, melyből 14 család nevelt kiskorú gyermeket.
A családok nehéz szociális körülmények között éltek, így a Karitász által nyújtott
élelmiszercsomag hozzájárult megélhetésük megkönnyítéséhez.
- Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknak pályázatot írunk az
alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében, kiegyenlítésében
segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.
2014-es év folyamán 1 család számára nyújtottunk be pályázatot áramszámlájuk vagy
áramtartozásuk mérséklése céljából. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és magas
összegű támogatást kapott a család, mely hozzájárult az áramtartozás csökkentéséhez.
- Városi Tv-n, helyi újságon, az Intézmény honlapján keresztül, valamint szórólapjaink
által folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál
rovatunkban felajánlásokat keresünk és kínálunk a rászorulóknak.
A Szolgálat munkatársai minden héten esetmegbeszélést tartanak, ahol az aktuális esetek, az
elmúlt héten történt lépések, nehézségek, eredmények megbeszélése történik.
A családsegítés területén dolgozó munkatársakkal havonta team megbeszéléseket tartunk,
ahol a jogszabályváltozások, az esetek áttekintése, továbbgondolása, az aktuális feladatok
elosztása, megszervezése történik.
A szolgáltatásokhoz tartozó dokumentáción kívül, statisztikát, és beszámolókat, és egyéb
adminisztratív tevékenységet kell készíteni.
Minden év januárjában beszámolót kell készíteni az elmúlt egy év szakmai tevékenységéről,
melyet eljuttatunk a fenntartó, valamint a jegyző részére.
Évente 2 alkalommal az Önkormányzati és Térségi ügyekkel foglalkozó Iroda felé kell
küldeni statisztikai adatokat, valamint minden év elején a KSH felé.
A szociális szférán belül is kialakításra került egy elektronikus rendszer, mely felületen,
napi szinten a szolgáltatást igénybe vevőket jelenteni kell. Ezt a feladatot az adatszolgáltató
kollégák végzik. Emellett havonta önellenőrzést is el kell végezni. Ezen feladatot az
intézmény dolgozói végzik a napi munka mellett.
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Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen,
melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést.
A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, esetmegbeszélések)
is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési kötelezettségnek.
Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végezzük.
A Szolgálat munkájáról, programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők az alábbi címen:
www.csaladsegito@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2015. március
Uhor Anita
intézményvezető
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