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A szolgáltatás célja' feladata

A

tďeptilési önkormanyzat fe|ađataa gyermekjóléti és a szocialis
mÍĺködtetése, a gyeĺľnekjólétiés szociális szol'gźůtatások biáosítása'

A JSzSzGyK a
fenntaľtva a

személyes gondoskodást

_

részben önálló

-

nýjtó

helyi ellátórendszeľ

ellátasokat integrált formában biztosítja"

szervezeti egységek egyiittműködését

és

feladatrnegosztásźtt,aszo|gáLtatásokeg),ĺnásľaépülését.

Az lnténĺényszervezeti

egységei az lntézméĺyvezetőés az źůta|amegbízott vezetők

trényítźsamellett szakmailag önĺíIlóan mtĺködnek'

Az

lntegráció lehetővé teszi, hogy egy intézményiszervezeten belül gyermetióléti és
szociális alapszolgiáltatást, vďamint szakosított ellátást nyrijtsunk. Az lntézmény szervezetí
egységeinek ktilon-ktilĺin meg kell felelnifü atźrgyíés személyi fęltételeknek.
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Az lntémlény szociális

és gyermekjőIéti szo|géltatásait ďapvetíóeĺ az ďábbi jogszabrílyok

aLapjźnvégzi.
Maglar or szóg Alaptörv énye
2012. évi I. törvény ą munka tÓrvénylúnyvéről
1992' évíWII. torvény a kaząlkalmazottakjogdllósóróĺ
I993. évi III. tv a szociólk igazgatósról és ellótósoĺĺról (tovdbbiakban: Szt.)
I997. éviWI. tv. a glermekekvědelmérőI és a gldmtigli igazgatásról (tovdbbiakban
Gyvt.)
1998. évi Đ{VI. tv. a foglatékos személyek jogairól és esélyegłenĺőségĺłk
biztosításóról
2003. évi CWV n. az eglenlő bánósmódról és ąz esélyeglenlőség előmozdításóról
29/1993. (II.I7.) Korm. rend, Á személyes gondoskoddst nyújtó szociólis elldtások
téľítésidíjairól
149/1997. (IX.10') Korm. rend. A glámhatósógolcról, valamint a glermelĺvédelmi és
glámügli eljóľdsróI
235/1997.(ilI.17.) Korm. rend. Á glámhatósdgok, a területi glermekvédelmi
szalrszolgólatoh a głermekjóléti szolgdlatok és a személyes gondosĺrndást nýjtó
szervek és személyek óltal kezelt személyes adatolłól
257/2000. (XII,26.) Korm. renđ,A kozallcalmazottak jogdllósóról szóló 1992. évi
.Wil. tv.-nek ą szociális, valamint a głermekjóléti és gleľmekvédelmi ógazatban
történő végr ehaj tás ór ól
226/2006. (XI.20.) Korm. renďelet ą szociális, głermekjőléti és glermekvédelmi
szolgóltatót intézmények ógazati azonosítójdról és orszógos nyilvántartdsórót

]/2000. (.7.) SzCsM. rend. A személyes gondoskoůźstnyújtó szociólis intézmérlyek
szalłnai feladatatról és műkłdéslik feltételeiľől
9/I999.(XI.24.) SzCsM. rend. Á szeméIyes gondoslrodóst nýjtó szociólis ellĺźtósok
igénybevételéről
15/]998. €V.30) NM rend. A személyes gondoslrodást nyújtó glermekjóléti,
głermelwédelmi intézmértyek, valamínt személyek szakrnai feladatairól és míłlrł;désük
feltételeiről
36/2007'(XII.22.)SZMM.rendelet a gondozósi szüIrséglet,valamint az egészségi
állapoton alapuló szociólis rászorultsóg vizsgdlatdnak és igazolósónak részletes
szabdlyairól.
Fenti jogszab:ĺlyok ďapjan eleget téve a megftatátozott szakmai minimum noľmĺíknak'
illetve figyelembe véve a szakmai módszeľtani ajrínlĺĺsoknak,Az eLlátas célja és fe|adata
biztosítani, hogy minden gyennekjótéti vagy szocitilis ellátĺásľa szoľuló embeľ a szÁmfua
legmegfelelőbb, magas színvonďú szeméýes gonđoskodráshoz juthasson, elsősoľbarl az
ďapellátások, illetve a szake|léńás keretein beliil.

Az intémÉnymfüöđésétés szolgáitatátsait meghatĺíroző szakmai program az iĺtézmény
tevékenységétés a miiködését szabźlyozó hatźůyosjogszabályokbaĺ az önkomlányzat
ľendeleteiben és hatfuozataiban rögzített jogszabrĺlý előÍrĺásokon,
ajánlásokon ďapul.

és módszertani
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Szalanai Program

az iĺtézméĺyźita| nyújtott szociális

aLapszolgtt\tatasokľa és
gyermekjóléti alapeliátásokľa vonatkozó információkat integráltan, a szakrnai előíľásoknak
megfelelően és közérthető ęn taĺtaknzz'z'a'

A

Szakmai Programot a megváltozott feitételęknek megfelelően vagy tartalmi elemeinek
v źlIto zäsa esetén mó do sítaníkell.

A

szolgáItatasok szervezéséve| az intézmény biztosítja a gyermekvédelmi rendszeľ helyi
működtetését, illetve segítséget nffit a szociálisan ĺászorulók részéresaját otthonukban és
lakókömyezetĹikben önáiló éIetviteliĺk fenntartásához, vďamint egészségiállapotukból,

mentális állapofukból vagy más okból szźltmaző problémak megoldásához, továtbbźt
átmeneti bęntlakasos jelleggei teljes körĹí e|Iźtéstnyujt O-tól 18 éves korig gyerľnekek,
valamint taľtós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórhazi ellátasĺa nem szoruló idős
személyek szźnfua.

1..1'. Család- és Gyeľmekióléti Szoleálat

A

szociĺilis mrľrka eszközeinek és módszeľeinek felhasznalásával, jelzőrendszeľ
miĺköđtetéséve|hozzitjáĺu| az egyének, a csďádok, vďamint a ktilönböző kdzösségi
csoportok szociĺílisés mentálhigiénés pľoblémríinakvagy krízishelyzetiik

megsziintetéséhez, az i|yen he|yzethez vezető okok mege|őzéséhez, vďamint segítséget

az életvezetésiképességmegórzéséhez, a szociĺíliskörnyezettilĺüöz vďó
ďkďmazkodáshoz.
gondozźlsba vett személyek tészéte
A szociális és mentálhigiénés ellátás kiegészítésekéĺta
az Intézményteľmészetbeni támo gatást is nyúj that.
A gyermetióléti ďapellátás keretében szervezési, szolgáltatási és gondozasi
tevékenységgel biztosítja a gyermekek testi, éľtelmi, éľzelmi és eľkölcsi fejlődésének,
jólétének, a csďádban töľténő nevelésének elősegítését,a veszélyeztetettség megelőzését
és a kialakuit veszéIyezteÍettségmegsziintetését,valamint a gyermekek csďáđjából töľténő
kiemelésének a megelőzésęl.. Hozzźtjaru| a gyermek hátranyos és halmozottan hátranyos
helyzetének fe\tétásźhozés a gyermek szocia7izációs hátanyának csökkentésével annak
lekiizdéséhez.
YeszéIyezteteItséget észlelő és jelző rendszert mfüöđtet a gyeľmek veszé|yeztetettségének,
illetve a család, a személy krízishelyzetének észlelésecéljából, a szociĺális segítőmunka
biztosítĺsaérdekében.
nyujt

Azlntézmény az egyének, csaláđok,fiatďok és gyenľrekek ľészéľeinfonnaciót szo|géltat,
tanácsot ad, segítségetnyťljt a szociális helyzetÍikbőI adódó hátrrĺnyaik csökkentésében"
szabadidős pľogramokat szervez és közvetít, vďamint kapcsolatot tart a jelzőľendszeľ
vďamennyi tagsá*aL, önkoľmanyzati lntémĺényekkel,más szervekkel, hatóságokkď,
vďamínt civ7|' szewezetekkel.
Feladata
A Gyvt. 39. $ és a0. $ ďapjĺán a gyermekek családban történő nevelésénekelősegítése, a
veszé|yeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyezteteffség megsziintetése, valamint a
gyermekek családjából történő kiemelésénekamege|őzése. Ezen tulmenően kezdeményezi
és elősegíti a családjából prevenciós céilal kięmelt gyermekek csaláđjanak gondozaséú.
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Az szt.64. $ (1) bekezdése a|apjáĺ csďádsegítéstvégez a szociális vagy mentĺílhigiénés
problémák' illewe egyéb krízisheiyzet miatt segítségĺeszoľuló személyet családok
sz,ámźra az i|yen helyzethez vezető okok megelózése, a krízishelyzet megszĺintetése,
valamint az éleľ.lezeté si kép e s s é g me gőrzés e célj áb ól.

A szociális

segítőmunka, csďádsegítés kęretében biztosítania kell
szocitiis, életvezetésíés mentálhigiénés tanácsadast,
b) az aĺryagi nehézségekkel k.üzdők szátmfua apénzbe|i, természetbeni ellátasoküoz,
továbbá a szociális szolgáltatasokhoz va\ő hozzźtjutás megszewezését,
c) a családgondozźlst, így a családban jelentkező mfüödési zavatok, illętve
konfl iktusok megoldlásĺínak elősegítését,
d) k<izösségfejlesztő, valamint egyéni és csopoľtos tenĺpíĺĺs
programok szervezését,
e) a taľtós munkanélkíiliek, a Íiatal munkanélküliek, az adósságterhekkelés lalüaüási
pĺoblémakkď küzdők, a fogyatékossággal élők, a laónikus betegek, a
szenvedélýetegek, a pszichiátľiai betegek, a kábítőszer.problémával kiizdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és csďádtagjaik részéretanácsadás
a) a

nyújtását,

f) a családokon belüli

kapcsolaterősítést szolgĺíló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezeIő mediőciós programoküoz és szolgáltatásokJloz, vďamint anehéz
élethelyzetben élő csďádokat segítő szolgiáltatásokhoz való hozzäjutźst.

A

szociĺíĺissegítőmunką csďádgondozás keľetében végzeĹt tevékenységnek- a
szolgáltatast igénybe vevő éľdekében,miísok személyiségijogainak sérelme nélktil - a
szĹikséges mértékigki kell terjednie azigénybe vevő köľnyezetéte, különösen csďádjának
tagSura.
Veszélyeztetettséget. kľízishelyzetet észlelő jelzőľendszer miiköđtetése

A

.1egyző, továbbá a szociális, egészségiigyism|gźltatő, intéanény, valamint a
gyeľmekjóléti szolgźĹat, a pĺártfogói feltigyelői és a jogi segítségnýjtői szo|gźlat je|zi, a
taľsadalmi szewezetek, egyhénak és magiínszemélyekjeleńetik a családsegítést nyujtó
szolgéitatőnak, jntéarténynek, ha segítségľeszoľuló családról, szeméIyről szereznek
tudomást.

A jelzőľendszer tagj ai :
- az egészségĹigyi szolgáltatast nffitók, így kĺilöntĺsen a védőnői szo|gźůat,a
háziorvos, a háľĺ' gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nýjtó szolgríltatók, így kiilö,nösen a család- és
gyermekjóléti szolgáIatok, a család- és gyeľmekjóléti központok,

.
.
.
-

a kö,znevelési intézmények,
a

ĺendőrség,

az iigyészség,

bíľóság,
pátfogó feltigyelői szo|gźůat'
azéidozatsegítésés a kaľenyhítésfeladatait ellátó szeľvezetek,

a
a

a menektilteket befogadó áĺlomás, a menekĺiltek átmeneti szát||ása,

az egyesületek , az alapítvźnyokés az egyhazi jog1személyek,
munkaügý hatóság,

a

a javitőintézet,

agyeľÍnekjogiképviselő.

A jeIzőrendszer tita| kapott jelzés alapjan a családsegítés keľetében feltérképeziaz ellátási
terĹĺleten éÍőszaciéÄis és mentalhigiénés problémákkal hizdő gyermekek, családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáľól,
taľta]máÍó1.

Feladata a gyermek testi. lelki egészségének.csaláđban történő nevelésének előseqítése
érdekében
- a gyermeki jogolaóI és a gyemlek fejlődését biztosító tiímogatásokról való
tátjékoztatźs,atámogatásokJrozvalőhozzájutassegítése,
- a családtervezési, a pszichológiu, a nevelési, az egészségýgyi,a mentálhigiénés, a
jogi, és a kaľos szenvedélyek megelőzését cé|zó tanácsadáshoz való Łlozzájutás
megszervezése,
- a szociális válsághelyzetben lévő vaľandós anya támogatása, segítése, tanácsadiís,
valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető e|Iźttshozva|őhozzźtjutás
szervezése,
- szabadidősprogramokszervezése,
- hivatalos ügyek intézéséneksegítése.
Feladata a gyermek veszélyeztetettsé gének me gelőzése érdekében

- a

vęszélyeztetettségetészlelő és jelző rendszer miíködtetése' a nem állami
szewezetęk' valamint a magánszemélyek ľészvételénekelősegítése a megelozó

-

rendszerben,
az adott teleptilésen élő gyeľmekek szociális. helyzetének, veszéľyeztetettségének

folyamatos

fi

gyelemmel kisérése,

sztĺkségesetén új ellátasok bevezętésénekkezdeményezése a teleptilési

önkorľnányzatrál,
veszéIyeztetettséget ęIóidéző
készítése,

a

okok feItaÍasa és ęzek megoldásĺĺľajavaslat

- a
-

je|zorcndszeľ tagiaival való együttműködés megszervezése, tevékenységiik
összehangolasa,
felkérésrekörnyezettanulmánykészítése,
évente legalább 6 alkďommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és
lebonyolítása,
évęs gyermekvédeLni tanácskozćs megszervezése.

Feladata a kiďakult veszélyeztetettségmegsztintetése éľdekében

- a

a

- a

a

.
-

gyermek
gyermelĺkel és csaláđjávď végzett szociiílis segítőmunkával
problémĺáinakrenđezése,a csďádban töľténő műktjdési zavarokeliensulyozrísą
vźůźs,a
csďádi konfliktusok megoldásának elősegítése, kiilönösen
gyermekelhelyezés és kapcsolattaľtás esetéberq
az egészségĹigyiés a szociĺílis ellátás _ kĹilönösen a családsegitő szoLgáItatas _
valamint a ható sági beav aÍkozás kezdemény ezése'
a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése'csďádgonđozrása
javaslat készítésea gyermek védelembe vételére, csďádjából töľténő kiemeléséľe,
leenđőgondozrási helyre vagy annak megváItoztatásźtra, egyéb hatósági
intézkedésre.
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További feladatai:
- Feltarja a szocialis feszĺiltségekokait, megelőzésiikľe az egyént illetve a közösséget
érintően intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz.
- Közemiiködik a családok ktilső tźmogatő rendszerének fejlesztésében, a
családokkal kapcsolatban lévó lnténĺények,tarsadalĺni szęrvezetek' egyestiletek és
egyhtul szervezetek tevékenységénekĺisszehangolásában.
- Mentális és szociális kľíásintęrvenciót lát el.
- lngyenes tanácsadói szolgiáltatástkönetít (ogi, pszichológiai, életvezetési).
- Szoci:ális problémaorientált csopoľtokat szeÍyęz'miiködtet.
- Egyének, párok, csopoĺok kapcsolatkészségénekjavítźsaérdekében
konzultrícióhoz, terápiźůloz v aLő hozzźtjuttst közvetít.
Fęlkérésre infoľmációt nyúj t, környezettarrulmĺányt készít.
- Segítségetnýjt a nevelési, oktatrási intézĺnényekgyeľmekvédelmi feladatainak

.

elláúásźtban.

Feladatainak hatékony e|Láfiźsa érdekébenegyüttműködik a Család- és
Gyeľľnekjóléti Központtal, hatóságokkď, intézményekkel, Łáľsadďmi
szeľvezętekkel' egyesiiletekkel és egyházi szervezetekkel.

|'.2. Család.

,

és Gyeľmekióléti

I.,.,. űo,,,,éghez

Központ

kapcsollĺdlÍfeladatok

i ..
;
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Fő feladata a Gyvt. 39. $ és a0. $ ďapján a gyermekek csaláđban töľténő nevelésének
elősegítése, a veszé|yeztetettség megelőzése és a kiďakult veszélyeztetettség
megszĹĺntetése,valamint a gyermekek csaláđjából töľténő kíemeléséneka megelőzése.
Ezen trilĺnenőeĺkezdeméĺyezíés elősegíti a családjából kiemelt gyermekek családjĺłnak

'

E||őt1aavonatkozó

:

gonđozásźt.

jogszabályok által előÍľt utógondozói feladatokat.

A2007. évi L)Oc( tdrvény, valamint e törvény végrehajtásárő| sző|ő 30112007. CxI.g.)
koľmrányľendelet ďapjan 2014. jaĺruaĺl-től feladata a menektiltiigyi hatósĘ ĺíltal
menekiiltként vagy oltalmazottként elismert személyek tĺĺrsadalmibeilleszkedésének
elősegítése, a menekiiltĹigyi hatósággď egyiitt.

A

menekĺiltĺĺgyihatóság

szeruő ďést kôt az tigyféllet.

az oltďmazoą illetve a menekiilt

kérelmére integľációs

Az ntegrźniős szerzőđésbenelőÍĺaknak teljestilnie kell a meghaŁározottak szerint, igy a
Csďáđ- és Gyeľmekjóléti Központ két csďádsegÍtőjének a feladata, hogy ez minél

hatékonyabban megvalósuljon a megadott iđőszakban.
munkatáľsának segítségetkell nyujtania az iigyfélnek mind munkakeresésben,
óvodába' iskolába jelentkezésben, illetve a kiĺlönböző tanulasi, nyelvtanulasi lehetőségek
megÍaláIasában
Segítségetnyújtanak továbbá
civil, illetve önkonnĺányzati

A Köąpont

is.

szeľvezetekkel, munkaügyi kö4ponttal,

kapcsolatťelvételben is.

a
igény szeľint egyhazald<al

vďó

Amellett, hogy ktĺlönböző szo|gźitatiísokba könĺetltí az ugyfele| a Központ biztosítja
résziikľeazSzt.64'$ (4) a-g pontja szerinti családsegítő szolgáltatasokat is.
W,Í,ffilä'Tffi:ĺi
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Feladata a kiďakult veszélyeztetettség megsztintetése érdekében
gyermek veszé|yeńetettségének megsztintetése éľdekébenjavaslatot tesz hatósági
intézkeđésrea gyámhivatal részéľea gyermek védelembe vételére,mege|oző piáľtfogasáľa,

A

iđeiglenes hatĺílyuelhelyezéséľe,nevelésbe vételére,családba fogadásara, harmađik
személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,csďáđba fogadó gyĺím
kirendelésére, tankötelezettségének előmozdításaľa, gondozásibelyénekmegvźt\toztattsáĺa,
a gyeľmek utan jaró családi pótlék temlészetbeni formában töľténő nyrijüásrára.
Feladata a csďádjából kiemelt eveľmek visszahelyezése éľđekében
a szociális segÍtomunka biztosítása _ az otthont nýjtó elláüást illetve a tertileti
gyeľmekvédęlmi szakszolgáltatást végzó intézménnyelegyĹittmiíködve _ a család
gyeľmeknevelési köľülményeinek megteremtéséhez, javításźłloz'a sziilő és a
gyeľmek közötti kapcsolat helyreállítasához,
utógondozó szociális munka biĺosítása- az otthont nyujtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézrnénnyel egyiittmiĺködve _ a gyeľmek

-

családj ába tĺjľténővisszailleszkedéséhez.

Feladata a veszélveztetettséget és kľízishelyzetęt észlelő jelzőrendszeľ miíködtetése
Kiépítiés mfüödteti a gyeľmek veszéLyeúďettségétészJelo je|zőrendszeľt.
A jelzőrendszer tagiai:
az egészségiigyi szolgźůtatźtstnffitók' így kiilöndsen a védőnőí szolgőJat, a
hiáziorvos, a hazi gyermekorvos,

-

- a személyes gondoskodást

.
-

nyujtó szolgĺíltatók, így kiilönösen

a család-

és

gyermetjóléti szo|gá|atok, a csďád- és gyeľmekjóléti köąpontok,
a közrevęlési íntézmények,

arendőĺség,
azügyészség,
abÍróság,
apáľfogó feltigyelői szolgá|aI,
azźiđozatsegitésés a kaľenyhítésfeladatait eIlźtő szeruezetek,
a menekĹilteket befogadó állomás, amenekĹiltek ábĺreneti szal|asa,
az egyesiiletek , az alapítvényok és az egyházi jogi személyek,
a munkatigyi hatóság,
ajavítőintezet,
agyennetjogiképviselő.

Kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások
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A kiegészítő gyermekjóléti szolgáItatźsok a gyemlekjóléti a|apszo|gźtItztźsok mellett
biztosítandóak, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ részéte_ jogszabtllybaĺr
meghatÍxozottkľitériumokmegléteeseténkötelezőek,melyekaza|ábbiak:
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségtigý,mentálhigiénés, jogi és karos
szenvedélyek megelőzését cé|zó tanácsadasok]roz való hozzźĄutás megszervezése
illetve ezek bizto sítźsa,
- konfliktuskezelő szolgiáltatas (pl. međiáció) biztosítasa vagy az ahhoz vďó
hozzájatćsmegszervezése
- a helyettes szĹilői szo|'gáLat szetvezése, míĺktidtetése,aféróhelyek nyilvantattása,
- felkérésreinformáció nýjtása, kömyezettanulĺnány készítése,
- a gyeľmekjogi képviselő munkavégzéséhezszĹikséges helyiségek biĺosítása,
- segítségnffitás a nevelési, oktatási intézményekgyermekvédelmi feladatainak
-

ellátasában,

tanácsadasi szolgaltatlások életvezetési,jogi, pszichológiai, fejlesĺőpeđagógiđ
tanácsadĺäs.

További szolealtatiások és ellátások
- prevenciósfeladatok,
- szociális segítommkącsaláđgonđozás,

-

-

veszélyeztetehĹgyermek ellźúźsa,szakemberhez kĺildése,figyelemmel kíséľése,
v eszély eztetettségľől szó 1ó j elzés

et

fe|j egy zesek fo

gadásą

a gyermekek panaszanak meghallgatása,

családi konfl iktusokban akÍívközvetítés,
javaslattétel a gyámhivatal részéĺecsďádba fogad:ás esetén,
utógondozás,
átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
elhelyezési, védelembe vételi feltilvizsgal atí tngyaIásokon vďó tésnéteL,

7.2.2. Szolgóltatósok

A szakmai egység feladataprevenciós jelleggel azintémlény ellátottjai számfua, valamint
a gyemlek családban töľténő nevelkedésének elősegítése, veszé|yeztetettségének

megelőzése éľdekébena gyeľmek igényeinek és sziikségleteinek megfelelő önálló egyéni
és csopoľtos speciĺílis, illetve egyéb szoLgźltatźsok, pľogramok nyújtása.
SpeciáIĺs szolgáItatások
Csďáđ- és Gyeľmekjótéti Szolgálatnak vďamint a Család- és Gyemletjóléti
Közponürak a Gyvt. 39. $, a 40' $ (2) bekezdése és azSn..64. $ (4) bekezdése szerinti
áltďĺĺnos szolgáltatĺĺsi felađataintul a gyemrek csďádban nevelkedésének elősegÍtése,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekébena gyeľmek igényeinek és
szĺikségleteinek megfelelő önĺálló egyéru és csopoľtos speciális szolgáltatasokat,
progľamokat nýjt:
- utcai (lakótelepi) szociális munka szervezése és mfüödtetése,
- kapcsolattartasi iigyel et szewęzése és miíköđtetése,
- kóľhĺázi szociális munka bjnosítźsa,
- gyeľmekvédetmi jelzőrendszeľi készenlétiszolgéúatszewezéseés mfüödtetése,
- jogi tájékoztatźsnytqtźs,
- pszichológiaitanácsadás,
- csďádko nzultániő, családterápią családi döntéshozó konferencia.

A
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Mentálhigiénéscsopoľt
Azlntézsnéĺye|Iátottjai szémŕttaa problémamegoldasukat, gondozásukat, ellátasukat
elősegítendő mentďhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatas
nyújtása.

MenekĺiltekkeVoltalmazottakkal foglalkozó családsegítők
Az lĺténnénya menekiiltiigyi hatóság ďtal menekĹiltként vagy oltalmazottként
elismert, vm. kęľĹileti illetékességÍíszemélyekkel táľsadďmi beilleszkedéstik
elősegítése érdekébenszocialis munkát végez a2007. évi L)o(X. törvény, valamint e
törvény végrehajtasaról szóló kormányrendelet alapján.

Népkonyha
A Kĺlzpont az Sn..62. $ (1) bekezdése alapjĺĺna szociĺíIisétkeztetéstNépkonyha
formájában biĺosítjaazoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkęzésérőlkell gondoskodni, aklk an, önmaguk, il]etve eltaľtottjaik részéte
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különĺjsen életkoruk,
egészségiállapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségiik, szenvedéIybetegségtik,
vagy hajléktalanságuk miatt. Adagszám: 350 fo/nap.
HátľalékkezelésiszolgáItatás
A hátrďékkezelési szoĺgákatás önként vál.Lalrt feladatként a Józsęfuaľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testiiletének a szociális jellegrĺ támogatasró| szőIő rendelete a|apján a
háhalélĺJ<ezeléshezkapcsolódó szolgáItatiást nyujt a riászorulók és jogosultak részére.
Intenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás
onkent vĺĺllaltfeladatként u, Intenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás keretein beltil
szociális munkás szakember által nýjt segítségetknzishe|yzetben lévő gyerekes
családok szźľ.ĺŕttahatÁĺozott ideig. Az íntęruívsegítséga családok önkéntes
jelentkezése, vĺállďásai a|apján történik, mely felađate|látása a klasszikus
csďádgondozőí fe|adatokon tul akĺáľnapi 24 őrás szolgálatot is jelenthet, melyet a
csďádsegítő a család körében tölt.

Iskolaĺffi-äT szociá|is munka

onként váltďt feladatként a közrevelési intézménybe jĺĺrógyeľlľreknek, a gyermek

A Magdolna Neryed Pľogľam III. szolgáItatásaĺnak feladatai
A MagđolnaNegyeđProgľam III Tĺáĺsadalmi és Gazdasági ďprogramjainak
fenntaľtasa, az MNP projektek eľedményeinekmegórzśse, a TĺĺmogatásiSzerződésben
vállďt fenntartasi kötelezettség teljesítésekeretében aztĺtézmény2076, évben önként
vállalt feladatként az alábbi szolgáltatásokat taľtja fenn:
Családfej lesztési szo|gáůtatás feladata
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Feladata

a

keľtiletben éIő családok belső kohéziójanak eľősítéseés a

családtagok tĺrsadalmi kompetenciájának egyérľeszabott továbbfejlesztése.
csoport munkatíľsai ellátják a kórházi szociáiis munkát. Terľnészetbeni
adományok at közv etítenek a rászorulók felé.

A

L ako

A

s

sá

gi tájékoztatás és tan ács a dás feladata

munkacsopoľt munkatarsai elsősorban, mint k<ĺzösségfejlęsztők
tevékenykednek. Főbb feladatuk a lakosság téljékoztatásą lakossági csopoľtok
felkeresése,részletestájékoztatásnyújtásaazigénybevehetőszolgźitatásokĺól.
A csoport munkataľsai a hátľďékkezeléshezkapcsolódó preventív feladatokat
és az utcai szociális munka egyes feladatait is ellátjfü.
Köz(össégi)hely és Mosoda felađata
Mosođď szolgáltatás nýjtása, közösségi progľamolĺkď, egyéni segítő jellegií
beszélgetésekkel kiegé szitve.

FiDo Ifjúsági Kłizpont feladata
Legfontosabb célja olyan pľogľamot ľendezvények, spoľtolasi lehetőségek
nffitlása a helyi gyermekek és fiatďok szźlmźra,ami szabadidejtik hasznos és
egészségeselt<jltését biztosítja (iáték- és spoľteszköz.béĺlésilehetőséggel).
Mindeközben cél a fiatalok mentorĺílásais. Iskolai megkereső munkát, utcai
megkeľeső munkát is végeznek a munkatĺíľsak.

KáIváľia téľInfoPont
mentoľálás

és játszótéľ kiiziisségĹszociális

progľam' diákmunka

Vásrárolt szol'gét|tatts áltď ellátott tevékenység.
Az InfoPont szolgiíltatás cé|ja aKäivétnatéľdéli oldďĺĺn a kömyéken lakók és
az arra jáĺrők részére lakossági információ szo|gőltatźs nyujtasa.
A jźúszćftéĺiszolgáltatás cé|ja a köľnyéken lakók és az arrajarók kiilönböző
célcsoportjai szttmtra,
ifiúsági, illetve közösségi szociális munka

az

eszközeivel infoľmációs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex
szolrgźůtatźsnyujtasa

A

diákmunka mentoriílĺáscélją hogy a ľésztvevők írĺĺnyított
köriilmények
ismeľkedhessenek meg a munkahelyi követelĺnényekkel, a munka

között

öľö,meivel és nehézségeivel.

Szomszéđságlháufe|ťlgyelőĺtevékenység(szeruődésekútjrán)

1.3.

Gvermekek Átmeneti otthona

A

csďádok és gyerrnekek részérea személyes gonđoskodĺástnyujtó gyermekjóléti
a|apellátźst a ,,Gyeľmekek védeleméľőlés gyámti gyí igazgatásról'' szőIó 1997 . évi )oo(.
tĺirvény,a ,,szeméIyes gondoskođást nyijtó gyeľmekjóléti, gyeľľnekvéđelmi
intézmények,

valamint személyek fęladatairól és működéstik feltételeiről'' sző|ő 15l|998.(IV.30.) NM
ľendelet, ,,a gyámhatóságok teľĹileti gyeľmekvédelmi szakszo|gźůatok, a gyennekjóléti
szolgálatok és a személyes gonđoskodást nyújtó szervek és személyek altal keze|t
személyes adatokról'' szőtő 235/1997.6II.17.) Korm. rendelet, valamint ,,a személyes
gondoskodást nyujtó gyermekjóléti ďapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
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díjáÍól és az ígénykéstikhöz felhasználhatő bizonyítékokĺól''sző|ő 328ĺf011. CXII.29.)
Koľm. renđeletszerinti szolgźitatásmegszetvezésévelésműködtetésével biĺosítjuk.

A

gyermekek átĺneneti otttronának célja, hogy szervesen illęszkedve a kerĹilet szociális és

gyermekvédelmi rendszeľébe,segítséget nyújtson a szociálisaą mentálisan
te|jesítőképességĹik hattrfua sodľódott szülőknek és gyeľekeknek. A gyermekvédelmi
alapellátas keretébęn a gyermekek gondozásának, nevelésénekidőszakos źfiĺźilalásávai'
támogatást nyrijt a család átneneti probIémáinak a megoldasához.

. A

gyermekek átmeneti otthonában az a 0-18 éves koru családban é1ő gyermek
helyezľrető el, akinek az e||átása és felügyelete áÍnenetileg családján belĺil nem
megoldható, vďamint akinek az ęLIáłása a csďád életvezetési nehézségei miatt

-

veszéLyeztetett.

A gyermekek átĺneneti otthonának az

źtmeneti gondozas

sońnhozzákell j:árulnia

a gyenĺrek testi, éľtelmi, érzehni és erkölcsi fejlődéséhez, jóIétéhez és a csaláđban

történő nevelésénekelősegítéséhez.

gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt _ a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal, valamint a Csďád- és Gyermekjóléti Köąponttal egyiittrnűködve - a
gyeľmek családjába töĺténő visszatéréshez. Támogatast nffit aveszé|yeztetettség
megetőzéséhez, és megsziintetéséhez.
Az áfuneneti gonđozásban részesiilő gyeľmek teljes körti ellátásra jogosult,
valamint biztosítani kell szímara a kapcsolattartás lehetőségét.

- A
-

|..4. Szociális Szoleáltató Kiizpont

és LÉLEK.Proeram

1'.4.l. Házi seeítségnvúitásés Szocĺális étkeztetés

1.4.1.1. Hdzi

segítségnyújttÍs

Ahazisegítségnýjtasolyan gondozási fomla, amely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntaľtrĺsát _ sztikségleteinek megfelelően - lakásán, lakókömyezetében biaosída.
A gondozó szo|gźńat hazi segítségnyujtás keľetébengondoskodik azokról az időskoru
személyekľől:
_ akik otthonukban önmaguk el|źiásźrasaját erőből nem képesek, és ľóluk nem
gondoskodnak,
_ azolaól az egészségiállapotuk miatt ľiíszoľulószemélyekľől, akik ezt az ellátlĺsi
formát igénylik, illetve bentlakasos elhelyezésre vaľakoznak.

A

szociális gondozók, szociális segítők, illetve

az

lntézményminden munkatáľsa

(gyógytonĺasz, győgymasszőr, fodrasz, pedikiĺrös, adminisztrátoľ) feladatuk ellátása sorĺán
ségftséget nyujtanak abban' hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentáIis, szociális
sziĺkségletesaját kónryezetében, az életkoľĺának, élethelyzetének és egészségirállapotĺának
megfele]ően, a meglévő képességeinek ferľrtartźstlval, felhasznĺálasával, fejlesztéséveI
biztosított legyen.
Ez töľténhet:
a.) egyéni gondozás, segítői tevékenység
b.) meleg éte| hćvhozszállítása
c.) ľehabili táciő (győgýomász és gyógymasszőr ktjzremiĺkĺldésével)
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A házi segítségnyújtźsba tartozó tevékenységkĺilönösen:
{.&

Az

ellLátź.st igénybe vevővel segítő

kapcsolat kiďakítása és fenntaľtása.
Egészségügyi és szociális pľevencíó, feIvilágosítás.
Az orvos javaslata szerinti ďapvető gondozasí, ápolĺási feladatok ellátása.
Segítségnyujtiísa testi, személyi higiénémegtartásában.
fertőzést, jźIrványt okozó betegségek, fertoző lakókömyezet észLeléseés
j eLzése a háziorvos, és a keľiileti Tisztiorvosi Szolgálat felé.
Közreműködés az ellátást igénybe vevó háztartásĺának vitelében (kĺilönösen
bevásarlas _ 5 kg _ ig, kisebb takarítas az e||źtott kö'zvetlen környezetében'
mosás, meleg étel bíZtosítása" tiszeló behordása).
ÉtehelegÍtés,étkezésbensegítségnyrijtás (reggeli ztetés,ebédeltetés).
Passzív mozgatás, mobilizálas a gyógytomĺísz segítségével,illetve iľanýásával.
Segítségnyujtĺísa környe zetév el. való kapcsolattaľtasban.
Segítségnyujtás az ellátást igénybe vevőt érintő vésrheLyzetkialakulásanak
megeIozésében, a kiďakult vészľrelyzet elhiáríŁásában.
Az e||átást igénybe vevők segítése a szĺímukra szĹikséges szociĺilis ellátásokhoz
valő hozzájutásban.
A bentlakásos intézményekbe töľténő jeIentkezéskor sziikséges előgondozást
v égző személlyel való egyiittĺniĺködés.
EgyĹittrniĺködés az egészségiigyi és szociális alap- és szakelláüíst nyujtó

A

intézményekkelés a hazioľvossal.

1.4.1.2.

SzocilźlÍsétkeztetés

.Napi egyszeľi
meleg étel biztosítasa azoknĄ a kerĹileti lakosoknak, akik azt életkoruk,
egészségiállapotuk vagy szociáiis helyzetĹik miatt önmaguknak, illetve önmaguknak és
:eltartottjaik részéretaľtósan, vagy átrneneti jelleggel nem képesek biztosítani.

1.4.2. Nappali Ellátás

1.4.2.1. Iďőskorúaknappalielldtdsa
Az

Idősek nappali e||źúźsaelsősorban a sajőt otthonukban élő, 18. életévĹiketbetöltdtt,
egészségi állapofuk, vagy iđőskoruk miatt szocirális és mentális tźmogatásta szoruló,
önmaguk e||átźsźraľészbenképes személyek részérebiztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra" táľsas kapcsolatokľa, valamint az ďapvető higiéniai szĺikségletek
kielégítésére.
Az elláĹást igénybe vevők részéreszociiális, egészségi, mentĺílisállapotuknak megfelelő
napi életľitnustbiztosító szolgáltatĺást nyujq a helý igényeknek megfelelő közösségi
progĺamot szervez.
Cé|ja,hogy az igénybe vevők a biztosított szolgáltatísok és pľogľamok fltď elkeľĺiljékaz
elmagányosodássď, tétlenséggel egyĹitt jatő kĺáros hatasokat, táľsas kapcsolataik
bőviiljenek, mentális, higiénésszfüségleteik kielégítésrekeľĹilj enek.

1.4.2.2.

Szenvedélybetegek nappalí ellútúsa

Szenvedélýetegek nappali ellátasa elsősorban a sajźtt otthonukban éIő, a 16. életévfüet
szenvedélybetegek részérębiztosít lehetőséget a napközbeni taľtózkodásrą tĺírsas
kapcsolatokra, valamint az a|apvető higiéniai szükségletek kielégítésére,továbbá igény
szerintmegszervezíazelĺźtottaknapközbeniétkeztetését.
betöltött
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Az

önkéntességľe és a speciális segítő progĺamokľa épülve biĺosítja az e|látást igénybe
vevők igényei ďapjĺán a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, hrlturális, szabađidős

progĺamok szęwęzésęt' lebonyolítlását.
Célja, hogy a szętvezett programok áltď elősegítse az ellátast igénybe vevő
ĺehabilitációját, a taľsadalomba, korábbi kĺiz<ĺsségébevaló visszailleszkędését, valamint a
szenveđélybetegekminél széIesebb köľben vaió eléľését.

A progľamok révénaľľatörekszenek, hogy a fiiggőségi problémávď kiizdő

személyeket
osńönozzék az éIetmőď-vá|toďatásra és segítsékó'ket a visszaesés megelőzésébęn.

1.4.2.3. Iiľtelmifogyatékosok nappalÍ elllźtđsa
Fogyatékos személyek nappali elláüása elsősoĺban a saját otthonukban éIő,3. életévĺĺket
betöltött, önkiszolgáIásra részben képes vagy önellźiásta nem képes, de felügyeletre
szonrló fogyatékos, illetve autista személyek részérebiztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásrą taľsas kapcsolatolĺĺa,valamint az aiapvető higiéniai szĹikségleteik
kielégítésére,továbbá igény szeľint megszefitezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Az eI|átást igény'be vevők tészéteszociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatast nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi
progĺamot szeÍvez.
A fentieken kíviĺlaz ellátĺístigénybe vevők szźlmźlraegyéni fejlesztő progľamokľa épiilő
gyó gyp eđagó giai fo glalk oztatźst szeÍ\ĺez.
CéI a meglévő képességekszinten tafiása, fejiesztése. A programokat igyekeznek oly
módon kialakítani, hogy az ellátottak jóI érezzékmagukat, lehetőségiik legyen a fejlődésľe,
minél teljesebb életet élhessenek.

t.4.3, Időskoľrĺak Átmenetĺ Otthona
1.4.3.1.,Eziistfenyő,, GondouíhlÍz
Szakosított ellátĺís. A szociális igazgatásról és szociális ellátasolaól szóló 1993. évi III.
törvény ďapjan:
Józsefvaľos teľĹileténélő időskoruaknak ílletve azoknak a 18. éIetévĹiketbetöltött beteg
személyeknek nýjt testi, lelki és szellemi gondozĺíst, akik tinmagulaól betegségĹik miatt
vagy mas okból otthonukban íđőlegeseneÍTe nem képesek. Az e||őtźls átmeneti megoldĺíst
kívĺánnyujtani a gondozási sziikségletekľe.
Célként fogďmazódik meg, hogy az igénybevevő a gondozasi időszak lejźlrtäúkövetően
ismét visszakerülhessen, a csďáđjába illetve amennyiben eZ nem lehetséges végleges
elhelyezésľe keriiljön.

Axnak érdekében, hogy a célok megvďósulhassanak, a goĺdozőhaz 24

órrás feltĺgyelet

mellett biztosít Iakľratást, egészségligyi eilátást, étkezéstápolĺást. gondozást, foglakoztatríst
az el|átottak szátmáĺ a.

1.4.3.2. rekőľendszeres

hdzi segltségnyújtlźs

onként váltalt feladatként saját otthonukban élő, egészségiállapotuk és szociális helyzetfü
miatt rászoruló időskoru, pszichiátľiai beteg, vagy fogyatékos személyek részére az önáJ|ő
élewitel fenntaľtása mellett felmerülő k.łizishe|yzetek elhĺárítrásacé|jáből nyújtott ellátás.
!i,
i.,
a

I

ď}é

2. Az e||átandó teľiilet és célcsopoľt jellemzői
Budapest kőzęl2 miltió fős lakosságából megköze|ítoleg70 ezsen élnek a VIII. kerĹiletben,
melyet t?77-ben II. József tľóniirökösľőlnevezetek el Józsefuarosnak. A kerÍilet Budapest
egyik centrális elhelyezkeđésií,egyik iegsűríĺbbenlakott, rengeteg társadalmi pľoblémát
hordozó területe, lakosságszámát tekintve közepes mérettĺ.Józsefuaros népességének
korösszetétele enyhén öregedő tendenciát mutat, a 45. év felettiek és a 75. év felettiek
aúnya az orczágos at|agnźt magasabb, ezźútrl'az a|<Íívkoruak számanak mérséklődése
Íigyelhető meg, de ennek ellenére azźft|agéIetkor mas keľtiletek*rez képest fiatalabb (kb. 40
év). A keľületben élők ktizött sok a nyugdíjas, idős ellátĺásra szoľuló, az egyszeméIyes,
vďamint az egysńilős háztartás. A gyermekek és f<ileg az idősek a szociális ellátórendszer
vonatkozásában jelentősebb igényelĺftel jelennek meg. Az ellátási terĹilet sajátosságait
figyelembe véve szĹikséges az intézménymagas szalanai színvonalúszolgríltatĺásainak
biztosítása.

2.l.

Család- és GveľmekiólétĺSzoleálat és Család. és Gveľmekiólétĺ
Ktizpont

Az ellátandó célcsopoľt je||emzőit a

2075. évi szakmai beszámoló alapján mutatjuk be, a
f0L6, évi stnrkĹuľális vráltozasok figyelembe vétele nélktil.

A célcsopoľt:

-

'

-

Budapest Főváros VIII. Keľii|et köagazgatiĺsi teľĹileten é1ő, veszéIyeńetetl.
gyermekek, családok, akik önkéntesen' vagy hatósági kötelezésseIf015. évben
igénybe vették a JSzSzGyK szolgáltatĺásait
Budapest Fővaros VIIL keriilet köngazgatási teľĺiletené|ő, szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszé|yeztetett csďádot egyének;
adósságterhekkel és lak*ratási gondolĺkď ktizdők és mindazok, akik
problémájukkalz}Is.évbenazlntémléĺyhezfordultak.

A2015' évi statisztikai adatok alapjźn a gyermekjóléti szolgá\tatás2.030 gyerrneket
érintett, új ügyfélként 398 gyermek (354 csaIád) jelent meg a gyeľmekjóléti,
gyeľmekvéđelmiľendszerben.

osszesített esetszámok elláüási típus szerint:
- tanácsadás: 841 gyerrnek (345 család)
- aIapeL|éĺtźls:595 gyermek (205 csaláđ)(ebből 2015. évben 230 gyermek _ 198
család)
. védelembe vétel: 185 gyeľmek (|47 család) (ebből 2015. évbeĺ146 gyemrek 112 csďád)
- ideiglenes hatállyď eihelyezett:45 gyermek Q9 csa|ád)
- nevelésbe vétel: 360 gyeľmek (101 csďáđ) (ebből 2015. évben:32 gyermek_ 9
család)
- utógonđozotti 4 gyermek (3 csďád)
- csďádba fogadás: 38 gyermek (29 család) (ebből 2015. évben: 18 gyermek _ 12
család)
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A

gyeľmekjóléti szolgźL\tatás szempontjából fontos kiemelni a kęrület demográfiai,
szociális helyzetéből elsősorban a nem csak a kerĹiletre jelLemző, általános vonásokat. Ezek
felsorolásszeríien: a csďáđi szętkęzet megbomlĺĺsa, az. ebbő| fakadó nevelési problémĄ a
gazdasági ellehetetleniilés, ezgk hatasa a gyermekkoľúlakosságľą valamint a
szenvedéiýetegségekés a pszichiátriai pľoblémák egyľe növekvő szttma. A kerületre
jellemző sajátosságok, melyek a Család- és Gyerľrekjóléti Központ, valamint a Csďád- és
Gyermekjóléti Szotgálat speciális vźůaszatigénylik, a keľületen belül lezajló vándoľlás, az
ďacsony státuszú teriiletek, a szociiíIis probIémfü komplexitasa is.
Csďádsegítést a 2015. évben az e|LźLtźtsiteľületen 2.303 fő vett igénybe, ebből 509 fó aztý
igénybe vęvők szélma,
A 2015. évben egyiitftniíköđésimegállapodás ďapjan 1.997 esętben dolgozťunk (egyszeri
tanácsadasban 306 fő ĺészesült).

Az együttmfüödési

megállapodás ďapjan a szolgźltatást igénybe vevők szźlma gazdasági
aktivitás szeľint:
Isénvbe vevők száma ífő)
Gazđasási aktivĺtás
654
Foslalkoztatott
589
Munkanélkiili
754
lnaktív
558
ebből nvusdíias
Eltartott
ebbőleyermek- és fiatalkoru (0-17 éves)
r.997
osszes ieénvbe vevő

A2015. évben a szolgźůtatastigénybe vevők hozott problémái (esetek szaĺna) az ďábbíak
szerint alakultak:

(o/ol

45%
2%
33%
6%
6%
2%

1.3s6

Anvasi
Fo glalkoztatással kapcsolatos

72

Eletviteli
IJ

Megoszlás

Esetszám

PľobIématípus

1.003

ľłlntézéshez seeítségkérés

195

lnfoľmációkéľés
Családi-kaocsolati
Lelki-mentáis

t99
28

t%

Egészségkáľosođiáskĺĺvetkezménye

40

Gyeľmeknevelési
Családon b elüli bźnta|mazźs

1,4

r.3 %
0,4vo

9

0.3 %

Egyéb

97

Élettori

51

15.

0-13

évi statisztikai adatok
r8-34
35-49
14-17

3%
50-61

62 éves és

idősebb

Férfi
Nő

ĺ

.rLi;i//
ĺ'ĺ
v

t69

218

197

471

265
428

204
3s1
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Az adósságkezelő csoportot20t5. év folyamrán 3816 alkalommal

keresték fel iigyfeleink
köziizemi díjak etmaradásával (víz, csatorna, szemét, üívfiítés,gáz, átalr).2015. évben az
cisszes igénybevevő 568 fő, ebből új igénybevevő: 281 fő volt.

2015.01.01

24|

esetben továbbított adósságcsötkentési
2015.12.3l. kozĺitt
tttmogatáslhźnaléId<ezelési támogatĺĺs iľaĺrtiigényt a Csďádtĺámogatási hođafelé. Ez
mintegy 7I,2 ÍrrllLiő forint úámogatásba bevont taľtozásĺisszeget jelentett.
Azoknak a csďádoknak, akik đíjhátrďékkalrendelkeznek, de az

adósságcsölÍ<entési
tamogaüís feltételeinęk nem felelnek meg, az adósságkezelési
tźmogatźslhźtta|é|d<eze1ési

tanácsadóink köaeműködésével a,,HáIózat a Budapesti Díjťĺzetőkértés Díjhátrďékosokéľt
Alapítvany''-on keresztĹil igyekeztek segítséget nýjtani' Az alapiwányi üámogatźsĺa a
20Í5. évben 198 fó esetében kerĺilt kéľelemtovábbításra.
201-5. év végéígaz A|apíwźnyáltal megítélttárnogatási <isszeg: 5|.738.431Ft volt.
2015.01.01.- 20|5. 1'2.31. között 184 jelzés étkezett a VIIL kerÍilet teriiletén lakúatasi
szándékot megjelölő menekiilt/o|ta|mazottiigyfelekő1 a Bevándorlási és Áilampolgráľsági
Hivatď részérőI. Köziiliik 50-en ľendelkeznek VIII. kerĹileti lakcímmel.

2.2.

Gveľmekek Átmeneti otthona

2.2.7. Gyermekek Átmeneti otthona

A

Gyeľmekek Átrneneti otthonrának miíködési teriilete Budapest Főviĺros VIII. kerület
közigazgatźsi teľĹilete, valamint Belváros-Lipówĺíros Budapest Fővráľos V. KerĹilet
onkoľmányzatávď kötött ellátasi szerzoďés a|apjan egy ferőhely, Budapest Fővĺáľos VI.
KerĹilet Teĺézviáros onkormanyzatźtval, továbbá Budapest Főváľos II. Keľiileti
onkoľmányzatávď kötött ellátási szerződés ďapján egy-egy ferőhely biztosított a megjelölt
keľÍiletek rászoruló gyermekei ľészére.

Az otthon engedélyezett féľőhelyszéma: IZfő

A

célcsopoľt: a keriĺletben é1ő, valamint az ellrélrélsi szerződéses keľtiletekben különböző
szociiílis, egészségiĺgyiés mentális pľoblémrák miatt átmenetileg k'ĺízishe|yzetbe kerĹĺlt
csďádok és gyermekek. Az áüneneti gondozást kivaltó okok köziil a lakhatĺási
pĺoblémákkď, gyemlek magatartásipľoblémák, életvezetési nehézségelĺJ<elkiizdőtcsaládi
konfliktussal és egyéb okokkai küzdők aúnya volt magasabb, amit a20|5. évi adatok is
mutatnak.
kivĺá]tó probléma típusai szerint

A szülők eeészsésiisyl problémríi
A sztilők lalĺfiatási pľoblémái miatt

SzĹi1ő vasv sondviselő indokolt tívolléte
Bánta|mazás
Családi konfliktus
A gvermek masatartási pľoblémái

Ewéb
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2.2.2. Krízislakósok

JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona _ mint átrneneti gonđozássď fogtďkozó
szervezeti egység - 4 db laízislakást mfüöđtet, mely a családok átmeneti otthona

A

funkcióját igyekszik pótolni a VIII. kerület szolgáltatási pďettájan. Szakmai szempontból
életszeríímódon biaosítja a lakfiatásuk miatt válsághelyzetbe kertilt, vagy átmenetileg
hajléktalarľrá váIt családok gondozźsát' lakhatasát, 4 hónapos időtartam(ok)ra kötött
sztilásszeruődéssel - maximrľn egy éven kereszttil. A gondozásban tólt<jtt időszakban a
csďáđ előtakarékoskodik, melynek havi minimum összege 35.000.Ft és családgondozói
segítséggel felkészĹil az öĺźl1lő életvitel kiďakításaľa és a sztikséges anyagi erőfonások
megteremtésére. A Kľíáslakásban ti'ltött idő alatt a csďádnak nem kell fizetnie sem
lakbért, sem kÓztŁemi költségeket _ eń. a JSzSzGyK fedezi _ errnek fejében, ilietve a
biztonságos kimenet és család arryagí helyzetének megerősödése éľdekébęnkötel.ezó az
előtakaĺékosság folytatĺása.

2.3. Házi

seeítséenyúitásés Szocĺális étkeztetés

2.3.1. Hózi segítségnyújtós

Az

intézmény a gondozasi területén élő személyek számara segítségetnyújt a szociálisan
lakókömyezetĹikben tinálló életvitelĹik
rászorulók részéresaját otthonukban
fenntaľtásában, vďamint egészségtigyi állapotrrkbói, mentális állapotukból vagy más okból
szélrmaző pľob lémáik megoldás ában.
Iw a tarsadalom aktív részeseként a méltóságukat megőrizvę élhetľreka számukra
biztonságot jelentő otthonaikban.
A színvonalas és hatékony ellátás érdekében jő|képzett és tapasztalt gonđozók végzikaz

és

el]rźńésti.

źnhźn

2015. évíadatok

rLĎg}4rrJ u

tásban részestilők szétmźnakalakulása

hónapok

Ĺhó

n.hó

IĺI.hó

Tv.hó

v.hó

vI.hó

vII.hó

vm.hó

D(.hó

x.hó

xI.hó

xII'hó

e||átottak
száma (fő)

148

143

t48

145

146

139

137

144

146

155

r58

154

2.3.2. Szocittlis ětkeztetěs

Az

ellátást kéľhetiminden olyan Budapest FővĺírosVIII. keriilet Józsefuaĺos közigazgatási
terĹiletén élő, lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan ľrászoľult (Szt. 62.$'
illetve a2Iĺ2011. (rV.12.) szźĺĺtlhelyiönkoľmĺányzati rendelet szerint) személy aki:
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társadďombiĺosítási nyugellátĺísról szóló törvény szerint sajéĺjogu

nyugellátasban ľészesĺil,
megváltozottmunkaképességű,
ahtziowosi igazolás szeľint egészségi áilapota miatt átmenetileg vagy tartósan
nem képes biztosítani napi egyszeľi meleg ételt,
súlyosan fogyatékos,

pszichiátriai beteg,

}4t

-

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkĺ.iliek ellátásríról szóló 1991. évi
IV. törvény a|apján az állami fog|a|koztatasi szerv á|tal állráskeresőként
nyilvántartott személy,
aktív koruak elláüásában ľészesül,
időskoruak jaradékában részesül.

A2015. decembeľ 3l-i adatok a|apján a szocialis étkeztetésben részestilők szátma: 5I2fő.
Azétkezésben részestilők iövedelęm szerint ' mesoszlásaZolĺ. december 3. -en:
iövedelem (x't)
0 - 28.500
28.500 - 57.000
57.000 - 85.000
8s.000 - I14.000
1

étkezésben ľészesĺi|ő(fő)
250
12.1

66
39
36

14000 -

sÍf

2.4. Nappali Ellátás
2.4.1. Időskorúak nappali elldtdsa

Az

a

Budapest Fővaľos VtrI. keriiIet
Józsefuaľos közigazgatźsi tertiletén bejelentett lakóhellyel, érvényestartózkodási hellyel,
vagy Józsefuaros telepiilésszintű bejelentéssel ľendelkező és életvitelszeľíĺen
Józsefuaľosban tartózkodó időskoru, illetve egészségiáIlapotuk miatt rrĺszoruló 18.

idősek klubja szolgél\tatást igénybe vehetik

életéviiket betöltött

személyek.

Az

idősek klubja biztosítja, hogy a szolgáltatas nyitott foľrnában, az el|źúottíkör és a
lakosság éůtal.egyarźnt elérhető módon mfücidjön.

Az

idősek klubjainak engedélyezett ferőhelyszráma (kapacitrísa) klubbonként ó0 fő,

Az

ę||źĺottaktöbbsége egészségi źilapota vagy idős kora miatt szociális és mentáis

kertiletben összesen 300 fő.

támogatásľa szoruló személy. onmaguk e||éúá.sárarészben képesek, de önáIlóságuk minél
hosszabb ideig történő megtartrása érdekében szĹĺkségĹikvan a napi életľitmust biztosító
szoIgźitatźsra..Aközösség megtaľtó ereje, a csopoľt toleranciája lehetővé teszi, hogy
pszichés problémával kĹizdő személyek is be tudjanak illeszkedni. Az iĺnállóság szinten
taľkísávď, erősítésévelmegelőzhető' ill. lerövidíthető az egészségĹĺgyifekvőbeteg-ellátás
intéznényeiben töltött időszak.
nappali e|Iátast igénybe vevő idős emberek jelentős része évek óta egyedÍil tölti

A

Az

elmagźnyosođásfelgyorsíthatja mentális állapotuk rom7áséń. Az
egyedtillét mellett jellemzőek a különböző egészségügyi pľoblémĺák.Jellemző
egészségügyi pĺoblémák: keringésĹ, és szív eIégtelenség' magas vénryomás,
cukorbetegség, íziileti bántalÍnak, étzékszewi karosodás, igen gyakran kĹilönb<ĺző
pszichiátľiai kórképek.

mindennapjait.
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A látogatások számának alakulása az időskorr'iak klubjaiban
20Ĺ5.01. 01. - 2015. Lf.3Ĺ.
CikIámen

Napraforgó

iszikék

Reménysugár

892

1110

1260

961

1055

t200

9t9

r00

1043

1320
1260

látogatás

942
1010
865
661

94L

I 140

látosatás

87s

1082

13

92'0

103'7

vIIr.

látogatás
látogatás

Osszesen

látosatás
látosatás
látosatás
látosatás
látosatás

Hónap
lrítogatós
látogatás
|átosatás

I.

il.
m.
rv.
v.
vt.

látosatás

vfl.

Ix.
)Ĺ
xr.
XIL

1

5434

983

1293

ls

929
875
949

LZI'I
1134
1265

5706
5314
4751

137'1

977

t2t7

852
102s

1083

1030

r 183

s4rl

1187

54s1
5449
64090

904

tr94

1040

i003

100 I

1276
1257
1239

933

960

1298

r0749

Í2269

15136

A k|ubok átlagos, napi Iátogatási száma az
napp

tztl

s280

939
945

2.4.2. Szenvedélybetegek

Osszesen

tt64

764

996

Víg-

Otthon

1026
1071

tls97

év folyamán:50,46

5486
5528
4791
5483

t203

t18f
14339

fő:84,1

o/"

alí elhÍtás a

A szenvedélýetegek nappali

elLátásźĺtminden 16 év fęletti, BudapesÍ Fővĺíros VIII. keľtilet
Józsefuáľos közigazgatźlsi terĹilętén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényestaľtózkodási
kiizdő
hellyel, illetve települési szintiĺ bejelentéssel rendelkező szenveđélýetegséggel
személy igénybe veheti.

szenveđélybetegeknappali eLllźńása biĺosítjąhogy a szo|gáItatźs nyitott formźtbaĺ,az
ęllátotti kör és a lakossĘ źůtalegyarant elérhető móđon mfüödjön. Az ellátotti kĺiľ
specirilis helyzetéből adódóan a szenvedélybetegségben érintett csďádtagok számára is
elérhető a szolgźůtatźs.

A

Az ellátottak többsége aza|ábbiakmiatt veszi igénybe a szolgáltatást:

.

-

absztinenciájĺínak fenntaľtásában kér segítséget,
rehabilitáción vagy hosszabb gyógykeze|ésen vett részt. és segítségetigényel a
reintegľációjában,
az addiktív problémak maľ megjelentek, de még nem keľesett fel egészségiigyi
szakellátiĺst.

Az

ellátottak diagnózis szeľinti összetétele solfüle: alkoholbeteg, gyógyszeľfiiggő,
játékszenveđély,ópiát-fiiggő. A diagnózisok keveľtek is lehetrek, és a felsorolt
ffiggóségekhe z álta|ětban nikotinfiiggés is taľsul.
Jellemző problémák a beteqség. addikció mellett:

-

-

.Megélhetési problémák: a jövedelem nélkĹiliség, az ďacsony jtivedelem a napi
életvitelt teszi bizonytďanná (háfualékok megjelenése, fizetési kötelezettségek
elhalasztása, az a|apvetó sziikségletek kielégítéséneknehezítettsége).
Foglalkoztatással lrapcsolatos problémók: a munkahely elvesztése, munkaügyi
pľoblémfü, elhelyezkedési nehézségek,amunkaeľő-piaci elváľásolĺJroznem illeszkedő
egyéni tudás, végzetĺség,mobilitás |:iźnya, vďamint munkaadói oldalĺól hátrányos
megkiilönböztetés.

t

iĺ
I

/

ttl
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-

Lakhatóssal lrapcsolatos problémdk: Lakásfenntartási ađósságot lakás-kaľbantartlĺsi

-

Kapcsolati problémák: családon beltili és más szeméIyközí kapcsolati konÍIiktusok,
gyakľan a kapcsolatok teljes hiźnya, az elmagźnyosodĺís.Kommunikációs zavaĺok,
erőszak megjelenés e, btntallmazźs, gyermeknevelési probiémák

nehézségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

Az engedélyezeĹt féĺőhelyszĺím:50 fő
A |áúo gatások számának alakulása
a Szenvedélybetegek nappali ellátása - Mátyĺís klubban
2015. 01. 01. -201s. 12. 31.
Mátvás K|ub
.átogatási napok
izÁma

01.

hó

02.
hó

04.
hó

03.

hó

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

hó

hó

hó|

hó

hó

hó

hó

lr27 962 1091
[05!
A klub átlagos, napi látogatási száma az év Íolyamán = 48,f fő=96,4yo
943

918

1056

1011

932

t070

102.

12.
hó

ossz.

105(

12249

2.4.3. Eľtelmżfogatékosok napp ali elldtúsa

A fogyatékosok személyek nappali ellátását @rtelmĺ fogyatékosok napktĺzi otthona -ÉNo)
a Budapest FővĺáĺosvIiI. kerĹilet Józsefvaľos közigazgatźsi teľtĺleténbejelentett
lakóhellyel, érvényestaľtózkodási hellyel ľendelkező, ffiąffi
éľtelmíleg,ílletve

'.:

ha]:nozottan séľiilt(mozgás, hďlás, látás) személyek, vďamint külön megállapodás alapjan
a Főváľos kozigazgattlsi teľiileténélő séľĹiltekvehetik igénybe.
Jelenleg 4 olyan ęllátottunk van, aki nem keriileti lakos, a 4 f(5bő| 1 a II. keľületben, míg 3

'..i,
.:.
..

fő a lX.'keľiiletben

é1.

Az

e|Iźtottak fogyatékossrĘuk súlyossága és képességeik alapjrán heterogén közösséget
alkotnak. Többségfü a középsulyos fogyatékos rétegbőlkeľiilki, de van közöttĹik.Wilsonszinđrómás, Down-kóros, epilepsziás, skizofrén, mozgĺáskorlźúozott, hďlásséľiilt,
látásséľiilt (vak) és autisztikus személýség is. Jelentős ahďmozottan sérĹiltek szétma.
Az ellátottak 65Yo-anő, életkoruk ďapjrán jelenleg}4-Sĺ év közöttiek.

Az

engeđélyezettferőhelyszám

:

20 fő

A|ítogatálsok számának alakulás a azÜrtellmi fogyatékosok napközi otthonában (Eľo)
2015. 01. 01. - 2015. 12.3t.
04.
07. 08.
09.
10.
11.
01. 02.
03.
05.
0ó.
12.

Éľo

hó

,átogatási napok

zÁĺna

Az

hó

393 369

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

hó

431

4tt

348

413

398

339

406

404

404

350

ENooáátlagos, napĺ látogatási

2.5.
2.

ossz.
4666

száma
szálma az év fo|vamán
fo|yamán = 183
18'3 fő= 9
9!,8o/o

Időskoľúak Atmeneti Otthona

5.1.,Eziistfenyő,' Gondoaíhdz

zTf,r:'i,,i' I
"'

i/

területén bejeIentett lakóhellyel'
vagy éwényestartózkodási hellyel ilietve teleptilési szintííbejelentéssel rendelkező
egészségileg és/vagy szociálisan ĺaszoruló személyek vehetik igénybe az átrneneti ellátást,
akik számiára nem nyťrjtható megfelelő szinťúęIlátźls a hźui segítséguyujtas, illetve mas
ďapellátas keľetein beltil nem biztosítható.
BuđapestFővaĺos VIII. keriilet Józsefulírosközigazgatási

Az engedélyezett férőhelyek száĺna:.2L fő.

A

2015. évi adatok alapjan a gondozóhénban éves szinten átlagosan 20 fo e||átására keľült

sor.
2.

5.2. rekőľendszeres hdzí segítségnyújtds

Az,,Ezüstfenyő'' Gondozőházbarĺ keľĹilt telepítésrea jelzőrendszeresházi segítségnyujtás
segélyhívó rendszęre. A szo\gźltatźstJózsefuáros onkoľnźnyzata önként vĺállalt
feladatként biztosítją mely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetĺik miatt rászoruló időskoru, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére
az onźtl'lő éIewítel fenntartása mellett felmeriilő krízishelyzetek elhaľítása céljából nyujtoti
ellátas. A szolgáItatas téľítésmęntes.

A

2015. évi adatok a|apjén a jelzőrendszeres hazí segítségTlyujtrást éves szinten átlagosan

55 fő vette igénybe.

3. Feladatellátás szakmai tartallmą módja,

szo|gáůtatások foľmáio

kiireo ľendszeressége

3.ĺ'. Család.
3. 1.

1. Az

és Gvermekióléti Szoleálat

intézmény b en foly lí szocidlis munka formóÍ

- Egyéni tanácsađás,esetkezelés: Gyerľnekvédelmi esetrnunka,

-

segítő
segítséget.

tevékenység,melynek soľárr egyéneknet csďádoknak nýjtunk
Szociális csoportmunka: A szocialis csoporhnunka tewezett, célinányos szakmai

tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csopoľtokkď közvetlenül
foglďkozrak.
Közösségi szociĺális munka: a szociális muĺkás valamilyen célęléréseéľdekében
szewezĺ a közösséget egyiittműködő közösséggé'

3.I.2. A csalúdsegítésa megha.tdrozott jelzőrendszeľ míÍki)dÍetésekiirében
A gyerĺnekek veszélyeztetettségének,illetve a család, a személy kríáshelyzetének
észlelésemegelőzése érdekébena veszélyeztetettséget ész]eló- és jelzőrendszert
mtĺködtet.

.

ľ. ĺ

ii,l

,
vv

altaaoos segítő szolgáltatĺís keretében feladat a lakosság szociális és mentalhigiénés
helyzetének figyelemmel kíséľése,az ismétlődően előforduló problémák okainak

jelzése az illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyujtó szeľv felé.
a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzés&e, kľízisheIyzet
észleléseęseténazaľrő|va|őtźtjékozÍatásta,

}Ł

tájékonatja a jelzőĺendszerben részt.vevő további szervezeteketés az ellátási terĹiletén
éIő személyeket a veszélyeztetet1ség jelzéséneklehetőségéľől,
fogadja a beérkęzeÍtjelzéseket, és felkeresi az énĺtettszemélý, illetve családot a
szolgá|tztásaiľólvďótájékozÍatźséľdekében,
a pľoblémajellegéhez, aveszé|yeztetettség mértékéhez,a gyermek, az egyén, a csalrĺd
szĹikségleteihez igazođőintézkedésttesz a veszéIyenetettségkialakulasanak
megelőzése, illetve a veszé|yeztetettség megszĹintetése érdekében,
az ntézkedéstényéľőltźtjékoztatjaa je|zést tevőt,
folyamatosan figyelemmel kísériaz énĺtettszemélý, illetve családot veszélyeztetó
körĺilményeket és a veszéIyezteteĹI szemé|y' illetve család szociiílis ellátások iranti
sziikségleteit.
a jelzőľendszeri szereplők egytittnaiíköđésénekkoordinálása éľđekébęn
esetľnegbes zéléstszęrv ez' az e|hangzottakról felj egyzést késat,
éves szakmai tanácskozást taľt és évesjelzőrendszeri intézkedésitervet készit,
a kapcsolati ętőszak és embeľkereskedelem eidozatanak segítéseéľdekében
folyamatos kapcsolatot tart az oľszágos Kľíziskezęlő és Infoľmációs
Telefonszol gá|atta|

A jelzőľendszer tagjai:
- EgészségĹĺgyiintézmények; htŁiorvosok, védőnőt szakosított egészségügyi
intézmények,kórhéaak
. Szociális ellátó intéznények; bölcsődék, családsegĺtő szo|géilatok, gyámhďóságok,
gyĺímhivatďot gyermekotthonok, TEGYESZ
- oktatísi intézrnények; óvodfü, iskolák, középiskolak, kollégiumok, nevelési
tanácsadó

- Rendészeti, igazságügý szeruezetek; rendőrség, ügyészség,bírősĘ,pĺĺľtfogók
- civil szeľvezetek, egyhéu:ak, minden olyan civil szervezet, amelyek célcsoportjai a
gyermekek.

A

je|zőrendszer tagsai részére,a Gyvt. alapján, a jelzésekľeminden esetben írĺísos
visszajelzést kiild.

A

jelzésekkel kapcsolatban a JSzSzGyK összes szakmai egysége tekintetében kiilön

elj aľásrend került bevezetésľe.

3.1.3.

Tlűjékoztatós' infoľmóciónyújtós

-

Tájékoztztja a szo(gáltatast igénybe vevőt mindazon jogokľól, támogatásokľól és
ellátásokról, melyek összefüggésben ál|nak a csďád pľoblémájával, vagy a gyermek
testi, lelki egészségénekbiztosítÁsźpa|, a családbarr történő nevelkedésének

-

A

-

elősegítésével.

támogatÁso|ďloz, ellátásokhoz va|ó hozz'ájutas segítése érdekébena segítséget nyújt
kérelmek előteľjesztéséhez,illetve kezđeményentźmogatźs
megállapítását az illetékęs
hatósĺĘokkď.
Tájékoztatja a sn||ót vagy gyeĺmeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségügyiés mentálhigiénés tanácsadĺísigénybevételéneklehetőségeiľől, céljaról
és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadast nyújtó felkeľesését.

7i
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Valsághelyzetben lévő vaľandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető
jogokĺól, támogatásokľóI és ellátásokról , az ezeh'hez va|ő hozzźljutás lehetős égelĺől, az
esetleges örökbeadrás lehetőségeiről.

3.1.4. Egłéniesetkezelěs, szocidlis segítő munka
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatts a személyes gondoskodást végző és a
szoLgáItatźst igénybe vevő személy együttes munlrafolyamata, melynek tartalma és
megáilapođásban keľĹil ľögzítésre, feltéve, hogy a
menete írasbeli egyÍĺttmiikĺidési
szakmai tevékenység az első inteľjúkapcsán tett intézkedéssel ĺem ztrható le. A
munkafolyamat az eLső interjri soľán az igénybevevő szĺikségleteinek megallapításávď és
a pľoblémamegoldó alternatíviík kidolgozásával kezđődik.A megállapodás tartalmazza a

szolgáItatést igénybe vevó személy problémáit, az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az együttmiĺködés módját, a folyamatba bevonandó
a segítő folyamat varható
szolgáltatókat, intézményeket, ata|źůkozások renđszerességét,
eređményétés alezfuźs időpontját.
A segítő szolgáltatas az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatásokon és az intézményben folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkafoľmĺák kiilönösen a szocialis esetmunka, a szociális
csoporfrnunka és a közĺisségi szociális munka. A szociális esetÍnunkát végző személyt
esetfelelősnek kell kij elölni.
Az esetfelelős kísérifigyelemmel, hogy a szo|gtůtatĺĺstigénybe vevő személy problémája
kezeléséhezigénybe vette-e az e\érhęto szolgĺíltatásokat, valamint - a szolgáltatást
igénybe vevő beleegyezésével- együttrnűködik a más szociális és egyéb szo|géůtatźst
nyujtó szolgďtatókkal és intézményekkel.

3.1.5. Tanócsadúsok
ingyenes tanácsadó szolgźltatźsokat is közvetít azigénybevevők felé, egyAziĺtézłrÉĺy
egy adott, a csďádsegítő kompetencia hatźrát meghďađó pľobléma kapcsĺán. A

szolg:áItatásokat a Család- és Gyemlekjóléti Központ Szolgáltatasok szakmai egységének
munkatárs ai nyuj tj rák.

3.1.6. A szociólis segítő munka dokumentúIdsa
A személyes gondoskodást nýjtó gyerľnekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,valamint
személyek szakmai feladataiľól és miĺködésiik feltételefuől szć./rő 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 7. számú melléklete szeinti, valamint a ,,gytnlhatóságok, a teľtileti
gyemrekvédelmi šzakszolgálatok, a gyeľmekjóléti szolgílatok és a személyes
gondoskodast nyújtó szervek és személyek által keze|t személyes adatokról'' szóló
23511997. QilI.l7.) Kormĺĺnyľendeletun' ,,Gyermekeink Védelmében'' e]nevezésii
adatlap ľendszeľthasznĺálja. Ezen tul a szociális, gyermekjóléti és gyerĺnekvéđelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójaról és oľszágos nyilvantartĺásról szóló
226/2006. (xI.20.) Korm. rendelet szerinti adatrögzítést v égez.
családsegítés szolgáttatĺásait esetnaplóban kell đokumentálni. E dokumentáciőt a
szakmai egység vezeÍője legďább negyedévenkéntęllenőrzi.
csďádsegítés és gyerĺnetjóléti szo|gźftatás igénybevétele esetén az egynél több

A
A

,
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ta|źlkozźstigénytő segítségnffitás a fent hivatkozatt jogszabályban meghatĺározott
esefuaplóban kerÍil dokumentalásľa. Az ellátas igénybevéte|érolaz esetfelelős és az
ellátást igónybcvcvő, illetve törvényes képviselője megállapodast köt. A megáilapodás
tarta|mazza a szo|gźitatást igénybevevő személy problémáit, az eléĺendocél érdekében
megvalósítandó felađatokat,az egyÍittmúködésmődját, a folyamatba bevonandó

30r

szolgáltatókat, iĺtézméĺyeket,a találkozások rendszerességét,a segítő folyamat varható
eredményétés a lezźrás idöpontj át.

3.2.
3. 2.

I.

Család. és Gyeľmekióléti Kiizpont
Hatós úgi tevéke nys

3.2.1.1. Az

ěg hez kap cs oló dó

feladatok

intézménybenfolyó szociilís munkaformdi

- Egyéni tanácsadiás, esetkezelés: Gyeľmekvédelmi esetmunką segítő
tevékenység,melynek során egyéneknek, csďáđoknak nyujtunk segítséget.
. Szociális csopoľtmunka.. A szociátlis csopoľmunkatervezett, céliĺĺínyosszakmď

tevékenység, amelyben a szociális munkĺások kis csoportokkď közvetleniil
foglalkoznak.
Közösségi szociális munka: a szociális munkás valamilyen cél eléréseérdekében
szewęzí a közösséget egyiittrnűködö közösséggé.

3.2.1.2.

.

Tójékoztatds, informđcilínyújtds
Tájékonat1a a szo|gźitatást igénybe vevd't mindazon jogolaól, támogatásokról és
ellátásolĺľól, melyek összefüggésben állnak a csďád problémájáva|, vagy a gyermek
testi, lelki egészségénekbiztosítrásával, családban toľténő nevelkedésének
eIősegítésével.
A támogatźlsolĺÍloz, ellátasokhoz valő hozzátjutás segítéseérdekébena segítségetnyújt
kérelmek előteľjesztéséhez,illetve kezdeményezitálmogatłĺs megallapítźstúazilletékes
hatóságokkal.
Tájékoztatja a sziilőt vagy gyenneket a családteľvezési, pszichológiď, nevelési,
egészségügyi és mentálhigiénés tanácsađás igénybevételéneklehetőségeiről, céljĺáról
és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyujtó felkeresését.

a

-

jogokról, tĺĺmogatĺásolaól és ellátísokľól, az ezeh'hezva\őhozzálutĺás lehetőségetľo|, az
esetleges örökbeadás lehetőségeiről.

3.2.1.3. Egłéniesetkezelés, szocilźIis segítő munka
A családsegítés és gyermekjóléti szo|gá|tatás a személyes gonđoskodastvégző és a

szoIgźltztźst igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek taľtalma és
menete ínásbeli együttműködési megállapodásban kerĺil rögzítésľe, feltéve, hogy a
szakmai tevékenység az első interjú kapcsrán tett intézkeđésselnem zźtrtĺatőle. A
munkafolyamat az elsó interjú sortn az igénybevevő sziikségleteinek megállapítasávď és
a probIémamegoldó ďternatívfü kidolgozásávď kezdődik. A megállapodástartalmazzaa
szolgáltatast igénybe vevö személy pľoblémĺíit,a2 eléľendő cél érdekében
megvďósítarrdó feladatokaą az egyĹittrnfütidés módját, a folyamatba bevonandó
szo|gáitatőkat' intézrnényeket, a talĺílkozások ľendszerességét,a segítő folyamat vfuható
eredményétés a lezźrás időpontj át.
A segíto szo|gäItatás az igénybevevő otthonában, családi köľnyezetében tett
látogatasokon és az inténrlénybenfolyatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkafoľmak kiilönösen a szociális eseüľrunka, a szociáł|is
csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szocíális esetmunkát végző személyt
esetfelelősnek kell kij elölni.
Az esetfelelős kísérifigyelemmel, hogy a szolgźůtatĺástigénybe vevő személy problémája
kezeLéséhez igénybe vette-e az e|érhető szolgáitatźsokat, valamint - a szolgiáltatiást
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igénybe vevő beleegyezésével - egyĹittrnfüödik a más szociális és egyéb szolgáitatást
nyrijtó szolgáltatókkal és intézményekkel.

3.2.1.4.

Tgnúcsaddsok

Az iĺtézméĺyingyenes tanácsadó szo|gźrltatásokat is közvetít az ígénybevevők felé, egyegy adott, a családsegítő kompetencia hatźrätmeghaladó pľobléma kapcsán. A

szolgáItatásokat a Csďád- és Gyermetjóléti Központ Szolgáltatasok szakmai egységének

munkataľsai nffitjak.

3.2.1.5.

A

Védelembevétel

Gyvt. 68. $ (1) és (2) bekezdésę ďapjan a védelembe vétel esetén a Család-

és

Gyeľmetjóléti Központ szakmai vezetqejavaslatot tesz a védelembe vétel elĺendelésére,

és a kirenđelendő esetmenedzser személyéľe.
A kirendelt esetrnenedzseľ készítieI a gonđozasĹnevelésitervet, a vonatkozó adatlapon,
amely tartalmazzaaveszé|yeztető köľiiĹményeket, a eléľendő változásokat, a feladatokat,
a feladatok végrehajtásábarlrésztvevő személyek és intémlények megjelölését.
Védelembe vétel esetén az esefunenedzser a gyermek gondozasát-nevelését folyamatosan

figyelemmel kíséń,szükség szerint a gondozási-nevelési tervben rogzítetÍ feladatok
végrehajtását e||enótzi, a gyermeket és szĺilőjét tźmogatja a feladatok végrehajtásában, ha
sztikséges, a gondozősĹnevelési tervet módosítsa. Sikertęlen védelembe vétel esetén, az
esetrnenedzser javaslatot tesz mĺĺsgyermekvédelmi intézkedésmegtételéľe.
Védelembe vétel feliilvizsgálata során az ęsetmenędzseľ tźljékoztatjaa jegyzói
gyĺímhatóságot az addigi eľedményekről, problémákľól, és indokolt javaslatot tesz a
védelembe vétel megsziintetésére, vagy fęnntartásaľa.

3.2.1.6.

A

Csalddból kiemelt głermekek, visszahelyezésiik a csalddba

Csaláđ-és Gyermekjóléti Központ szakmď vezetője, amernyiben az esetlegesen
elľendelt védelembe vétel nem elegendő a gyermek veszéLyeztetettségnekelháľltáséLna'

javaslatot tesz a gyámhivatal felé a gyerrnek családból történő kiemelésére, ę|készítiaz
erľe vonatk ozó javaslatáú.
A Csďád- és Gyermekjóléti Központ a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezését
segítő szociális segítő munkát végez a gyrámhivatal źt\tal' elfogađott egyéni elhelyezési
terv ďapján.
A Csďád- és Gyermekjóléti Központ esetrnenędzseľe egyiittműködik a Főváľosi
TEGYESZ illetékes szakértői csopoľtjával, minden esetben részt vesz a helyezési, és
kapcsolattaľtási értekezleteken.
A gyeľrnek átmeneti nevelésbe vételének fqłÉ11zlg.4gl'3- soľĺínaz esetmenedzser
tä]ékonatja a gyámhivata|t a tapaszta7ataiľót.
során, a gyeľmek szakęllátĺísbakeľiilésétkövetően felveszi a kapcsolatot a gondozási
hellyel.
Az esetmenedzser a csa|ádjába visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatď
hatérozata alapjan látja el, egyÍittĺnűködve a gyerľnekotthon' a nevelősztilői hzlőzat,
illetve a szakszo|gálat utógonđ ozőjźxa|.

3.2.1.7. Szabadidős programok
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ

rendszeresen szervez a gyerľnekek szźtmźraszeÍ\Ięz
szabadidős tevékenységeket.Pĺogramjaink a családbanjelentkező nevelési problémfü és
hianyosságok káľos hatásait enyhítik, illetve a nehéz arlyagi helyzetben lévő gyeľmekek
hasznos eltĺiltésére.
szátmfuateremt lehetőséget a szabađíđó
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3.2.l.8.

Az intézménybenfolyó szocilÍIis segítő munka dokumentdldsa
A személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyerĺĺrekvédelmiintézrnények, valamint

személyek szakmai feladataiĺól és mfüödésfü feltételęiĺőlszóló t5l1998. (IV. 30.) NM
rendelet 7. számú melléklete szeńnti, vďamint a ,,gyámhatóságok, a teriileti
gyeľmekvédelmi szakszolgiĺlatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodast nyijtó szervek és személyek altal kezelt személYes adatokľól'' szóló
235/1997. CXII.I7.) Kormlĺnyrendelet un. ,,Gyermekeink Védelmében''elnevezésrĺ
ađatlaprendszert hasznáIja. E;zen tű| a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intéz.ĺrĺényekćryazati azonosítojaról és oľszágos nyilvántaľĺásról szóló
226 l 200 6. (xI. 20. )

Korm. ľenđeletszeľinti adat. o gzitést v égez.

3.2.2. SzolgtźltaÍdsok

3.2.2.1.

SpecidlÍs szolglźltatúsok

3.2.2.IJ. Utcai

(lakótelepi) szociltlís munka
75lI998. (IV.30.) NM rendelęt 23. $ szerint az utcai és lakótelepi szociális munka
céIja a magataĺtásáxa| testi, lelki, éľtelmifejlődését veszé|yeztető, a szabadldejét az
utcan töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről
önkényesen e|táxoző, vagy gondozója źital a lakĺísából kitett, elláLís és feliigyelet
nélktil maľadó gyermek felkutatásą lakóhelyére történő visszakerĹilésének elősegítése,
sziikség esetén áfuneneti gondozásrának vagy gyermekvéđelmigondoskodĺásban
részesítésénekkezdeményezése.
Az utcu (lakótelepi) szocilílis munkát a ĺyźľĺ
napközi, a tźlborcztatiís,a gyermekek
szźtmáľa szervezett szabadiđőstevékenység, vďamint tanítási időszak a|att a BRFK
Biĺnmegelőzési osztáůya áIta| szswezett ,,lnterakÍív Police és Fiatalokat Védő
Csoport'' elnevezésiĺ progľamjában való ľészvételiinkbiztosítja.

A

.

3.2.2.1.2. Kapcsolattartdsi iigyelet

(

ennek keľetébenközvetí,tői eljdľds)

Külön élő, elvĺĺltszÍilőknek helyszínt biztosítunk aĺrą hogy gyeľmekével a
kapcsolatot taľtsa. A
|tatás igénybe vétele józsefurírosi tartózkodássď
renđelkezőknek
lehetséges. A kapcsolattaľuási
ĺigyelet céIja, a gyermek és a kapcsolattaĺtásta jogosult szĹilő vagy mas
kapcsolattaľtasra jogosult szeméLy szélmára a tzlrźůkozásrąegyĺittléte alkalnas

3.2.2.1.3. Kórhózi szocilÍlís munka
Célja a kórhrŁakkal való kapcsolattaltás, a kőrházbőI érkező jelzések fogadĺĺsa,
intézkedésekkezđeményezése,Knzishelyzetben levő varandós anyfü, újsziilott
csecsemők hazagondozźsa. CéIja továbbá a helyi kóthazi védőnövel valamint
kőthtľ;i szociális szakembenel toĺénőegytittmúköđés,koordinĺĺló szerepköľ a
ĺó gy ó gy ászati- sn1|észeti osztályon és gyeľmeko sztályon.'
3. 2. 2.

A

1.4.

Is ko

laffiffifft

szo ciźIÍsmunka

k<jznevelési intézménybejarő gyeľmeknet a gyenľrek csďádjĺínak és a köznevelési
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5. Gy er mekv édelmi j e lzćíre nds ze r i kés zenléti s zo lg ólat
Cétja az intézménynyitvatartási idején túl felĺneľiilő gyeľmekvédelmi

3. 2. 2. 1.

krízishelyzetekben tĺjľténőazoĺnali segÍtség, tanácsadás vagy tź!ékoztatásnyrijtása.
A készenjétben lévő munkatárs szakszeríĺ segítségettud nyujtani, vagy ilyen
segÍtségettud mozgósítani.
Készenlétitelefon: 06130-493.1925
3.

2.2. 1.

Az

6. rogí tdj ékoztatđsnyújtós

esetfeleiős által, telefonoďírásban (,,Iránýtó lap'' segítségével)előre egyeztetett
időpontbarr keľesheti fęlr az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szolgáltatások egység

jogźszáú. A

tevékenységklzĺľőIag tétjékoztatźsnyújtásra,tanácsadasra,

iratszerkęsztésre korlátozódik, jogi képviseletet nem j elent.

3.2.2.2. Mentdlhigíénéscsopoľt
Aztĺténĺényellátottjai

szźlmfua a problémamegoldĺásukat, gondozásukat, ellátásukat

elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesáő pedagógiai szolgźltatÁs
nyrijtása'

Első alkalommď az esetfelelős által, telefonoďíľásban (,,kányító lap'' segítségével)
e|őre egyeztetett időpontban keresheti fel az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK
Szolgaltatások egység pszichológusát, fej|estĺő pedagogusát, mentálhigiénés
munkatarsát.
P szi choló giai t andcs adás

A pszichológus heti 15 óľábarr a Gyermekek Átrneneti otthonában Ltńjae|feladatait.
A tanácsadás eszközeivel segíti az ellátottat egyéni életvezetési problémáinak
megoldásában, életszeľepeinek optimalizálásában' egyéni problémakezelési
kompetenciőjának növelésébeĺl'đöntésiképességénekfejlesztésében,
konfl ikhrsmegoldó képességeineknövelésében.

Teriiletei: párkapcsolati problémak,házassági konflikĺrsot sztilő.gyeľek kapcsolat,
veszteségélmény,banta|muźls, munkanélkiiliség,csďádi problémák, krízisek.
Jellemzői: probléma fokuszú, felkészítö jellegÍi.
ÜIésszám: 4_t2 vlés
Yé,gzettség.. okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, par- és
családkonzulens.
P s zichoter ópid|ą pszicholó giai lanzultóció
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A pszichoterźpia és a pszichotógiai konzultáció mindig kezeléssorozat tilésekben
történik. Az tilések gyakoľisĘa és időtartama e|őte rögzíteÍt. A pszichoterapias ülés
időtaľtama ďapesetben 60 peľc, melyből az el|átottal töltött idő 45-50 peľc. Egyes
móđszereknéldupla (pélđáulcsaládterápia) illetve tripla (pszichodľámą
családteľápia) iilésekkel helyes dolgozri. Bizonyos módszerek, illetve szuppoľtív
teľápiak esetében indokolt lehet a fe|ezett iilés (25-30 peľc).
A pszichológus, vagy pszichoterapeuta és a páciens közötti megbeszélés alapjan
rögzítésre keľii] a tenápiás módszer, az iilések ideje, gyakoľisága és a terapia vaĺható

I
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hossza.

A teńpiáĺa t<jľténő megáIlapođás és az

ęllátott felvilágosítása

elengedhetetlen.

pszichoterápiás munka a teĺápiás ülések mellett feldolgozási iđőtés
esetmegbeszéIési időt foglal magában (körĹilbeltil négy órából harom őra terápiźs

A

ülés, egy óĺa feldolgozás és esetmegbeszé|és).
I . Al app szi cho ter ópidk
Alappszichoteľápiás beavatkozasra

klinikai pszichoiógus szakvizsgával iu.
pszichoterapeuta szakvizsgénal ľendelkező személy jogosult (snepewíziő mellett a
felsorolt végzettségek megszerzését céllzó szakképzésben résztvevő szakembeľek is
végeńetnek ilyen tevékenységet).
- Pszíchoterápiĺźskrízisintervenció
pszichés tekintetben veszé|yeztďő állapotban lévő szeméIy/eW cę|zott vizsgáIata és
kezelése, amelynek céIja a veszéIyeztető állapot megsziintetése, illetve megfelelő
szakrnai ellátása.
Időtaĺam: 1-3 ülés (az ađotthelyzet szfüségletei szerint, előre nem tervezhető).
- Pszichoterdpiás konzultáció
egy adott probléma vagy ttĺnet Íövid távú megsztintetése pszichoteńpiäs ęszközök
felhasnźitlsávď.
Időtaľtam: egy-négy Ĺilés.
output: az akruális tĺinet, probléma megszĹintetése, elfogađtatésa+ a konzultációból
vďó elbocsátás.
- Szupportív ter ópia _ pszichot erdpiós b ete gv ezeté s
pszichoterapiás szemlélettęl vezetett cétzott beszélgetések, melyek az ellátott
pľoblémáinak felismerését,életvezetésinehézségeinek megoldását, egyéb
kezeléseinek segítésétés kiegészítésétszolgáljĺák'
Időtartam: alkaImanként fél-egy óľď ülés. Gyakorisága hetentę egy, vagy ritkább.
Ülésszĺímmaximum 100.
- Autogén tréning
testi mfütjdések tudatosítása és harmonizěiźsa meghatrírozott gyakoľlatsorozat
a|kaknazásźna|, amely során feltételes reflexek épiilnek ki. A gyakorlatsor
elsajátítrásával apsnchés tenzió csökken, a szoľongas oldódik, a vegetatív működés
stabilizálódik.
Ülésszrím,ülésgyakoriság: Schultz-fele autogén tréning 30 fua, egyénileg és
csopoľtosan is végezhető. Speciális célri relaxációs technika tenípiás céltól fi.iggően
30-50 óra. Heti 1-3 tilés.
Eszközsziikséglet: zajmentes kĺiľnyezet, ellazulásra alkďmas, kényelmes tilőhely.

A

- Pszichodiagnosztikn

kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is
łíllhatnak, amelyek megakadályozzők az adellĺĺźtproblémamegoldást. Ha ennek
gyanija felmeľiil, akkor a pszichológus tesztek segítségévelľávilágíthat erľe. A
pszichológus a lelki betegségek, mentális állapotok fę|táĺásćlta ktilonbtizö interjúkat,
pszichológiai teszteket a]ka|maz. Véleméný,szakvéleméný Íľ.Konzultĺál a
kęzelőorvossď. Az eľedményekľől felvilágosítást ad az ellátotĺrak. A
pszichođiagnosztikaimunka során nyert ađatokkezelésérevonatkozóan a
Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, és a |997. évi XLVII. tĺirvényazlrźnyadő
A tevékenységvégzésénekfeltétele az a|ka]mazott tesztekben való jaľtasság, i11. a
tesztekhasnĺźtlatárafeljogosítővégzettsé,g.
Időtaĺam: l-4 iilés -| atesń.éľtékeléseés a vélemény megÍľĺása

ł.

35-c,.ĺ/

Yégzettség:okleveles pszichológus (személyiséglélektanszakirany), okleveles

pszichológus (taĺlácsadó szakiľány), klinikai pszichológus,

tanácsadó

szakpszichológus

a

-

Csalódterápia

belül előfoľduló egytittélési,kapcsolati

problémákban való
pľoblémákat
a
családi
ľendszer ĺészének
segítségnyĹrjtás. A Íblmertilő tiineteket vagy
tekinti, így nem az egyéĺ.neI dolgozik egyéni munkában, hanem az egész családdal
egyiittműködve segíti a problémamegoldást. Céljuk ęgy új, kiegyensulyozott családi
rendszer kiďakítása. A pszichológus igyekszik a családok ęrőforrásait felkutatri és
azohatámaszkođni aváltozásí folyamatok során. Attalában nem egyedül, hanem
más, a családkonzultációban jáľtas személlyelvezeti az tilést.
Időtaľtam: 6-25 tilés, háľom hetente/havonta

családon

Végzettség:okleveles pszichológus/ taĺrácsadó szakpszichológus/kiinikai
szakpszichológus + családterápiás képzettség

A pszichoĺógiai szolgóltatás dokumentőlósa

Az

adminiszttáłciő és a személyes adatok védelmę érdekében az iĺformációs
önĺendelkezési jogľól és az informäcíőszabadságrőI szőlő 2011. évi CXII. törvény, a
polgáľok személyi adatainak és lakcíméneknyilvantaľtásríľól szóló 1992. évi LXVL
törvény, az Sú.., a Gyvt., az egészségĹigyl és a hozzźĄllk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséľőlés védelméről szóló 1997. évi )0vII. tö'rvény, ľendelkezéseit kell
akalmazn. A fenti törvényekben nem szabźůyozottegyéb kérdésekben
tevékenységiikĺe a Pszichológusok Szalĺľnai Etikai Kódexe iranyadó.
A pszichológiai szolgráltatást,,Pszichológiai esebrapló''ban és forgalmi naplóban kell
dokumentalni. E dokumentáciőt a MentrílhigiénésCsoport kijelölt kooľdinátora
legalább negyedévenkéntelienőľzi.
A pszichológiai szolgáltatĺás igénybevételeesetén a szakmai tevékenység
,,Pszichológiď esetnapló''ban kerĹil dokumentáůźsra. Az ellrźúásigénybevétel&őI az
esetfelelős, a pszichológus és az e|Iátast igénybevevő, illetve törvényes képviselője
megáliapodást köt. A megráIlapodás taľtalĺnazza a szolglíltatĺĺstigénybevevő személy
problémáit, az el&endő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az egyĹithniĺködés
módját, a folyamatba bevonandő szolgőltatókat, intézményeket, a talá|kozások
ľendszerességét, a segítő folyamat varható eredményét és a lezárás időpontját.
A pszichológus az eset során elkészített feljegyzéseit ktilön ę|zźlrva tarthatja. Az
intéznényaz ađatvédelmiszabályok rendelkezéseit betaľtva, elztĺrtankeze|i, tárolja
azadatokat, és a szociális törvény rendelkezései alapjĺán selejtezi.

Titohartás

titoktaľtási kötęlezettség terheli minden _ az el|éĺottellátĺása soľán
tuđomasára jutott _ pszichológiai és személyes adat vonatkozásábaĺr, amelyek a
psáchotógusi titokkorbe tartozrak. Ezeket az ađatokatcsak az atľa jogosulttai
pszichológus titoktaľtási
közölheti, és köteles azokat bizalmasan keze|ru.

A psáchológust

A

kĺltelezettségeaz ellátottal vďó kapcsolatiának lezźrása utan is fennáll. A
pszichológusi titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenységesoriĺn
fudomásĺáľa jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szĹikséges vagy
foiyamatban lévő, illetve befejezett kezelésľevonatkozó, valamint a kezeléssel
kapcsolatban megismert egyéb adat, fiiggetlenül attóI, hogy írásbeli vagy szóbelj
közlés útjan, és hogy mely pszichológiaivizsgá|at soľán ismeľte meg azokat.
i
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Pszichológiai adat kĹiIönösen:

az

éľintett értelmi és lelki

aĹ7apotitt1

viselkedésmődjarc, öľokbefogadó szülői, nevelősziilői, gyźlmi' gondnoki felađatok
e|Lźúásźlta,illetve e feladatok ellátásźra való alkalĺnasság klztttlsáĺa,
pályaalkalmasságiĺra, illetve a pályaalkalmasság kizaľástrą kóros szenvedéiyére
vonatkozó, illetve ész\elrt, vizsgált, méľt,lekép ezett vagy szźlrmaztatott adat; továbbá
az e|ózőe(rkel kapcsolatba hozhatő, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl.
családi kömyezet, fo glalkozás).
Személyazonosító adat: a csďádi és utónév, leanykori ĺév,anem' a sziiletési hely és
idő, az anya leĺánykoń családi és utóneve, a lakóhely, a taĺtőrkodási hely, a
taĺsadalombiztosítási azonosító jet (TAJ-szĺám) egyiittesen, vagy ezek közĹil
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehęt azénĺtettazonosítasĺíľa.
. Az adatfelvételnek és az adatok kezelésénekmindenkor tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
. Az adatoknak pontosaknak, teljeseknek, és ha szfüséges, időszeriĺeknek kell
lenniük.
. Tárolásuk módja ďkalmas kell hogy legyen arľa" hogy az éintettet csak a tárolás
céljźhozszĺikséges iđeiglehessen azonosítani.
. Tiszteletbeĺtartja az e|Lźtott azon igéĺyéthogy a pszichológiai vizsgĺĺlatvárható
kimeneteléľől, eľedményérőlkiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy az ellátott
kjketzźtt ki pszichológiai adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
Az érintett ellátott pszichológiaĺ adatait hozzáljětrulása hianyában is közölni kell,
amennyibenęzt
a) t<iľvény elrendeli, illetve
..b) mások védelme sztikségessé teszi.
Az e||tłott felé a pszichológus biztosítja, hogy vizsgálata és ellátása soľán csak azok
a személyek Iegyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban sztikséges, illetve azok,
'akiknek j e|en]étéheza kliens hozzĄ źtrulrt.
,

F ej l e s zt őp e dagó
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gyć:gypeđagógusa

a gyeľmekjóléti szolgáltatĺís keretében segítĺĺ,
tanácsadó tevékenységetvégez sztilők részére,gyermekek szźtmttra fejlesztő
foglalkozásokat nyúj t.
A

Kö4pont

Ment álhi giénés tanác s adás
A mentálhigiénés munkataľs heti 15 órában az ldőskorúak Átnneneti otthonában látja
el feladatait.
Az időskoľriak ktubjaiban egyéni és csoportos beszélgetések biztosítása. Segítséget
nyujt a hozzá fordutók életvitelében, mentális problémĺáik megoldásában, megfelelő
szo lgáltatĺásba

inínýtĺísukban.

3.2.2.3. MenekiiltekkeUoltalmazottakkalfoglalkouÍ
Az Intézmény a menekiiltiigyi hatóság által menekĹiltként vagy o|ta|mazottként
elismeľt, VIII. kerületi ilietékességíiszemélyekkel tĺíľsadďmibeiileszkedésiik
elősegítése érdekébenszociális munkát végez a2007. évi L)oo(. tö,rvény, valamint e

t<irvény végľehajtásráľól szóló kormányľendelet alapjĺán.

ígénybevevő esetében a családsegítő munkatĺírs
egyĺittľnúködésének,iupją az ugÉéIés a BevrínđorlásiHivatď köztitt léfuejött

Menektilt

és oltďmazott

integrációs szerzí5dés, amely alapján,az esetfelelős gondozasi-tervet készítiigyfelével
és a terv elkésziiltét követően (az iĺtegrźniós szeľződés megkötésétől szrĺmított 30
napon belül) megkĺilđia Bevándoľlási és Állampolgársági Hivatď részéreis.
aá
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A

szolgáltatást igénybevevő részéreszĹikség szerint segítségetnyujt
munkakeresésben, közintézménybe töľténő jelentkezésben, illetve a kĹilonböző
tanulási, nyelvtanulasi lehetőségek megtďálásában is, illetve hivatalos ĺigyeik
intézésében.

Továbbá biztosítja a szo|géĺtatLástigény'bevevő menektilt/o|taLmazott személy részére
a Szoc.tv. 64 $ (4) a-g pontja szeľinti csďádsegítő szoigáltatásokat.

3.2.2.4.

A

SzocilźIis étkeztetés- Népkonyha
szociális étkeztetéstNépkonyha formájában nyijtó szolgáltatlís. Azoknak a

Az

elLátás térítésmentes'

szociálisan ľászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeń meleg étkeztetéséről,
ak1k a^. önmaguk, illewe eltartottjuk részérenem képesek biztosítani koľuk,
egészségi állapotrrk, szenvedélybetegségĹik, illewe fogyatékosságuk, pszichiátľiai
betegségük miatt.

3.2.2.5. Hútralékkezelěsi szolgdltatós

A

hátľalékkezelési szolgďtatás az adős háztaÍtasźľrak ađóssága megfrzetéséhez
nyújtott hátralékkezelésitámogatás, vďamint az adós hźlztaÍÍáÄerőfoľľásainak
feLtźrőstlt, gazdálkodásának optimalizálását és motivďtságarrak ęrősítésételősegítő
adósságkezelési tanácsadás. Az adósságkęzelési tanácsadás . lényegében . egy
egyĹittgondolkodási folyamat az igéĺybevevővel annak érdekében, hogy miként
lehetséges az ađósságot minimális méľtékűľecsokkenteni az a|tbbi erőfoľrások
maximális felhasználásával :
- csďád meglévő jövedelme,
- természetes tĺĺmasz(rokonok, ismerősök) segítsége,
- munkanélktĺlicsaládtag esetén munkahelykeresésből és munkába allásból ađódó,
esetleg munkanélktiIi j áľadékbóI szźrmaző jövedelemnövekmény,
- rendszeĺes, de nélktilöztrető kiadások csökkentése,
- családtag egészségi älLap otátő| flĺggő társadalombizto sítási ellátások,
- a család szociális he|yzetéto| fiiggő, nem adósságkezelés típusúszociá]is
ellátások,
- azeladósodas megelőzését cé|ző tĺámogatasok (közĹizemi díjkompenzáció),
- a csďád szociĺílishelyzetétól' fiiggő, adósságkezelés típusútámogatások,
segéIyet
. az adósság jogosultjai (közmű., energiaszolgaltatók, táľsashazak, stb.) áltď
nyújtott kedvezmények (résztetfizetési lehetőség, kamatelengedés).
A hátrďékkezelésben résztvevő egyén szociális segítésbenis részt yesz' az esetek
döntő többségében életvezetési-, lakhatásĹ, foglďkoztatási. és menüílhigiénés
tanácsadást vesznek igénybe a kliensek a hátľďékkeze(ésiszolgĺltatas mellett. A
gyermekjóléti szolgáltatás, családsegító szol'gáltatás és a hátalékkezelési tanácsadás
egymĺást kiegészítő, komplex szolgáltatásot a lakosság a fenti ellátási formak
egyikéből sem szoľulhat ki amiatt, mert a másik szolgďtatrĺst igénybe veszi. A
lakosság szźľľltralehetővé kell tęnni, hogy a fenti ellátasi fonnfüat együttesen
ígény'bevehesse sziikség esetén.

3.2.3. Intenzív Csahźdmegtartó SzolgdhanÍs
Önkent vállalt feladatként az Intenzív Családmegtaĺtő Szo|gä|tatas keľetein beltil
szociális mrmkrís szakembeľ áltď nyujt segítséget kríáshelyzetben lévő gyeľekes
családok száĺrnérahatźlrozoÍtídeig. Az jntenzív segítséga családok önkéntes
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jeientkezése, vállalásai a\apjtn történik, mely feladat ellátasa a klasszikus
csďádgondozói feladatokon tul akar napi 24 őtás szolgálďot is jelenthet, melyet a
csďáđgondoző a csaláď körébęn tĺjlt.
3.

2.4.

3.2.

Csalđdfejlesztésíszolgltltatós
Felaĺ]ata a kęľiilęthęn élő csďádok bęlső kohéziójąnąk erősítése és a családtagok
taľsadalmi kompetenci ájáľlak egyénĺe szabott továbbfejlesztése.
A csoport munkatiíľsaíkőĺházi szociális munkát és az adományok gyűjtése és
széto sztźsa feladatokat i s ellátj fü .

5. Lakossdgi tójékoztatás ěs tanócsadds
A munkacsoport munkattrsai elsősorban

mint kĺjzösségfejIesztők tevékenykednek.
Főbb feladafuk a lakosság tájékoztatźsąlakossági csoportok felkeľesése,ľészletes
tájékoztatasnyijtĺásaazigénybevehetőszolgáltatasolaól.
A csoport munkataľsai a hátralékkeze|éshez kapcsolódó feladatokat és az utcai
szociĺá]is munka feLadataít is ellátjfü.

3.2.6. Köz(össégi)hely

és Mosoda

Mosodai szolgźltatźsnyujĹásą közösségi progľamokkď, egyéni segítő jellegű
beszélgetésekkel kie gészítve.

3.2.7. FiDo

IfttúslźgiKözpont

Programok, ľendezvények, sportolási lehetőségek nyújtrása a helyi gyermekek és
fiatalok szźtmźra,ami szabadidejiik haszros és egészséges eltöltését biztosítja Qéúékés spoľteszköz-bérlési lehetőséggel). Mindeközben céI a fiatalok mentorálasa is.
Iskolai megkeľeső munkát, utcai megkeľeső munkát is végeznek a munkatáľsak.
tér IdoPont és jóíszőtér közösségi-szocidlís progľam, didkmunka
mentorđlds - Vtűsúrolt szolgdltatds dltal ellúton fuvékenység.

3.2.8. Kólvária
3.2.9.

Szomszéds lźgi hd4feliigyelői tevékenység(szeľződések ĺitjdn)

3.3.

Gyeľmekek Atmeneti Otthona

3.3.1. Gyeľmekek Átmeneti otthona

3.3.].I.

A gondozás első szalwsza

. A
.
.
-

gyerĺnek felvétele után értesítjfüaz illetékes Gyermekjóléti Kiizpontot,
bekérjtik a gyeľĺnekvédelminýlvantartasi rendszeľ szeľinti adatlapokat.
A gyemlek pszichológus kollégávď talĺĺlkozik.
Elősegítjiik a gyernek beilleszkedését.
Éĺesítjfüaz illetékes nevelési oktat:ási intézméný.
Feltéľképezzilka családon beltili kapcsolatrendszert, szeľepeket és
feladawállalásokat.
A sziilő vagy tcirvényes képviselő, a Család- és Gyeĺľretióléti Szolgźlat vagy
Központ csaiádsegítő/esetnenedzser, megfelelő belátó képességgel ľendelkező
gyeľmek bevonasával elkészítjtik a goĺdozźsínevelési tervet, melyben íľasban
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rögzítjtik az źlftneĺetigondozás vaľható időtartarnźĺ',a gondozás megszűnése
éĺdekébenvĺállalt feladatokat, az egytĺtÚniÍködés móđját, a kapcsolattaľtás

-

móđját és gyakoriságát.

Abban az esetben, ha szĹilő, törvényes képviselő Yagy a gyermek súlyosan
megszegi, a haziľendet' nem működik együtt az áffilenetl otthonnď, az otthon
vezetóje megÍagađhatjaa megźůlrapodásmeghosszabbítźsát, vagy felbonthatja
egyoidalúan. A felbontás esetén meg kell győzođruarľól, hogy a gyermek
megfelelő körülmények kozé kerĹil.e és értesítenikell a Csďád- és
Gyermekjóléti Szolgálatot vagy Kö'zpontot'

3.3.].2.

A gondozds mósodik szakasza

A

Gyermekek Atmeneti ott}ronának elsődleges cé|ja a gyermek szakellátásba
kerülésének megelőzése, és a családba történő visszakerĹilésének elősegítése. Az
átneneti otthon munkatráĺsai a következő ďapelvek alapjan végzik gondozási
nevelési tevékenységĹiket :

-

.
'
.
.

Gondozrís és nevelés eg.vségénekelve: a gondozás és a neveiés eg)rrnlást kiegészítő
tevékenységkéntjelenik meg a szakmai munkában, az otthon munkatarsainak ezt
messzemenően fi gyelembe kell veľuri

Eąvéni banrísmód elve: a gyermek testi, lelki, szellemi, érze|mi allapotát

és

szocirĺlis hátteľét Íigyelembe véve meleg szeretetteljes odďordulással gondozzti< a
gyermekeket.
Allandóság elve: a gyermekekkel foglalkoző szakembeľek gyakori csereje a
köľnyezet gyakoľi vőJtozáľ,al csökkęntik az &zę|mi bińonsźry&zetet. A
gyermekekkel hosszabb ideig foglaikoző szęmélyek és a stabil kĺimyezet növelik
abiztosságérzetkiďakulĺását. Ennek okźnazutóbbi stabilitrásrakell ttirekedni.
Aktivitas és önállósáe seqítséeénekelve: abiztonságos és tevékenyégremotiváló
kö'ľnyezet megteremetése a próbálkozőshoz elegendő idő biĺosításąa gyeľmek
ösztöluése, megnyilvánulásainak elismeľő, támogatő, az igényeilĺÍrezigazodő
segítése,a gyermek felé iľlínyuló szeľetet, az e|fogaďźs és empátia fokozzái< az
akĺivitást és az önállóság iranti vágyat.
Rendszeľesség elve: az ismétlődés, tájékozódási lehetőséget, stabilitíst,
kiszámíthatósagot ercdményez a napi események sorában, ntiveli a gyermek
biáonságérzetét.
Fokozatosság elve: a gyemek új helyzethezvaIő fokozatos hor.zászoktatása segíti
alkalmaz.kodásźLt, a vźitozźsokelfogadásźú, az új megismerését,a szokások
kiďakítását.
Egységesség elve: a gyeľmek életébęnszeľepet játsző szakemberek a köztiik lévő
személýségbeli ktilonbozőségek tiszteletben taľtĺísávď a gyenrrek elfogađásában,
öntevékenységének biztosításában egyetértenek az alapvető erkölcsi noľmákat
egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz kilzelítĺk.

Pozitívumokra

vďó

támaszkodás elve:

A

nevelés a|apja

a

poatív

megnyilvánulások támogatĺísą megeľősítése, elismerése.
Mrásság elfogadása (eforikai, vallási, nemzeti hovataľtozas, világnézet stb.)
Gyerrneki és szülői iogok tiszteletben tartasa. figyelembe vétele.

Mindezen alapelvek figyelembevételével arra törekszĹink, hogy

a

gyennekek

életkoruknak megfelelően optimálisan fejlődjenek.
ii
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A

csaláđgondozó ľendszeľesidőközönként személyesen konzultĺíla szülőkkel,
törvényes képviselőkke|. Egyeztetik a gyerľrek érdekeinek figyelembevételével a
szĹikséges teendőket. Munkája során ęrősíti a szĹilők értékľendjét,feleIősség és
kĺitelességváIlalasát annak érdekéberu hogy a gyermek visszakeriilhessen a
családjába.
A gyermekekľől havonta készítjellemzést, figyelemmel kíséritanulmányait.
Szoľos kapcsoIatot tart az illętékęs Családsegítő- és Gyeľmekjóléti Szolgtűat vagy
Központ családsegítő/esetmenedzser munkatarsávď, aZ oktatasi nevęlési
intézményekkel.
A gondozĺás e szakaszélbankjrajzo|ődik, hogy a gyeľmeknek belátható időn beltil van
e lehetősége a családba vďó visszakerĹilésére,sztikséges-e a gondozĺísinevelési
tervben foglďtak módosítasą a gondozás viírható idő taľtamának meghosszabbíttsa.
Mindezeket figyelembe véve a családgondozó megteszi szĺikséges intézkedéseket.

3.3.].3.

Á gondozás harmadik szalrnsza, átmeneti gondozós megszűnése

optimális esetben a gyeľmek átmeneti gondozásának ideje alatt megsziínik az az ok,
aľlli az elhelyezést indokolttá tette. A gyeľnek rendezett csaláđikörĹilmények közé
kertilhet vissza. Az źúmeĺetiotthon munkatĺáľsainak fel kell készítenia gyeľmeket és
a szÍilőket a bekövetkező vtůtozásokra, és elő kell segíteni a haľmonikus csďádi élet
kiďakítĺását. Ennek éľdekébena családgondozónak figyelemmel kell kísérniea család
. sorsának alakulását kiiiönös tekintettel a sziilő gyemrek kapcsolatáĺa.

.

.A csďád és a gyermek é|ete a gonđozásideje ďatt úgy is ďakulhat, hogy nincs mód a
családba való visszahelyezésre. Ebben az esetben meg kell tenni a szfüséges
intézkeđéseket,hogy a gyeľmek szálmttra legmegfelelőbb gondoziást nevelést nyujtó
.. . helyre kenilhessen. A gyerekkel foglďkozó gyermekfeliigyelőknek, nevelőnek,
.. . családgondozónak fel kell készítenia gyermeket az életébenbekövetkező
va]tozÉsolaa (ellátogatunk a szátmára kiválasztott Gyermek és Ifiúsági otthonba,
' biĺosíduka nevelőszilők számaw a gyermek megismerése érdekében a
....

látogatásokat).
átľneneti gondozás megszűnéséről minden esetben írásban
illetékes Család- és Gyermekjóléti Szolgĺálatot vagy Központot.

Az

A

is tź!ékonaqlkaz

goĺđozźts
- nevelés elkiilö,nített szakaszainál követenđő progľamot |lzáłó|ag

azokban az esetekben célszerÍi maradéktalanul megtartani, amikor gyermek hosszabb
ideig taľtózko dk az otthonban.

3.3.2. Krízislakdsok
Felađata, az éimenetileg hajléktalanĺń váit családok tészérelakhatas biztosítlísaA
krízislakásokat igénybevevő családoknak segítségetnyujtunk életvezetéstikÍrĺiz,
segítĺinka hajléktalansĘ megelőzésében ezzeltémogatést nýjtva az önáiló otthon
megteľemtéséhez.
A szállásadó (JSzSzGyK) szociális, mentális és jogi segítségnyújtástbiztosít a Lakók
szátmźrą vďamint teljes egészében fizeti a lakás fenntaľĺásanak igazolt közllzenl
költségeit.

*ri/

3.4. Házi
3,4.

1.

seeítségnvúitásés Szociális étkeztetés

Hlźzi segítségnyújtds

A

htLzi segítségnyujtasmódját, formájźń, gyakoriságát a szakmai vezetó és a
hiŁiorvos áLfuJ kitöltött értékelő adatlap a\apjźn, az ellátott sziikségleteinek
figyelembe vételévelkell bizĽosítani.
A hźlzl segítségnýjtás igénybe vételéta kétę|mezőn kívtil a haziorvos, a köľzeti
ápolónő, szomszéd, stb. Írásban, YdE! telefonon jeLzí a szolgalafuiak.
A bejelentett igényeket (név, cím, elérhetőség), nyilvántartó lapon kell rögzíteni,
melyet az e|Itľrźsmegkezđésekorfel kell töltení a hiźnyző adatokkal és az
,,Ellátísban részesĹiiők'' đossziébanlefrĺzve kell tárolni. Amennyibęn az el|źtźstnem

vette igénybe a kérelmező, nyilvántartő adatlapját, az ,,Eilátást nem igényelt''
feliľattal ellátott dossziéban kell elhelyemi.

A jelzést követően a legrövidebb időn beliil, de legkésőbb 48

őrén beltil a szakmai
gondozónővel
lakásan.
feikeľesi
a
kérelmezőt
vezetó - lehetőség szerint a leęndő
szakmai vezętő az igéĺylővelmegállapodási szerződést köt az intézĺrrény
díja és a
képviseletében, melyben ľögzítésre keľiĺlaz ellátrás kezdi5 időpontja, téĺítési
szolgáltatas taľtalma.
Az e|Iátás megkezđéseelőtt a gondozott adatait,jövedelmét az admirusztrációt ellátó
koltéganő a szémitőgépen rögzíti, a gondozási saikségletľől szóIó éľtékelőadat|ap
alapjan az egység szakmai vezetője megállapítja az e|látáshoz sztikséges gonđozási

A

őrtń.

hőZt segítségnýjtrásban ĺészesülő személyre vonatkozóan _ az ál|apotfelmérést
követően - egyéni gonđozásiteľvet készíta segítségnýjtástvégzó. Amennyiben a
haziorvos véleményea|apjźnápolĺási feladatok e|Iź/tásais szfüséges, a gondozĺási terv
ápolĺási teľwel egészĹil ki. A hazi segítségnýjtrás módját, formáját és gyakoriséryći' a
szalanai egység vezetője, a goĺdozźtsitęrvben foglaltak figyelembe vételével
hatfuoz.zameg.

A

A

hőz:í segÍtségnyujtas feladatot ellátó kolléga munkája sorrín egyĹittműködlk az
egészségíigýés szociális ďap- és szakellát.ássa7; ahtni orvosi szolgálatÍal, akötzeti
védőnővel, akórbázi szociĺílisnővéľrel, valamint egyéb egészségiĺgyiellátrást, vagy
személyes gondoskodást nyújtó szocialis intézĺnénnye|,az el|źtott ügyeit legjobb
fu dasa szeľint képviseli.

Ahazi segítségnyrijtas tevékenységei szociális segítésés szociális gondozás köľében
elv égzett résztevékenységekreo szthatók.

Az eryes munkafoľmák és szolgáltatáselemek bemutatása:
(a ,,személyes gondoskodast nyújtó szociális tntézmények szakĺľlai feladatatról és
műIąjdéstik feltételeirőI'' szóIó I/2000. (.7) SzCsM rendelet 5. szłźmlimelléklete
alapján)

A h ózi

s e gíts ég ny

újtús tev ékenys ég eí és rés ztevékeny s ég ei

Szociális segítéskeľetében:
. A l akó kör ny ez eti hi giént a m e ý ar t ó s db an v ąl ó
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o

o
o

takarítás a lakás életviteiszeníen hasznďt helyiségeiben (hálószobában,
fiirdőszobában, konyhában és illęmhelyiségben)
- mosás
- vasďás
A háztartasi tevěkenységben való kazremiilctjdés körében:
- bevásĺírlas(személyesszfüségletmértékében)
- segítségnyújtásételkészítésbenés az étkezésęlőkészítésében
- mosogatas
- ľuhajavítás
- közlflitról,fi:ľtkútrólvízhordás
- tilzeló behordása kźiyhtůĺoz,egyedi fiĺtésbeindítasa (kivéve, ha ez a
tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eItakarítás és síkosság-mentesítésa lakás bejaratzeLőtt
- kísérés
Segítségn!újtásveszélyhelyzet ktalakuldsdnak megelőzésében és a kialakult
v esz élyhelyz et elhár ítás ób an
Sztikség esetén ą bentlakásos szociális tntézménybe történő bektjltrjzés
segítése

Személyĺgondozás keretében:
o Az ellótást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartósa
karében:
'.''.

':

'

-

o

infoľmációnyujtas, tanácsadás és mentális üímogatás
családdal, ismeĺősökkel való kapcsolattartás segítése
az egészségmegőrzéséľeiľĺínyulóaktív szabađidős tevékenységben vďó

közreműködés
ügyintézés az ellátott éľdekeinek védelmében
Gondozósi és ápolósifeladatok karében:
- mosdatĺís
fiirdetés
iiltiiztetés
- ágyazés'ágynemúcsere
. inkontinens beteg ellátĺása, testfeliilet ttsztítása" kezelése
- haj, arcszóĺzetápolas
- szźLj' fog és protézisápolas
- körömápolrís,bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segéđesz,köznélkiil)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- feltileti sebkezelés
- sztőmazsák cseréje
győgyszet kivlíltása
győ gyszer adagolasą gy őgyszeĺelés monitoľ ozjsa
- vémyomas és véľcukoľmérése
- - és helyzetváltoztatás segítéselakáson beltil és kíviil

-

- kényelmi és

-

győgyászati segédeszközök beszerzésében való

közreműködés

kényelmi

és gyógyászati

kaľbantaľtásában

vali

segédeszközök

használatának betaníüásą

segítségnyujtźís

t

Ú,ĺ7

-

a bźzioľvosíĺásosrendeIésénalapuló teŔtpia követése (a tevékenység
elvé gzéséhez v aJő kompetenci a hatfu a'g)

Szocialis gondozas keľetébenvégzett feladatok
. az ęllátast igénybe vevĺívelsegítő kapcsolat kialakítĺísaés feľrrtartása (rrrentális
támogatas, érđekvédelem,szociális Ĺigyintézés),
- a személyi higiénia meglartásában való kĺjzĺemiíködésk<jrében felmeriilő
gondozási és ápolĺási feladatok,
- orvos áltď elrendeLtterápitkbetartásą győgyszerezés

A

szociális segítők és szociális gondozók minđeĺnaposfeladata az e|Iátottak
megfrgyelése, az észLeltvét|tozások jelentése szóban és írasban, valamint a gondozási
đokumentĺáció vezetése.

Nem részesíthető hazi segítségnyťljüísbanaz, a|o mentális őilapota miatt ön- és
kozveszélyes' vagy fertőző beteg.

Szociális gondozó szakápolási feladatot nem láthat el'

GylÍgŕornósz

Az idősek klubjaiban csoportos tomát, és egyéni gyógýomát biztosít, a háziorvos
javaslata a|apján. Ezt aképviselő testijlet többször módosított fI/2011.(V.12.) a
szeméIyes gondoskođást nýjtó szociális eliátasok foľmáiĺól és a térítésidíj fizetési
kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet módosításáľól szóló 9/2014, (III.13.)
rendelete ďapj ĺán ingyenesen v égzí.

A ház segítségnyújĺásbanľészestilőknek egyéni győgyüonát biztosít az orvos
utasítĺísaa|apjźn, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.Az ellátas
megkezdésekor köteles állapotfe|ĺnéľéstvégezni, és ań dokumentĺĺlni(fiziotenápiás
dokumentiĺció). Kötelez ően vezetí a gyógýoma kezelés folyamatát.
Feladata külonosen:

o

o
o
.
.
o
o
o
o
jí
(.

v\ł

r

Csopoľtos kondicioniíló toma idősek szőłnfua. Elsődleges feladata a prevenció,
az áIlapotmegőľzés. Széken ĺilő, áIIő gyakorlatok, egyszeru tomaszerek
haszrlélatával' (gumiszalag, labdą bot, babzsźk, kendő.) A csoportos
foglalkozasok személyiségfoľmrílóhatźsa is jelentős. A csopoľtos foglalkozás
térítésmentesenvehető igénybe.
Egészségnevelés,egészségmegőľzés,életrnódbeli tanácsok.
Segédeszkijzök beszerzśsében,hasmálatuk megtaĺrítĺásában tanácsadás,
segítségnyujtĺís.
Speciális keľingésjavító toľna (vénas, illetve aÍténléBtorna).
Koorđinációjavító toma: a gyakoľi esések elkerülésétcé|ozza a véglagizomzat
koordinációs készségénekfejlesztés e, a jźrásbiztonság n<ivelése.
Légzo torna.
Akézmanuális képességénekjavítasa.
Osteoporosis torna.
Geľinctorna.
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Céljaink:
o Gondozísi, rehabilitációs, mobili zź.r;iős feladatok

o Idősek
o
o
.
o

v

égzése.

önellátasi funkcióinak segítése, megőľzése segédeszközökkel,

gýorna technikakkal.
Életminőségmegőrzése mozgźsterźryiával,egyéni élewitel megbeszéléssel,
gyó

tanácsadássď, kezeléssel.

Kapcsolattaľtás háziorvosołkď, kollégrákkď, esefunegbeszélés, közös
munkavégzés.

Egyéni tanácsadas bozzźúartoző' segítő tészéte.
Családi és tarsas kapcsolatok eľősítése,támogatása' páciens izotácíőjának
oldása.

Gyóglmasszőr
Azinténnényben2 fó masszőr látja el a felađatot.Ebből 1 fő a munkaidő 50Yo-barl
gépkocsi vezętói feladatot lát el.
Kéa és gépi masszírozást, illetve frissítő masszźlszt biztosítanak az e|Iźtottakrészéte,
a nappďi ellátásban, ahźľ;isegítségnýjtásban és a gondozóhazban egyaránt.
A masszíľozás kj|azítja a merev' feszĹilt izmokat, javítja a vérkeringést. A sfuessz,
fáľađtság,és rossz tartás okozta izomcsomókat feloldja, ezá|ta| azon kíviil, hogy
csillapítjaaf átjdalmat, jelentősen javitjaaze||átottakközétzďét.
Fodľltsz

Az

ellrźttottak igényei szerint keľesi fel a nappali ellátĺást biztosító intézrľrényt,a
gondozőház lakóit és aházi segítségnyijtást igénybe vevő ellátottakat. A szolgáltatás
biztosítĺĺsáva|az el|źtottakkoz&zete javul, megjelenésiik rendezettebbé vílik'
A szolgáltatásért a képviselő _ testiilet ďtď meghatáľozott jövedelemarĺínyos térítési
díjat kell Íizęfuri.

PedikűrÓs
Az ellátottak igényei szeľint keresi fel a nappali ellátást biztosító intézrnényben, a
gondozóházban és otthonukban a hazi segítségnýjtást igénybe vevő ellátottakat.
Sziikség esetén segÍtöi feladatot lát el (bevrásőrlźs, győgyszetk:lvźitźts,ügyintézés).
Nagyon fontos, hogy az egyébkéntis sok esetben nehezen mozgő idős ellátott jarusa
fájdalommentes' lába ápolt legyen. A szolgĺáltatźsérta képviselő _ testĺilet által
díjat kell ťlzetrti.
meghatározott jövedelemaľĺĺnyos téľítési

A gondozúsícsoport

vezetője

Hetente két ďkalommď, illetve szĹikség szerint munka megbeszélést folýat aházĺ
segítségnyújtásbandolgozó munkatráľsakkal, és munkájukat az eLlětott lakasán
folya:natosan, szuľópróbaszerííen ellenőľzi, melyľől íľásos feljegyzést készít.Köteles
esetleges nehézségelaőlköteles
vezetoi értekezleteken,
tészt venni

a

I

j
3

1

az

haladéktďarul táj ékoztatn fęlettesét.
Feladata a gonđozotttáĄékoztatása, a gondozási sziikséglet megál|apitźsźŕ;roz
sziikséges anyagok összeallítása, továbbítása, az inténnényvezető vagy az źita|a
kijeliĺlt személy részéte,a gondozottak személyi đokumentĺíciójánaknaprakész
vezetése, a statisztikak, kimutatasok hatáľidőľe töľténő elkészítése.
A csopoľtvezető az ellátottľól szociális anamnézist készÍt,melyben folyamatosan
vezetiazellźńottźllapotábaĺbekövetkezettváitozźsokat.
Az ellátottak érdekében a csoportvezetők kapcsolatot taľtanak a kóthźni szociális
nővérekkel (Péteďfy Sánđorutcai kórház,Pszíctlltńriai Klinika), vďamint a fentieken
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ellátásra szorulót kezeló bármelyik kőrház, vagy személyes gondoskodást
nyuj tó szociális intézmény munkatarsával.
Gondozúsért felelős adminisztrdtoľ
Rögzíti a számítőgépęĺaz e|Iátott adataĺt, ellenőrzi a jogszabályokban meghatźrozotÍ,
után
nyomtatványok meglétét,az ellátott papíľalapú arryagát, gépi rĺĺgzítés
szignójával lźĺjae|, majd továbbítja felettese részére.A házi segítségnyťljtrásban

részesülő ellátottákÍól nyilvántartást vęzęt.

térítésidíjak, a látogatási számok illetve a gondozási órák név szerinti
nyilvlántartasa szźnĺtógépentörténik, melyet az aďminisńrtńot végez. Naponta
rogati a gondozónők látogatási szźmáft és a gondozásra fordított iđőt,melyről hónap
végénkimutatást készítfelettese tészére,ez a kimutatás az allami normatíva
igénylésének,trapju" melyet negyedévente, a megađottidőpontban kdteles

A

ęlkészíteni.

A gondozónők á]tal beszeđett gondozási térítésidíjakat, könyvelés utźnaz Intéunény
átvételéta gondozőrĺő naplójában a|áítźsávaI
szźmLćtjźraÍizeti be. A térítésiđíj
kerül
a szźlrĺiaszáma, összege és az átvétei
a
felvezetésre
igazolja, naplóban
időpontja, az áť.ĺevó a|áíĺása.

Az

adminisztľátor havonta kimutatást készíta térítésidíj hátralékról és a

csoportvezetőn keresztĹil intézkeđikaz e\muadt térítésidíjak beszedéséről, vďamint

ajĺánlott levélben' vagy postaktinyvben dokumenŁílva felszólítja
háfo

az

ellátottat

aIékanak ľendezésére.

Személyszdllítds
A keľiiletben élő időseket segíti a szakmai egység áltď mtíködtetett személyszźilítás.
Józsefviáľos Önkormĺányzata2}l}. szeptember l-től vezętte be az,,Idősbaĺát Pénteľ'
pľog1amot, melynek célja" hogy azon keľiiIeti lakosok, akik haziorvosi beutďóval
ľendelkezlek, de betegségĺikből ađódóan csak kĹilső segítségnyujtással lennének
képesek a Józsefuĺáľosi Egészségügyi Szolgálat szakrendelésén, valamint a
Polgármesteri Hivatď olananyiľoda és Ugyfelszolgálati lJ gyosnáLyán megjelenni,
személygépkocsivď töľténő száIlításukat biztosítja' A kezdeti, péntekekľekorlátozott
szjilítási iđőtovábbi napokkal is bővĹilt az évek soriĺn. Ennek keretein beliil az
egység hétfőtől péntekig vallaIją hogy szállítást biztosít a szakrendelésekre eljuĺri
kívrínó keriileti időseknek.
Mivel a segítséget kérők iegnagyobb része egészségiigyiállapota miatt szeľętné
igénybe verľri a szo|gáltatást, nem csak a szakrendelésekre való eljutĺísban,hanem a
hazasztilítźlsban is igyeksziink az idősek rendęlkezéséľeáIlni.
Az érdeklődők telefonon keresztÍil jeiezhetik igényĹiket a szźl7ítźlsiÍant. A ľövid
adatfelvétel, és az időpont egyeztetés utan minden esetben telefonon keresztÍil adunk
visszaj elzést az időpont véglegesítéséről.

3.4.2. SzocüźlÍsétkeztetés
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Napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak, a kertileti lakosoknĄ akik azt életkoruk,
egészségiatlapotuk vagy szociá|is helyzetiik miatt önmaguknak, illetve önmaguknak
és eltartottjaik részéretartósan, vagy átmeneti jeIleggel nem képesek biaosítani.
Szociálís étkeztetésigénybevételéreházhozszállítással, nappali ellátást biztosító
intézrnényben elvitellel (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek H.'bju,) illetve helyben
fogyasztássď, (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek Klubja, ENo, Népkonyha)
(hétftítől-péntekig) van lehetősége ellátottainknak, igényeik szeľint. A hétvégiebéd
l

I
I

Ýó

szombati és vasárnapi napon keľtil kiszíllítasrąaz idősek klubjaiban a héwégi

ebédet pénteki napon vehetik át az el|źtottak.

Az

étel egyszeÍ használatos miÍanyag dobozokbaĺr keľĺilkiszállításra,

a

dobozra

rugasztott címkénfelttintetésre kerĹil, azételmegnevezése' a csomagolás időpondą a
fogyaszthatóság időpontj a, illetve a dobozok fóliával |ezźrtsĺakerülnek.

Etkezteté st felel ő s ądmini s ztr dt or

A v źltozásjelentés fiizetben, illetve a szźmitő gépes pro gramban
- Rögzítí az e|Iźtott adatait, ellenőrzi a törvényben meghatározott nyomtatványok
meglétét, az ellá/rott papfu alapu arryagát, gépírögzité's utrín szignójávď

-

látja el,

maj d továbbítj a felettese részére.

Az étkezésbenĺészesiilő ellátottalaól

nyilvrĺntaľ&ást vezet, melyet mindęn hónap

5-ig, megktild felettese tészéte,

- Naprakészen vezeti, nyomon követi az étkezésselkapcsolatos valtozásokat.
- Statisztlkátkészit.
- Afl' étkezésselkapcsolatos nyilvĺántaľtĺásokat napľakészęn vezeti.
- Az étkezésinapok szćmźrőL hó végénkimutatast készít(hétfő'től _ péntekig,
.

illetve hétvégiétkezési napok szátma megbontasban) felettese tészére,ez a
kimutatás az aL|arni normatíva igénylésénekalapja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban, összesítve köteles elkészíteni.
A gonđozónők áI1AI beszeđettétkezésitérítésiđíjakatńgzíti és az Inténĺény
szőmLáłjéra fizeĺbe. A térítésidíj átvételét a gondozónő naplójában alźńĺtlsźtva|
igazo|ja, a naplóban felvezetésre keľiil a szźtmJ;a szÍtna, <ĺsszege és az éúvétel
időpontj ą az áBł evo aláírása.
Az adminisztrátor havonta kimutatást készíta téútésiđíjhátralékÍól és
intézkedik az e|maraďt térítésidíjak beszedéséről, valamint ajánlott levélben,
vagy postakönyvben dokumentálva felszólítja az ellátottat hátľalékrának
rendezésére.A hátrďékokról készült kimutatást továbbítja felettese tészéĺe.

A személyi téľítésidíj összege csök1centhető, illetve elengedhető, ha a kötelęzett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttáteszik. A téľítésidíj méľséklése,illetve elengedése
az e||átott kérelmére indul, a szakmai vezstő minden köľiilményre kiterjedő javaslata
alapj án, az intézményvezetőj e dönt.
Az

-

-

étkezéstörténhet:

helyben fogyasńłaa nappali ęltátás keľetein beltil, klubokban,
elvitellel, a nappďi ellátást végző klubokból
házÁoz szállítiássď.

ffi

3.5. Nappali Ellátás
3.5J.

Iďőskorúak nappali elldtdsa (Időskorúak Klubjai)

Nyitvatartásuk
Hétfőtól -

S

a

helyi igényekhez igazodik.
8 órától 16

zombat- vasárnap és iinnepnap okoĺ zélrv a tart.

Feladatellátás módszeľe

Yą .. ':ľ.

L,''/"i.1,ŕ
f,ł.

A klubkooľdinátoľok az ellźtottaktészérenyťljtott szociaiis szotgźůtatások formáiról,
rendszeľességéľőlaz 712000. (I.7.) SZCSM rendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezętik.

A

szociális gonđozó -

jogszabályokban meghatfuozottak szeńnt - az e!|áttst
igénybevevővel a felvételt követő egy hónapon belĹil, állapot- és szfüséglet felmérés
után, közösen, személyrę sző|ő, egyéni gonđozási tervet készít.Az eL|átott Íizikai,
egészségi,mentális állapotából kiindulva Létbatővá válnak azok a teriiletek, ahol a
képességekmegtarthatók, illetve fejlesztésre szoľulnak. Az e||átott érdeklőđésiköľe
alapja lehet a foglďkoztatás megszervezésének. A gondozasi tervet źilapo&źtltozás
e s etén feltilvizs gĺíljfü .
Az elIátottak szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeres tevékenységek
sorár valósul meg, amely iehet egyéni esetkezelés éslvagy csopoľtmunka.

a

Az Időskorúak Klubja téľítésmentesszolgáltatásai
- Szabadidős programok szervezése (napĹ hetilapok, könyv, TV-nézés,
kirándulás, DvD, filmvetítés, taľsasjátékok, irodalmi, zenés délutránok,
vetélkedők, szakköľĺik szervezése, közös rendezvények a többi kiubbal,
testvérklubokkď).
. Sztikség szerint az egészségýgyialapellátás megszervezése, a szake|Iátźtsokhoz

.
.

hozzájutás s e gítés e,
Hivatďos tigyek intézésnek segítése
Eletvite]re vonatkozőtanäcsadźs
Speciáliscinszerveződő csoportoktámogatása
Lehetőség biztosítasa személý tisztálkodasľa, személyes nlházat tisztításátra
(nlhany ző ľrasnlź/rat, mo sási lehető sé g)
Mentális tanácsadás
Gyógy-masszőr, gyógytoľnabiztosítasa.
v alő

Térítésidíj e|lenében nyújtott szolgáltatĺĺsok
. Igény szerinti meleg ételbiztosítźlsahelýen fogyasztással, illetve elvitellel
- Pediktĺľ

A

Fođrász
Igény és lehetőség szerinti, egyéb térítésköteles szolgaltatasok szervezése
Gl. kultuľális és szabađidős intézmények |źiogatása,kiľanđu1ások,nyaľďtatás).

k fo ľmái
A nappďi ellátas az igénybe vevő időskoru személyek egészségiállapotanak
megőľzése és javításą vďanint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
tartźsa érdekében az alábbi szolgźlItatćsokat nyúj tj a :
bizto s íto tt szo|gáitatá

so

Fizikai ellátós:
- léfontosságú személyi szĺikségletek kielégítése,személyi higiénémegtarŁ{sa
tusolási lehetőség biĺosítasa csúszasmentes köľnyezetben, szfüség
érđekében:
szerint segítségge1.Ideje: minden nap' nyifuaĺertźsiidőben, előre egyeztetett

.
iĺ

\.,,,

.! !

vt{

ĺ

I

időpontban.

személyes ruhĺŁat tisztításanak lehetősége: automata mosógép all a klubtagok
ľendelkezésére,melyet a szociális gondozó keze|. Sziikség esetén a vasalás
megoldott. Iđeje:minden nap' nýtvatartasi időben, e|őĺe egyeztetett időpontban.
igény szerint meleg étel biĺosítása. Iđeje:hétközrapokon, ebédidőben.

4e_

Egészségügyiellótós:

A

prevenció keretében egészségĹigyifelvilágosító eIőadasok szewezése,

ręndszeľesen testsúly és vémyomásmérés,sťllrővizsgźllaton vďó tészvételszeľvezése

az egészségeséIetmódról, ďtematív gyógymódok
megismertetése, frissítő toma és masszázs lehetőségének biztosítasa. Ideje: havi
programba beillesztve.
helyben, tanácsadás

Mentdlis gondozós:
A lelki sérĹilésekmegfeielő gondozasa (veszteségek feidolgozasa), segítségnyujuás a
kömyezettel való kapcsolattartásban, kľízishelyzetek kiďakulásanak megelőzése.
Iđeje:minden nap' nyitvataľtási időben, szfüség szerint.
Foqlalkoztątós:

egészségfenntaľtasą valamint a mentális megbetegedések
kialakulásánakmege|ozése és az aktivitźls fenntaľtása érdekében az ellźtottaktészére
elfoglaltság biĺosítĺása(valĺás, kötés, hoľgolás, színezés,ragasďés, gyöngyfiízés,
papírhaj to gatás stb.) Idej e : havi pro gramba beilleszťve.

A testiJelki

Sząb adidő s pro grąmok szerv ezé s e :

Az

el|átast igénybe vevők ĺészéresajtóterľnékek, könyvek, kártya-és tríľsasjátékok,

illetve tömegkommunikációs eszközök biĺosítasąszínhźufétogatás'
múzeumlátogatĺĺs,kiľandulasok és rendezvények szetvezśse. Ideje: minden nap'
]nyitvataľtasi időben, illetve havi programba beilleszťve; külső proglam esetén a
tervezettek szerint.
Se gíts é gnvúítds

üTlintézéshez

:

Hivatalos ügyek intézése,szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatrásą
. nyomtatvĺínyok beszerzése (szfüség szerint nyomtatviínyok kitöltésében
segítségnyújtás).Iđeje:minđennap, nyitvatarkási időben, sziikség szeľint.

3.

5.2.

Szenvedélybetegek nappali ellátdsa

Feladatellátás módszeľe
A klubkoordinátor az e||ätottzk részérenyujtott szociális szotgźitatások formĺíiľól,
renđszerességérőlaz ll2000. (I.7.) 9ZCSM ľendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogaúĺsi és eseménynaplót vezeti.
A teľápiás segítő - a jogszabályokban megłntźlrozottak szerint - az e||étást
igénybevevővel a felvételt követő egy hónapon belül, állapot- és sziikséglet felmérés
utiĺn, közö'sen, személyre szóló, egyéni gondozasi tervet készit. Az e||éĺottfrzlkai,
egészségi, mentalis állapotából kiindulva |éĺbatôvá váInak azok a terĹiletek, ahol a
képességek megÍaľthatók, illetve fejlesztésre szorulnak. Az el|ěłott érdeklődési köre

łą /i,

O,:ĺ,/

alapja lehet a foglalkoztatás megszervezésének. A gondoztlsi tęrvet źtl|apotvá|tozás
esetén feltilvizsgálj ák.
Az ellátottak szocíális és mentális goĺđozásatewezett és rendszeres tevékenységek
soľán valósul meg' amely lehet egyéni esetkezelés ésĺvagycsoporľmunka.

A

szenvedéIy.betegek nappali iĺtézményébenlehetőség szerint olyan programokat
szerveziint melyek elősegítik az ellátast igénybe vevő rehabilítációját, a
vďamint a
táľsadalomba, koľábbi közösségébe val.ó visszailleszkeđését,
szenvedélybetegek minéI szélesebb körben vďó eléľését.

A

szenvedélybetegek nappali lntézméĺyéneknem feladata az ďkohol., drog- és
egyéb fliggőségi problémávď kiizdő személyek egészségĹigyi gondozĺása, azonbanaz
intézménybenszeÍ\Iezett foglďkozasok és progĺamok révéntörekedni kell az
életmód-változtztźs ösztönzéséľe, a visszaesés megelőzésére, illewe aztntézményben
doLgozó terápiás segítők, vďamint a vezetó ĺévénszĹikség szerint kapcsolatot kell
tafiail az ellátott kezelőorvosával, vaw az egészségtigyi gondozast végzo
szakemberel, tovább á a hoz-zźńartozőVkal.

A Mátyás Klub
szolgáltatásai

szenvedélybetegek nappa|i ellátása

.

téľítésmentes

-

Szabadidős progĺamok szeľvezése(napi- hetilapot köny. v, TV-nézés,
kirríndulás, DVD, ťrlmvetítés,tarsasjátékok, iľođalmi,zęnés déIutanok,
vetélkeđőtszakköľök szeÍvezése, közös rendezvények a többi klubbď

.

tęstvérklubokkal).

.
-

Szfüség szeľint az egészségýgyi alapellrtłas megszervezése, a szakeL|áńźlsokhoz

v aIő hozzäjuĹ.ás segítése,

ľivatďos ügyek intézésneksegrtése

Elewitelľe vonatkozó tanácsadás
Speciálisönszeryeződőcsoportoktámogatrísa
Lehetőség biztosítása személyi tiszáIkodásra, személyes ľuhazat Íisrtításźtra
(zt;Únaĺryző hasznźlat, mo sasi lehetőség)
Mentális tanácsadiĺs
Munkďehetőség keľeséséneksegítése(internet hozzáférés, újságok biztosítrĺsą
információ átad{ís)
Gyógy-masszőr, gyógytomabiztosíĺása.

díj ellenében nyrĺjtott szolgáltatások
Téľítési

.

Igény szerinti meleg étęl biztosítasa helyben fogyasztĺíssď, illetve elvitellel
Pedikűr
Fodrasz
Igény és lehetőség szerinti, egyéb téľítéskötelesszolgáltatasok szervezése
(pi. kulturáIis és szabadidős intéznényeklátogatása, kirandulasok, nyarďtatrís).

A bĺztosított szo|gáitztások foľmái

A

szenveđélybetegeknappďi el|źtása az igénybe vevő személyek egészségi
állapotanak megőrzése és javíüísa,vďamint mentális állapotuk megfelelő szinten
tartźsaérdekébenaza|ábbiszolgĺíltatásokatnýjtja:

Fiziĺrai ellátós:
- létfontosságú személyi sztikségletek kielégítése,személyi higiénémegtartása
érdekében:tusolási lehetőség biztosítísacsúszásmentes kĺirnyezetben, szfüség
ľ',, 1

Uý

Šü-

szerint segítséggel.Ideje: minden nap' nyítvatartasi időben, e|óre egyezteteIt

-

időpontban.

személyes ruhazat tisztításanak lehetősége: automata mosógép áll a klubtagok
rendelkezéséĺe,melyet a teńpiás segítő kezel. SzĹikség esetén a vasalas
megoldott. Ideje: minden nap' nyiwatartási időben, előľe egyeztetett ídőpontban.
napi egyszeri meleg étel biztosítasa. Ideje: hétköznapokon, ebéđidőbenhelyben
fogyasztassa| vagy elvitellel (hétvégiétkezésreigéný taľtók pénteki napon
vehetik át ebédjfüet).

EgészséEiiwżellátás:

A

prevenció keretében egészségĹigyifelvilágosító előađasokszewezése,

rendszeresen testsuly és vérnyomasmérés, sntővizsgźtlaton való részvételszervezése

az

egészségesélefrnódról, ďternatív gyógymódok
megismertetése, frissítő toma és masszŁs lehetőségének biztosítása. lnfonnáció

helyben, tanácsadás

nyujtasa terápiás, rehabilitációs és egészségiigyi intéznényekľől.Kapcsolatfelvétel
kezdeményezése az egészségugyiintézménnyel, szĹikség esetén kíséľés/eljutás
megszervezése. Kapcsolattafiás akezeLőorvossal. Ideje: havi progľamba beillesz|ve,
illetve szĺikségszeľint.

Mentólis gondozás:
A lelki sérĹilésekmegfelelő gondozäsa (veszteségek feldolgozasa), segítségnyrijtás a
környezettel való kapcsolattartĺásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése.
Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, sziikség szerint.
Foglalkoztatós:

A

testi-lelki egészségfeĺľrtartása, valamint

a

mentĺális megbetegedések

kiatakulásánakmege|ozése és az aktivitás fenntaľtása éľdekébęnaz ęIlźtottakrészére
elfoglďtság biztosítrísa (színezés, tagasztźls, gyönffizés, papírhajtogatas stb.) Ideje:
havi progľamba beillesztve.
Szab ađidőspro gr amok szerv ez és e :

Az

könyvet káĺya-ésüársasjátékolq
eszközök
biztosítása, színház|átogatás,
tömegkommunikációs
illetve
múzeumlátogatźs' kiľanđulásokés ľendezvények szervezése. Ideje: minden nap,
nyiwataľĺási iđőben, illetve havi programba beillesztve; kĺilső progľam esetén a
e||átást igénybe vevők tészétesajtótermékek,

tervezettek szeľint.
Segíts égn}łújtás ügyintézéshez :

Hivatalos tigyek intézése,szolgáltatókkď vďó kapcsolatfelvétel támogatásą
nyomtatványok beszerzése (szĺikségszerint nyomtatvĺínyok kitiiltésében
segítségnyujtĺás)' Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, szfüség szeľint.

Munkavé gzés lehetőséqének szervezése, s egíts égnJ,tijtas :
A munkatáĺsak segítik az e|létottakat, hogy visszailleszkedjenek a munka világźlba.
Ehhez felmérik akruális szociiílis heľyzetét, képzettségét,képességeit, valamint
tźtvlrati cé|jut. ĺ(lláskeľesésitechnikĺák ismeľtetésével,vďamint egyes képességeinek
fejlesztésével igyekszik ďkalmassá tenn az állaskeresésre és a munkavállďrásľa.
Motivrĺ.lja a munkaügyi központokkal vďó egyĹitftnfüödésre. Ideje: minden nap'
nýwataľtási időben, e|őte egyeztetett iđőpontban.

}(

.!/
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Elenirclre vonatkozó tąnócsadás, éIenezetés s egítése
olyan készségfejlesztés,amely a kliensek igényeiľe és céljaiĺahangolt és ennek
éľdekébena helyi ellátĺási rendszer sajátosságait is mozgósítja. Célja, hogy a
ellátást igénybevevők képessé váljanak
szenvedélybetegek nappali ntéuĺéĺyébenaz

ktilönféle speciális technikrák elsajátításáva| egy produktív életstílus kiďakítására és
az ađđikció
tng,1 arnk visszautasításiíľa.
Korrekt tájékoztatźs' ismeľetek nýjtásą szemlélet és attittíđváltoztatás az elért
tríľsadalmiréteg köľében, felvilágosítás, veszéIyeńeteĹtségetfelderítő tevékenység'
propagandaanyagok, kiađvanyokkészítése,támogató beszélgetések, rigyintézések,
stb. Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, igény szerint, illetve havi progľamba
illesztve.
ciótis önsz erv ező dő c s op ortok támo eątós ą
:ľrtézménykliensköľét is fogadó, szenvedélybetegség lekiizdése, absztinęncia
megJartásfua szewezóďő csoportok ttlmogatÁsą mfüöđésfü szęrvezésének segítése.
Ideje: igény szeľint

Sp

e

Az

3.

5.3. Ertetmifogtatékosok nappali ellótdsa
A klub nyitva tartása
7. 00

-

17. 00

zźrvatart.

A

klubkooľdiná,tor az ellátottak tészérenyrijtott szociáIis szo|gźitatások formĺíiróI,
rendszerességérőI az tl2000. (I.7.) SZCSM rendelet 10. sz. melléklete szeľinti
látogatási és eseménynaplót vezetl,

A foglďkozĺások hétközľrapokon 9 _ 15 óráig tartanak, sziinetek közbeiktatásával.
Egy-egy csopoľtos foglďkozáson a klięnsek képességeihezmértęn 6-10 fbs
létszámban vannak j elen.

A

meglévő ismeretek szinten furtźsa, rij ismeretek taníüása egyéni fejlesztéssel és
csopoľtos foglďkoztatás keretében töľténik.

A klub nýtvataĺtási napokon ľeggeli, ebéd étkezést biĺosít.
EryénÍfejlesztés
A klubba jaĺók míndegyikével késziil szintfelmérés (Dr. Gtinzbuľg áltď kifejlesztett
PAC teszt), mindegyiktiknél megtöľténik az anamnézis felvétele, illetve
családlátogattĺs, az ezekből kiďakított kép az egyéni fejlesztési terv ďapja.
Az eg5ľélĺfejlesztési tervet az éĺdekęltfelek közösen beszélik meg, magát a
fejlesztést a klubvezető fuźnyítja.A fejlesztések ľövid távú terveit háromhavonta
hosszú távú terveit felévente értékelik, sztikség esetén módosítjak.

A

szintfelmérés és az egyéni fejlesztés délelőttĺjnkéntfolyik,
foglďkozásból kiemelve, minden ellátottrak.
SzeméIyľ, e szab ox

ĺt
í'j.I,!

feladatok

a

csoportos

A klubban

a lehetőségekhez mérten igyeksziink minél nagyobb önállóságot nyújtani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teret adni aĺľnk,hogy szerves ĺész|vevői,
ďakítói legyenek a klub életének.
A mindennapi életben számtalan olyan feladat van, amely a zökkenőmentes
működéshez nélkii]özhetetlen, s amelyet ahozztlnk jźró Íiatalok is el tudnak végezni.
Ezérthetl váltásban:
o Väĺllaki segít az asnaltentésben,
o más pedig arľa ilgyei, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkendő, sza|véta,
o illetveaviráglocsolásra.
Az ntézményben, az udvaron akadnak olyan feladatok, melyeket az e|láúottak is el
fudnak végezruéssegíti önállóságukat, rendszeľes munkavégzést biztosít számukľa.
AzzaI, hogy mindenkinek megvan a kiilön fe|adata, jelentősen csökkenthetőek a
srľlódasok.

Bizto s íto tt szolgáůtztáls o k fo rmái, kłi re, ľend szeres s é ge
Egyéni fejIesztés
onállóságra nevelés, szociĺilis készségekfejlesztése

.
.
o

Készségek, képességek maximális kihasználĺása éľdekébenkézľniĺves,zenei
foglďkozĺások
. Egészségfü, eľőnlétiĺkmegtartása, sérülésiikből adódó esetleges mozgási
nehézségekenyhítésecélj ából mozgásnevelés, gyógýoľna, masszázs
o Közösségi, kulturális programok szervezése, lebonyolítasa
o Folyamatos együttmfüödés a sziilőkkęl, a támogató szo]'gźiattal a tĺírs
intéznényekkel
o Lehetőség biztosítása személyi tisztá{kodásrą személyes rvhźzat tisilítźstlta
(zlhany zćl hasznźiat, mo sási lehető sé g)
o Reggeli és ebéd biztosítása
o Gyógymasszéas

A

klubban folyó tevékenységek,foglďkozrísok heti, illetve napiľend szeńnt

történnek.

A

közcisség összetétele ígen vźitozatos - képességeikszempontjából - 3 csoportľa
oszthatók.
Az épiiletben lévő helyiségek több funkciósĄ így a foglalkozások lebonyolíúĺsahoz
rendelkezésre áll: 2 fogla|koztatő helyiség, 1 pihenő, illetve foglďkoztató helyiség;
étkęzó,
gyógypedagógiai foglďkozĺásoknak:
foglalkoztató helyiség ad otthont
matematika, íras, olvasás, szociális tanulás.
A 2. fogla|koztatő helyiségben helyzetgyakorlatok, valamint az ének, zene, tttĺc és
egyéb művészeti foglalkozĺsok (verstanulás, szövés, hímzés,gyöngyflnés), valamint
a gyógytorna foglďkozások helyszíne.

a

A

Az

étkezőben (padlóIap burkolatának köszönhetően) a kézmiíves foglďkozások
zajlanak: rajz, festés, krepp-papír képek, tenĺrésképekkészítése,tivegfestés,

textilfestés, gipszöntés.
A pihenő szobában győgy masszétzs is biztosított, itt van lehetőség TV' DvD nézésľe
észenehďlgatÁsra,video játékbasználatćtra,
A hćlz uaňanat egy ciendes sarkában kellemes keľti köľtilmények kĺ'zĺ'ttff.#ffi
eilátottak.
Wlehetlrek

ffi

Gyakoľiak a ktilső pľogľamok, sétrák a kerületben és a keriileten kívĺil,a

kiĺlíndulĺísok,és a közös

nyaralás.

Egyéb pľograurok
A szervezętt, irányított foglďkozásokat követően a đélutánfennmaradó idejében
hímzés,szĺjvésfejleszti a Íinom mozgasokat, tĺársasjátékozts,memőna jźúéksegíti a
passzív taĺrulást, kikapcsolódást. A délutĺáni kötetlen beszélgetéslehetőséget biztosít
a mentalhigiénés felađatokeLlrźtásta, mely felszínľehozza a pľoblémákat,
konfl iktusokat, igy lehetőség

3.6.
3. 6.

1,

nýlik

azok orvoslasara.

Időskoľűak Átmeneti Otthona
Idős kor úak dtmeneti otthona (,Ezĺistfeny ő,, Gondouő hlźz)

igénybevevők elhelyezése 1-, 2-, 3 ágyas, frĺtéssel,világítással és
tisztálkodasi lehetőséggel ellátott, otthonosan berendezett szobában biztosított.
Napi hĺíromszoľifőétkezés, tizóraí, uzsonna' oľvosi javaslat esetén diétás étľend
biztosított.
Textíliával vďó e||átźs biztosított'
Rendszeres fizikai., mentális gondozást-, életvezetésitanácsadás.
Folyamatos gondozónői feltigyeLetet (24 órás) biztosított.
Az egészségiríllapot helyrerállítását és megőľzésétcélzó tevékenységfolyik,
mind fizikrális, mind mentális k<irben.
orvosi ellátás heti egy alkalommď biztosított, de pľoblémaesetén más
időpontban is rendelkezésrę á1l orvosi segítség.
Rendszęľes csopoľtos gyógýoľna, gyógymasszźns szĹikség esetén egyéni
gyógytoľna biztosított az ellátottak részére.
A foallásban alkalmazott fodľasz igény szeľint felkęľesi a gondozőházat, ezze| is
hozzéĄárulvaagondozottak jobbközérzętéhez.
Havontapedikűrös keresi fel azintézményt.
Az idősek foglalkoztatása egyéni, és csoportos forĺľuában történik, egészségi
állapotuknak és éľdeklődésiköľiiknek megfelelően (kreatív sza}J<ör, főző
szakkör, rigyességi versenyek, kvíz j átékok).
Rendszeresek a kulturális rendezvényet iiĺmepi műsoľok.
A tĺíľsďgókbanszínes tv, videó, magnó, társasjátékok, rekreációs eszk<jzĺik
segítik a szabadidő kellemes elttiltését.
A ellátottak részérelehetőség van kiľrínđulásokonvďó részvételre.
A gondozőház könyvtrírát minden ellátott igénybe veheti, igény szeľint akar
felolvasás is biztosított, melyet tea.délutárrnď és beszélgetésselegybekötött.
Aktuális iinnepek megtartása, közös élmények, megemlékezésekkovácsoljrík
közösséggé az egy éneket.

- Az
-

.
-

Az szt. 80. $ gonďozóhazban

82. $-ban meghatěrozott átrneneti intézményi elhelyezés a

élewitelszeratartőzkodĺĺstbiztosít, folyamatos felügyelet mellett.

Az Eztistfenyő Gondozóh énébanszeméiyľeszóló egyéni gondozasi teľvet készítenek,
felmérik az ellátott személy fizikai, egészségi,mentális źi|apotźú'és ennek

megfelelően megá|Iapítják
{,,

/

uv

az

egyénte szabott gondozasi feladatokat, gondozási

célokat és a megvalósításhoz szükséges módszeľeket.
\S4_

A

szakemberek team munka keretében odafigyeléssel, empátiávď, kiváló
kapcsolatteremtő készséggel,nagyfolĺu tapintattal _ megvďósuló feladateliátas
eredménye az ellrźútstigénybe vevő és a szakszeméIyzet közötti harĺronikus
kapcsolat kialakulása.
Étkezésbiztosítása
Az ntézményu étkeztetéstaz ę||ttottak életkoľisajátosságainak' va|amjnt az
egészségestźp|á|kozás követelményeinek megfeleiően biztosítja Az étkeztetés
keretébęn háromszori főétkezés mellett tízőru, uzsonna biztosított. Ameľuryiben az
ellátást igénybe vevő egészségiállapota indokolja, részéte- orvosijavaslata-điétás
étkezésilehetőséget biztosít az inténĺéĺy.
Ruházat, textÍlia biztosítása
A gondozóhźzban mindenki hasznélhatja a saját rlůláľ:atź.l-'textí|iźlját.Saját ruházat
hianyában azintéanénygondoskođik azellátottÍuházatźłőI (háĺom váltás ágyĺemu,
fehérnemiĺ, hálóruhą valamint az évszaknak megfelelő, legďább két váltás
felsőruhazat és utcai cipő, vagy más lábbeli).

gondozóház feladata a rvhźyat és textília mosása és javítasa, Az eLléńottak
személyes nlhazatanak, valamint az ágynemísk tisztítasa' javítása a helyi mosodában

A

biztosított.

Az

ágyneműt az ntézlrnéĺybiztosítja' ugyanalĺkor, ha szĹikséges személyes
nlházatta| látja el az afia riászoruló ellátottat. A szennyes ruha és ágynemti
<isszegyűjtéséľől valamint atiszta ruha és textília kiadásaról anlházat tisztításĺĺrólés
javításráľól a mosónő gonđoskodika Hlázirendben meghataľozoÍ1ak alapjarl. Az
ágynemií cseréje kéthetente, rvhźłatcseréje tisztálkodás utĺán, illetve szĹikség szerint
történik

Alapápolási, gondozási feladatok
A beköltöző Iakóťettátottat az illtézményorvosa megvizsgrálj a, ťtrikai, egészségiés
mentalis źlIapotát felméri. Az orvossal egyĹittműkiidve a szakmai vezető
lrányításźlva| a ľészlegvezető és a többi team taggal 30 napon belül elkészítla
gondozási teľvet. A gondozas minđigszemélyre szabott. Az egyénl gondozási terv
tarta\mazza aZ ellátott személy ťlzikai, mentális állapotanak helyzetet, az
állapotjavulĺĺs, illetve megőrzés érdekébenszĺikséges, illetve javasolt feladatokat,
iđőbeliiitemezést. Az egyén gondozási tervet jelentős allapotvráltozäsnźl', đe
legalább évente feliilvizsgĺálja a munkacsoport.

Ha az ellátásban ľészesiilő személy egészségi allapota miatt ápolásľa szorul,

a
azlnténrÉĺy
illetve
az
illetékeshozzőľ.;artozőval,
rész|egvezető felveszi a kapcsolatot
megbízott orvosávď és kölcsiinösen tájékoztatjĺĺkegymást az źpo|źssa|egyiitt járó
teendőkről. Az ápotrási folyamatot az lntézméĺyszalonai vezetője és a részLegvezető
felügyeli az orvosi instľukciók ďapjan.
gondozóhźnban az ellátotta}kď kapcsolatos eseményekről, történésekő|, az
e|végzett, illetve eIvégzendő tevékenységelaől a műszakot ćltadó ápolő írźsban.,az
átadó és esemény naplóban- és szóban tájékoztat1aa miĺszakot áťvevő ápolót.
A személý tisztálkodás az eÍÍea céka kialakított segédeszközze| fe|szętelt _
nlharryzóban napontą az e||źtott á|lapotéťrő| fiiggően ĺinĺíllóan,illetve szĹikséýigény

A

-

szerint segítséggeltörténik. Indokolt esetben

a

személyi higiénia és komfoľt

biztosítása érdekében,inkontinencia esetén gondozas kerętében az źtpolőkvégzik az
inkontinencia teľmékcseréjét, valamint az őItöztetest.
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Í12000. SzCsM rendelet 50. $ értelmébeĺaz intézménybinosítja az e||źtást
igénybe vevők egészségĹigýellźLttlsćLt.AÝ, egészségtigyi ellátás keľetében
gondoskodik az igénybe vevő

.
o

.

egészségmegőrzésétszolgáló felvilágosításaról,
orvosi ellátast heti 4 órában az jnté:zményorvosa bizĹclsítja az e||ćúást igénybe

vevő egészségiállapotĺínak rendszeres ellenőrzését, az orvosi tantĺcsadtst, az
egészségügyj tt,ĺeyíLjogszabályokban meghataľozott sziĺréseket,a
gyógyszerrendelést, valamint sztikség ęsętén az egészségtigyi szakellátásba
történő beutalást,

szĹikség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységrőI szóló
2011'996, (VII. 26.) NM rendeletben meghatátozoĹt szakápolasi tevékenységek
kivételével' ennek kĺĺľébenkiilöntisen
- a szemé|yi higiénébiztosíŁĺsáról,
- a győgyszerelésről,
- az étkezésben, a folyadékpótlasban, a hely- és helyzetváItoztatásbarl' valamint
a kontinenciában való segítségnýjtásľól,
- szakorvosi, illetve siirgősségi ellátĺíshoz va|ő hozzájutasríról,
. kőrházi kezeléséhezva|ő bozzátjutasaról,
- e rendeletben meghatĺíľozott gy ő gy szercllátásáró|.

Aĺnak éľdekében,hogy az

ellátottak megőizzék egészségiiket preventív

pľogľamokat szeÍvez az iĺtézsnény:

o
o
o

orvosi vizsgěůat,tanácsadas, felvilágosító előadás,
vémyomás -, véľcukoľ.,testsúIymérés,

győgyszerkiadagolás és beadás,

Eryéb szolgáltatások

o
o
.
o

gyógymasszźlzs
kéz- és lábápolas téľítés
ellenében pedikiírös ďtď (pediHĺr)'
hajvágźls térítésellenében (fodrász)
csoportos és/vagyegyénigyógytoľna.

Gyógyszeľ ellátás
EzĹistfenyő Gondozóhźz az alapgyógyszer készletbe tartoző gyógyszerekftel
ľendelkezik, Az e||źtott a|apgyőgyszer készleten feliili egyéni gyógyszercirő| az

Az

ellátást igénylő, illefue hozzźftafiozója köteles gondoskodni.
Az a|apgyóigyszer készletet havonta az intézĺnénymegbízott orvosa á|lít1a össze, a
szakmđv ezetóve| történő egy eztetést ktlvetően.

Gyógyszereléssel kapcsolatos fontos tudnivalók:
győgyszert az e||ćúottak csak orvosi utasítĺísra,előíľt adagban szedheíret
minden ellátott részéreegyénileg hatźttozza.meg az orvos, hogy szfüség esetén
milyen gyógyszereket, mekkora meľuryiségben kaphat (p1.: fájđalomcsillapításra,
nyugÍatóként, altatóként, epílepsziás nagy- és kis ľoham esetén, lázcsillapíüísrą
vérnyomás kiugras esetén, stb.),
a győgyszeľelés rendjét és az ęhhez kapcsolódó felelősségi koröket írásban kell
szabźůyozni,

.
-

-

rész|egvezetó fe|ađataa győgyszeľkészlet rendszęres ellenőrzése, aĺnak
érdekében,hogy a hiĺánypótlásľa kerÍiljön, a lĄárt szavatosságú' illetve a
foľgďombólkivontgyőgyszerkészítményfę|hasznéůäsranekeriilhessen.
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Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A gondozóház az ellátottak részérementĺílisellátast és egészségíállapotuknak
megfelelő közĺisségi programokat szetvez. Az intézrrrényiéletfomrához valő
alkalmazkodás elősegítésę, az ellátottak mentalhigiénés ellátásanak binosítása az
lntézmény valamennyi đolgozój ának feladata.
A JSzSzGyK-CsGyK Szolgáltatasok szakmai egységben dolgozó mentalhigiénés
munkatars a lakók tészérebi*osítjaa személyľe szabott banásmóđot. Az esetleges
problémákat, panaszokat az &dekeLt személyekkel haladéktalanul - egyéni vagy
csoportos formában - meg kell beszélni és intézkedni kell a megoldásukról.
A mentálhigiénias munkatars részt vesz a gondozási tervek elkészítésébenés
figyelemmel kísériazok megvalósítrását.
Azlnténnénysegíti, tźmogatja az otthonon belrili kis közösségek, tarsas kapcsolatok
kialakulását, működését és ferľrtaľtását. Minđen|akő szÁmára a cé|szetú,hasmos,
szellemi és szőrakozató időtöItésľe és tevékenység végzésresolďéle foglalkozás á11
ręndelkezésre.

Azlĺtézsnénymentálhigiénésellátáskeretébenbiztosítjatovátbbál.
. az ellátottak családi és taľsadalmi kapcsolatai fenntartásrának feltételeit,
- ahitéletgyakorlásánakfeltételeit.

Szocioteľápiás fo glalkozások
Lakóink részéręidejĹik kellemes és kreatív eltöltéséhez a szociális munkatrárs kínál
lehetőségeket. A pľogľamokon vďó részvételönkéntes, melyeket a lakók igénye,
egészségiá"J|apota hatźnoz meg. A lakók hobby tevékenységet végezheürek. A

k<izösségéľt terľri akarók a mtisoľok, tea-délutĺánok, kirĺíndulások, stb. szervezésében

is részt vehetnek.

Fizikai tevékenységek: séták, közös toma szervezése.
Készség szinten-taľtó és kreatív foglalkozások
foglďkozrísok a Íinommotorika szinten tartásélra.

Szellemi

és szórakoztató

az

otthon díszítése,kľeatív

tevékenységek:rádióhďlgatrás,

Tv

nézés,olvasĺís,

felolvasás, zenés előadásot krártya- és trársasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése,
zeneha|Lgatźs.

A gondozóhánkönyvtaft

minden ellátott igénybe veheti.

Kulturĺílis tevékenységek:kirándulások, szíĺlhźv)źiogatĺísok,
hĺázi tinnepségek: pl.

faľsang, húsvét, mikulás, kaľácsony, szilveszteľ, névnapot stb.

Hĺvatalos ĺigyekben való segítségnyújtás
Lakóinknak segÍtségetnyujtunk hivatalos iigyeik intézésében:
- segélykérelmek, idős otthoni kérelmet közgyógyeLLátásí
i génylésében
vďó közremfüödés.

ígazolvźny

Ertékmegőlzés

- A

gondozőhźaba való beköltözéskoľ az ę|lźúottszemélyes táĺgyait magőnal
hozhatja, ezeĺtźrgyakmennyiségét úgy kellmegríllapítani, hogy a lakók éjjeli
szekrényében és aľuhásszekrény 1-1 polcán, fiókjában elférhessenek'
.r/

i/

Ilyen lehet például:
személyes ruházat, lábbeli'
tisztálkodó szeľek
szeméiyes hasznáLatra szźntkisebb eszközok.

-

-

megőľzésre _ két tanú jeleľúétében_ átadott értéI<táĺgyak'ról, illetve pénzĺő|
páncélszekľényébenkell
letéti nyilvántaĺást kell vezetd, s azokat azintézĺĺéĺy

A

elhelyezni.
megőrzéste át nem aďot1pénz&t, értéktźrgyakértaz inténnény felelősséget
nem vállď, azok elvesztése esetén az intéznénnyel szemben káľigény nem
érvényesíthető.
Az el]átĺístigénybevevő nem tarthat maganál olyan taľgyakat és dolgokat,
amelyekkel önmaga, ill ewe mások éIetét,testi épségé t v eszéIy ezteti.

- A
-

3.6.2. Jelzőrendszeres hdzi segítségnyújtós
Gondozőházban került telepítésre. A jelzés
beérkezésekora rendszert kezelő tigyeletes gondozónő megteszi a probléma
megoldásiĺhoz szfüséges intézkedéseket. Nappali időszakbarr tömegközlekedéssel,
esti - éjszakai időszakban taxi igénybe vételévellehetséges a kliens lakĺásáľa történő
eljutrás. A helyszínen a segélýérő ellátása utén jegyzőkönyvet készít,melyet mrásnap
a gondozőhźnban a szakmai vezętőnek.

A segélyhívó rendszer az,,Enistfenyő''

A szalrĺnai e głs ég létszóma, szakképzetts égtik:
. 3 ftí szociiílis gondozó és ápolói végzettséggel,
. 0,5 fü műszeľész-gépkocsivezető végzettséggel ľenđelkezik,aki egyben a
késziilékektelepítését,kaľbantartását, a ľendszer felügyeletét is végzi.

4. Äz e||átás igénybevételénekmódja
4.l.

Család. és Gyermekióléti Szoleálat

A

szoIgáltatásokat szóban vagy íľásban lehet kéľelmezni, igénybevételtik

téľítésmentes.

Cselekvőképtelen kiskoru és cselekvőképességet teljesen koľlátozó gondnokság alatt
koľlátozottan
cselekvőképes kiskoru és a cselekvőképességébena gyermekjóléti, gyermekvéđelmi,
szociĺilis ellátĺások igénybevételévelösszefüggő jognyilatkozatok tekintetében
ľészlegesen korlátozott nagykoru személy a kéľelméttörvényes képviselőjének
hozzäjźrvlásána| teľjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskoľű" a
cselekvőképességébena gyermekjóléti, gyermekvédeImi, szociĺílisellátĺások
igénybevételévelösszefiiggő jognyilatkozatok tekintetében ľészlegesenkoľlátozott
nagykoru személy és a töľvényes képviselője között az el|átás igénybevételével
kapcsolatban felmeriilt vitában _ atényźi|źtstisztázźsamellett _ a gyámhatóság dtint.

á||ő személy kéľelméttörvényes képviselője teľjeszti elő,

A
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Csďáđ- és Gyermekjóléti Szolgílatnál személyesen' telefonon vagy levélben
töľténő igénybejelentést, megkeresést kĺjvetően (amerurýben szĺikségesazonnal) a
Szolgálat munkataľsa előzetes egyeztetés utián szeméiyes találko zást kezdeményez a
problémával hozzá forduló személlyei.
58t.-

Az igénybe vett ellátas megkezđésekoraz e||átźtst nyujtó gondoskodik a Gyvt. 33. $ban, valamint a l5ll998. (rv. 30.) NM rendeIet 13. $-ban meghataľozott
tźĄékoztatásról, melyrő| az igénybe vevő írásban nyilatkozik. Ezt a nyí|atkozatot az

ellátás megkezđésekora Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban rendszeresített un.
EgyiitEnfüödési megállapodásban rőgzitt a csďáđsegítőés a szolgáltatást igénybe
vevő (a gyermek az éIetkorźnakmegfelelőĐ. A családsegítő az igénybevételelőtt
táj ékoztatást ad a j o gos u|t és hozztúartozój a sztnláĺ a:
- a biztosított ellátás taľtďmáról és feltételeiÍől,
- az lntérĺĺéĺy
źůtal.v ezetett nýIvantaľtásokľó 1,
- panaszjog gyakoľlrásanak móđjĺáról'
. az el|źtotti jogviszony megsziínésénekeseteiről,
. a szolgá|atházkeĺdjérő|,
. arľól, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
- a jogosult jogait és érđekeitképviselő táľsađďmi szervezetekrőI.
A jogosult és hozzéiaľtozőja az igénybevételkoľ köteles:
- nyilatkozni a kapott tájékoztztasban foglaltak tudomásulvételéľől, tiszteletben
tartásaról,
- adatokat szolglíltafiri az intézménybene törvény alapjáľ. vezeteÍl

-

nyilvĺántaľtásolĺ1toz,

nyilatkozĺi arrőt, hogy a szoci:ílis ellátásľa való jogosultság feltételeit és a
jogosult' továbbá a kijze|i hozzátałtomja szeméLyazonosító adataibarl beállott
változásokathaladéktalanulközliazintézményvezetőjéve|.

A csďádsegítés. és gyeľmekjólďi

.

.

szolgáltatást igénybe vevő éľdekében,mások személyiségi jogainak sérelme nélkiil .
a sztĺkségesméľtékigki kell terjednie az igénybe vevő kömyezetére, kĹilönösen
csaláđjanak tagaha.

4.2.
4. 2.

szo|gáůtatás keretében végzetĺtevékenységnek- a

1.

A

Család- és GvermekióIéti Kłizpont
Ható s dg Í tevékenységhezkap cso Ió ůífeladato k

szolgáltatásokat szóban

vaw

íľásban lehet kérelmezrri, igénybevételĹik

téľítésmentes.

Cselekvőképtelen kiskoru és cselekvőképességet teljesen korlátoző gondnokság alatt
korlátozottan
gyermekjóléti,
gyenĺrekvédelmi,
a
kiskoru
és
a
csęlekvőképességében
cselekvőképes
szociális elláüások igénybevételévelösszefüggő jognyilatkozatok tekintetében
részlegesen korlátozott nagykoru személy a kérelméttörvényes képviselőjének
hozzźljaĺiásőxal teľjesztheti elő. A koľlátozottan cselekvőképes kiskonŁ a
cselekvőképességébena gyerÍnękjóléti, gyermekvédelni, szociális ellátrísok
igénybevételévelosszefiiggő jognýlatkozatok tekintetében ĺészlegesen korlátozott
nagykoru személy és a törvényes képviselője között az e||źtás igénybevételével
kapcsolatban felmerĹilt vitában _ atényéű|źlstiszténásamellett_ a gyźmhatőság dönt.

ĺíl1ószemély kéľelméttiirvényes képviselője terjeszti elő,

Amennyiben a gyermek véđelmeaz ellátĺás önkéntes igénybevételévelnem
biztosított, hatósági beavatkozással a jogszabáIyok kötelező egyĹitknűködést

}so
J^i

.i

cr;;/
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rendelhetnek el, amit az illetékes gyĺámhatóság hatáÍozat formájában rendel el az
tigyfél és a Csaláđ- és Gyermekjóléti Központ számtra.

A

Család- és Gyermetjóléti Központnál személyesen, telefonon vagy levélben
történő igériy'bejelerrtéstńrregkeľesést követően (amennyiben sziikséges azonnal) a
Központ munkatáľsa ęlőzetęs egyeztetés után személyes találkozástkezdęméĺyez a
jelzésre reagtlva vagy aproblémávď hozzźĺforduló személlyel.

Az igénybe vett ellátás megkezdésekot az

e|lźĺtástnffitó gondoskodik a Gyvt. 33. $-

ban, meghatiározott tájékoztatźstő|, melyľől azigénybe vevő íľásban ĺyillatkozk.En,

a ĺyilatkozatot az ellátas megkezdésekor a Csďád- és Gyeľmekjóléti Kcizpontban
ĺendszęresített ún. Egyuttmŕĺkodésimegállapodásban ĺogzíti- W
életkorának megfelelően).
ffiffiffiés a szo\gźitatĺást igénybe vevő (a gyermek az jogosult
éshozzétntozőja
Az esetnenedzser az igénybevétel előtt tájékozüatást ad a
számétra:.

.
-

biztosított elIátÁs tartalmáról és feltételeiről,
az lntézmény áita| vezetett ĺýLvźntartasokľól,
panaszjog gyakorlasanak módjaról'
az elLátotti jogviszony megszűnésénekesetęiľől,
a szo|gźiathźzirendjérő|,
a:ról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
képviselő táĺsadalmi szervezetekről.
a jogosult jogait és érđekeit
a

A jogosult és hozzźiartozőja az igénybevételkor köteles:
- nyilatkozrri a kapott tájékoztatásban foglďtak fudomásulvételéről, tiszteletben

-

tartásáľól,

adatokat szolgĺĺltatĺriaZ intézménybene törvény alapjźn vezetett

nyilvlíntaľtásokhoz,
nyilatkozrrí arľól, hogy a szociĺális ellátlásľa vďó jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a közeli hozztúaĺtozőja szeméLyazonosító adataiban beállott
változásokathďadéktďanulközliazlnténnéĺyvezetőjéve|.

A

csaláđsegítés-és gyennekjóléti szo|gźůtatźtskeľetében végzett tevékenységnek - a
szolgáltatást igénybe vevő érdekében, masok személyiségi jogainak sérelme nélkĹil a sziikséges méĺtékigki kell teľjednie az igénybe vevő kömyezetére, kiilönö'sen
csďádjĺának tagaira.

4.2.2. Szolglźltatdsok
Sp ec ióIis s zo lg dltatđso k

Utcai (lakótelepi) szociális munka
(lakótelepi) szociális munkát a nyárĺ napköa, a tźlbotoztatźs, a
gyeĺnekek szálmáľa szeľvęzętt szabadiđős tevékenység, vďamint tanítási időszak
a7att a BRFK Bűnmegelőzési osztrálya źita]. szęwezett ,,InteľakÍívPolice és
Fiatďokat Védő Csopoď' elnevezésiĺprogramjában való részvételĺinkbiztosítja.
Az utcaĺ (lakótelepi) szociális munkát végzó kolléga megkereső tevékenységével
felkutatja és eléri a kęniletben elsősorban veszéIyeztetett gyeľmekeket fiatďokat

Az utcď

/
I/ I /

ě.CI-

és szímukĺaa|teĺnatívźńkíftál szabadídejfü eltöltésére. Munkája soľĺĺna

klienseket/ügyfeleket taľtózkodási helyĹikön keresi fel.

Kapcsolattaľtási ügyelet, ennek keľetében kĺjn, etítői eljáľás
szolgáltatást szóban vagy írásban lehet kérelmezrri, igénybevétele térítésmęntes.
Egyes esetękben a Gyĺímhivatalés a Bíróság is szabalyozhatja a kapcsolattartiást a
kapcsolattaľtási ügyelet kötelező igénybevételével.

A

Gyeľmeliľédelmi je|zőľendszeri készenléti szolgálat
készenlétiszolgźůategy nyitvataľtási időn üil hívható mobiltelefon
iizemeltetésével,a JSzSzGyK munkatarsai által ügyelet fenntaľŁásával biztosított
az aLábbí rendben: nyitvatarnási időn tul munkanapokon a következő munkanap
nýtva tarkĺsanak kezďetéíg, pihenő és munkaszĹineti napokon 0.00-24.00 óĺáíg (a
pihenő és munkaszĹineti napot mege(őző munkaidő nap nyiwa tarŁásanak végétőI,
a következő munkanapi nyitva tartĺĺsanak kezdetéig).
Készenlétitelefon: 06130-493.1925

A

i:

Jogi tlÍjékoztatós

A szolgĺĺltatĺísigénybevétele térítésmentes.

Az esetfelelős által, telefonoďírĺásban (,,Irźnyitő lap''

segítségével)előľe egyeztetett
időpontban keręsheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szolgłáltatások egység

jogászát. Ameĺrnyiben a probléma megoldása több ďkďmat igényel, a jogźsz
kollegávď a szolgźllÍatást igénybe vevő újabb időpontot egyeńet, amely időponhól a
szakember az esetfelelőst éľtesíti.

Mentúlhigiénéscs op o ľt

A szolgáltatás igénybevétele térĺtésmentes.
Első ďkďommal az esetfelelős iáJtal, telefonoďíľásban (,,Iľánýtó lap''

segítségével)
előre egyeztetett iđőpontban keľesheti fel azígénybevevő a JSzSzGyK.CsGyK egység
pszichológusát, fejlesztő pedagógusát, mentálhigiénés munkatarsát.
Amennyiben a pľobléma megoldása több alkalmat igényel, a pszichológus, fejlesztő
pedagógus, mentálhigiénés munkatĺíľssala szolgĺíltatást igénybe vevő újabb időpontot
egyeztet, amely időpontról a csoport munkataľsa az esetfelelőst értesíti.

Men e k iilt e k k eUo lt a lmnzo ű a k k a I fo g lal k o zó
A szolgáltatlís igénybevétele térítésmentes.

és oltďmazott igénybevevő esetében a családsegítő munkatárs
egytithľrfüödésének a\apj4 az ngyfé| és a BevĺínđorlásiHivatď között létľejött
integrációs szeľződés, amely alapjĺán az esetfelelős gondozĺísi-tervet készítiigyfelével
és a terv elkésztiltétkövetően (az ntegrárciós szerződés megkötésétől szráľnított 30
napon belĺil) megkiildi a Bęvlíndorlĺási és Á.llampolgáľsági Hivatal részéreis.
Az igénybę vevĺíaz integľációs szeruődés kézhenłéte|étkövetően felkeresi a
męnekÚltekkeVoltalmazottakkď foglalkozó csďáđsegÍtő kollégakat az iroda
iigyfelfo gadási idej ében.
Menekült

Népkonyha

A

Központ a szociális étkeztetést Népkonyha formátjálban biztosítja azok'nak a
szociálisarr rászorultaknak legalább napi egyszeľi meleg étkeztetéséľőlgondoskodik,

illetve eltartottjuk részérenem képesek bizosítani koruk, egészségi
állapotuk, szenvedélybetegségtik, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségfü
miatt.
A' szolgźitatás iĺánti igényt a JSzSzGyK csďádsegítő, eseÍnenedzseľ kollégainal kell
kĺjtött.
benyújtani, ľolyarnatos egyĹittrntĺkiĺdéshez,körlryezettanulrnĺárry készítéséhez
A szolgáltatás téľítésmentes.
ak1k ań. önmaguk,

Hdtr alékke zelés i s zo Ig óltat ós
A szoigáltatas önkéntesen, térítésmentesenvehető igénybe. Igénybevételétnem kell
írásban kérelmezni.
Az első találkozást megelőzően a szolgáitatást igénybe vevo az esetfelelős áltď,
telefonoďírásban (,,IÍiínyítőLap,, segítségével)előre egyeztetett időpontban keresheti
fel a JSzSzGyK-CsGyK Szolgáltatások hátrďékkezeléssel fo glalkozó Wffi
hátrďékkezeléssel foglalkozik azigénybevételelőtt tźtjékoztattst ad a

^ffiWffi*aki
ogosult és hozzátaĺtozőja szźlmźra

j

.

abiztositott ellátás tartalmĺĺróI és feltételeiről,
az intézĺlényáltď vezetett nyilvantartásokról,
panaszjog gyakorlásrának módjáľól'
az irodahźulrendjérőL,
aĺľól, hogy az eIIátĺás igénybevételetéľítésmentes,
a jogosult jogait és érdekeit képviselő üáľsadalĺni szeľvezetelaől.

A jogosult éshozzätartoznja az igénybevételkor köteles:
- nyilatkozłi a kapott tźtjékoztatásbanfoglaltak tudomásulvétęléről, tiszteletben
tartásaró1,

A

Hátralékkezelési szolgáltatas keĺetében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást
igénybe vevő érdekében'masok szeméIyiségi jogainak sérelme nélkĹil . a szfüséges
mértékigki kell terjednie az igénybe vevő köľnyezetéte, kiil<jnösen családjanak
tagjaiĺa.
rntenzív Csalóđmegtaľtó Szolgdltatds
A Szolgríltatás krízishelyzetben iévĺígyerekes családoknál toľténő, a csalźń źůtal
önkéntesen vźi|a|t, meghatáĺozott ideig taľtó és meghatáĺozott célokéľtzajló intenzív
beavatkozás a család életébe.A szo|gáItatás inánti igényt a JSzSzGyK
csďádgond ozőtnźl. kell benyuj tani.
Cs alódfejlesztési szolgóltatős, Lakossógi tdjékoztadźs és tandcsadús

A

szolgáltatasok igénybevétele téľítésmentes.A lakosságitajékoztatást és tanácsadást

végző kollégák megkereső tevékenységgeltäjékoztztjźt<a lakóközösségeket a
JSzSzGyK szolgďtatasaiľól, felhívjrĺka Iakókat a programokban való részvételĺe,

népszenĺsítika JSzSzGyK rendezvényeit közösségszervezési feladatot látnak el.

A

Csďádfejlesztési szolgáltatĺísba elsősorban' az MNPtrI-ban gondozott családok
utőgonđozélsifeladatait látjfü el a szociĺíIismunkás kollégák, valamint a JSzSzGyK
szakmai egységeiből delegált családok szárnáĺa nyujtanak egyéni, komplex,
vá|lalásokĺa alpuló ęsętkezelést Az együttmiĺkĺidés formája a csaláďátogatás, valamint
azugyfé| fogadasa..
ll

šg-

A

szolgáltatasokat igénybe vevők

a szociális

mrrnkás kollégakat a szoIgáItatés

nyujĺísĺánaktelephelyén, ügyfélfogadási idejiikben kereshetik fel.

FiDo Ifitisltgi Központ

A

A

szo|gźůtatźlsigénybevétele téľítésmentes.

szolgaltatást igénybe vevő felkeresi

a FiDo

Ifiúsági Kcizpontot nyitvatartási

Köz(össégi) hely és Mosoda

A

helyszínen történt ľegisztrálás utan előľe egyeztetett időpontban van lehetőség a
szolgáltatás igénybevéte|&e.Az tigyfelek a mosodai kisegítő munkatars segítségével
áttekintik a ruhĺákat, zsebeiket majđa kolléga elindítja a mosási, szźu;ításiprogĺamot.
Az alaĹt az idő alatt, mig a mosiísi progÍam le nem já,t, a szociráIís munkások az
ügyfelekigényeinekmegfelelőentäjékoztatőstadnak
A szo|gáůtatás térítésidíj köteles, amelynek összege 200 Ft. Ez az ö'sszeg egy mosĺĺsi
és sz'árĺtélsi alkalmat t.aÍta|fiaz és az ehhez sziikséges mosószer, öblítőt is a Mosoda
biztosítja.

4.3.

Gvermekek Átmenetĺ otthona

4.3.I.

Gyermekck Átmeneti otthona

A

szolgáitatźts (átĺneneti gondozas) igénybevétele iinkéntes. Az źnneneti gondozás

ideje ďatt a szülő felĹigyeleti joga megmarad. A gyermekek átmeneti oĺhonába
történő felvétel a sai|ő, törvényes képviselő, a gyermek vďamint gyermekvédelmi,
szociáIis, oktatasi neveiési feladatokat ellátó intéznényekkéľelmea|apjőn történik.
Illetve a gyermekvédelmi törvény módosítása alapjźn védelembe vétel során
kötelezhető a sziilő az áúmeĺetigondozas igénybevételéľe.Miden megkeľesést
regisztrálunk. Azokban az esetekben, amikor krízis helyzet miatt kérik, a gyennek
felvételét72 óráĺa tudjuk bizosítani az e|Iźńást. Az ügyeletben lévő nevelő,
gyeľmekfelügyelő vagy gondozónő megköti a megállapođást elkéri a szfüséges
szeméIyi iratokat, és éľtesítiaz áffileneti otthon szakmai vezetőjét, valamint az
illetékes gyermekjóléti szolgáltatót.
Ha a szo|gźitatás igénybevételenem hatósági határoz-at ďapján történik, a gyerrnek
törvényes képviselője és a szolgráltató vezetője _ az e||źtás kezđetétőlszímított 15
napon belül - megállapodást köt, amely tarta|mazzakiĺlönösen:
az ellátás kezdetének

-

iđőpontját,
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- az
-

iđőtaÍtarrrźLt,amely
meghatźrozott méľtéknél'

ellátás

nem lęhet hosszabb ktilön jogszabályban

az.lntézméĺyáltal nyujtott szolgźltztásokat,
azel\átas megsziĺnésérevonatkozó szabáIyokat.
Az elhetyezést meg kell szĹĺntetni, ha a rászorultsäg oka megsziĺnik, vagy ha a sziilő
kéri.
átmeneti gondozás megkezdésekor _ ha az eLorc IáthatőLag egy hónapnál
hosszabb időtartamú lesz _ a gyermetjóléti szolgáltátast végzó családgondozó
bevonĺísával, a gyermekvédęlmi nyiivántartas megfelelő adat|apjtĺt kitoltve három
héten belül elkészítia gyerrnekľe vonatkozó egyéni gondozási-neveiési teĺvet. Az
egyéni gondozási-nevęlési terv kidolgozźsába bevonja a terv megvalósításában ľészt
vevő szakembereket, valamint lehetőség szerint a gyermek sziilőjét (törvényes
képviselőjét).

Az

Az Átĺneneti otthon igénybevételetérítésmentes.

A felvétel kĺitériumai: a megállapodas

megkötése az átmeneti otthon hrízirenđjének
sziilő, törvényes képviselő, belátó képességgelrendelkező gyeľmek ĺáltali elfogadása.
A felvételt kizaró okok:
- a gyeÍmek középsúlyos vagy súlyos értelemífogyatékos,
- a gyeÍmek speciális sziikségletű,
- taľtós beteg, vagy feĺtőző betegsége van.

Afelvétel menete
A felvételt megelőzi a családgondoző át\taL készítettelső interjú, mely során
tájékozódunk a család problémájaľó|. Tájékozódunk a gyenĺrek fejlettségéről,
szokásaiľól, egészségi źl||apotźró|' óvodai, iskolai életéľől.Tájékoáatjuk a sziilőt,
törvényes képviselőt az áľtmęnęti otthon haziĺendjéľől,napiľendjéről, szervezeti és
szab áiy zati keretéről.

Ezt követően az áfunęĺeti otthon vezetője dönt a gyermek felvételéről' Abban az
esetben, ha védelembe vétel soľán kötelezték a csďádot az éńmeneti gondozas
igénybevételére,ahatźlrozatbanelőírtfeladatokatteljesítjÚk.

Miutan döntés sziiletett a gyermek felvételéről, megkötjtik a megtĺIapodást a
sztilővel vagy törvényes képviselővel. Bekérjtik a gyeľmek anyagához szĹikséges
dokumentumokat (lakcím kártyą TB káľtya masolatok, egészségügyi kiskönyv,
egészséges orvosi igazolĺís). Tisztźľ;ank' hogy problémáinak megoldásiíhoz a
gyermek átmeneti gondozasán kívĺilmilyen segítségľevan sziiksége a családnak. A
szĹilővel vagy törvényes képviselővel egyiitt meghatćrozzllk az egytittműködés
móđját és keľeteit, a szerepeket és feladatvállďásokat.

4.3.2. Krízíslakósok

A szolgáltatás

igény.bevétele önkéntes.

A

kľízislakásokba történő elhelyezésre a JSzSzGyK családsegítő/esetmenedzseľ
munkatáľsai tehetnek javaslatot ew előzetesen már kiďakított ŕrásos
szempontrendszeľ ďapj án.
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A szempontrendszer elemei:

tr A

bekölt<izni szźndékozők legalább egyike ĺendelkezzen VIII. keľtileti állanđó
lakcímmel.
Az elmúlt 5 évben önkormĺányzati bérleménnyel,saját tulajdonú iakással nem
rendelkeztek, illetve amennyiben igenazt nem önhibájukból veszítették el, nem voltak
önkényes lakásfo glalók.
Bejelentett munkahely előny - legalább az egyik sziiIőnél -,(GYES, CSP, GYET
jellemzően kevés az e|vźtrt előtakarékosság folytatásźhoz) jövedelemigazo|ásokat
kériink
A családđalegyiitt költöző gyermekek jaľjanak az életkoruknak megfelelő oktatrísinevelési intézménybe, Iehetőleg ne legyen gyeľmekvéđelmipľobléma,jelzés velĹik
kapcsolatban (egy védelembę vétęli feltéte|ezi az egyiittrnfüödés hianyát).
A szerzőđésmegkötésével, beköltözéssel egyidejűleg a kótelezó előtakaľékosság
megkezdése, minimum összege 35.000-Ft. Tekintve, hogy az ellátás igénybevétele
alatt semmílyen lakhatassal összefüggő kiadasuk nem lesz, ęz elvárható -figyelembe
véve pl.: egy piaci albérlet havi díját+rezsit. Emelni |ehet az összegerq többet
báľmikor befizethet az ngyféI - kivételesen, méltrĺnylastéĺdemlőesetben lehet
csökkenteni az összegen pl.: keľeső csďádtag elköltĺizése.
A szállasszerzódés megkötését követően hďadéktlalanul betétet kell nyitni egy
szabadon váIasztottpéĺuintézetné|,az előtakarékossági ö'sszeg befizetését havonta be
kell mutatni a JSzSzGyK - GyAo családgondozőjanak.
Meglévő ďbérletből nem célszeľű a család krízislakrísban töľténő elhelyezése, CSÁoból, anyaotthonból szintén nem ďhavezetó a kiemelésfü, kivéve ha lejáľ a
szeľződésiik, ez esetben az intézsnénýől véleméný,információt kéťtinka csaláđľól,
melyet a javaslatot tévő családsegítő/esetmenedzser szcręzbe.
A családban ne legyen deviĺáns magatartás, feltételeztretően képesek legyenek a
lakókĺizösségbe történő beilleszkedésľe,minimum elviíras a tźĺsasházhĺíziĺendjének
bej elentett

betaľtĺása.

A

családsegítőveVesetmenędzserľel a beköltözés előtt is - amíg vĺírólistan van - elviíĺás

a folyamatos kapcsolattartás.

A javaslattal

egyidejűleg köľnyezetüanulmĺány késziil a csalőd akĺuáis taľtózkodási
helyén (megfelelnek.e a valóságnak az általuk elmondottak, köľnyezetiiket rendben

tartjĺák.e, stb.).

Lehetőleg teljes család legyen _ egyedülrĺlló anyáknak inkább anyaotthoni lehetőség
felkutatísacéIszei\denincsenekklzánaaze|he|yezéslehetőségéből.

Amennyiben a család a megadott szempontoknak megfelel, a javaslat benýjúását
követően varólistĺíľakeľülnek, ahonnan a javaslatok beérkezésénekidőĺendi

sorrendje szerint keľülnek behívĺásra az eIső interjús elbeszélgetésre.
Az interjú során a szakmai stĺíbfelĺnéri,hogy a csďád képes lesz-e ezzeIaz ellátlísi
formávď
saját előnyére élni, megfudjut miért szeretne felvételt nyemi,
fe|térképezait milyen eľősfoľľásokkď rendelkeznek, milyen elképzeléseikés terveik
vannak jövőjtiket illetően, illetve mérlegeljtik, hogy azok mennyire reálisak.

a

Amennýben a stáb a csďád felvétele mellet dĺint Gyeľmekek Átneneti otthona
szakrnai vezetoje szél|ásszeruődést köt a lakólĺ:kal.

_ 4 hőĺapra - sző|, melyet k'tzfuő|ag
szeruődéskötés hatérozoÍt iđőtaľtaĺnĺa
megfelelő egytittműködés, illetve a csďád életkörülményeinek valtozatlansĘa esetén
hosszabbítunk meg - de egy év az ellátás maximĺílt időtaľtama. A szeľződés
érvényességénekfeltétele arurak kozjegyzői okiľatba foglalása.
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A lakóknak

a bentlakás ideje alatt a Józsefuaľosi onkormaľlyzat illetve más kerületi,

vidéki, vagy Fővaľosi tnkormány zat á|tal kiíľtlakáspályazatokon részt kell vennifü.
A lakók a szźiLásszerződés értelmében annak fennállasa alatt k<jtelezően
előtakarékosságot folytatrak, melynek havi összege nem lehet 35'000-Ft-nál
ďacsonyabb.
A szatlásszerzőđésben foglalt kötęlezettségek be nem taľtasa esetén a száIlásadó a
szerződést 30 napos hatállyď felmondhatja.

4.4.

Szociális Szoleáltató Kłizpont és LELEK.Pľogram
4.4.l. Házi segítséenvúitásés Szociálĺs étkeztetés

4.4.1.1. Hdzisegítségnyújtás
Igénybe vétele önkéntes, az e!|źtźlstigénylő, illetve töľvényes képviselője kérelmére
töľténik' Ha az ellátást igénylő szeméIy cselekvőképtelen" a kérelmet, illetvę az
indítvanyt _ az énntett személy véleményétlehetőség szeńnt figyelembe véve - a
tĺirvényes képviselő teľjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kéľelmét
a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy _ ha e tekintetben a bíróság a
cselekvőképességet nem koľlátoúa _ oná|Lóan adja elő. A kérelem előterjeszthető
szóban, illetve írásban.
A kérelĺnęzőn kívül a hiízioľvos, körzetl nővér, hozzźńartozó, szomszéd jeleżteti
telefonon vagy személyesen az e||źúźstigénybe vevő lakóhelyébez legközelebb eső
szocialis szoĺgáltatő kĺĺzpontmunkatarsainak. A bejelentett igényeket (név, cím,
intézkedés,stb.) egy soľszámozott fiizetben (elzés fiizeĐ kell ľögzíteni. A jelzéskor a
je|zést felvevő tájékoződik a teľiilęti ilIetékességet illetően. A jelzést követően a
legľövidebb időn beltil, de legkésőbb 2 munkanapon belĺil a szoLgźl\tatás irĺányítója lehetőség szerint a leendő gondozóvď _ felkeręsi a kéľelmezőt lakásán. Segít
kitölteni a jövedelemnyilatkozatot (9lI999. fl'I. 24.) SZCSM rendelet i. sz.
melléklete). Amennyiben az elláüást igénylő vagy a térítésidíjat megf,lzeto más
díjjal azonos személý
személy, írasban vá||a|haqa a mindenkori intézményi téľítési
jelií
jövedelemnyilatkozatot
kell kitolteni. Az
térítésidíj megfizetését,a ,,C.I.',
ellátásźú igénylő felkeľesi a háziorvost az Egészségi allapotra vonatkozó adatok
adaflapjźtval, amennyiben eITe önĺĺllóan nem képes, a szociális gondozó támogatást
nyújt ebben (9lt999. cKI. 24.) SZCSM rendelet).
IJázl segítségnýjtás igénybe vételekor a szakmu vezető és a hiíziorvos a
jogszabrályban meghatáľozottak szerint megvizsgálja és megál|apítja a gondozĺsi
szĹikségletet _ az előgondozássď egyidejiĺleg _ a szo|gtltatźls iranti kéľelemďapján.
A gondozási sztikséglet vizsgźlatáÍ minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A
házi segítségnyujtźsta megállapított napi gondozási szĹikségletnek megfelelő
időtartamban, đelegfeljebb napi 4 őrában kell nýjtani. Ha a gondozási sziikséglet a
napi 4 órát megfuďadja, a szolgáltatást igénylőt a szakmď vezető tźtjékozÍatjaa
bentlakasos ntézrĺényiellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a
szolgźłtatást igénylő az intémlényi elhelyezés időpontjráig napi 4 órában törtéĺo házi
segítségnyújtásra jogosult. Ezt követően a szakmu vezetó hatarozatlan idejű
megállapodĺást köt azel\áltÁstigénybe vevővel, vďamint enől írasban értesítiis.
A gondozas megkezdésétől számított egy hónapon beltil egyénľe szabott gondozási
tervet (1/2000. (I.7.) SzCsM ľendelet 9. $ - 10. $.) kellkészíteniaz el|áftást igénybe
vevő személlyel, illetve töľvényes képviselőjével'Amennyiben az ellátásban
részestilő személy állapota miatt ápolásra szorul, tlw az egyéni gondozási teľv
részekéntápolási tervet kell készíteni.
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A

személyi térítésidíjat a szakmai vezető á|Iapítja meg a 2I/20l1 GV.12.)
önkormányzati rendelet ďapjan. Ha az igénybe vevő a személyi térítésidíj összegét
vitatja, a szalĺĺĺlaivezetó írrásbeli éľtesítésénękkézhemételétől
szĺámított nyolc napon
beltil a 2I/20I1. (rV.12.) ľendelet 13' és 14. $ paľagrafusa szeľint kelleljárni.

A szakĺnai
vezető
.lntéanény

a hátľďékosokľól negyedévente kimutatast készíttet, amit eljuttat
vezetőjének, és intézkeđtkaz elmaľadt összegek beszedése iÍant. A
szoLgáLtatÁs biztosíüását követően az eLlátottat nyilvĺíntaľtásbavessziik a Nyilvantaľtó
füzetben.
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4.4.l.2.

Szociđlisétkeztetés

Az

étkezésitérítésidíjat előľe a tźrgyhőt követő hó 5. napjĺíigkell megfizetri,
melynek tisszege, az elfogyasztani kívant adagok számaés a megállapított térítésiđíj
szoĺzata. Az étkezési téľítési
dtjtől- az intézmény késryéĺuťĺzetési
számlát źL||ítIc.,
melyet a házi segítségnyújtasbandolgozó gondozónők visznek ki a gondozott
lakásĺíľa,amennyiben mozgásétban akadźlyozott az e||étott. Egyéb esetekben a
térítésidíj abeťlzethető a telephely péĺlztátĺźbarl,

Az

ellátás irrínti kérelmétaz igényiő benffithatja írasban, illetve jelezheti

.személyesen a telephelyek bármelyikén. A jelzést követően a lehető tegrövidebb időn
beliil, de 48 óľĺán beltĺl az étkeztetés inínyítóją vagy annak megbízottja felkeľesi a

.

mozglásában korlátozott kéľelmezőt otthonában. ott az ellátás igényléséhez
szĹikséges adatlapokat, vďamint j<ivedelemnyilatkozatot tölt ki (9lI999. 0f.I.24.)
SZCSM rendelet 1. sz. melléklet). Az étkezésiľanyítóją illetve az źita|a írásban
megbízott személy a fentiek ďapján kitölti az ,,Ertesítés a személyes gondoskodást
nyujtó szocíĺĺliselláĹís biztosít,ásĺíróI,, elnevezésű nyomtatványt, ami 2 péLdányos. Az
egyik példríny a szoIgáltatást igénylőnélmarad.
A jĺíróképesigénylőket a szalanai egység telephelyén fogadjuk.

A

szolgáltatĺáséľtfizetendő személyi térítésidijat a szakmai vezető al|apítja meg a
2Il20L1 (N.12.) önkormanyzati rendelet alapjĺán. Ha az igénybe vevő a személyi
térítésidíj összegét vitatja" a szakmai vezető írasbeli értesítésénekkézhezlłéteÍétó|
sziámított nyolc napon belül a 2|/20|1. (rV.12.) ľendelet 13. és 14. $ paragľafusa
szeľint kelleljĺími.

A

személyi téľítési
díj összege csökkenthető, amennýbeÍ7 az igénybe vevő
időszakosan, ýdEY úaľtósan létfenntaľtásí gondokkal ktizd, vďaľnint egészségi
áIlap otábarĺ romlas következik

b
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4.4.2. Nappali Ellátás

4.4.2.1. Időskorúaknappalielldtósa

A

személyes gondoskodĺást nyujtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve töľvényes képviselője szóbeli vagy írasbeli kérelmére,
történik. A klub igénybevételéta kérelmező telefonon' vagy személyesen je|zi az
á|ta|aklváLasztottintézményben.

ą c,,!'í".

A

kapcsolatfelvétel utźĺn,a sztikséges adatlapok .kitöltését követően a klubtag
regisztrálasra kerül. Amennyiben a kitciltĺltt adatlapok és igazolások alapjan a
jeIentkező a torvényben előíĺt feitételeknek megfelel, ellátási megállapodást kötĺink.
BuđapestFővĺírosVIII. kerĺ'ilet Józsefuarosi ollkorrrráryzat Képviselő-testtiletének
többször módosított 2I/20I1 (N.12.) ľendelete a|apjźn az időskoruak nappďi
díjat nem kell fizetni.
e|IeiasźÉrttérítési

Az

jĺlvedelmi heIyzetét csak a törvényben, illetve torvény
felhatďmazasa alapjtn készĹilt konnányrendeletben meghataľozott esetekben és
fęltételek mellett lehet vizsgálni.
e|LtúáŚ' igénybe vevő

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi onkorrnanyzat Képviselő-testtiletének
többször módosított fI/f011 (N.12.) rendelete ďapjan az étkezésértaz el.l'tttott
térítésidíj fizetésére kötelezett, melyet minden hónap 5. napjźig havonta előre, a
Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmetjóléti Kozpont által kiállított számla
ellenébęn köteles megÍizetni az egység telephelyén.

Budapest Főváros VIII. keľtĺlet Józsefvlárosi onkormaĺryzat Képviselő-testĺiletének
többször módosított 2Il20I1 (N.12.) rendelete alapjźn a pediHĺrös és a fodľász
munkáját azt ellátottak térítésidíj ellenében vehetik igénybe.
A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormĺĺnyz at közigazgatasi teľületén
é1ő, ott lakó- vagy taľtózkodási hellyel rendelkező nappali ellátást igénybe vevő
ellátottak a győgy masszźas és gyógytoma szolgáitatźlst téľítésmentesenvehetik
igénybe.

4.4.2.2. Szenveďélybetegeknappalielldtúsa

A

szo|gáůtatźls igénybevételeönkéntes, az e||źtttst igénylő kérelmére (esetleg
pszichiáter, addiktológus szakorvosanak javaslat a a|apjźn) töľténik.
klubnál személyesen, telefonon, levélben, e-mailben jelezheti sz-andékźú.Ä

A

a

a

klubtag
sziikséges ađatlapokkitöltését követően
regisztrálasra keľĹil.
Az ę||źtás igénybevételénekfeltétele szakorvosi véleménymegléte (90 napig e
véleménynélkiil is ellátható a jelentkező, amenrryibęn az egyéb törvényben előírt
feltételeknek megfelel).

kapcsolatfelvétel után,

Amennyiben a kitoltött adatlapok és igazolások alapján a jelentkező a törvényben
előírt feltételeknek megfelel ellátasi megallapod{ást kötĺink. A térítésidíj fizetési
kötelezettségről értesítőt készítĹink.
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefüaĺosi onkormanyzat Képviselő-testĺiletének
többször módosított 27lf0I1 (IV.12.) renđeletealapjarl a szenvedélybetegek nappali
elIátásáétttérítésidíjat nem kell fizetlri.

Az

ellétźstigénybe vevő jöveđelmi helyzetét csak a törvényben, illetve töľvény
fe|hata|maztsa alapjén késziilt kormányrenđeletben megbattrozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizseá]ni.

óq

Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľĺnanyzatKépviselő-testĹiletének
módosított 21/2011 (IV.12. ľendeletę alapjan az étkezésértaz e||ttott téľítési
díj fizetéséĺekötelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előľe, a
JózsefuĺĺľosiSzociális Szolgáltató és Gyerĺnekjótéti Központ áltď kiallított szźtĺIa
ellenében köteles megÍizetni az egységtelephelyén.

többször

Budapest Fővlíľos VIII. keľĹilet Józsefuĺírosi onkormanyzat Képviselő-testĹiletének
többsz<jr módosított 2|/2011 (w.12. rendeletę ďupjá" a pedilciĺrös és a fodľász
munkáját azt el|átottaktérítésidij ellenében vehetik igénybe.
A BuđapestFővaĺos VtrI. kerĹilet Józsefuiírosi Önkormanyzatközigazgatasi teľtiletén

élő, ott lakó- vagy tartózkodási hellyel rendęlkező nappďi ellátást igénybe vevő
ellátottak a győgymasszázs és gyógytoma szolgĺíltatőst téntésmentesen vehetik

igénybe.

4.4.2.3. Ertelmifogyatékosok nappali
Az

elldtdsa

e||őttts igénybevételétaz e||źtott vagy törvényes képviselője írasban, vagy szóban

kérelmezheti. Ehhez jövedelem nyilatkozatot, a házlorvos által kiadott egészségi
állapotra vonatkozó adatlapot, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szocialis Hivatal
szakvéleményét (vagy ľégíORSZI) szĹikséges csatolni.
Amennyiben a kitöItött adatlapok és igazolások alapjan a jelentkező a t<irvényben
. e|ólrt feltételeknek megfelel, ellátĺási megáIlapodást kötĺink. A térítésidíj fizetési
kötelezettségről értesítőt készítiink.
A jelentkező tagsźlgttt 3 hónap próbaiđő e|őa meg. A próbaidő |ejártát követő 30
napon belül a kéľelĺnezőve| egyeÉrtésbena vezeto elkészítiaz egyélĺfejlesztési
tervet
Budapest Fővláľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-tęstĺiletének
ttjbbszöľ módosított 2I/20I1 (N.12.) rendeletę a|apjźn az értďlmi fogyatékosok
nappďi et|átasáért térítésidíjat nem kell fizetni (kivétel a ktilon megállapodás útján,
mrĺs keľületből felvételt nyeľt ellátottak).

Az

ęIl.źtźstigénybe vevő jöveđelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
fe|hataLmazása alapján készĺiltkormĺínyľendeletben meghatfuozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgĺálni.

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺáĺosi onkormanyzat Képviselő-testiĺlętének
többszörmódosított 2|12011 (ry.12. rendelete ďapjrín azétkezésértazel|áĺotttéľítési
đíjfizetésérekötelezett, melyet minđenhónap 5. napjáig havonta előľe, a
Józsefuaĺosi Szociális Szo|géltatő és Gyermekjóléti Központ ĺĺltď kiáltított számla
ellenében köteles megfizetni az egységtelephelyén.

A Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkormanyz atkőzigazgaŁĺsi teľiiletén
élő, ott lakó- vagy tartózkodási hellyel ľendelkező nappďi elláüást igénybe vevő
ellátottak a gyógymasszáps és gyógytoľna szo|gźůtatásttéľítésmentesenvehetik
igénybe.

bą

oŕ-

4.4.3. [dőskorúak Atmeneti otthona

4.4.3.1.,,Ezíistfenyő,, Gondozóhóz

A

szolgáltatĺís térítésidíj köteles, melynek összegét

az onkormźnyzat he|yi

rendeletéb e n szabá|y ozza.

Á szol gdlt atós i gényb ev ételénekfeĺtéteĺei:
- Vm. kerĹileti állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie az igénylőnek.
- A hazíoľvostól, vagy kezelő oľvostól az elltłott állapotaĺól részletes igazo|źs
sziikséges.

Az

elLźtźlsigénybe vétele önkéntességen alapul.

cselekvőképęs

-

Ha az

Az

el|źLtást igényelni

szóbeli vagy

ęlláüísra szoruló személy korlátozottan
amennyiben a bíróság e tekintetben a cselekvőképességét nem

írásbeli kéľelemmel lehet.

korlátoĺa _ törvényes képviselőjének beleegyezésével önállóan is megteheti. A

cselekvőképtelen kéľelmező esetén a kéľelmet k'lzáĺó|ag annak törvényes képviselője

nyujthatja

be az

intézrnényvezetőnek, illetve

az ezzę| a feladattal

megbizott

munkataľsnak.
A szakmaí vezetó, illetve az ezze| a feladattď megbízott személy azigéĺybejelentés
napjĺán nyilvantaľtásba veszi ak&e|mezót és aĺnak adatait Szt. 20.$ (2) szeľinti. A
szolgáltatás megkezđésekorezek az ađatokkiegészülnek (4) bekezdésben

a

foglaltakkal.

Ezt követően a szakmđvezętó illetve annak megbízottja tájékoztatást nýjt a
kéľelmet benyrijtó személynek az ellátás igénybevételéről,a Megállapodás
tartalÍnáról vďamint ismerteti a Házhendet. Az előgondozĺás soľán az intézĺrény

megbizottja tájékozódik az eIlátandő életköľülményeiről, egészségiállapotáról,
szociális helyzetérol annak érdekében, hogy az igénylő ćltal. větlasztott ellátasi forma
valóban megfeleljen a felvételt igénylő személy az igényeinek és sziikségleteinek.
Amerrnyiben az előgondozást végző személy úgy ítélimeg, hogy az igényLő
sziikségletei nem biztosítottak az lnténĺényźltal., abban az esetben más ellátási
forma folé iranyítja. (9/L999.6I'24) SzCsM. renđelet2. melléklet) A felvétel
elbírálĺísrínálfigyelembe kell venni az intézményoľvosának és mentrálhigiénikus
szakembeľéneka véleményétis. Amennyiben a szolgáltatas taľtalma az igény|ő
állapotának és szĺikségleteinek megfelel az lnténĺĺényvezetóilletve annak
megbizoÍtja szóban vagy Íľásban tájékoztatja az igénybevevőt - és aľĺraktörvén1res
képviselőjét -,azelhe|yezés varható időpontjaróI,ésazintézrnényi elhelyezés egyéb
teendőiről. (9 l 1999. @.24.) SzCsM. rendelet 3. melléklet)
Várólista esetén szakmď vezętő đönt figyeleĺĘbe véve a kérelem beteľjesztésének
dátumát és a kérelmező źi|apotźnaksulyosságát.
Soron kívĺilielhelyezés iraľrti kéľelemesetén annak elbÍľálasáról a szakmai vezető
dönt. A döntésről halađéktďanulértesítiaz JSzSzGyK intézményvezetőjét.
Amennyiben a soronkívĹiliségnem teljesÍthető, javaslatot tesz miás intézĺrényben
történő elhelyezésľe.
Nem teljesíthető annak akére|mezőnek a soľon kívĺiliigénye, aki a beköltözéséro|
mar korábban értesítéstkapott.

A
ii
I

/ itl

beköltözés napjrán alźiĺástakeriil az ellátott és az intézmény kozott a
Megallapodás, mely tarta]mazza az elIátás iđőtÄrtarÍIát,a gondozőhaz źita| nyujtott

\

szolgát\tatásokat, tájékoztatźsta térítésidíj megállapításríról, és a ťaetéséľőlszóló

szabályokat, valamint az e||źtás megsziíntetésénekmódjait.
A Hazirend |<lt& az ellátottak szeméiyes adatainak védelméreés azok kezelésére.

A

kérelem elutasításaĺól a kérelmez(i íĺasbelitájékoztatast kap. Amennýben a
kérelmet benyrijtó a dĺjntésselnem ért egyet, akézhęnételtől számított 8 napon beltil
parrasszal élhet a JSzSzGyK intézményvezetójénéI.

4.4.3.2.
A

Jelzőrendszeres hózí segítségnyújtds

szo|géůtat.ás igénybevétele térítésmentes.

Azigénýa JSzSzGyK.IAo szakmaivezetője felé személyesen' vagy telefonon kell
jeleni, a szfüséges orvosi igazolrások beszerzésével pfuhuzamosan előgondoz,źs
késztil az e|Ié,ŕoÍtlakásán, amennyiben a szociális ľászorultsĺĘigazok, és van
rendelkezésre rálló készĹilék,az teIepítésrekeriil.

A

jelzőrendszeres házi segítségnyujtás igénybevételeszempontjából szociálisan
ľaszorult az egyedül é|ő 65 év feletti szeméIy, az egyedtil élő súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátľiai beteg személy, vaw a kétszemélyeshźntaĺtésban
é1ő 65 év feletti,
pszichiáfuiai
beteg
szeméIy,
ha
egészségi
súlyosan
vagy
állapota
illetve
fogyatékos
indokolja a szolgĺĺltatas folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt.
65lC.$ (5)-(7) bekęzđéseszeľint, a pszichiátriai betegséget és az egészségiĺĺllapot
miatti indokoltságot l0lf006. @I.27.) SZMM rendeletben meghatfuozottak szerint
kell igazolni.

5. Äz e|látálsokľól szóló tájékoztatás módja
Á JSzSzGyK ąz dltala nyújtott szolgdltatásolrľól, az igénybevételmódjĺźról:
- nyomtatott forĺnában szőrőarryagot készít,azt évente feliilvizsgálją s sziikség
esetén módosítją
. inteľneten a saját és az önkoľmiĺnyzathorůapjánmegjelenteti.

A

Család- és Gyemletjóléti Központ szolgĺíltatásainak, így kĺilönösen a készenléti
szolgálatrak az elérhetőségétahelyi nyomtatott sajtóban fteriileti újság, Józsefuĺáros
újsĘ)évente két alkalommď meg kell jelentetri. A készenléti szolgálat elérhetőségét
a helyi önkoľmányzat honlapjan is meg kelljeleníteni.

6. A' szo|gál|tatő

:l
:j

és az igénybe vevő ktiztitti kapcsolattaľtás módja

A kapcsolattaľtas elsődlegesen a személyes kontaktusľa épiil.
A csďádsegítést, gyeľmetióléti szolgáltattst, a gyenrrekek átmeneti gondozását
önként igénybe vevők esetében az első talLźlkozÁs az inténrÉnyben történik, jelzés
esetén a je|zett személy tartózkođási helyén, amelyen a felvetődő problémák,
felmerülő igények megtárgyďása utĺán kerĹil sor az egyiitftniĺködés lehetőségek és
feltételek megbeszélésére.A továbbiakban a tďálkozasok történhefuiek az
nténnényben, az tigyftl lakásán, taľtózkodasi helyén, a problémától fiiggően egyéb
helyen.

Jelzés esetében (hatósági, jelzĺtendszen) az ügyfél lakásan, aktuális tartózkodási
helyén (egészségügyi intézmény, nevelési-oktatás lntézméĺy,közteľtilet stb.) töľténik

yL
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az e|ső talźlkozás. funennyiben az ugyfél állapota szĹĺkségesséteszí, a gondozás
L<lztr őLag a tartózko dási

Az

helyen töľténik.

egytitfuntĺköđésre kötęlezęttęk esetében az első személyes talźł|kozźsszíntere az

intézmény. Amennyiben a hátralékkezelési szolgáltaüĺsban részt vevő iigyfél
jeleĺrtkezési, együttľnűkĺidésikotelezettségének nem tcsz clcgct, írásban kap
felszólítást az íntézménybentĺjrténőszemélyes megjelenésre.
Saikség esetén a csďádsegÍtőlďesetrnenedzserek családlátogatás keretébęn keľesik
fel az ügyfeleket. Ameľnýben lęvélben (e-mailben), telefonon keresik meg
intézrnényt felvilágosítást, segítségetkérve, űgy a probléma jellegétől függően
írásban vagy személyesen töľténik a segítségadás.
Kapcsolattąrtás módja
- a kliensekkel: személyes megkeresés alapjan személyközi kapcsolattartas
- az lntézrnényľendszerrel:a JSzSzGyK által biztosított infĺastnrkhira

6.1. A Család.

és Gvermekióléti Szoleálat nYitva taľtása

l08 1 Budapest, Népszínház u, 22.

Hétfő:

08.00
08.00
13.00
08.00
08.00

Kedd:
Szeľda:

Cstitöľtök:
Péntek:

6.2. A Család.

-

18.00
17.00
18.00
17.00
13.00

és Gyeľmekióléti

Központ nyifva tartása

Hatósági intézkeđésekhezkapcsolĺídĺífeladatok
1089 Budapest, Kőris u. 35.

Kedd:

08.00
08.00

18.00
17.00

Szerda:
Csiitĺiľt<jk:
Péntek:

-

08.00
08.00

-

17.00
13.00

Hétfő:

Szolgáltatások
Sp ecidlis s zolg dltatás o k
Utcai, lakĺótelepi szociális munka
A Csďád. és Gyermetjóléti Központ nyifua tartási idejében. A
nyiwataľtłísiidőn tul a Gyennekvédelĺnije|zótenđszenkészenlétiszo|gźiat
elérhetőségén.

Kap csolattaľfásĺ ůĺgyelet,ennek keľetébenkiizvetítőĺ elj áľás
Nyitvatartási idő: minden péntek 15:00 _ 19:00, szĺĺkségesetén előre
e gy eztetett időpontban.

Kríľházi szocĺális munka

}Ł
tił'j'/
Lýy

A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitva tartasiidejében. A
nýtvatartasi időn tul a Gyeľmekvédelmije]zőľendszeri készenléti szolgźiat
elérhetőségén.

Gy ermekvéd elmi j e|ző ren dszeľi készenl éti szo|gá'lat
a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálat és Kĺizpont ügyfélfogadĺási

Ideje:

idej én kívül, éjj el-nappal

A

készen]étiszolgát|at egy nýwataľtási időn tul hívható mobiltelefon
tizemęltetésével, a JSzSzGyK munkataľsai ĺíltaltigyelet fenntartásával
biztosított az alétbbi rendben: nýtvataľtĺísiidőn tul munkanapokon a
következő munkanap nyitva tartásanak kezdetéig, pihenő és munkaszĺfureti
napokon 0.00-24.00 óráig (a pihenő és munkasáineti napot megelőző
mmkaiđőnap nyitva tartásanak végétől, a következő munkanapi nyiwa
tartasartak kezdetéi g)'
Jogi tájékoztatás
Hetente 20 fuátban, előre egyeztetett időpontban.
Családkonzultáciĺí, csaláđteľápia,családi döntéshozó konferencia
Szfüség szerint előzetes időpont egyeztetést követően.
Mentálhigiénés csoport
Sziikség szerint e|őzetes időpont egyeztetést ktivetően.
Menektiltekke Uoltalmazottakkal fo glalkołícs alóds egítők
t, DéľiMiksa u.3.fsz, .

Nepkonyha

Munkanapokon

08.00

-

14.00

Hótralékkezelés
A Csďád- és Gyermekjóléti Központ nýwa taľtási idejében, előzetes időpont
egyeztetést követően.

Intenzív Cs alúdmcgtartó SzolglÍltatús
folyamatos

Is ko l

ai?ffi,

s zo

citźlk munka

sztikség szerint

C s a l d dfej l e s zt és i s zo lg d lt atd s
1086 Budapest, Dobozi u. 23.
08.00 - 16.30
Hétfő:
08.00 - 16.30
Kedd:
Szerda:

Cstitörtök:
Péntek:

08.00
08.00
08.00

-

16.30
16.30
14.00

Lakoss ógi tójékoztatds és tanócsadds
1086 Budapest, Dobozi u. 23.
Hétfő..

Kedd:
Szerda:

Csütöľtök:
Péntek:

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

-

16.30
16.30
16.30
16.30
14.00

FiDo lJjtłsógi Központ
1089 Budapest, FiDo tér (ľsz: 35388, miĺködési helyként)
1s.00 - 20.00
Hétfő:
Kedd:

Szęrda:

Cstitörtök:
Péntek:

Szombat:
Vasáľnap:

15.00
1s.00
1s.00
1s.00
15.00
15.00

-

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Ki)z(össěg) hely és Mos oda
1086 Buđapest,Szeľdahelyi u. 13.
t2.30 _ 19.30

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtök
Péntek
Szombat:

6.3. A GyeľmekekÁlmeneti
1

-

15.30
19.30
15.30
13.30
12.30
08.30
09.30
12.30
09.30
10.30

ottnona nvi*

088 Buđapest,Szentkirályi u. 15. Iĺ4.

folyamatos

A

Gyermekek Atmeneti otthona folyamatos,

24 óľás ellátást biĺosítaz

igénybevevőkrész&e.

A sziilőnek joga van gyeľmekével bármikor kapcsolatot tartani. 2I őraután és 06 &a
közott csak rendkívtili esetben, a kiskoruak felĘyeletét ellźtő ügyeletes
ł 1 j,/
,J

t+

engedélyével jogosult gyermekével találkozni, illewe őt
otthonból elvirľri, vagy távol tartani.

6.4.

a Gyermekek Atneneti

Szociá|is Szolgáltató Központ és LELEK-Pľoeľam

6.4.l. A Házi seeítséenyúitásés Szociális étkeztetés
1089 Buđapest,orczy trt41.
A telephely nyitva tartása:
07.30
kedđ-csritörtök:
péntek:
07.30

-

16'00
13.30

Az ellátottak

érdekébenkapcsolatot tart minden olyan intézménnyel,szervezettel és
szakembeĺrel, akik az idős emberek életminőségénekjavításához hozzź$źľr'llhaÍ;lak.
A kapcsolattartás móđjalehet ľendszeľes és lehet pľogramhoz, alkalomhoz kötődő.

Házi segítségnyújtás
A gondozók hétfőtől - péntekig 08:00 - 16:00 között

|átogatják meg otthonukban a

A személyes ta|ttkozźlsok sűrűsége illetve iđőtaĺamaa
kéľelmező źl|apotátő| fiigg és rögzítésre keľĺila gondozasi teľvben, illetve a
gondozást igénybevevőket.

megál1apodasban.
.

Az ellátás sorĺínegyüttmfüö

-

dik az ellátĺĺsiteriiletén múködő

szociéiisegészségiigyi,
oküatasi és munkaügyi szolgáltatokkal, intézményekkelígy kiilönösen:

otthonápolĺĺsiszolgálatüal,
háziowossď és a kezelőorvossal.

SzocĺáIis étkeztetés

A

szociális étkezésszo|gáltatősźt igénybevevők kapcsolatot kľthatrak a
szolglíltatóvď telefonon, illetve személyesen a telephelyen nyiwataľtási időben,

illetve levélben.

6.4.2. Nappali El|átĺís

6.4.2,1. Az

Idősek Klubjainak nyinafurtdsa

Hétfiötől-péntekig: 08.00 _ 16.00
esetén a nyitva taľtĺási iđőváltozhat.

A kapcsolattaľtás

.
-

-

módj ai

:

nyiwataĺtásinapokonszemélyesen
alkďmanként (betegség esetén) lź./iogatás személyesen,
otthonában' kőrbázbarl,
telefonon töľténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esętén
írásban, levélben vagy elektronikus úton

az

igénybevevő

Ciklámen ldősek Kĺubja
108i Budapest, II. Janos Pál pápatér 1'7
telefon : 33

3 - I 7

27, e -mail

:

j ano sp

ďpap a@j szszgyk.hu

Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.
telefon: 3 1.3 -4198, e-mail: vig@jszszgyk.hu
isziákldősek Ktubja
1082 Budapest, Baľoss u. 109.
telefon : 3 1 3 -8 073, e-mail : baross@j szszgyk.hu
Reménysugár Idő s ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
telefon: 210-57 63, e-mail: matyas4@jszszgyk.hu
Napr afor gó Idő s ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u. 34.
telefon

:

33

4-3

85

8, e-mail : delej @jszszgyk.hu

6.4.2.2. Az Értelmi Foglatěkosok Napkiizi otÍhondnak nyitva tartdsa
'

i082 Budapest, Kisstació u. i 1.
telęfon: 3 3 4- 1 3 8 0, e-mđl: kisstacio@j szszgyk.hu
Hétfőtől-péntekig: 07.00 - 17.00
Rendezvény esetén a nyiw a tartási idő v źltozhat.

A kapcsolattartás

módj ai

:

-

nyitvatartiási napokon személyesen

-

telefonon t<jrténő kapcsolattaľtás betegség, tĺĺvollétesetén
Írásban, levélbenvagy elektonikus úton

alkalmaĺként(betegség esetén) |átogatás személyesen,

az

igénybevevő

otthonában, kőrházban,

Az

intézĺnénykapcsolatot taľt egészségĹigyiés szociális intézĺnényekí<el,vďarrint
keľületi és azoĺ kíviiti ďapíwĺĺnyokkal,egyesiiletekkel, egyhrŁakkď és egyéb civil
szeľvezetękkel annak érdekében, hogy az ęllátottak szźlméraminél komplexebb és
napt akész s e gítséget tudj anak biaosítani.

6.4.2.3. A,,MdíytísKlub,

$zenvedélybetegek nappali intézměnye) nyitva tartúsa

1084 Budapest, Mátyás tér 12.
6 8 0, e-maii : maty asI\@jszszgyk.hu
Hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00
taľtási idő változhat.
telefon : 2 1 0-3

A kapcsolattaľtás módj ai :
- nýtvatartási napokonszemélyesen
- alkalmanként (betegség esetén) látogatĺás személyesen,
iĺ

vĄ!

-

az

igénybevevő

otthonában, kórhazban,
telefonon történő kapcsolattartas betegség, távollét esetén

76-

-

íĺásban,levélben vagy elektľonikus úton.

Az

lntézméĺykapcsolatot tnĺt egészségugyi és szociális intézľnényekkel,valamint
kerületi és azon kívüli ďapíwanyokkal, egyesületekkel, egyhazakkď és egyéb civil
szervezetekkel annak éľdekében,bogy az ellátottak szálmźra mínélkomplexebb és
naprakész segítséget tuđjanak biztosítani.

6.4.3. Időskorúak ÁtmenetÍ otthona

6.4.3.1. Az,,EzíistÍenyď, Gondouíhdz nyína furtdsa
087 Budapest, Keľepesíit 29 / a
1

Az

ldőskoruk Atmeneti otthona folyamatos, 24 óľás ellátĺíst biztosít az
igénybevevők ľészéľe.Az lntéztĺéĺlybenlakó szeméIyeket 9 és 18 óra között
Iátogathatj ak a ho zzáÍaľtozők.

Kap

o
o

-

o

cs

l:

Kapcsolattaľtás aztntézsĺényfeĺurtartójával, eĺurek kiemelt teľĹiletei
szakmai feladatellátĺĺs teruerśse,végĺehajtasa
- szakmai feladatokkal kapcsolatos besziímolási kötelezettség

.

Kapcsolatüartás más szociális bentlakasos intézméľĺryel
szakmai kapcsolatok fenntartasą szakmď információk cseľeje
új módszeręk, mođellek intézmények köz<itti ismertetése

-

e|helyezési és áthelyezési iigyekben kölcsönös segítségnýjtźsaz igénylő
szźmlara le gme gfelelőbb intézmény kíválasĺásában

Kapcsolattartás szolgáltató központokkď

-

.

olattartás mós intézméłŁvekkel,szervezetekke

Csďádsegítő Kö4ponton keresztiil jelzés éľkezhet az intéanényfelé tartós
bentlakasos szolgáltatás irrĺnti igényelae vonatkozóan
szakmai egyĺittmiĺködés
közös progľamok megvalósíüísa

KapcsolattarŁĺs a keľtileti ďup -, és szakorvosi ellátássď
- az e||átást igénybe vevők teljes köľii egészségügyi ellátasának érdekében
folyamatos a kapcsolattaľtás a hráziorvosolĺJ<al és a szakrendelőkkel, kórházi
ellátás esetén akezę|ő orvosokkď

Az iĺtézméĺykapcsolatot

taľt egészségugyiés szociális intéznényekkel,vďaľrint
kertileti és azon kíviili alapítvĺányo}kď, egyesiiletekkel, egyhrázalĺkal és egyéb civil
szervezetekJ<el annak éľdekében,hogy az ellátottak számétra minél komplexebb és
naprakész segítséget fudjanak biztosítani.

6.4.3.2.

Jelzőrendszeres hózi segítségnyújtds
folyamatos

i

6.4.4.

LELEK-Pľoeľam

LÉLEK-Pont

1084 Budapest, DéľiMiksa u.3.fsz.4.

(.i'
L-- .l. .ł
'i /'
//'

'H-

Hétfĺi:
Kedd:

07.30
07.30
07.30
07.30
07.30

Szerda:

Csütortök:
Péntek:

-

16.00
16.00
12.00
16.00
13.30

7. Az ellátottak és a személyes gonđoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

7.1'. Az ellátottak ioeainak

védelmével kapcsolatos szabályok

A

személyes gondoskodást nýjtó szociális intézményiellátást igénybe vevő
ellátotĺrak joga van szociális helyzetéľe, egészségiés mentális állapotfua tekintettęl
az iĺtézményáltal biztosított teljes kĺinĺe|Iátásra, vďamint egyéni sztikségletei,
speciális helyzete vagy ďIapota a|apjáľ. az egyén ellátás, szoIgźitatźs
igénybevételére.

A szociális szolgźitatísokbiztosítása sorĺínaz egyenlő banásmód követelményét meg
kell taĺtani. Az e||átźst igénybevevő jövedeimi helyzetét csak ktilön jogszabalyban
megbatźlrozott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgalni'

A

személyes gondoskođást nyujtó szociális intézményaz éitala biztosított
szolgáltatást olyan móđonvégzi, hogy figyelemmel legyen az ellátlást
igénybevevőket megillető alkotmanyos jogok maradéktalan és teljes köríi tiszteletben
tartźsźra,különös figyelemme| az éIethez' embeľi méltósághoz, a testi épséghez, a

testilelki

egészséghez vďó

jo

gra.

Az

ellátottnak joga van az intézményműködésével, gazdálkodásával kapcsolatot
lényeges adatok megismeréséhez. Ehhez kapcsolódóan az intézménytźĄékońatást
nýjt az ellátast igénybevevőĺek az intézrnénymúködési költségeinek összességéről,
az lntéz.nĺényitérítésidíj havi összegéről, M egy ellátottľa jutó havi önkiiltség
összegéről.

Gondoskodik

a

személyes adatok védelméről,és az ellátott maglánéletével

kapcsolatos titokvédelemľől.

A

gyermekek Ĺigyeinek intézésesoúln az iĺltézménybiztosítja a gyeľmeki jogok
védelmétés elősegíti a szülő jogainak érvényestilését.

A

Gyvt. 35. $ (1) bekezdésébenés 35 $ (4)-(5) bekezdésében,a Gyermekek
Áĺneneti otthonábaĺr biztosítja az érdekképviseleti forum miíköđését.
Az ÉľdekképviseietiFórum a Gyenĺrekek Áĺneneti otthonában ellátásban részesiilő
gyermekek érdekeinek megjelenítést,képviseletét szolgźůjaés |ttja el. A Fórum
működésének célją hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tafi1ła a sziilők / törvényes
képviselők, az IntémÉnyés fenntaľtó onkormrányzat képviselői együttľnrĺk<ĺdjenek.
Feladata az áIláspontok feltaľásą véleményekés információk cseréje a ktilönböző
fejlesztések és törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.

A JSzSzGyK
,i
{.'

j;

/

Lt

Időskorúak Átrneneti otthona ,,Ezĺĺstfenyő'' Gondoző|lźnzat
intézményijogviszonyban állók érdekeinek védęlmérea hatályos szakmai ľendelet
alapjźn ÉrdekképviseletiFórumot műkĺiđtet.ez ľraekĺ<epviseleti Fórum feLadata az
78.-

intézményijogviszonyban álló panaszos (ellátott) által séręlmezett problémák
kivizsgálása, orvoslása, polgármesteri intéz-kedés,vďamint az intézményellenőrzését
ellátó hatóságoknál

elj ĺáĺás kezđeményezése.

Az ErđekképviseletiFórumhoz fordulhat az tntézményijogviszonyban álló ellátott,
hozzátartozóją törvényes képviselője, a jogosult jogďt képviselő tarsadalmi
szervęzet.

7.2. Az ellátottiogĺ képviselő intézménve. valamint a

panaszok

kezelésének szabálvai

A

.

JSzSzGyK gondoskodik arról, hogy az e||átotqogi képviselő irrtéznényének
bemutatasa' neve' eléľhetősége,fogadóóráinak helye és időpontja az intézrnény
tęrtiletén, a fďirijságokon jól láthatő helyen kifiiggesztésľe kertiljön.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenységvégzésesorián a JSzSzGyK biztosítja, hogy
a gyermek és hozzőúartozői a gyermekjogi képviselő személyét és a vele vďó
kapcsolat felvételének móđj át megismerhessék.
A JSzSzGyK intézményvezeÍőjebiztosítją hogy a jogi képviselők az intézmény
működési terĹiletéľebeléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az
igénybe vevőkhöz és a dolgozólĺúroz kérdést intézzenek, az e||átott1ogi képviselő
részérea négyszemkötĺibesze|getés lefolytatĺásĺĺraalkalmas helyiséget biztosít.
Amennýben az ellttottat bármilyen sérelem éri panasszal élhet az inténrÉnyvezető
fe|é. Az intézményvezętó 15 napon belül köteles a panasztevőt írasban értesítęnia
P^nasz kivizsgálásĺínak eredményéről. Amennýbenazinténrlényvezető határidőben
nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedésseI, az intézkedés
':kézhenĺételétőlszámítoÍt nyolc napon belül a fenntaľtóhoz forđulhatjogorvoslattal.
Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségiźůlapotźnéů,
vágy egyéb
körĹilményeinéI fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeľeséséte,az
intézményvezetosegítséget nyujt ebben, illetve éľtesítiaz ellátott törvényes
képviselőjét, vagy az e||źltottjogi képvise|őt az ellátott jogainak gyakor|ásához
sziikséges segítségnyujtás céljából.

7.3.

Adatkezelési szabályok

Azlnténrlény munkatársainak tudomasára jutott adatok és tények nýlvĺántartásara és
kezelésére, vďamint az álltablk adott inforĺnációkľa és az adatok védelméreaz
infornrrációs önľendelkezési jogľól és az infonĺlációszabađséryľő|sző|ó 2011. évi
CXII' törvény, a polgĺĺrok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartrísríról szóló
1992.évĹLXW' törvény, az Szt., aGyvt., azegészségýgyiésahozzajukkapcsolódó
személyes adatok kezeléséľőlés védelmérőlszóló 1997, éví)(LVIL tcĺľvény,
renđelkezéseitkell alkďmazni. A fenti töľvényekben nem szabályozot| egyéb
kéľdésekbentevékenységükre a Szociĺális Munka Etikai Kódexe azhźnyadő.
Az lntézmény, illetve munkatarsai a segítségetkérő ráltal köziilt ađatokatmás
személyekkel - iđeérľve
az adatköz(ő hozzátartozőit is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktaľtás, ha az adatok közlésére jogszabźiy
kötelezi.
Tudományos célt szolgaló közlést csak oly módon töľténhet, hogy a köżés a|apjźnaz
érintett egyént, családot, csďádtagot nem lehet felismeľni.
Az lntézméĺydo|gozőja a hivatali tevékenysége során tudomĺísaľajutott
iďormációkat személyes céIjaiĺanemhaszĺtálhatja fel.

A

JSzSzGyK intézményvezetoje és a szervezeti egységek vezetői, munkatĺáľsai
kötelesek gondoskodni az illetékÍelenés más szeméłyekre, intéznényekľenem
tartozó adatok me górzését őI.

7.4. A

személyes gondoskodást végző személvek iogainakvédelmével
kapcsolatos szabályok

A

JSzSzGyK szakmai munkát végzó dolgozói közfeladatot ellátó személynek
minősülnek. A munkatáľsak számfua a jogok gyakorlasanak és a kötelezettségek

teljesítésénekalapvető szabtĺyait a közalkalmazoĹtak jogállásáról szóIő 1992. évi
)ocilI. törvény hwtźrozza meg. Az lntézménydolgozóit megilleti a
munkavégzéshez kapcsotóđó megbecsülés, embeľi méltóságuk és személyiségi
jogďk tiszteletben taľtása. A dotgozóknak joga van a megfelelő munkavégzési
köriilményekhez.

A JSzSzGyK

intézményvezetóje gondoskodik az inténrlényenbelül az embeľi és
áIlampolgari jogok érvényesülésérő|,az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját
minden eszközze| segíttĺ,humanizĺált kömyezet kiďakítasĺĺról és működtetéséről.
A dolgozóknak joguk van ismeľeteik szinten 1artÁsźra, bővítéséľeaz intézményí
célkitiĺzésekszem előtt tartásäva|, vďamint az e|őírt továbbképzési kötelezettség
hatáľidőn beliili teljesítésere.Képzéstikrendje az e|őrę meghatérozott továbbképzési
teľv szeľint történik.
Alapvető felađat,hogy a személyes gondoskodast ^ végzo személyek a
k<jtelezettségeik mellett a jogaikról is megfele|ő tájékonatasban ľészestiljenek.
Jogaik ismeľete nélktil jogaik védelme is nehezen megvďósítható, tekintettel' ata,
hogy ismeret hianyában az esetleges jogséľtéstfel sem ismernék. Az ismeľetszerzés
lehetséges formái különösęn:
- ajogszabályokÍroz történő hozzéÍéréslehetővé tétele,
- v ezetói team- en ttlj ékońatôk meghďI gatása,
- vezetőkkel vďó személyes megbeszélés.

A

személyes gonđoskodĺástvégző személyelďmunkavállďók jogaik védelmével
kapcsolatosan azintémlényen belül a közvetlen feletteshez, szalanai vezetőhoz,vagy
azlnténnényvezetőhijzfordulhatnak.
A munkavállďók munkaidejét, pihenőidejét, előmenęteli és illetnényľendszeréta
Kjt. szerint kell megĺíllapítani.

8. Az intézményľevonatkoző

infoľmációk' kĺiliiniisen a
személyes gondoskodást végző személyeknek t |étszáma és
szabáilyzatban
szakképzettségea szewezeti és mííkłidési
m

sza|<mai

eghatá r ozott szerv ezeti ľen d n ek m e gfelelő

bo

ntás

ba

n

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyerrnetjóléti Központ szervezeti felépítése:
Központi Szervezeti Egység, Család- és Gyemekjóléti Szolgĺálat, Csďád- és
Gyermekjóléti Központ (Flatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok,
Szolgáttatasok), Gyermekek Atmeneti otthona (Kľízis1akások), Szociĺális Szolgáltató
Központ és LELEK-Progľam (HĺŁi segítségpyujtas és Szociális étkęztetés,Nappali

i
v

BA

Ellát'ás Qdőskoruak nappali ellátásą Szenvedélybetegek nappali ellátasa, Éľtelmi
fogyatékosok nappďi e|Itúź"rla),Időskoruak Atmeneti otthona @zĹistfenyő
Gondozőinźľ.' Jelzőrendszeresházi segítségnyújtás),LÉLEK-Progľam(LÉLEK-Pont,
LELEK-HaZ' Csďádos Közösségi Szźilás,rÉrprcszállasok), GazdaságiSzetvezet.
Nappali Ellátĺás (Időskoruak nappali ellátása' Értelmi fogyatékosok nappali ellátásą
Szenvedélybetegek nappďi ellátasa), Időskoruak Átmeneti otthona (Jelzőrendszeres
hŁi segÍtségnyújtás), Gazdasáęi Szervezet.
Család. és Gveľmekióléti Szoleálat

8.1.

A

gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodrás formáinak szakmai
IétszÁm fuźnyszimu és létszĺmminimum normáit a 7511'998 NM rendelet 1. számú

melléklete, a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi személyes gondosko&ís egyes
formĺíibandolgozók képesítésielőÍľásait a2. szźtműmelléklete hatźrozzameg.

Az

ntéz;ľ;lénya család- és gyennekjóléti szolgáltatás feladatainak vorratkoz'ásáĺban a
szakképesítésiaraľry megfelel a I5/I998 NM ľendelet 2. sz melléklete szeľinti
ktĺvetelményeknek.
A szakmai feladatokat ellátó munkataľsak képzéséta 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM
ľenđeletalapjźn, az éverĺteelkészítettun. Továbbképzési terv keretében teľvezziik
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzésekvďódi sziikségességéľe,azok
beépítésérea gyeĺnekjóléti szolgěitatzs folyamatába. A továbbképzési tervben a
.szakiľĺáný felsőfoku képzésen kívĹil szeĺepel a továbbképzés céIjáből szewezett
.tanfolyamokon, a szakrnai személýségťejlesztőfoglalkozásokon, szakmai
' .tanácskozĺĺsokon, tanulmĺányuton, illetve szakvizsgán részťvevők |étszźlma,nevę és
ideje.
A Csďáđ- és Gyermekjóléti Szo|gźůatmunkatĺársai szźtmfua snlperuízion való
részvételbizto sított.

'i- : ' :i!

A

Szolgĺílatmunkataľsai főállasban, teljes vagy részmunkaidőben |átjźk eI a

feladataikat.

A Család-

és Gyerľnekjóléti Szolgálat engedélyezett munkatarsi létszráma:27 fő

Család- és Gyeľmel(jóléti Szolgálat munkatáľsaĺ
1 fő szakrnai vezętő
21 fó családsegítő
4 fő szociźůlssegítő
1 Íő takaľító

8.2.

Család. és GveľmekióIéti Kiizpont

Az
8. 2.

1.

egy sé g v ezetését1

fő intézm ényv ezető helyettes |átja

Hatós ógi tevékenys égh ez kapcsollídó feladato

e|.

k

A

felađatellátas szakmai létszám irĺĺnyszámď és létszámminimum nonniáit a
|5/t998 NM rendelet 1. szĺámúmelléklete, a képesítésielőírasokat a 2. szźmil

melléklete hatźrozza

me g.

8\

A

gyeľmetjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodas formráinak szakmai
létszám irányszámai és létszámminimum normait a I5/I998 NM rendelet 1. számú
melléklete, a gyermekjóléti és gyemrekvédelmi személyes gondoskodás egyes
formáiban dolgozók képesítésielőírasait a2. szźtnímellékletehatźrozzameg'
Az lntézméĺya család- és gyeľmetjóléti szolgáltatás feladatainak vonatkozásétbarl a
szakképesítésiarány megfelel a L5/I998 NM rendelet 2. sz melléklete szerinti
ktiveteLnényeknek.

A

szakmai feladatokat ellátó munkatársak képzéséta 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet ďapjź,,,, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keľętében tewezzljk
meg. Kiemelt figyetmet foľdífunk a képzésekvďódi sziikségességére,azok
a gyermekjóléti szolgáltatas folyamataba. A továbbképzési tervbęn a
beépítésére
szakiľaný felsőfokri képzésenkívĹil szerepel a továbbképzés céIjábóI szewezett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlęsztő foglalkozásokon, szakmai
tanácskozasokon, tanulmrányriton, illetve szakvizsgán résztvevők |étszźlma,neve és
ideje.

A munkatarsaknak szupervízión való résnĺételbiztosított.

A

Hatósági tevékenys ége\đezkapcsolóđó feladatok munkatĺíľsaifoállrásban, teljes
munkaidőben látj ak el a feladataikat.

A Hatósági tevékenyéghezkapcsolódó feladatok munkatarsi
A Hatós ágĺ tevékenys éghez kapcsolódó

létszźľľra:|4 fo

felad atok munkatáľs ai

:

1 fő szakmai vezeÍő

11

fió esetmenedzser/családsegítő/tanácsadó

2 fó szociáJis asszisztens

8.2.2. SzolglźItatdsok
A szakmai feladatokat ellátó munkataľsak képzéséta 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM

ĺenđeleta|apjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében tervezztik
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzésekvďódi szĹikségességére,azok
a gyermekjóléti szolgáItatrĺs folyamatéba. A továbbképzésítervben a
beépítésére
szakiľányu felsőfohi képzésenkívĹil szerepel a továbbképzés céljából szervęzętt
tanfolyamokon, a szakrnai személyiségfejlesztő foglalkozasokon, szakĺnai
tanácskozasokon, tanulmányriton, illetve szakvizsgán ľészüvevők létszálma, neve és
ideje.

A

Szolgálatatások egységhez kapcsolódó feladatok munkatarsai főállĺásban, teljes
vagy részrnunkaiđőben, vďamint vásáľolt közszolgá7tatasok foľmájában |átják e| a
feladataikat.

A

Szolgaltatások munkataľsi létszáma

:

ffi

8.2.2.1. Speciúlis szolgdltatdsok

i
Ú,!,/

-

utcai, lakótelepi szociális muĺka
kapcsolattartási ügyeĺet, ennek kerętében közvetítői eljĺíľás

kőrhazi szociális munka biaosítasa
gyeĺmekvédelmi jelzőľendszeri készenlétiszolgáIat
jogitajékoztatás nyújtás

}ą

-

családkon^LltźLciő, csaláđterápia" csaláđid<intéshozó konferencia

8.2.2.2. Mentdlhigiéněs csoport

-

:

j

8. 2. 2.

3.

pszichológus
pszichológus (20 óľában) _ vasáĺolt szolgáltatás
1 fő mentálhigiénés munkatárs (30 óľában)
1 fő fejlesztő pedagógus

1 fő

1 fő

Menek iilte kkeUoltąImazottakkal fo glalkozlí cs aldds egítők

ffizrľ'Wg-

8.2.2.4. Népkonyha

-

szociális asszisztens
3 fő konyhai kisegítő
1 fő

8.2.2.5. Hdtralékkezelés

- 3főW

8.2.2.6. Intenzív Csaldďmegtartó Szolgdltatds

-

2 ťo családsegítő

szocilűlís munka

8.2.2.7.

8.2.2.8.

8.2.2.9.

hely ěs Mosoda
szociális munkás
1 fő segítő munkatars

Köz(össégi)

8.2.2.10.

-

1 fó

FiDo músdgiKözpont

8.2.2.11.

-

5 fo szociĺílis

8.2.2.12. Kdlvdria tér InfoPont

és jlźtszótér közi)sségi

szocilźlis program, diókmunka

mentorólós (vds úro lt szolgtíltatós)

8. 2. 2. 1

8.3.

3.

Szomszéds dgi hdafeliigł e lői tevékenys ég

Gveľmekek Átmeneti Otthona

A Gyermekek Átmeneti otthona

munkaüáľsainak létszáma:9 fő

A Gyeľmekek Átmeneti otthona munkatársai:
fő szakmai vezető
1 fő nevelő
1

W .-.. .:'!

ĺ//r_.1

5 fő gyermekfelügyelő

(ebbőt

1

fő csecsemő- és kisgyerĺneknevelő-gondozó)

1 fő csďádgondozó
1 Íii takarító-konyhai

kisegítő

A munlĺatarsaknak snlpeĺvíziőn való résnĺételbiztosított.

8.4.

Szociátis Szoleá|tató Kiizpont és LÉLEK.Pľoeľam

Az

egység vęzetését1 fő intézĺnényvezstőhelyettes |átja
Program szakmai vezetője.

8.4.I. Hdzi

Hlázi

aki egyben a

LÉtpr-

segítségnyújtúsés SzociólÍs ětkeztetés

A szakmai

A

eI,

S

egység munkaüáĺsainak létszáma:35 fo

egítségnyújtás és Szo ciális Étkeztetésmunkatáľsai

Hazi segítségnýjtás:
1 fő szakmai vezető

3 fii csoportvezető
19

fő szociélis gondozó

3 fő szociźůissegítő

1fő győgyüomász

1 fő gyógynasszőr
1 fő gyógymasszőr

- gépkocsivezető

1 fó fodrász
1

fő pediktírös

3 fií ađminisztrátor

SzociríIis étkeztetés :
1 Íii adminisztľáńot

8.4.2. Nappali EIIdtlÍs

A

szakmai egység munkatársainak létszĺíma:31 fő

A Nappaľ Ellátás munkatársai

l

fő szakmai vezető

7 fő klub kooľdiniítoľ

7 fótakaútő
t3 fő szocia|is gondozó
1 fő teľápiás munkaüárs
2 fó terápiźts segÍtő

8.4.3. Időskorúak Átmenai otthona

A

szakmai egység munkatĺ{rsainak létszáma:Zt fő

Az ldőskorúak Átmeneti Otthona munkatáľsai
,,Eziistfenyő,, G ondozőház:
'J

K

fo szakmai vezető
I fő vezętő ápoló
1 fo szociális munkatars
1 1,5 frĺ ápoló gondozó
2 főtakaÍítő
1 f<ĺ mosónő
1

J

e|zőrcndszeres házi segítségnyrijtas :

3 fiő szociráIis gondozó
0,5 Íłimtiszerész - gépkocsivezető

8.4.4. LELEK-Program

A szakmai egység mrmkatarsainak létszlíma: l1 fii
Á LÉLEK.Pľogrammunkatáľsai
1 ffi módszeľtani munkataľs

fő LÉLEK-Pont szociális munkataľs
fő LÉLEK.Hěz szociźiis munkatĺĺľs
0,5 Íő CsKSz szociális munkatars Q0 őra)
0,5 Íő ađđiktológiai
konzultránc Q0 őĄ
1
1

5 fió
1

LÉLEK.Ház munkatĺárs

(poľta)

fő szocia]is asszisztens

1 fő takarító

A LÉLEK- Pľogľam szakmai

progľamja jelen szakmai pľogram 1. számú mellékletét

képezi.

9. A feladatellátás táľgyĺ feltételeinek bemutatása

9.1.

Család- és Gveľmekió|étĺSzoleálat

A Csďád-

és Gyennetióléti Szolgálat szalonai munkájanak zavaĺta|anmfüödéséhez a
1081 Budapest Népszínházu. 2f. szám alatt lévő tarsashĺŁ fi'ldszintjének kettő
éptiletrészében biztosít helyiségeket a fenntartó.
Az intézménytárgy1 feltételei megfele|nek 1/2000 (I.7) SZCSM a személyes
gondoskodiást nyujtó szociális intézrĺrényekszakmai feladatairól és mtíködéstik
feltételeiľől renđeletbenfoglaltaknak.
eltď.ĺno s tar gyi feltételek :
tömegkĺizlekedési eszközzel könnyen megközelíthető az inténnény
adott a központ akadálymentes megközelítése
az iĺtézłĺléĺy
btúorzata, berenđezési,felszerelési ĺárgyai megfelelnek az
ellátottak életkori sajátosságainak, egészségiés mozgásállapotanak.

Az első

épiiletrészrészben akadálymentes, mobil ľámpa segítségéve|.Az
éptiletrészben ta|á|hatő információs fogađóhelyiségés vźrakoző helýség,
tigyfelfogadó.tanácsadó helyiségek (munkaszobfü), csopoľrfoglalkozásľa alkalĺnas
nagýeľem, valamint szocíális helyiségek.
munkaszobźl< kommunikációs technikai eszkőzökkel fęlszereltek szánĺlitőgép,
inteľnetelérés,fenymĺísoló, szkerľreľ, fax segíti a đolgozók munkáját.

A

Bs

..v

-

c-,',',
.:/

ł/

A

második éptiletrészbentalálhatók információs fogađóhelyiség, vtrakoző helyiség,
dolgozószobálq ügyfélfogađótanácsađóhelyíségek(interjúszobák), valamint szociális
helyiségek.
A munkaszobźi< kommunikációs technikai eszkozokkel felszeľeltek: számítógép,
internet, fénymásoló, fax segÍti a đoigozók munkáját.

A

kollégak szźrnára a |5lI998' (IV.30.)

9.2.

Család.és GyermekióIéti Központ

7. $ c)

bekezdése szerinti személyes

biztonságot szolgáló eszköz: mobiltelefon biztosított'

9. 2.

1. H ató s lźgi tev ékeny s ég h ez k ap cs o ló dó

feladato k

A Család- és Gyermekjóléti Központ a kerület Orczy negyedében ta|éúhatő.2000-ben
kĺiltözött jelenlegi helyére. Az iĺtézményegy kétszintes, udvarľal is rendelkező éptilet
másodík emeletén helyezkedik el. Itt taláIhatőak a Csďád- és Gyermekjóléti Központ
egységvezetőjének, a Hatósági tevékenységhezkapcsolódó feladatok szakmai
vezetőjének és az esetmenedzseľ/családsegítő/csa|ádgondozó kollégrĺkirodći. Az
ügyfelfogadás céljából 2 interjúszoba keľült kiďakítasra.
Kiilĺin biztosított a dolgozók, i||. az ügyfelek részéremellékhelyiség.
A Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik az uđvarontalálható gyermekklub és
kettő fogađó szoba is' A klubhelýség a csoportos foglalkozásoküoz,
gyermekprogramołÍroz, kisebb rendezvények szewezéséhez, u Wm"
kapcsolattartási ügyelethez biztosít helyet. Az udvaron ta]álható fogadó szobákat
elsősoľban a jogźsz, a fejlesztőpedagógus, mediátorok valamint a pszichoIógus
haszrálją itt fogadjrák felvďtva, e|őre egyeztetet iđőpontban az'egyéru foglalkozásra
ęrkezőket. A klubhelyiség és a mellette ta|a|hatő egyéni terápiás szoba
akadálymentesen megközelíthető.

A

kii4ponti épület ftildszintjén

a

Gazdasági Szervezęt munkataľsai végzik

tevékenységĺiket,vďamint itt tďálható a szociĺílis asszisztensek irodája is.
Az źltalźnosralctaľozási célok mellett lĺafulegőtzésľe,aľchivĺíltlsraszolgát| az épúet
pince helyisége'
A Család- és Gyermekjóléti Kĺizpont minden munkatrírsa ľendelkezik sĄát asna||a|,
számítőgéppel, továbbá minden szobában van 2 db telefon is. A dolgozók tészére

internet hozzéférés,fax, központi nyomtató és fénymásoló, ill. a munkavégzéshez
sziikséges egyéb tátgyi feltételek (toll, mappą jegyzettömb, gémkapocs stb.)
biztosítottak'
A kollégrák szérclźraa 15/1998. (IV.30.) 7' $ c) bekezdése szerinti személyes
biztonságot szolgáló eszköz: mobiltelefon biztosított.
Az iľodĺák 1 szoba kivételévellégkondicionáltak.
A munkavállďók számaľa a munkavégzéshez szĹikséges taryyi feltételek megfeleiően
biztosítottak.

9.2.2. Szolgdltatósok

A

JSzSzGyK menekĺilt/o|ta|mazott ĺigyfeleÍnek ügyÍélfogadasa a 1084 Budapest,
DéľiMiksa u. 3. sz. alatti épület ftjldszinti helyiségébentöľténik.
!i

v

A JSzSzGyK ďtal

működtetett Népkonyha 1081 Budapest Magdolna u. 43. száĺn
alatti helyisége megfeLel az ll2000 (I.7) SzCsM a szemé|yes gondoskodast nyujtó
szociális intézrnények szakmai feladatairól és miíködéstik feltételeiľőI rendeletben
fogtaltaknak.

Általános

taÍ gyí feltételek:

tömegk<izlekedési ęszkőzzęI könnyen me gközelíth eto az intézmény
adott a központ akađílymentesmegközelítése

az

intézménybútorzata, beľendezési,felszerelési tźrgyai megfelelnek az
ellátottak életkoľisajátosságainak, egészségiés mozgásźiIapotanak'

A

Népkonyha részben akadályľrentesített, vfuakoző helyiséggel, tźia\ő és

kiadóhelyiségge|, ađminisztrációs helýséggel és szocíĺális helyiségekkelrendelkezik.
A Népkonyha rendelkezk az étkenetésjogszabálÉan foglďt řIACCP előíľásainak
megfelelő tźtĺgyi eszközökkel.
Az étel helyben fogyasztása esetén lehetőség van a szolgráltatást igénybe vevők
szttmźnak megfelelően

kézmosasi lehető ségre,
nemenként elkiilcinített illemhely basználatźra"
az evóeszkijz és éÍkész|etbiztosított.

A

hátľal ékkezeléss eI

fo

glalko

zó

családse gítő

Az Intenzív Családmegtaľtĺó Szolgáltatás,

a

k

WffiW#W

Lakosságĺ tńjékoztatáls és tanácsadás,
Családfejlesztési szolrgátitatáts munkatĺĺľsaia 108ó Budapest, Dobozi u. 23.
a

irodahelyiségében keľiiltek elhelyezésre.

Á Ktiz(tisségi)hety

és Mosoda munkaüársai a 1086 Budapest, Szerdahelý u. 13. ďatt
kiďakított közösségi térben és iľodában fogadjĺák ügyfeleiket.

A FĺDo Ifjúsági Kłĺzpontmunkatĺársai a 1089 Budapest, FiDo téren fusz: 35388)'
valamint az ott lévő kozösségi térben és kialakított irodĺíkbanvégzk
feladatellátasukat.

9.3.
A

Gvermekek Átmeneti Otthona
Gyermekek Átneneti otthona egy tarsasház e|só emeletén

21l

tlégyzetméter

alapteľiileten mtikö dik'

Hólószobák:

Az

e|Iétott gyeľmekek elhelyezésére4 đbhálóhelyiség szoIgźl'' a hálószobĺíkban 12
gyenĺrek helyezhető el _ a hálóhelýségek fř'li'tt 4 db beépített állógďéńa vaĺ1 melyek
tanulószobaként funkcioná]nak. (Kivéte| ez aIő| az t. szźmű ga|éna; me|y az iratÍát és
raktĺáľfunkciót Lát1a e| Az időszakosan feleslegessé vált holĺnik, továbbá az archivtit
itt és további játékok a dolgozói öltözőben
irataĺyag tarolasríra _ elktilönítve
beépített szekľényben van lehetőség)

-

A

testvéreket kéréstikľeközös

helyiségekben helyezziik el

- egy

hálószobában 3

gyermek elhelyezésére van lehetőség.

8(

../t'

{''-.,r..
!/

r/'

A pihenéshez tryyak- a személyes ruhaneműk, tárgyak elhelyezéséľeegyénileg
mindenki szźlmźnabiztosítottak a ruhasszekrények az áeyak mellett éjjeli szekĺények,
továbbá 2-2 db falipolc áll renđelkezésiikreminđenágy feiett.
Kozös helyiségek:
A gondozott gyermekek szźtmttra biztosított egy közös nappali:ljátszószoba, két
fiiľdoszoba; az egylk fiirdőkáddal (a kisebbeknek) a másík peđígnůlanyzővaI (a
nagyobbaknak) felszerelve.
Az e|Létott gyemrekek szźlmtra összesen 3 db wC ál1 ľendelkezésre _ nemek szeľint
megosztva.
Fertőzó betegség esetén, célnak megfelelően ľendelkezĹink egy betegszobávď is,
melyben _ amennyiben iires _ az otthon pszichológusa tart heti egy ďkalommal egyéni
foglalkozásokat.

A gyermekek szabadidejének hasznos

eltöltésére ľendeIkezésiinkľęall a nappali szobą
mely technikai eszközölĺkel _ teLeviziô kábeltelevíziós ađássď, videomagnóval, DVD
lejátszóval, magnóvď, könyvekkel és a korosztályoknak megfelelő játékolkal van
felszerelve. Az e||źtott gyermekek részéteitt van feIőlLíwa 2 db komplett szźtnĺtőgép_
intemeteléréssel.
Kony ha

A

e b é' dl

ő, mo s ókonyha

:

melegítő konyhában rendelkezésiĺkreá||

egy gźznĺzhely,mosogatógép,
_
milaohullámú melegítő, és két hűtőszekľény ebből a kisebb mérehĺa đolgozóké.

A

gondozott gyermekek szőmára biztosítottak az onéůIő lakótereken tul a k<izös
étkezőhelyiség is. Ktil<jn mosókonyhánk van mosó- és szĺíľítógépekkelfelszerelve.
A flités a konyhában található gźlzkaztnrĺa|,a melegvíz ellź/rás a mosókonyhában
tďálhatógćzíłzemĹivíarrcIegítovelvanbiztosítva.
A fenti helyiségek a mindennapi élewitelhez sziikséges blitorokkal vannak e|Iźtfua,
asztďok, székek, fotel, kanapé stb.
Irodą, dolgozók:

A nappaliból nyílik az kod4 ahol ĺendelkezéstinkľerál1 a munkatarsak

szárnaru; 3 db

telefoďfax készĺilék,1 đbszínes nyomtató, ldb
- inteľnet.hozzźÉétéssel,
szźĺrútőgép
fekete nyomtató/máso1ó/szkenneľ; digitális archivrílásra 1 db kĺilső meľevlemez,
továbbá az tatok és a dokumentációk taľolására alkalĺnas nyitott és ajtóvď szeľęlt
polcrendszer.

A dolgozók

részéreegy öltöző

és személyzeti WC helyiség biztosított.

g.4.

Szociális SzoteáItató Központ és LÉLEK-Pľoeľam
9.4.1. Házi segítségnvúitásés SzociáIĺs étkeztetés
Hózi segítségnyújfuis
A telephelyen az ďapvető működéshez sziikséges közösségi heIyiségek és egyéb
tá,Í gY feltételek bizto sítottak.
Szociólis étkeztetés
A szociális étkęztetéstelephelyei:
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Napr afor gó Idő s e k Klubj a
1089 Budapest, Delej u. 34.

Ciklámen Idősek Klubja
1081 Budapest, II. Jrános Pál pźryatér17.
Víg otthon ldősek Klubja
Víg u. 18.

1084 Budapest,

iszikek Idősek Klubja

1082 Budapest, Baĺoss u. 109.

Remény sugóľ Idő s ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Ertelmi FoglatéIasok Napk)zi otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. l1.

Móýás-Klub _ szenv

edélyb ete gek nappali ellátós a
1084 Buđapest,Mátyas tér |2.

A telephelyeken

i
;

a működéshez szĹikséges alapvető targyi feltételek biztosítottak.

9.4.2. Nappalĺ Ellátás

::

9.4.2.l.
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Időskołĺłaknappalíellótósa

Napraforgó ldősek Klubja
1089 Budapest, Delej u.34.

CiklónenldősekKlubja

.1081Budapest,II. JĺĺnosPal pápatér 17.
Víg otthon ldĺÍsekKlubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

iszikek Idősek Klubja

1082 Budapest, Baľoss u. 109.

Reménysugźr ldős ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Az

IđősekKlubjaiban az alapvető mfüodéshez szĺikségesközösségi helyiségek és
egyéb tźtgy| feltételek biztosítottak. A klubok berendezési tźltgyai a célszeľiĺség,a
kényelem és az egész napos haszniá]hatóság követelményeinek megfele]nek

9.4.2.2.

Szenvedélybetegek nappalíelldtúsa

Mátyós-Klub _ szenvedélý etegek nappali ellótósa
1084 Budapest, Mátyás tér 12.

A 70

négyzetméter alapteľĹiletííklub egyetlen közösségi egyĹittlétre szolgráló
helyiséggel rendelkezik (ez többfrrnkciós, magában foglďja a nappalit, az étkezot, a
foglalkoztatót és a személyes beszélgetésekĺeszoIgáló iľodát is, ami a galéťlán
ta|źiható).
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A telephelyen

a

miíköđéshezsztĺkséges IegďapvetőbbtaÍgyí feltéteiek biztosítottak.

9.4.2.3. n,telmtftogłatékosok nappali elldtúsa
AZ intézményteljesen akađálymentes, kettő foglalkoztató helyiséggel (teljes
felszeľeléssel, alrri biztosítja a csoportos és egyéni foglďkozásokat) cw

pihenószobával (kanapéval felszęrelt, amely az eLlźúoltakpihenésétbiáosítja, egyéni
csoportos foglalkozások helyszíne, DVD, videó, TV nézésilehetőséggel) rendelkezik.
Az ebédlő u. étkezés,vďamint az egyéru illetve csoportos foglalkozísok és a
rendezvények helyszíne.
A flirdőszoba mosógéppel felszeľelt,(amivel bixosítjuk az ellátottaknak snikség
esetén a mosást) fiirdési lehetőségkéĺt nlharlyzó all rendelkezésre. Egy szemé|yzeti
mellékhelyiség és két ellátotti meltélĺüelýség(melybó| az egyik akadláJymentes)
taLźt|hatő az intézményben.
A folyosón kettő cipőszekrény és kettő öltözőszekľény segíti az elIátottak
komfoľtéľzetét.A mindennapi tomához medicin labdrík ilietve szobakerékpáLÍ éLII
A zenés foglalkozríshoz kiilönféle hangszeľek segítik a munkát. Az
renđelkezéstĺnkľe.
udvaľon, ha az idojarás engedi foglďkozĺĺsokat, rendezvényeket tartanak az e|lćtottak
tészére,
Az adminisztľációs tevékenység központi helye az ene a célra kialakított
irođahelyiség.

g.4.3. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona

Az Ezüstfenyő Gondozóhén nyugođt,csendes környezetben helyezkedik ol,
tömegközlekedéssel és személygépjárművel könnyen megközelítheto. Az intézrnény
kettő Ířjldszintes épületből áI|, melyekben 2-3 áwas otthonosan berendezett
lakószobfüban töľténik a lakók elhelyezése. Az lntézmény Zlférőhellyel ľendelkezik.
Az éptileteket pihenőkert veszi köľiil, mely lehetőséget ad sétíra,pihenésre,
kikapcsolódásra.
Az

A

é|ę|męzéstaz,,A'' épiiletbęn a JEB áltď mfüödtetett ffizőkonyha biztosítja.

,,B'épĹiletben tďálható a mosođa,melyben nagykapacitású mosógépek és ipari
jeilegií szźntógép állnak rendelkezésľe.
A dolgozók munka- ill. szociális helyiségei megfelelnek ajogszabá|yi előírásoknak. A
gondozók részérekettő nővérszoba biztosított, ahoi' az oľvosi ľendelésis történik hęti
rendszerességgel. Fog|alkoztatźtsľą mentálhigiénéselIátága a közösségi teľek, a keľt,
i11. a lakószobźl< szolgálnak. Foglďkoztatáshoz a TV, DVD lejátsző, CD |ejź"ŕ.szó
mellett az egyéb taryyi eszközöket foiyamatosan biztosítja az intézmény.
Szrímítógépekrendelkezésre al]nak, mobil intemet hozzáÉérésvan.
A bútorzat tekintetében folyamatosak a cserét a bútorok az idős személyek tészérę
alkalmasak, kényelmesek, ezźital amegfelelő belső köľnyezet is biztosított.
Tĺĺrolasra a telken elhelyezkedő kettő duab garázs helyisége szolgźů'.
A gonđozóház csďádias, nyugodt légköľt, és színvonďas ellátást biztosít a
rendelkezésre ĺilló feltételek mellett. A lakók sok iđőttöltenek a pihenésľe, szabađídó
eltöltésére ďkalmas keľtben, szívesen sétďgatnak, beszélgetnek, és vesznęk részt. a
szabadban szeÍv ezett pro gľamokon'

Váradi Gize|La
intézményvezető
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szakmai pľogľamot az iĺtéanényvezetóje áIIít1a össze és a Józsefuaľosi
onkomlányzat Képviselő-testtilete hagyja jővá".
A Szakmai Program naprakész állapotban taľtĺĺsĺíľól
az intéanény vezetĺíje
gondoskodik.

A

Józsefuĺárosi Szociális SzotgáItatőés Gyeľľnekjóléti Központ szakrnai progĺamját a
fenntaľtó Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő.
testiilete a ...... száĺnúhatźltozatáva| elfogadta, 2016. szeptember 15. napi hatáI|ya|.
Budapest, 201 6. szeptembeľ

dľ. Kocsis Máté
polgráľmester
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