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S zM S z L . számű mel l ékl ete : fel adatokat me ghatćr oző j o gszab ályo k j e gyzéke

Az lrlrÉzn,mlw FELAD ATAIT ME GHAľÁnozi Jo GsZABÁr,y ox JE GYZEKE

Azlntézmény jogszabálybanmeghatáľozottktjzf e|adata

A MagyaroľsaÍg helyi tinkoľmdnyzataiľól szóló 2011. évi CLWilX tiirvény 23. s
(5) bekezdés 11. pontJa, a szociális tgazgatásről és a szociális ellátásokľól szóló 1993.
évi III. törvény (Szt) 86. $ (2) bekezdés e) pontja alapjtn kötelező onkoľmányzati
feladatot, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáItatásokat, a gyermekek
védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 94. $ (3)
bekezdés d) pontja aLapjánkĺjtelező önkoľmĺínyzati feladatot, személyes gondoskodást
nyujtó gyeľmekjóléti a|ape||átásokat |át e|, valamint önként vállalt feladatként inteĺuiv
családmegtartő szolgáItatást és kľízislakásokat múkĺjdtęt; az í||etékességi teľületén
lakóhellyel rendelkező, illetve taľtósan otttartőzkodő, szociá|isan ľászorult személyek
részére a szociális igazgatástől és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 62. $ étkeńetés, 63. $ házi segítségnyrijtás, 65. $ jelzőrendszeres
hazi segítségnffitás, valamint a 65lF. $-ában a nappali ellátás, mint szociális
a|apszo|gá|tatások; valamint az Sń.. 82. $-ában meghatźľozott szakosított ellátási
foľmĺĺk körébe tartoző átmeneti elhelyezést nffitó intézmények kozé l.artoző..

időskoruak gonďozőhźna típusú ęllátást binositja, mint kötelező c}nkormányzati
feladatokat.

Az źůIanhaztartásrőI szőIo 20|1. évi CXCV. törvény, valamint az á||amhźntartásról
szóló törvény végrehajtásaľól szőLő 368120II. (XII. 31.) Kormányľenđelet alapján a
Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.)

költségvetési szervek vonatkozásában Budapest VIII. keľület Józsefuárosi
onkormanyzat Képviselő-testülete á|ta| meghatźrozott köľben pélwigyí, gazđasági
feladatokat lát el.

Az intézmény alaptevékenységét meghatáľ oző jogszabáIyok

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tĺirvényben
( S zt. ) fo gl alt s zo ciál i s a|ap szo|gáItatás ok kö zül bizto s ítj a :

azS^'.64. $-a szerinti a családsegítést,
az Szt. 62. $-a szeľinti az étkęztętést,

a termé szetb en nyťrj tott szo ci ál i s ellátás ok kö zü1 bino sitj a:

az Szt. 55lA. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn adósságkezelési tanácsadást,
amelyet Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefviáľosi onkoľmányzat
Képviselő-testülętének az adósságkezelési szolgáltatásról sző|ő 3112010.
(VII.15.)<ĺnkormányzatirendę|eteszabá'Iyoz.

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló t997. évi XXXI.
törvényb en (Gyvt. ) fo gl alt gyermekj ó l étí a|ap elIátás o k közül biao s ítj a :

Gyvt. 39. $-ban szabźiyozott gyermekj ő|éti szo|gáltatásokat,
Gyvt. 40. $-ban szabźiyozott gyeľmekjóléti kĺizpontra vonatkoző fę|ađatokat,

GyVt. 50. $-ban szabá|yozott gyeľmekek átmeneti otthonában nyrijtott ellátást.

Az á|Ianháztartástő| szőIő 2011. évi CXCV. törvény és az á|Ianháztartás mtĺködési
rendjéľől sző|ő 3681201 1 . (XII. 31.) Kormányľendelet a|apján a Jőzsefyárosi Egyesített
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Bĺjlcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.) költségvetési szervek
vonatkozásźlban az irźnyitő szerv á|tal meghatározott körben a pénzngyi, gazđasági
feladatok e|Iátása.
Az intézmény tev ékenys é gét az a|á,}bi j o gsz ab ály ok hLatá.ľ ozzák me g :

Tłiľvények:
20| I . Magyaroľs zźą Alaptorvény (20 1 1 . ápľilis 2 5.)

|993. évi III. tĺiľvény a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról
2007. évi L)oo(. törvény a menedékjogról
1997. évi )c(XI. törvény a gyermekek véđelméről és a gyámtigyi ígazgatásrő|
20II. évi CXCV. törvény azáIlanháztartásrőI
2000. évi C. töľvény a számvitelľől
1992.éviXxxIII.t<ĺrvényakoza|ka|mazottak jogáIIástrő|

2012. évi I. tĺirvény a Munka T<irvénykĺinyvéről
20II. évi CL)O(XIX. törvény a Magyaľoľszág helyi ĺinkormanyzatairő|
1993. évi LXXX. tĺĺľvény a kĺjzoktatásról
20II. évi CXC. tĺiľvény anemzeti köznevelésről
1991. évi LXN. tĺirvény a Gyermek jogaiľól sző|ő, New Yorkban, 1989.
november 20 - aÍI kelt egyezmény kihiľđetéséről
2007. évi CLII. tĺirvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekĺől
2004. évi CXL. törvény a kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás
általános szabáIyakőI
1995. évi CXVII. t<irvény a személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII. töľvény az źitalźnos forgalmi adóľól
2003. évi XCII. tĺirvény azadőzás rendjéről

Kormányľendeletek:
2911993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális
ellátások térítési diját őI
328120||. CXII.29.) Koľmĺínyľenđelet a személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjaľól és

az igényléstikhöz felhasználhatő bizonyítékolľól
|49lI997. GX.10.) Koľmányrendelet a gyźlnhatóságokľól, valamint a
gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljarásról
36912013. (X.24.) Koľmányľendelet a szociális gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltatók intézmények és há|őzatok hatósági
nyilvantartásaról és ellenőľzéséről
+23511997. CXII.17.) Koľmĺányrendelet a gyánhatóságok, a teľĹileti
gyermekvédelmi szakszo|gá|atok, a gyermekjóléti szo|gáIatok és a személyes
gonđoskodást nffitó szervek és személyek által kezeIt személyes adatokľól
257 12000. CKII.26.) Kormányrendelet a koza|ka|mazot1ak j ogállásaról szóló
1992. évi XXXil. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban tĺjľténő végľehajtásáľól
368120II. (XII. 31.) Kormányrendelet az á||anháńartásról szóló töľvény
végrehajtásaról
37012011.(XII.3l.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollľenđszeréről és belső ellenőrzéséről
22612006. (XI.20.) Koľmányrendelet a szociális, gyeľmekjóléti és

gyermekvédęlmi szolgá|tatők, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásátő|
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33112006. (XII.23.) Kormányľendelet a gyeľmekvédelmi és gyámtigyi feladat-
és hatáskörök e||źLtźLsźLÍő|'' valamint a gyánhatőság szervezętétoI és

illetékességéľől
34012007. CXII. 15.) Kormĺínyrendelet a személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljaľásokban közremfüödő szakértőkĺę, szakértói
szeľvelľe vonatkozó részletes szabályokľól
9212008. (Iv. 23.) Kormányrendelet a fogyatékos személyek alapvizsgáIatarőI,
a rehabilitációs alkalmassági vizsgá|atrő|,továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotanak felülvizsgá|atarőI
30112007. (XI.9.) Koľmányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi L)oo(.
tĺĺrvény vé gľehaj tásáľól

ĺłgazati ľendeletek:
|12000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nýjtó szociális
intézméĺy ek szakmai feladatairól é s mfü ö dé stik fe ltételeiről
911999, o{I.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről
t5lI998. (Iv.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi íĺtézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és műkĺjdéstik fęltételeiről
812000. (V[I.4.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskodźst végző személyek
adatainak műktjdési nyilvántaľt ásźrőI
912000. (VIII.4.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskođást végzo személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgĺíľól
3612007. (XII. 22.) SZMM rendelet a goĺdozźlsi sztikséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgtllatźnak és

igazoIásźnak ré szlete s szab á|y air ő|

Külső szakmai ajánlások:
Szociális munkások etikai kóđexe

Helyi szabá|yozások:
Budapest Főváľos VIII. kerülęt Józsęfuarosi onkormányzat Képviselő-
testületének a pélubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nýjtó szociális és gyeľmekjőIéti ellátások helyi szabá|yairől szóló I0l2015.
(m.0 1 .) önkormányzati ľenđelete.
Budapest Főváľos VIII. kerület onkoľmányzat Képviselő _ testületének
1 0 4 l 20 I 3 .(I II. 2 0. ) önkormányzati dönté se a LELEK-Pľo gram áthely ezésér ő|.

Budapest Fővaľos VIII. kęľület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-
tęstületének a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások foľmáiról és a
térítési díjfizetési kĺitelezettségről szőIo 2|l20I|. (N.12.) oltkotmtnyzati
rendelete.
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Gyermekjőléti
Käzpont (JSzSzGyK-

GvK)

l089 Budapest, Kóris
u. 35.

1 fó szakmai vezető
16 fŐ csal'gondozÓ
2 fó asszisztens
1 fÓ fejl.pedagÓgus (20

Óra)
pszicholÓgus (l5 Óra)

t-
i

i

Jrízsefvárosi Szociális Szo|gáltatÓ és GyeľmekjĺÓléti Ktizpont (JSzSzGyK)

Székhely: l08 l Budapest' Népszínház utca 22.
l fó intézményvezeto (magasabb vezet6), l ftĺ általános szakmai intézményvezetö-helyettes,

sszesen: 2 fó

Családsegító
Kłizpont

(JSzSzGyK-CsK)

1081 Budapest,
Népszínház u. 22.

I fÓ szakmaiłezető
l 9 fó családgondozÓ
4 fő szociális segító
l fó takaĺítÓ

; ... . . ......... ..... .............

Gazdasági Szervezet
(JSzSzGyK-GSz)

I 089 Budapest,
Kóris u. 35.

I fő gazdasägivezetÓ
I fő gazd.vez. he|yettes
4 fÓ kÖnyveló
1 fó p . elóadÓ -
pénztaÍos
1 fó eszkÖz-nyi lvántartÓ-
leltározÓ
1 fó takaÍítÓ
l fti gazdasági elöadÓ
2 fó munkaugyi. uint.
I fő gk.vez.

2 fó kézbesító

tisszesen: 20 fó

Intenzív CsaládmegtartÓ
Szolgáltatás

1 081 Budapest' Népsnnház u. 22.

2 fó családgondozÓ

tisszesen: 2 fó

Gyeľmekek Átmeneti
Otthona

(JSzSzGyK-GyÁo)

1088 Budapest,
Szentkirályi u. 15.

1 fó szakmai vezetó
1 fő neveló
5fó
gyermekfelĺigyeló/
csecsemó és

kisgyermekneveltĺ-
gondozÓ
l fó csa|ádgondozÓ
l fő pszicholÓgus
l fó takaĺítÓ konyhai
kisegító

tisszesen:25 fó

Házi segítségny jtás és
Szociális étkeztetés
(JSzSzGyK-HSz)

1089 Budapest, Orcry t
41.

l fó szakmai vezetó
3 fó csoportvezetó
2| fő goĺdoző
f fő gy,őg7Ąomźsz
1 fó gyÓgymasször
l fó gyÓgymasszór-
gépkocsivezetó
1 fő fodrász
1 fti pedikfirÖs
4 fó adminisztrátor

SzMSz 2. szźtm melléklete: szeÍvezetí felépítés

Népkonyha

1089 Budapest, Magdolna u. 43.

l fó szociális segitó
2 fÓ konyhai kisegító

Összesen:3 fó

łisszesen: 15 fó

Nappa|i E||átás
(JSzSzGyK-NE)

łisszesen: 10 fó

I dös kor a k Napp ali E lllźtds a
l081 Budapest' II.János Pál pápa
ter I /.
1084 Budapest, Víg u. 18.
1082 Budapest, Baross u. 109.
l 084 Budapest' Mátyás tér 4.
1089 Budapest, Delej u. 34

Eĺelmifoglatékosok
nappali elldtĺka
1082 Budapest, KisstáciÓ u. 1 1.

S zenv edély b aeg ek napp ali
ell tdsa
1084 Budapest, Mátyás téÍ l2.

1 fó szakmai vezetó
7 fö klubkoordinátor
4 fŐ takaĺĺtÓ
l0 fó foglalkoztatÓ gondozÓ
3 fó gondozÓ
3 fó terápiás munkatárs
l fó szciá|is és
mentálhigiénés munkataľs

Összesen:32 fó

Krízislakások

1089 Budapest, Sĺĺĺkĺány u' 14' fsz.1.
1083 Budapest, Illés u. 18. fsz.8.
1086 Budapest, Kaĺácsony S. u. 22.1.22.
1 089 Budapest, Kriris u. 4l a IJ9.

Idöskorrĺak Átmeneti
Otthona

(JszszGyK-IÁo)

EztisífenyćÍ
Gondozőhlźz
1087 Budapest, Kerepesi
,itt29la

Jelzćĺrendszeres hézi
segttségny jtás

1 fti szakmai vezetó
l fó vezetó ápolÓ
l fö mentá|higiénés
munkatárs
1 l'5 fÓ ápolÓ gondozÓ
2 fÓ takarit
l fó mosÓnó
Jelzórendszeres házi
segítségnyujtás:
f,5 f(5 ápo|ő gondozÓ
1 fti miiszerész-
gépkocsivezet

Összesen: 21 fó

LELEK-Prosram

1 fó szakmai vezetĺj
(intézményvezetó-
helyettes)
1 fo mÓdszertani mt.
1 fó LÉLEK-Pont sz.mt.
1 fö LÉLEK Hźasz.mt.
0,5 fó CsKSz.sz mt' (20
fua)
0,5 ftĺ addiktolÓgiai
konzultans (20 Óra)

5 fÓ LELEK.Hĺĺz mt
(porta)

l fó szoc.assz'
1 fÓ takarítÓ

Äz Intézmény engedélyezett ktizalkalmazotti létszáma I7 9 fo

iisszesen: 12 fó

Szo|gálati |akások

20 lakĺĺs
( lásd SzMSz 7.o')



(a Családsegító Kozpont 20|5.|2'3|.ighatźlrozott idóre +2 fó)
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ĺózsnrv'rnosĺ
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4. sz. melléklet

Szĺ.xľĺAI PRoGRAM

201.5.



Tĺnľłr,onł
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1.5.2. Szenvedélybetegek nappali elldtdsa..... ...................... 13
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2.6. Időskorrĺak Átmeneti Otthona (,,Ezüstfenyő'' Gondozőhán) ...........20
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ĺ.. A szolgáltatás céljao feladata

1.1. GyeľmekiólétiKiizpont

Családok, és gyeľmekek tészére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a

,,Gyermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásrőL,' szőIő 1997. évi XxxI. t<irvény

(továbbiakban GyVt.), valamint ,,a szeméIyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti,
gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és mfüödésfü
feltételeirőľ' szóló I5lI998. (IV. 30.) NM ľendelet szerinti szolgźitatźs
megszerve zésév eI, működtetésével biztosítj uk.
A gyermekjóléti szolgá|tatás célja, hogy elősegítse a gyermek családban torténő
nevelkedését, a testi-lelki és érzeLmi fejlődését, mege|ózze, illetve kezelje az ezeket
gátoló téĺyezőket. Célunk a gyeľmekek egészséges fejlődésének, jólétének, a
családban tĺjrténő nevelkedésének elősegítése, a veszéIyeztetettség megelőzése és a
mĺáľ kialakult veszélyeztetettség megsziintetése, valamint a gyermek csaláđból
történő kiemelésének megelőzése, a maľ kiemelt gyermekek hazajutásźnak
elősegítése, utó gondozása.
A gyeľmekj őIéti a|apszolgáltatás olyan, a gyeľmek érdekeit védő speciális személyes
szo|gtůtatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközęinek felhasználásával
szo|gźůja a gyermek testi és lelki egészségének, családban tĺjľténő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszé|yeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszé|yeztetettség megsziintetését, illetve a családjából kiemęlt gyermek
visszahelyezését.

1. 1. 1. A gyerme kj ó léti alapszolglÍltatds felaďata

] ' ]. ].1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban torténő nevel,ćsének elősegítése
érdekében

a gyeľmeki jogokról és a gyermek fejlőđését biztosító tĺĺmogatásokĺól
való táj éko ńatás, a tźlmo gatás okho z v a|ő hozzájutás se gítése,



a családtervezési, a pszicholőgiaí, a nevelési, az egészségĹigyi a
mentálhigiénés, a jogi, és a kaľos szenvedélyek megelőzését cé|ző
tanácsadáshoz v aIő hozzźĄutás megszeľvezése, esetenként biztosítása,
a szociális vá|sźąhe|yzetben Iévő váĺandós anya támogatása, segítése,
tanácsadás, valamint a családok átmeneti otthonában, anyaotthonban
vagy egyéb lakhatást nyujtó intézményben igénybe vehető ellátáshoz
v a|ő hozzájutás szervezé se,

szabadidő s pľo gramok szerv ezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése.

].]'].2. A głermekveszélyeztetettségének megelőzése éľdekźben
a veszéIyeztetettséget észlęlő és je|ző ľendszeľ működtetésę' a nem
áI|arní szqvezetek. valamint a magźnszemélyek ľészvételének
elősegítése a mege|óző rendszerben,
az adott településen é|ő gyeľmekek szociális helyzetének,
v eszéIy eztetettségének folyamatos fi gyelemmel kisérése,
szükség esetén új ellátások bevezetésének kezđęményezése a települési
önkoľmányzatnźi',
a veszé|yeztetettséget e|oidézo okok feltráĺása és ezek mego|đására
javaslat készítése,
a je|zórenđszer tagjaival való együttmfüödés megszervezése,
tevékenysé gük ĺi s szehangolása,
felkérésrę köľnyezettanulmrĺny készítése,
évente legalább 6 alkalommal szakmakozi esetmegbeszélések
megszervezése és lebonyolítása,
éves gyermekvédelmi tanácskozás megszerv ezése.

I ' ]. ].3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
a gyeľmekkel és családj áva| végzett szociális munkával a gyeľmek
pľoblémáinak rendezése, a családban töľténő mfüödési zavarok
ellensúlyozása,
a családi konfliktusok megoldásanak elősegítése, különösen a vźiás, a
gyeľmekelhelyezés és kapcsolattaľtás esetében,
az egészségügyi és a szociális ellátás _ különösen a családsegítő
szo|gáItatás _ valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési teľvének elkészítése,
javaslat készítése a gyermek családjából töľténő kiemelésére, leendő
gondo zás i helyľe vagy annak me gv áItoztatásár a.

]. I.1'4' A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
a családgondozás biztosítása _ az otthorrt nyujtó ellátást illętve a tęnileti
gyeľmekvédelmi szakszo|gáltatást v é gzó intézménnyel e gyüttmfü ö dve

a család gyermeknevelési kĺirülményeinek megteľemtéséhez,
javításélhoz, a szilő és a gyermek kĺizotti kapcsolat he|yreá|Iításához,
utógondozó szociális munka biztosítása _ az otthont nyrijtó ellátást,
illetve a területi gyermekvédelmi szakszo|gáltatást végző intézménnyel
együttműkĺj dve _ a gyermek családj ába tĺjrténő vis szailleszkedéséhez.



1.1.2. Szakmaí alapelvek a szolgúltatúsí tevékenységben

A szociális munkás felelőssége, hogy saját kompetenciáján beliil _ a tevékenység
szolgáltató vagy hatósági iellegénęk megfelelően nýjtson szakmai
szolgá|tatźlsokat.
A gyeľmekjóléti családgondozás soriín végzett szociális munka komplex feladat. A
szociális munkát végzőnek, ismeretekkel kell rendelkeznie a szociológia,
szociálpolitika, szociźůpszichológia, gyermek- és ifiúságvéđelem, pszichológia,
á||arrigazgatás, ajog speciális teriiletein. A szociális munka az azt végző szociális
munkás felelősségét meghataľozó etikai elvekęn alapul.

Alapelvek
- A gyermek érdekénekszolgá|ata.
. A család önállóságanak elve, illetve a családban maľadás elve.
- A legkisebb kényszer (önkéntesség) elve.
- A személyi és vagyoni éľdęk biztosítása.

t.2. Családseeítő Kiizpont

Családok, és egyének részére a személyes gondoskodást nyujtó ellátást a szociális
ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló |993, évi III. tĺirvény (továbbiakban: Szt.)
57.$ (1) bekezdésének e), pontja, 64.$-a, szerinti alapszo|gá|tatás megszervezéséve|,
múködtetésével biztosítjuk.
A Ki)zpont a menekiiltíigyłi hatóstźg dltal menekiiltként vagy oltalmazottként
elísmeľt, WII. keriileti illetékességűí személyekkel túrsaďalmi beílleszkedésiik
elősegítése érdekében szocidlis munkdt végez a 2007. évi LW. tv., valamint e
t ti rv é ny v é g r e h aj tús dr ó l s zó l ó ko r móny r e n ďe I e t alapj dn.

1.2.1. Csalódsegítés

A szociális vagy mentálhigiénés problémfü, illetve egyéb knzishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok száłnáĺa az í|yen he|yzethez vezető okok
megelőzése, a |<rízishelyzet megsziintetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából.

Fő feladatai:
általános és speciális segítő szo|gźitatást nýjtása,
az illetékességi területen élő népesség szociális és mentálhigiénés jólétét
veszé|yeńetótéĺyezóketfelmérése,azađatokatelemzése,
fe|tárja a szociális feszüItségek okait, megelőzésükľe az egyént, illetve a
közösséget érintő intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz,
k<jzremúködik a családok ktilső támogatő ľendszerének fejlesztésében, a
családokkal kapcsolatban lévő írtézmények, taľsadalmí szęwezetek, egyesületek
ésegyháziszervezetektevékenységénekösszehangolásźlban,



szakmai háténel tttmogatja az á|Iaĺnpolgári kezđeményezéseket, alapítványok,
egyesületek munkáját,
mentális és szociális vźis:ágkezelés (kľízisintervenció),
a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nýjtása,
az anyagi nehézségekkel küzdők számáĺa a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáItatásokhoz való hozzájutás
megszervezése,
ingyenes tanácsadó szo|gźitatás nýjtása (ogi, pszichológiai, életvezetési),
közosségfejleszto, valamint egyéni és csoportos terápiás pľogramokat
szervezése,
a családokon beltili kapcsolaterősítést szoIgá|ő k<izösségépítő, családterápiás,
konfliktuskeze|ő, međiációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáItatások szervezése,

családgondozással elősegíti a családban jelentkező múködési zavatok, illetve
konfl iktusok me goldását,

a tartós munkanélküliek, a ťĺatal munkanélküliek, az adősságlerhekkel és

lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichíźúriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nffitása,
az aktív koru nem foglalkoztatott ľendszeres szociális segélyezettekkel
kapcsolatos együttmfüĺidési kcitęlezettségekbőlfakadó pľogĺamok szeĺvezése,
egyrittműködik a Gyermekjóléti Központtal, a Humánszolgáltatási lrodával, és a
szociális rendęletben előírtak alapjźn jźr e|,

a veszélyeztetettséget észlelő és je|zo rendszer műkĺjdtetése' a nem állami
szervek, valamint magĺínszemélyek részvételének elősegítése a megeloző
rendszerben,
az onkormźnyzat rendelete a|apjźn tészt vesz az adósságkezelési szo|gáItatás
megvalósításźtban,
a 2007. évi LW( törvény valamínt e tömény věgrehajtdsúról szlíló 301/2007.
(XI.g.) Koľm. rendelet alapjdn a menekiikiigyí hatósúg dltal menekíiltként
vagy oltalmazottként elismert személyek tdľsadalmi beilleszkedésének
e lős e gíté s e, a me n e k iilt iigy i h ató s dg g al e gy iitt.

Hangsúlyos szerepet kap az egyéni szĹikségletekhez, körülményekhez a|ka|mazkodő
ellátás.

H útr alékkezelés i s zo lgđltatds

A szolgá|tatás azoknak a lakhatással ĺlsszefiiggésben eladósođott, szociálisan
rászoruló családoknak kívan segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk
részbeni megfizetésére. A szolgáltatás keľetén belül a jogosult: egyÉsń.
adósságkezelési tanácsađásban, másrészt hátra|éId<ezelési (teľmészętben nýjtott)
támogatásban részesülhet.
A szo|gáItatás fő célja az étintetĺek fizetőképességének he|yreá||ítása, ezért abban is
segítséget kívan nyújtani, hogy ajövőben hogyan kerülhętik el az eladósodást.
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A Hátralékkezelési Csoport fe|ađata, hogy:
tájékoztassa az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós
kötelezettségeiről és azok elmulasztása esetén varható szankciókról, ezze|
parhuzamosan a tanácsadó is tájékozódik a kliensről, a családstruktuľátőI, a
jövedelmi és vagyoni he|yzettóI, az aďősságba keľĹilés okaiľól, a család arryagi
teľhelhetőségétőI, aľról, hogy milyen támogatásra jogosult, stb.,

adósságkezelési tervet állítson össze a klienssel közösen, mel1'nek része az
elnyerhető támogatások és az <jnľész ĺisszegszeľiĺ szárlbavéteLe, és az
adósságkezelési folyamat időbeli titemezése, továbbá az,hogy a kliens mikor és

milyen módon tudja növelni saját arryagi forrásait,
a tervben rögzített feladatokat nyomon kĺjvesse. A tanácsadő az adőssźlgkezelési
tervben meghatźrozott gyakorisággal talá|kozik az igénybe vevővel és

megbeszélik a folyamat során esetlegesen felmerülő nehézségeket,
összeállítsa a hátralékkezelési kérelmet, illetve segítséget nyrijtson az egyéb
igénybe vehető támogatások megigényléséhęz,
az ĺgénybe vevővel közösen énékelje az adősságkezelési folyamat hozadékát és

esetleges nehézségeit, valamint <isszefoglalj a a további eladósodás elkeľĹilését
célzó megoldásmódokat.

I.2.2. Szociúlis étkeztetés - Népkonyha

Feladata az étkeńetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak alega|źhb napi
egyszeľi meleg étellel va|ő eLIźĺtása, akik azt tinmaguk vagy eItartottjuk ľészéľe nem
tuđjĺík biztosítani. (Ađagszám : 320 fo.)

1.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

A családok és gyermekek ľészére a személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti
alapellátást a ,,Gyermekek védeleméről és gyĺámügyi igazgatásľól'' szóló 1997. évi
X)o(. törvény, a,,szeméIyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek feladataiľól és műktjdéstik feltételeiről'' szóló
15/1998.(IV.30.) NM rendelet,,,& gyámhatóságok teľületi gyeľmekvédelmi
szakszo|gálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó
szervek és személyek által keze|t személyes adatokról'' sző|ő 23511997.6II.|7,)
Koľm. ľenđelet, valamint ,,d személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti
a\ape|Iźtások és gyeľmekvédelmi szakellátások térítési díjarő| és az igénylésiikhöz
felhasználhatő bizonyítékokĺól'' sző|ő 3281201l. CXII.29.) Koľm. rendelet szęrinti
szolgźitatźls me g Szervezé s ével é s mfü ĺj dteté s éve l bizto sítj uk.

A gyermekek átmeneti otthonának célja, hogy szervesen illeszkedve a kęriilet
szociális és gyermekvédelmi ľendszeľébe, segítséget nyújtson a szociálisan,
mentálisan teljesítőképességtik hatttráĺa sodródott szrilőknek és gyerekeknek. A
gyeľmekvédelmi alapellátás keretében a gyeľmekek gondozásának, nevelésének
időszakos tńvá|Lalásáva| tiímogatást nyujt a család átmeneti problémáinak a
megoldásĺához.

- A gyermekek útmeneti otthondban az a 0-18 éves korú csalddban élő głeľmek
helyezhető el, akinek az elldtdsa ěs feliigyelete útmenetileg csalddjún beliil nem
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megoldható, valamint akinek az ellótdsa a csaldd életvezetési nehéaégei můatt
veszélyeztetett.
A gyeľmekek átmeneti otthonrának az źńmeneti gonđozás soránhozzá kelljarulnia
a gyermek testi, értelmi, étzeLmi és erkölcsi fejlődéséhez, jőIétéhez és a családban
töľténő nevelésének elősegítéséhez.
A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyujt _ a Gyeľmekjóléti Központtal
együttmfüödve _ a gyermek családjába töľténő visszatéréshez.Tźlmogatást nyújt a
veszé|y eztetettség megelőzéséh ez, és megsziintetéséhez.
Az átmeneti gondozásban ľészesülő gyermek teljes köni e|Iátásta jogosult,
valamint biaosítani kell számaľa a kapcsolattartás lehetőségét.

1.4. Házi seeítségnvúitás és Szociális étkeztetés

1.4.1. Hází segítségnyújtús

A hazi segítségnyújtás olyan gondozási foľma, amely az ígénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását sztikségleteinek megfelelően lakásán,
l akóköľnye zętéb en bizto s ítj a.

A gondozó szo|gáIathĺĺzi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokĺól az időskoru
személyekĺől:
_ akik otthonukban önmaguk elIátásáĺa saját eľőből nem képesek, és róluk nem

gondoskodnak,
_ azohő|azegészségi állapotuk miatĺrászoruló személyekľőI, akikezÍ'.aze|Iźtási

formát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre váľakoznak.

A szociális gondozók, illetve az irtézmény minden munkataľsa (győgytomász'
gyógymasszőr, fođrász, pedikűrös, adminisńrátor, technikai dolgozók) feladatuk
ellátása sorĺĺn segítséget nyújtanak abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai,
mentális, szociális sztikséglete saját kĺirnyezetében, az é|ętkoúlnak, élethelyzetének
és egészségí áI|apotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásáva|,
fe|hasznáIźls ával, fej le szté s ével bizto sított l e gyen'
Ez történhet:
a.) egyéni gondozás, segítői tevékenység
b.) meleg étel hénhozszáI|ítźsa
c.) rehabili tácíő (gy ő gytoľnász és gyó gymasszőr közreműködésével)

A hďZi s e gít sé gnýj tź.sb a l.artozó tevékenysé g kül ĺinĺi s en :

Az e||átást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása.
Egészségtigyi és szociális prevenció, felvilágosítás.
Az orvos javaslata szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
S egítsé gnyúj tás a testi, személyi hi giéné me gtartásában.

A fertőzést, jarványt okozó betegségek, fertóző lakókörnyezet ész|e|ése és
je|zése aháziorvos, és a kerületi Tisztiorvosi Szo1gá1atťeIé.
Kĺjzreműködés az ellátást igénybe vevo hźntartásanak vitelében (különösen
bevásárlás _ 5 kg _ ig, kisebb takarítás az e|Iátott közvetlen kcimyezetében,
mo sás, mele g étel bizto sítása, ttůze|ő behordása).
Étehele gítés, étkezésben segítsé gnyúj tás (r e ggeliztetés, ebédeltetés).
P as szív mo zgatts, mobi|iztůás a gyó gytornász se gíts é gével, i lletve ir ány ítźsáv a|.
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Segítségnffi tás a kdrny ezetével való kapcsolattaľtásban.
Segítségnýjtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhe|yzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult vészhe|yzet elhaľításában.
Az e|Iźftást igénybe vevők segítése aszáml*ła szfüséges szociális ellátásokhoz
va|őhozzájutásban.
A bentlakásos intézményekbe töľténő jelentkezéskor sziikséges előgonđozást
végző személlyel való egyiittmfüödés.
EgyĹittmfüodés az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nffitó
íĺtézĺnényekkel és a háziorvossal.

I.4.2. Szocídlís étkeztetés

Napi egyszeri meleg étel biztosítása azo|rnak, a keľületi lakosoknak, a]<lk azt
életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociá|is helyzetiik miatt ĺinmaguknak, illetve
önmaguknak és eltaĺottjaik tészére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

1.5. Nappali Ellátások

1.5.l. Időskorúak nappali elldtdsa

Az idősek klubja az otthonukban é1ő, önmaguk el|átásźtra részben képes időskoruak
száĺntlra kialakított intézmény. Az idősek klubjába az a 18. életévét betĺjltött személy
is felvęhető, aki egészségi áI|apotamiatt szociális és mentális támogatást igényel.
Az idősek klubja a klubtagok tészére napi életľitmust biztosítő szociźiís, egészségi és

mentál i s á11 ap otuknak me gfele|o szo| gá|tatást nyúj t.

A nappali ellátás az igénybe vevő időskoru személyek egészségi állapotának
megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
tartása érdekében az a\ábbí szolgáltatásokat nyújtja:

szociális étkeztetés keľetében meleg élelem biztosítása, elvitellel illetve helyben
fogyasztással,

- mentális gondozás
- segítségnffitás hivatalos ügyek intézésében
- életvitelre vonatkoző tanércsadás, é|etrezetés segítése
- szabadidős programok szervezése (kártyézts, TV nézés, Video-DVD, újság

e|őťlzetés, tarsas játékok, szakkĺirĺik, múzeumlátogatás, színhćnlátogatás,
kirándulás, taľsas cisszejĺivete|ek), az igénybevevő mentális és egészségügyi
á||ap otźnak me gfelel ő en.

Az idősek klubja a szolgá|tatását nyitott formában, az e||átotti köľ és a lakosság által
egyaľánt elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő kĺlzösségi
programokat szerve4 valamint helyet biztosít a közösségi szerveződésű
csoportoknak c! sszej övetel ekľe, rendezvények me gtaľt ásár a.

1.5.2. Szenvedélybetegek nappali ellótdsa

A szenvedélybetegek nappali iĺtézménye az önkéntességre és a speciális segítő
programokľa épülve bińositja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a
felvilágosító, tanácsadő, tájékońató, kulturáIls, szabadidős, programok szervezését
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és lebonyo|ítástLt., valamint alacsonykĹiszöbiĺ és áľtalomcsökkentő szo|gá|tatást nyújt
(Szt. 84. $ (1) bekezdés).
A szenvedélybetegek nappali ellátása helyben nýjt napkĺizbenl szolgźitatásokat,
szenvedélybetegek tészére. Ezek a szo|gáltatások a kliensek széles kĺiľe számara
elérhetőek, és a szenvedélybetegségbőI adódó problémak, egyéni megoldásanak
me gla|áIását s e gítik el ő.
A szenvedélybetegség hatźsźra kialakuló viselkedésbeli és szerhaszslálati mintfü
következményeként felmerülő nehézségekben nem csak az azza| élő egyének
érintettek, hanem a családtagj aik, a szűkebb, tźąabb k<iľnyezetük is' Éppen ezért, a
szo|gáItatásoknak nem elég csak az egyént megcélozni, hanem a környezetébęn élők
szánźra is elérhető ellátásokat kell biztosítanl a szenvedélybetegek nappali el|źĺtása
keretében.
Amegelőzés fő szempontja, hogy a szenvedélybeteg fiiggősége ne mélyĹiljön ęl. Az
ellátás lényege az egyén szinten tartása, illetve az adott á||apotábőI való kibillentése
az absztinencia irźnyába. Az egyéni sziikségletekĺe a|apozotr', hosszabb távú
közösségi léttel, programokkal és egyéni segítői beszélgetésekkel, az éLetvite|
segítésével, személyiségének fejlesztésével elősegíthető, hogy pozitiv váItozts
kovetkezzenbe az egyén életében.

1.5.3. Ertelmi fogyatékosok nappali ellótósa

Nappali ellátást biztosító irxénnény az e||átást igénybe vevők tészéte szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást
nyujt.
Az á||andő és folyamatos segítséget igénylő _ kĺjzoktatásból mar kikeľült _ felnőtt
koľú, önkiszolgálásľa képes, illetve részben képes, fogyatékossággal élő (értelmi,
ha|mozottan sérült és autista) embeľtársaink napközbeni gondozása, foglalkońatćsa,
a megélhető minél teljesebb élet lehetőségének megteľemtése.
A szolgáltatás fęladata: az e|Iátást igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosítása. A helyi igényeknek megfelelő
kĺjzös pľogľamok szervezése' valamint a helyi szervezódésiĺ kijzc}sségi kiscsopoľtos
programok támogatźsa.

1..6. Időskoľúak Atmeneti Otthona

I.6.l. Időskorúak dtmeneti otthona

Szakosított ellátás. A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi
III. töľvény a|apjźn:
A Józsefuaľos teľĹiletén élő időskoruaknak illetve azo|<nak a 18. életévÍiket betĺjlttjtt
beteg személyeknek nffit testi, lelki és szellemi goĺđozźtst, akik önmagukľól
betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen eĺľe nem képesek. Az
ellatás átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szükségletekľe. Célként
foga|maződik meg, hogy az igénybevevő a goĺdozási időszak |ejártát követően ismét
visszakeľülhessen, a csa|ádjába illetve amennyiben ez ÍLem lehetséges végleges
elhelyezésre keľtiljön.
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Annak érdekében, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozőház 24 órás
felügyelet mell ett bizto sít ápo l ást, gondo zást az el|źúottak szźtmźr a.

1. 6. 2. Jelzőrends zeres h ází s e gí,ts égny új tlźs

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzettik miatt rászoruló
időskoru, pszichiátľiai beteg, vagv fogvatékos személyek részére az onáI|ő életvitel
fenntaľtása mellett fęlmeľülő krízishelyzetek elharítása céIjáből nyrijtott ellátás.

2. Az e||átandó célcsopoľt jellemzői

2.1,. GveľmekiólétiKłizpont

A Gyeľmekjóléti Központ célcsopoľtja: Budapest Főviíros VIII. Keriilet
közigazgatási teľĹileten élő, veszé|yeztetett gyeľmekek, családok, akik önkéntesen,
vagy ható s ági kotelezé s sel i gényb e ve szik a Kĺizp ont szolgá|tatásait.

Józsefuaľos 71.015 fos lakosságában9.627 kiskoru é|. A2014. évi statisztikai adatok
alapján a gyermekjóléti szolgáItatás 2.73| gyermeket éľintett. Ez a szétm ígen
jelentősnek mondható, s évľől-évľe folyamatosan növekedő tenđenciát mutat.

tsszesített esetszámok ellátási típus szerint:
- tanácsadás és alapellátás: I.946 gyermek(228 család)

védelembe vétel: 2I8 gyermek(I92 család)
- ideigleneshatállyal elhelyezett:ZI gyermek
- átmeneti nevelés: 540 gyeľmek (488 család)
- utógondozott: 6 gyermek

A gyermekjóléti szolgźitatás szempontjából fontos kiemelni a kerület demogľáfiai,
szociális helyzetéből elsősorban a nem csak a kerületľe jellemzo, általáĺros
vonásokat. Ezek felsoľolásszerĺíen: a családi szerkezet megbomlása, az ebbol fakadó
nevelési problémĺík, a gazdasági ellehetetlenülés, ezek hatása a gyeľmekkoru
lakosságľa, az ellźńási formák hianyosságai, gyak'rarĺ nęm kellő stľukturáltsága
valamint a szenvedélybetegségek és a pszichiátriai problémfü egyre növekvő szźlma.
A keľületre jellemző sajátosságok, melyek a Gyeľmekjóléti Kĺizpont speciális
vá|aszait igénylik, a kerületen belül lezajlő vánđoflźls, az alacsony státuszri teľületek,
a növękvő szociális problémák komplexitása is.

2.2. Családsegítő Kiizpont

A célcsopoľt: Budapest Fővaľos VIII. kerületkozígazgatási tęrületen élő, szociális és

mentálhigiénés problémákkal kuzdó, veszéIyeztetett családok, egyének;
adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küzđők és mindazok, akik pľoblémájukkal
az intézményhez fordulnak.
A szolgźitatásainkat igénybevevők kcjztjtt sok a szociálisan hátrányos he|yzetli,
elesett, rokkantnyugdíjas, munkanélküli' eladósodott, lakhatási pľoblémáva| kljzďő,
szenvedélybetegségben éľintett, ill. pszichiátriai betegségekľe utaló tiineteket mutató.
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Józsefuĺíros 70.865 fős lakosságźlban (f0I4. évi adatok szeľint) 60.618 fő 18 év
feletti.
Az ígénybevevők körének jellemzőit jól mutatjfü a 20Ĺ2-es év statisztikai adatai.
Családsegítést ez időszakban az e||źtási teľületen 3.094 fo vett igénybe, ebből 706 fő
aziĺj ígénybe vevők sztlma.

A 2014. évben a szoIgá|tatást igénybe vevők hozott pľoblémái (esetek száma) az
alábbiak szeľint alakultak:
Pľoblématípus Esetszám Mesoszlás í7o)
Anvasi 184s 52%
Fo slalkoztatással kaocsolatos r52 4%
Eletvitęli 760 2r%
Üsvintézéshez sesítsé skéľés aaa

JJJ r0%
Információkérés 195 6%
CsaládĹkapcsolati 49 I%
Lelki-mentális 49 I%
Esészsé skáľosodás kĺivetkezménve 46 I%
Gvermekneve1ési 10 0%
C sal ádon beliil i b ánta|mazás 8 0%
Esvéb 158 4%

Eletkori ások 14. év statisztikai adatok
0-13 I4-17 18-34 35-49 50-61 62 éves és

idősebb
férfi 174 302 325 226
Nő 207 507 498 372

2.3. Gyeľmekek Atmeneti otthona

2.3.1. Gyermekek Átmeneti otthona

A Gyermekek Átmeneti otthonĺĺnak műktjđési teľülete Budapest Fővĺíĺos VIII.
kerület kozigazgatási területe, valamint Belvaľos-Lipótváľos Budapest Fővaros V.
Keľiilet onkoľmányzatźpa| kötött ellátási szeruőđés alapjan egy férőhely, Budapest
Fővaľos VI. Kenilet Terézvtros onkormányzatáva|, továbbá Budapest Fővaros II.
Keľĺileti onkormányzatáva| kötött ellátási szeruóđés a|apjan egy-egy férőhely
biztosított a megjelölt kerületek ľászoruló gyermekei részére.

Az otthon engedélyezett férőhelyszźma: 12fő

A célcsopoľt: a keľiiletben élő, valamint az e||átásí szerzőđéses keľiiletekben
külc}nböző szociális, egészségügyi és mentális problémák miatt átmenetileg kľízis
helyzetbe keľült családok és gyermekek. Az átmeneti gonđozást kiváltó okok köztil a
lakhatási pľoblémákkal' gyermek magatartási problémak, é|etvezetési nehézségekkel
küZdők, családi konfliktussal és egyéb okokkal küzdők aránya volt magasabb, amit a
2014. évi ađatok is mutatnak.
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Az elhelyezést kiváltó probléma típusai szerint:

A sztilők életvezetési oľoblémái 1

A sziilők esészsésiisvi problémái 6
Sziilő vaqv gondviselő indokolt távolléte 5

A szülők lakhatási problémái miatt 11

Btnta|mazás 2
Családi konfliktus 5

A sveľmek masataľtási pľoblémái 6
Eeyéb 2

2.3.2. Krízislakúsok

A JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona _ mint átmeneti gondozással foglalkozó
szervezeti egység _ 4 db kľízislakást működtet, mely a családok átmeneti otthona
funkcióját igyekszik pótolni a VIII. keľület szo|gá|tatásí palettáján. Szakmai
szempontból életszęnĺ módon biztosítja a lakhatásuk miatt válsághelyzetbe kęľĹilt,
vagy átmenetileg hajléktalanná váIt családok gondozásźĺt, |ak,hatását' 4 hónapos
időtaľtam(ok)ra kötött szá||ásszerződéssel - maximum egy éven keľeszľiil. A
gondozásban töltött időszakban a család előtakarékoskodik, melynek havi minimum
összege 35.000-Ft és családgondozói segítséggel felkészül az önálló életvitel
kialakításaľa és a sziikséges arryagi eľőfoĺrások megteremtéséľe. A Kĺízislakásban
töltött idő alatt a családnak nem kell ťlzetníe sem lakbért, sem kĺizüzemi költségeket
_ ezt a JSzSzGyK fędezi _ ennek fejében, illetve a bińonságos kimenet és család
anyagihe|yzetéĺek megerősödése éľdekében kötelező az előtakaľékosság folyatása.

2.4. Házi segítséenvúitás és Szociális étkeztetés

2.4.1. Htźzi segítségnyújtós

Az intézmény a gondozási teľületén éIó személyek számaľa segítséget nffit a
szociálisan ľászorulók részére saját otthonukban és lakóköľnyezetfüben önálló
életvitelfü fenntaľtásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális
állapotukbó| v agy más okból szźrmaző problémáik megoldásában.
ĺgy u taľsadalom aktív részeseként a méltóságukat megőrizve élhetnek a számukľa
biztonságot j elentő otthonaikban.
A színvonalas és hatékony ellátás érdekében jőI képzett és tapasztaIt gondozók
végzikaz e||źtásźt.

2.4.2. Szocídlis étkeztetés

Az eIlátźst kérheti minden olyan Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľos
kozigazgatási tęľtiletén élő, lakó- vagy tartőzkodási hellyel ľendelkező szociálisan
rászoru|t (Szt. 62.$, illetve a2Il20|1. (IV.12.) szźlmű helyi önkormáĺyzati rendelet
szeľint) személy aki:

A20|4. évi adatok a|apiźnházi sesítséenyú han részesii|ők számának a|aku|ása

hónapok I.hó II.hó III.hó Iv.hó v.hó vI.hó vII.hó VIII.hó D(.h.ó X.hó xI.hó xII.hó

e||átottak
száma (fő) 115 tt7 tzl 116 119 t2l 123 120 127 132 137 134
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- a tarsadalombiztosítási nyugellátásról sző|ő tĺirvény szerint saját jogú
nyugellatásban részesül,

- megváltozott.munkaképességtĺ,
- aházioľvosi igazolás szeľint egészségi éi|apota miatt átmęnetileg vagy tartósan

nem képes biaosítani napi egyszeľi meleg ételt,
- súlyosan fogyatékos,
- pszichiátriai beteg,
- a foglalkońatás elősegítéséről és a munkanélkiiliek ęI|átásáĺőI szóló 199l. évi

IV. törvény alapjan az állami foglalkoztatási szeÍv á|tal álláskeresőként
nyilvantaľtott személy,

- aktív koruak eIIźtásábanľészesül,
- időskoruak jaradékában részesül.

A 2014, december 31-i ađatok a|apjan a szociális étkeztetésben részesülők száma:
616 fó.

Äz étkezés decembeľ 31-én:ben részesülők iovedelem szerinti 20r4
itivedelem (Ft) étkezésben ľészesülő (fő)

0 - 28.500 299
28.500 - 57.000 r42
s7.000 - 85.000 74
8s.000 - 114.000 49

1 14000 - 5f
616

2.5. Nappali Ellátások

2.5.1. Időskorúak nappali elldtdsa

Az idősek klubja szo|gáItatást igénybe vehetik a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaros kozigazgatási teľtiletén bejelentett lakóhellyel, érvényes taľtózkodási
hellyel, vagy Józsefuáros településszintű bejelentéssel ľende|kezo és életvitelszerűen
Józsefuárosban tartőzkodó időskoru, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló 18.

élętévfüet betöltött személyek.

Az idősek klubjainak engeđé|yezett féľőhelysztlma (kapacitása) összesen 300 fő.

Többségtik egészségi á||apota vagy idős kora miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló személy. onmaguk elIátásáľa részben képesek, de ĺinállóságuk minél
hosszabb ideig történő megtartása érdekében szĺikségtik van a napi életritmust
biĺosító szolgźt|tatásra. A közĺisség meglartő ereje, a csopoľt toleranciája lehetővé
teszi, hogy pszichiátriai problémával ktizdő idős személyek is be tudjanak
illeszkedni. Ezze| megeIózhető, ill. lerövidíthető az egészségügyi fekvőbeteg ellátás
íntézmény eib en tc} ltĺjtt i dő szak.
A nappali ellátást igénybe vevő idős emberek jelentős része évek óta egyedül tölti
mindennapj ait. Az elmagányosodás felgyoľsítja mentális állapotuk romlását. Az
egyediillét mellett jellemzőek a különbtjzó egészségi problémák, melyek súlyosságát
gya|<raĺ felnagyítják. Jellemző egészségi problémák: keringési-, és szív elégtelenség,
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magas vémyomás, cukorbetegség, ízuleti bźnta|mak, érzékszervi kiíľosodás, igen
gyakran ktilönböző pszichiátriai kórképek.

Időskoľrĺak klubj aib an a |étszálmok alakulása
2014.01.01 - 2014.12.3r.

A k|ubok átľragl.étszálma 
^z 

év folyamán 59 fő.

2.5.2. Szenvedélybetegek nappalí elldtdsa

Minden olyan 16 és 65 életév közötti, Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaros
kozígazgatási teruletén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartőzkodási hellyel
illetve települési szintiĺ bejelerrtéssel rendelkező szenvedélybetegséggel küzdő
kéľheti az eLLźtást ak<l:

- absztiĺenciájanak fenntaľtásában kér segítséget,
- ľehabilitáción, vagy hosszabb gyógykezelésęn vettrésń' és segítséget igényel a

reintergáciőjában,
- az addiktív pľoblémfü már megjelentek, đe még nem keresett fel egészségügyi

szake|Iátást,
- szenvedélybetegségben érintett családtag, illetve fiiggők hozzátartozőLk.

Az engedéIyezettlétszám: 50 fő

Az eIIźtźst igénybevevők 90 oÁ-a a|koholproblémával kereste fę| intézményÍinket,
így elsősorb arl az ellźiottak gerinc ét az alkohol okozta dependencia teszi ki.

A20|4. đecęmber 31-i adatok aLapjźn a szenvedélybetegek nappali eIIźLtását 46 fő
Iźúogatta.

2. 5.3. Ertelmi fogyatékosok nappali ellútđsa

ĺzBrte|miFogyatékosok Napközi otthona enyhe és kĺizépsúlyos értelmi séľülteknek
nyújt szolgźitatást.

A Napkĺĺzi otthon eĺgedéIyezett férőhelyeinek száma:20 fő

A 2014. évben ezeÍI nappali ellátást 20 fő vette igénybe, ebből 3 főt megállapodási
szerzó ďés keretében sondozunk.

01.h
ő,

02.h
ő

03.h
ó,

04.h
ó

05.h
ő

06.h
ő,

07.h
ó)

08.h
ő,

09.h
ó

10.h
ő,

11. 12.

Cik|ámen 55 52 50 56 58 58 56 57 57 58 56 56
Napľafoľgó 52 55 57 55 56 57 57 59 57 58 58 58

oszikék 60 61 60 59 60 60 6T 59 60 61 6l 61

Reménysugáľ 60 6I 66 67 65 65 65 6f 62 62 62 63

Víe.otthon 59 60 59 63 65 66 64 65 65 65 65 64

Osszesen 286 289 292 300 304 306 303 302 301 304 302 302
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2.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona (..Ezüstfenvő'' Gondozóház)

2.6.1.,,Eziistfenyő,, Gondołíhdz

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsęfuaros kozigazgatási terĹiletén bejelentett
lakóhellyel, vagy érvényes tartőzkodási hellyel illetve települési szinttĺ bejelentéssel
ľendelkező egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az
átmeneti e|Iźĺtást, akik számźra ĺem nyújtható megfelelő szinbi ellátás a házi
segítségnffitás' illetve más alapellátás keľetein belül nem biztosíthatő.

Az engedé|y ezett ferőhelyek sztnna: 2I fo.

A20I4. évi adatok a|apjźn a GondozóházbanZI fo e||źfiásaľa keľĹilt soľ.

2.6.2. Jelzőrendszeres hdzí segítségnyújtús

Az Ezüstfenyő Goĺdozőhtnbarĺ kerĹilt telepítésre a jelzőľendszeľes házi
segítségnyújtás segélyhívó rendszere. A szolgá|tatttst Józsefuaľos Önkormźnyzata
önként vállalt feladatként bíńositja, mely a saját otthonukban é1ő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetÍik miatt rászoruló időskoru, pszichiźftiai beteg, vagy
fogyatékos személyek részére az onźllő életvitel fenntartása mellett fęlmeľülő
kľízishelyzetek elhaĺítása céLjźlből nyújtott ellátás. A szo|gá|tatás téľítésmentes.

A 2014. évi adatok a|apjan a je|zórenđszeres hĺŁi segítségnyújtást 54-en vették
igénybe.

3. Feladatellátás szakmai taľtalma' módj a, szo|gáltatások foľmái,
köľe, ľendszeľessége

3.1. GyeľmekiólétiKözpont

3. 1. l. Az intézményben folyó szociólís munka formói

- Egyéni tanácsadás, esetkezelés: Gyeľmekvédelmi esetmunka, segítő
tevékenység, melynek soľán egyéneknek, családoknak nffi tunk segítséget.

- Szociális csopoľtmunka: A szociális csoportmunka tervezett, céliľányos szakmai
tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csopoľtokkal közvetlenül
foglalkoznak.

- Közösségi szociális munka: a szociális munkás valamilyen cél ęléľése érdekében
szew ezi a közö sséget e gyüttműködő közö ssé g gé.

3. 1. 2. Az intézmény ben folyó szocilźlis munka do kumentdlds a

A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szo|gáItatás során a GyVt. és a
,,gyźtrrlhatőságok, a teľületi gyeľmekvédelmi szakszo|gźtlatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szervek és személyek által kezelt



személyes adatokľól'' szőllő 23 5 l 1997 . (XIJ,I7.) Koľmrínyľendelet un.,,Gyermekeink
Védelmében'' elnevezésrĺ adatlap rendszeľt haszná|ja.

3. I.3. Gyermekjóléti alapellútás

A Gyvt. 38.$ értelmébęn az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyerÍnek testi,
éľtelmi, érzelmi és eľkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban tcirténő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszéIyeńetettség
megsztintetéséhęz, valamint a gyeľmek csaláđból tĺjrténő kiemelésének a
megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével, gondozással, ellátások
közvetítésével, szolgáltatásként, vagy szeÍvęzo tevékenységgel, az ellátásokhoz való
hozzájutás biztosításával kell nýjtani (a személyes gondoskodást nyujtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mfüĺjdésük feltételeiľőlszóló 1511998. (IV.30.) NM rendelet 6. $).
A Gyeľmekjóléti Központ a|apszolgźtltatásaí kiterjednek Budapest VIII. kerület
Józsefü aľosban életvitelszeriĺen élő valamennyi gyermekľe.
A Gyeľmekjóléti Központ a |5lI998. GV.30.) NM ľendelet 8. s - 24. $-ban
meghatározottaknak megfelelően az a|ábbi alapszolgáltatásokat nyujtja Budapest
Fővaro s VIII. keľĹilet Józsefu aľo s lakosságĺának.

3, 1.3. ]. Tájékoztatós, infoľmációnyújtás

A Gyeľmekjóléti Kĺlzpont tájékoztatja a gyermekeket és a szn|ojét mindazon
jogokľól, támogatásokľól és ellátásokľól, melyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének bińositésáva|, a családban töľténő nevelkedésének
elősegítésével.

A tĺímogatásokhoz, ellátásokho z v a|ő hozzájutás segítése érdekében a Gyermekj óléti
Központ munkataľsa segítséget nyrijt a gyeľmeknek vagy sziilőjének kérelme
előterjesztéséhez, illetve kezdeményezi tĺĺmogatás megá|Iapitását az illetékes
hatóságokkal.

A Kĺizpont tájékoztatja a szĺJlőt vagy gyeľmeket a családtervezési, pszíchológiai,
nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsađás igénybevételének
lehetőségeiről, cé|jarőI és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyujtó
felkęresését.

Válsághelyzetben lévő vaľandós anyát tájékońatja az ót és a magzatot megillető
jogokĺól, támogatásokĺól és ellátásokľóL, az ezek'hez valő hozzájutás lehetőségeiľől,
az esetleges ĺiľökbeadás lehetőségeiről.
A családgonđozók szorosan egyĹittmfüödnek a védőnői hźiőzattal', valamint a
kőrhźľ;ak szociális munkásaival a Gyermekjóléti Központ kőrhazi szociális munkása
kĺizreműkĺjdésével.

A Gyermekjóléti Központ által biĺosított valamennyi ellátási formáľól iďormációs
anyag, valamint az intéznény honlapj abińositja a széleskönĺ tájékoztatást a keľiilet
lakossága szźtmáta.
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3.1.3.2. Szabadidős programok

A Gyermekjóléti Központ heti rendszerességgel a gyermekek számźta szervez
szabadidős tevékenységeket. Pľogramjaink a családban jelentkező nevelési
problémfü és hiányosságok kĺĺros hatásait enyhítik, illetve aĺehéz anyagi helyzetben
lévő gyermekek számára teremt lehetőséget aszabadídó hasznos eltöltéséľe.
A Gyermekióléti Központ hosszú távű cé|ia a progľamok bővítése, az e||tiottí
csopoľtok sajátosságainak Íigyelembe vétele, az adekvát, és speciális cé|zott
progľamok indítása.

3.].3.3. Jelzőrendszer műkaúetése

A Gyeľmekjóléti Központ a gyermekek veszé|yeńetettségének megelőzése
érdekében aveszé|yeńetettséget észlelő- és jelzőrendszeľt mfüödtet. A Gyvt. szeľint:

,'a veszé|yeztetettség olyan _ magatartás, mulasztás vagy köľiilmény k<jvetkeztében
kialakult _ áI|apot, amely a gyermek testi, éľtelmi, érzelmí vagy erkölcsi fejlődését
gáto|j a v agy akađźiy ozza.

Az észlelo és jelzőľendszer lehetővé teszi a gyeľmekeket veszé|yezteto okok
fe|ttűását, valamint az egyes gyermek veszé|yeńetésének időbeni felismerését.
Az ész|eLő és jelzőľendszer keľetein belül ťrgyelemmel kíséľi a településen élő
gyeľmekek életkĺjrĹilményeit, szociális helyzetét és a szolgáltatások, ellátások iranti
igéný. Az innen származő adatokat nyilvantaľtja és a jogszabźiyokban rogzitett
módon haszná|jafel,
Az ész|ę|o és jelzőrendszer tagsaitő| érkezo jelzéseket fogadja és a veszélyeztetettség
mértékéhez' valamint a család szfüségleteihez igazođő intézkedéseket tesz.

A j elzőrend szer tagai..
- Egészségiigyi intézmények; hźziorvosok, védőnők, szakosított egészségügyi

íntézmény ek, kóľhĺĺzak
- Szociális ę|Iátő intézmények; bĺjlcsődék, családsegítő szolgálatok,

gyámhatóságok, gyámhivďalok, gyeľmekotthonok, TEGYESZ
- oktatási intézméĺyek; óvodak, iskolák, ktizépiskolak, kollégiumok, nevelési

tanácsadó
- Rendészeti, igazságiigyi szervezetęk; rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogő

feltigye1ők
- az á|dozatsegítés és a kaľenyhítés feladatait eIIátő szęwezetek
- a menekülteket befogadó állomás, a menękültek átmenetí szá||ása
- a javítőintézet,
- agyermekjogiképviselő,
- a munkatigyi hatóság,
- Civil szervezetek, egyházak, minden olyan civil szervezet, ame|yek célcsoportjai

a gyermekek.

3.1.3.4. Védelembevétel

A GyVt. 68. $ (1) bekezđése alapján a védelembe vétel esetén a Gyermekjóléti
Központ vezetőjejavaslatot tesz a védelembe vétel elrendeléséľe, és a kiľendelendő
családgond oző szemé|y ére.

22



A kiľendelt családgondozó a véđelembe vételt elľendelő határozat jogeľőre

emelkedését k<jvetően készíti el a gondozási-nevelési tervet, a vonatkozó adatlapon,
amely tartaImazza a veszélyeztető kĺjrülményeket, az e|étenďo vá|tozásokat' a
feladatokat, a fe|adatok végrehajtásában tészt vevő személyek és intézmények
megjelĺilését.
Védelembe vétel esetén a családgondozó a gyermek gondozását-nevelését
folyamatosan figyelemmel kíséri, szfüség szeľint a gonďozási-nevelési teľvben
rogzitett feladatok végtehajtását e|Ienőrzi, a gyeľmeket és szü1őjét tźlmogatja
támogassa a feladatok végrehajtásában, ha sziikséges, a gonđozási-nevelési tervet
módosítja módosítsa. Sikeľtelen védelembe vétel esętén, a családgondozó javaslatot
tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.
Védelembe vétel felülvizsgźl|ata során a családgoĺdoző tájékoztatja a (mfu nem a
jegyzőhoz tartozik) jegyzői gyrĺmhatóságot az addigi eredményekĺől, problémĺĺkľól,
és indokolt javaslatot tesz a védelembe vétel megszĹintetésére, vagy fenntartźsáľa.
vagy egyéb gyermekvédelmi intézkedésre.

3.1.3.5. Családból kiemelt g,lermekek, visszahelyezésük a csalódbą

A Gyeľmekjóléti Központ vezetője inđokolt esetben, ha az <inkéntesen nffitott
alapellátás és az esetlegesen elrendelt véđelembę vétel nem elegendő a gyermek
veszé|yeńetettségnek elhálrltásźra' javaslatot tesz a gyríľnhivatal felé a gyeľmek
családból t<ĺrténő kiemelésére, elkészíti az erÍę vonatkozó javas|atát.
A Gyermekjóléti Központ a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezését segítő
családgondozástvégez a gyámhivata| á|taI elfogadott egyéni elhelyezési terv aLapjźn.
A Gyeľmekjóléti K<izpont csaláđgondozőja egyiittmúködik a Fővárosi TEGYESZ
illetékes szakértői csoportjával, minden esetben részt vesz a helyezési, és

kap c so lattart ási értekezl eteken.
A gyermek átmeneti nevelésbe, i11. nevelésbe vételének felülvizsgźiata soľán a
családgondoző tájékońatja a gyĺĺmhivata|t atapasztalatairóI. A nevelésbe vétel soľán,
a gyermek szakellátásba keľülését kĺivetően felveszi a kapcsolatot a gondozási
hellyel.
A Gyermekjóléti Központ családgondozőja a családjába visszahe|yezett gyermek
utógondozását a gyámhivata| hatźtrozata alapjarl lárja el, együttműködve a
gyeľmekotthon, a nevelőszülői há|őzat, illetve a szakszo|gálat utógondozőjáva|.

3.1.4. Kíegészítő szolglźltatdsok

A kiegészítő gyermekj őIétí szolgáltatások a gyeľmekj ő|éti a|apszolgáltatások mellett
biztosítandóak. Illetve a Gyermekjóléti Központok részéte meghatátozotl
kľitéńumok megléte esetén kötelezőek.

3.1.4.1. Gyermekeket érintő kiegészítő szolgóltatások

- családteľvezési, pszichológiai, nevelési, egészségiigyi, mentálhigiénés, jogi és

kĺíľos szenvedélyek megelőzését cé|ző tanácsadásokhoz való hozzájutás
megszeľvezése i l lętve ezek biztosítźsa,

- konfliktuskezelő szolgá|tatás (pl. mediáció) biztosítása vagy az ahhoz való
hozzájutás me g s zervezé se,

- a helyettes szĹilői szolgá|at szervezése, működtetése, a ferőhelyek nyilvántartása,
- a gyeÍmekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztositása,
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- segítségnyújtás a nevelési, olĺ:tatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak
ęIlźtásźhan.

j.].4.2. Tanácsadási szoĺgáltatások

- Jogi tanócsadás
A Gyermekjóléti Központ jogásza tanácsadást, felvilágosítást tud nyújtani
gyermekekkel kapcsolatos j ogi kéľdésekben.

- Pszichológiaitanócsadás
A Gyermekjóléti Központ pszichológusa a gyeľInekjóléti szolgá|tatźls keretében
segítő, tanácsadó tevékenysé get v égez gyermekek, szülők részére.

- Fejlesztőpedagógiai tanócsadás
A Gyeľmekjóléti Központ gyógypedagógusa a gyeľmekjóléti szolgá|tatás
keretében segítő, tanácsadó tevékenységet végez sztilők részére, gyermekek
számźra fej lesztő foglalkozásokat nýjt.

3. I.5. Speciúlis szolgúltatúsok

3.1.5.1. Kórházi szocióĺis munka

CéIja a kőrházakkaI való kapcsolattaľtás, a kőrhź.zbő| érkęző jelzések fogadása,
intézkedések kęzdeményezése. Krizishe|yzetben levő varandós anyák, újsziiltĺtt
csęcsemők hazagondozása. Célja továbbá a he|yi kőrhazi védőnővel valamint
korházi szociális szakemberrel tĺlľténő együttmfüödés, koordináló szerepk<iľ a
nőgyógyászati- szülés zeti osztá|yon és gyermekosztályon.

3'].5.2. Kapcsolatügyelet

Kültjn éIő, elvált sziilőknek helyszínt biaosítunk arÍa) hogy gyermekével a
kapcsolatot tartsa. A szo|gá|tatás igénybe vétele józsefuáľosi taÍtőzkodással
rendelkezőknek lehetséges. A kapcsolattartási ügyelet cé|ja, a gyermek és a
kapcsolattartásra jogosult sziilő vagy más kapcsolattaľtásľa jogosult személy szźtmára
a taIáIkozźlsra, egyiittlétľe alkalmas semleges hely biztosítása.

3. ].5.3. Utcai szociális munka a lakótelepen élő fiatalok számára

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet7lA. $ szerint azutcai és lakótelepi szociális munka
célja a magatntásával testi, lelki, ételmi fejlődését veszé|yeńető, a szabadidejét az
utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéľől
önkényesen e|távoző, vagy gondozőja źita| a lakásából kitett, ellátás és felügyelet
nélkiil maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére töľténő visszakerülésének
elősegítése, sztikség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédęlmi
gondo skodásban részesítésének kezdem ény ezése.
Az utcai és lakótelepi szociális munkát anyári napkozi, atźlboroztatás' a gyermekek
számálra szervezett szabadidős tevékenység, valamint tanítási időszak alatt a BRFK
Bűnmegelőzési osńáIya źt|ta| szervezett ,,Interaktív Police és Fiatalokat Védő
C soport'' elnevezésű pro gramj ában való részvételünk biztosítj a.

3. ].5.4. Gyermekjóléfi Kazpont készenléti szolgálat
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Cé|ja a Gyeľmekjóléti Központ nyitvataľtási idején túl felmeľiilő gyeľmekvédelmi
Wízíshe|y zetekben történő azoĺlnali se gítsé g, tanácsadás v agy táj ékońatás nffi tása.
A készenlétben lévő munkatiírs szakszeru segítséget tud nffitani, vagy ilyen
segítséget tud mozgósítani. A készenléti szo|gźtlat telefonján a segítséget kérő
gyermek, szülő kapcsolatba léphet az igye|etes munkatarssal és segítséget, tanácsot
kaphat pľoblémái rendezéséhez. Knzishelyzet esetén azonnali segítséget, támogatást
nyújtunk, illetve segítséget mozgósítunk.
Készenléti telefon: 06130.493.|925

3']'5.5. Iskolai szociális munkn

Az iskolai szociális munka keretében ĺjnként vźilalt feladatként 20|4-tő|
IntézményÍink családgondozőirendszeresen személyesen felkeresik a kerületben lévő
általanos iskolákat. A munkataľsak elsődleges fęladata az intézmények közötti
kommunikáció gördülékenyebbé tétele, a ktjlcsĺinĺis tájékoztatás a jogszabá|yi
változásokról, valamint az osztá|yfőncikök naprakész tájékoztatása a családgondozók
csaláđdal tĺjľténő egytittműködéséről.

3.2. Családseeítő Központ

3.2.1. Áualdnos segítő szolgdltatós

Általános segítő szolgźitatás keretében fęladat a lakosság szociális és mentálhigiénés
he|yzetének figyelemmel kísérése, az ísmétlődően előforduló problémák okainak
jelzése az illetékes hatőság, illetve szo|gźitatást nýjtó szerv felé.

A terĹilet sajátos pľoblémáinak megoldása, a humanjellegű civil kezdeményezések
támogatása és ösztötuése, az önkoľmźnyzat kötelező feladatanak nem minősülő
ellátások megszeľvezése, tĺj szociális ellátásolďspeciális ellátások bevezetésének
kezdeményezése.
Mentális és szociális válságkeze|és (l<rízisintervenciő), az egyének és csaláđtagok
kapcsolatkészségének javitása, pszichológiai, egészségügyi, jogi és iigyintézési
tanácsadáshoz va|ő hozzźférés segítése, a szolgźitatáshoz kapcsolódó kĺjzéľdekű és

megJlatźrozott célú felajanlások összehangolása, a természetbeni és anyagi
támogatások közvetítése.
Krízishelyzetet, veszélyezettséget észlelő je|zőrendszer múkĺjdtetése, folyamatos
kapcsolattaľtás.
A 2007. éví Dffi( törvény valamint e tiirvény végrehajtdsdról sajllj 301/2007.
(XI.g.) Korm. renďelet alapjdn 2014. 01. Ll-től feladata a menekíiltiłgli hatósúg
últal menekiiltként vagl oltalmazottként elísmert személyek tórsadalmi
b e ille s zk e ďé s é n e k e lős e g íté s e, a me n e k íilt íi gy i h atlí s lźg g a l e gl iitt.

3.2.2. A családsegítés a meghatdrozott jelzőrendszeľ mííkijdtetése körében

- a jelzésre köteles szeľvezeteket felhívja a veszé|yeztetettség jelzésére,
Wízishely zet é szl elé se es etén aZ aff a való táj éko ztatásr a,

- tájékońatja a jelzőrendszeľben részt vevő további szervezeteket és az ellátási
teniletén élő személyeket a v eszé|y eńetettsé g j elzésének lehetősé géľől,
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- fogadja abeérkezettjelzéseket, és felkeresi az énntett személý, illetve családot
a családse gítés szolgáltatásaiľól való táj éko ztatźs érdekében,

- a vęszélyeztetettség, illetve a kĺízishelyzet megsďlntetése érdekében megteszi a
szükséges intézkedéseket,

- az intézkedésr ő| tájékoztatj a a j elzést tevőt,
- folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személý, illetve családot

veszé|yeztető kĺiľtilményeket és a veszélyeztďett személy, illetve család
szociális ellátások iľánti szfüségleteit.

3.2.3. Egyéni esetkezelés, csalddgondozlÍs

Az egyéĺek, családok életvezetési képességeinek megőrzés&e irányuló feladat, sok
esetben tanácsadók segítségével (ogi, pszichológiai, orvosi) töľténik.
A családsegítés a személyes gonđoskodźst végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy egyĹittes munkafolyamata, melynek tarta|ma és męnete íľásbeli
egyĹittmúködési megállapodásban kerül rogzítésre, feltéve, hogy a szakmai
tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssęl nem zárhatő le. A
munkafolyamat az első inteľjú során a kliens szfüségleteinek megáIIapításával és a
pľoblémamegoldó altęmatívźkkidolgozásáva|kęzdődik. A megállapodźstartalmazza
a szo|gáItattrst igénybe vevő személy problémáit, az eléľendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az egyĹittmfütidés módját, a fo|yamatba bevonandó
szo|gá|tatőkat, íntézményeket, a ta|á|kozások rendszeľességét, a segítő folyamat
váĺhato eredményét és alezáĺás időpontját.
A segítő szolgáltatás a kliens otthonában, családi köľnyezetében tett látogatásokon és

a családsegíto szo|gáIatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósulmeg. Segítő munkafoľmĺík ktilclnĺisen a szociális esetmunka, a szociális
csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végzo
személý esetfelelősnek kell kij elölni.
Az ęsetfelelős kíséri ťrgyelemmel, hogy a szo|gá|tatást igénybe vevő személy
problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhętó szo|gá|tatásokat, valamint - a
szoIgá|tatźtst igénybe vevő beleegyezésével - együttmúködik a más szociális és egyéb
szoIgá|tatást nyújtó szo|gá|tatőkkal és intézményekkel. A család tagsura is kiteľjedő
segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskoru
érdekei, speciális szükségletei, helyzete sziikségessé teszik-ę gyermekjóléti
szolgá|tatás biztosítását. Ha gyeľmekjó|éti szolgáltatás biztosítása sztikséges, az
e s etfelelő s me gkere si a gyermekj ól éti szo l gáltatást nffi tó szolgźitatőt, iĺtézméný.

Hátľalékke zelés i s zolgdltatús
A hátralékkezelési szolgáItatás az ađós háztartásźnak adóssága megťlzetéséhez
nýjtott hátralékkezelési tźtmogatás, valamint az adós hźIńaÍtás eľőfoľrásainak
fe|tźLrását, gazďáIkođásának optímalizá|ását és motiváltságának erősítését elősegítő
adósságkezelési tanácsadás. Az adósságkezelési tanácsadás - lényegében - egy
együttgondolkodási folyamat az ígénybe vevővel annak éľdekében, hogy miként
lehetséges az aďősságot minimális mértékrĺre csökkenteni az a|ábbí erőforľások
maximális felhasznźitlsával :
- család meglévő jövedelme,
- természetes támasz (ľokonok, ismerősök) segítsége,
- munkanélküli családtag esetén munkahelykeľesésből és munkába állásból adódó,

esetleg munkanélktili j áradékbóI szérmaző j övedelemnövekmény,
- ľendszeĺes. de nélkülĺjzhető kiadások csökkentése'
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. családtag egészség i áIIapotźúől fiiggő társadalombiztosítási ellátások,
- a család szociális he|yzetéto| függő, nem adósságkezelés típusú szociális

ellátások,
- az eladósodás megelőzését cé|ző tźmogatások (köziizemi díjkompenzáció),
- a család szociális helyzetétő| függő, adósságkezelés típusú támogatások,

segélyek,
- az adósság jogosultjai (közmű-, energiaszo|gćltatők' térsashźnak' stb.) által

nyúj tott kedvezmények (részletfi zetési lehető ség, kamatelengedés).
- A háttalékkeze1ésbęn résztvevő egyén családgondozásban is résá vesz, az

esetek đĺjntő többségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatási- és

mentálhigiénés tanácsadást vesznek igénybe a kliensek az adősságkezelési
szo|gáItatás mellett. A gyermekj őIétí szolgá|tatás, családsegítő szoIgáItatás és az
adósságkezelési tanácsadás egymást kiegészítő, komplex szolgáltatások, a
lakosság a fenti ellátási formfü egyikéből sem szorulhat ki aĺrliaÍt, mert a másik
szo|gáItatźlst igénybe veszi. A lakosság számára lehetővé kelltenni, hogy a fenti
ellátási formfüat együttesen igénybe vęhesse szĹikség esetén.

M en ek iilt/ o ltalmazott iigłfe le k k e l v é g ze tt c s al ú ds e g ítő tev é ke ny s é g
A Csalddsegítő Központ a menekiiltĺigyi hatósdg által menekíiltként vagy
oltalmazottként elísmert, Wil. keriiletÍ illetékességíí személyekkel túrsadalmi
beilleszkedésíik elősegítése érdekében szocíúlís munkdt végez a 2007. évi LW(
tv., valamint e töľvény végrehajtdsúról szóló kormdnyrendelet alapjdn.
Menekíilt és oltalmazott igénybevevő esetében a szocidlís munkús
egyíittműíkijdésének alapja, az iigłfél és a Bevdndoľlósi Hivatal kijztitt létľejiitt
íntegľúciós szerződés, amely alapjdn uz esetfelelős gondozdsí.tervet készít
iigfelével és a terv elkésziiltét ktivetően (az integľációs szerződés megktitésétől
szdmított 30 napon beliil) megkiilďi a Bevúndorldsi és Átlampolgúrsdgi Hivatal
részěre ís.
A szolgúltatóst ígénybevevő részére sziikség szerint segítséget nyújt
munkakeresésben, közintézménybe tiirténő jelentkezésben, illetve a kiiltjnbijző
tanuldsi, nyelvtanuldsi lehetőségek megtalúlósdban is, illetve hivatalos iigłeik
íntézésében.
Tovdbbó biztosí.tja a szolgdltatást igénybevevő menekiilt/oltalmazott személy részére
a Szoc.tv. 64 s @ a-g pontja szerínti csalúďsegítő szolgúltatdsokat.

3.2.4. Tanácsaddsok

A Családsegíto Kozpont ingyenes tanácsadó szo|gźůtatásokat is konetíthet az
igénybevevők felé, egy - egy adott, a szociális munkás kompetencia határźú
meghaladó probléma kapcsán. A tanácsadást egyéb szakemberek, az intézménnyel
kötött megbízási szerzőđés a|apjźn|átjźk el. Ezek a szolgáltatások:
- Jogi tanácsadás: Az ügyeletes, vagy az esetfelelős által, telefonon egyeńetett

iđőpontban keľesheti fe| az igénybevevo a szo|gźiat jogászát. Ez |<lzźrő|ag

tanácsadás r a kor|átozódik, j o gi képviseletet nem j elent.
- Pszichológiai tanácsadás: szükség esetén pszichológus tart fogadóórát az érintett

igénybevevőknek.

3.2.5. A csalddsegítés dokumentdldsa
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A családsegítés szolgáltatásait esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni.
E dokumentációt a szakľnai vezętó illetve a vezeto családgondozó |ega|ább
negyedévenként ęllenőrzi.
A családsegítő szo|gáltatás igénybevétele esętén az egynéI tĺibb találkozást igénylő
segítségnyújtás a külön jogszabályban meghatározott esetnaplóban kerĹil
dokumentáIásta. Az ellátás igénybevételéről az esetfelelős és az ellátást igénybevevő,
illetve tĺiľvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás taľtalmazza a
szolgáItatást igénybevevő személy prob|émáít, az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az egyuttmfüödés módját, a folyamatba bevonandó
szo|gá|tatókat, intézményeket, a ta|źůkozások ľęndszerességét, a segítő folyamat
várhatő eredményét és a|ezźrás időpontját.

3.2.6. Intenzív Csalddmegtartó Szolgúltatós

onkent váIIaIt feladatként az Inteĺuiv Családmegtaľtó Szolgáltatás keľetein belül
szociális munkás szakember által nyújt segítséget kĺízishelyzetben lévő gyerekes
családok szźtmźta hatélrozott ideig. Az iĺtenzív segítség a családok önkéntes
jelentkezése, vállalásai a|apjźn történik, mely feladat el|átása a klasszikus
családgondozőí fe|ađatokon túl akar napi 24 őtás szolgźůatot is jelenthet, melyet a
családgondoző a család körében tölt.

3.2.7. SzocilÍlis étkeztetés - Népkonyha

A Kdzpont a szociális étkeztetést Népkonyha formájában biztosítja. Azoknak a
szociálisan ľászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeľi meleg étkeztetéséróI,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére nem képesek biztosítani koruk,
egészségi állapotuk, szenvedéIybetegségtik, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségĺik miatt.
Az e||átás téľíté smente s.

3.3. Gvermekek Átmeneti otthona

3.3.1. Gyeľmekek Á,tmeneti otthona

3.3.1.1' Á gondozás első szakasza

- A gyeľmek felvétele utan éľtesítjuk az illetékes Gyermekjóléti Központot,
bekérj fü a gyermekvédelmi nyilvántaľtási rendszer szerinti adatlapokat.

- A gyermek pszichológus kollégáva| ta|á|kozik.
- Elősegítjtik a gyermek beilleszkedését.
- Eľtesítjiil<az illetékes nevelési oktatási iĺltézméný.
- Feltéľképezzik a családon belüli kapcsolatrendszeľt, szerepeket és

feladatvállalásokat.
- A szülő vagy törvényes képviselő, a Gyermekjóléti Központ családgondozőja,

megfelelő belátó képességgel rendelkező gyermek bevonásával elkészítjük a
gondozási nevelési tervet, melyben íľásban ľögzítjĹik az átmeneti gondozás
várható időtartarnźt, a gondozás megszrĺnése érdekében vállalt feladatokat, az
együttmfü tidés mó dj át, a kapcso latt artás mő dját é s gyakoriságát.

- Abban az esetben, ha szülő, tĺirvényes képviselő vagy a gyeľmek súlyosan
megszegi, a házfuenđet, nem múkĺjdik egytitt az túmeneti otthonnal, az otthon
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vezętóje megtagadhať1a a megállapodás meghosszabbítását, vagy felbonthatja
egyolđalúan. A felbontás esetén meg kell győződni aľľól, hogy a gyermek
megfelelő körülmények kozé kerül-e és éľtesíteni kell a Gyeľmekjóléti
Krizpontot.

3.3.].2. A gondozás második szakasza

A Gyeľmekek Atmeneti otthonanak elsőđleges céLja a gyermek szakellátásba
keľĹilésénęk megelőzése, és a családba t<jľténő visszakeľülésénęk elősegítése. Az
átmeneti otthon munkataľsai a következő alapelvek alapjźn végzik gondozási
nevelési tevékenységtiket :

- Gondozás és nevelés egységének elve: a gondozás és a nevelés egymást kiegészítő
tevékenységként jelenik meg a szakmai munkában, az otthoĺ mrrnkatáľsainak ezt
messzemenően fi gyelembe kell venni.

- Eevéni bánásmód elve: a gyermek testi, lelki, szellemi, érzeLmi állapotát és

szociális hátteńt figyelembe véve meleg szeretetteljes odafordulással gonďozzźk a
gyermekeket.

- Állandóság elve: a gyeľmekekkel fogla|koző szakemberek gyakori cseréje a
környezet gyakori váLtozásai csĺikkentik az érzę|mi bińonságérzetet. A
gyermekekkel hosszabb ideig foglalkoző személyek és a stabil környezet ntjvelik
a biztosságérzet kialakulását. Ennek okĺán azlÍőbbi stabilitásľa kell tĺjrekedni.

- Aktivitás és önállóság segítségének elve: abiztonságos és tevékenyégľe motiváló
köľnyezet megteremetése a prőbá|kozáshoz elegendő idő biztosítása, a gyermek
ö'szt<jnzése, megnyilvĺánulásainak elismerő, tźlmogatő, az igényeik'hez igazodő
segítése, a gyermek felé iľanyulő szeretet, az e|fogadás és empátia fokozzák az
aktivitást és az onźlILő ság irźnti v ágy at.

- Rendszeľesség elve: az ismétlődés, tájékoződási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot eredményez a ĺapí események soľában, növeli a gyermek
biztonságérzetét.

- Fokozatosság elve: a gyermek új helyzethezvalő fokozatos hozzźlszo|<tatása segíti
alkalmazkođćsát, a vá|tozźsok elfogadástń, az ilj megismerését, a szokások
kialakítását.

- Egységesség elve: a gyermek életébęn szerepet jensző szakembeľek a köztiik lévő
személyiségbeli különbözőségek tiszteletbęn tartźsávaI a gyeľmek elfogadásában,
ĺintevékenységének binositásában egyetéľtenek az alapvető eľk<jlcsi noľmákat
egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymásh oz kozelítĺk,

. Pozitívumokľa való támaszkodás elve: A nevelés a|apja a pozitív
megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.

- Másság elfogadása (etnikai, vallási, nemzeti hovatartoztts,vi|ágnézet stb.)
- Gvermeki és szülői joeok tiszteletben tartása. figyelembe vétele.

Mindezen alapelvek figyelembevételével aÍÍa töľeksziink, hogy a gyermekek
életkoruknak me gfelelően optimáli san fej lő dj enek.
A családgondozó rendszeres időköz<jnként személyesen konzu|táI a szĺilőkkel,
tĺiľvényes képviselőkke|, Egyeńetik a gyermek érdekeinek figyelembevételével a
szfüséges teendőket. Munkája soľán eľősíti a szülők éľtékľendjét, felelősség és

kĺitelesség vállalását annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a
csaláđjába.
A gyermekekĺől havonta készít jeIlemzést, fi gyelemmel kíséľi tanulmányait.
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Szoros kapcsolatot tart az illetékes Gyeľmekjóléti Központ családgondozőjával, az
oktatási nevelési intézményekkel.
A goĺdozźls e szakaszźlbank<tajzolódik, hogy a gyermeknek belátható időn belül van
e lehetősége a családba való visszakerülésére, szfüséges-e a gondozási nevelési
tervben foglaltak módosítása, a gonđozás vaĺható idő tartamanak meghosszabbitása.
Mindezeket figyelembe véve a családgondoző megleszi szfüséges intézkedéseket.

3.3.1.3. A gondozás harmadik szakasza, átmeneti gondozás megszűnése

optimális esetben a gyeľmek átmeneti gondozásának ideje a|att megsďlsĺik az az ok,
ami az elhe|yezést indokolttá tette. A gyeľmek rendezett családi körülményekkozé
kerülhet vissza. Az źńmeneti otthon munkataĺsainak fel kell készíteni a gyermeket és
a sztilőket a bekövetkezo váItozásokľa, és elő kell segíteni a haľmonikus családi élet
kia|akitésźĺt. Ennek érdekében a családgondozőnak figyelemmel kell kíséľnie acsaláď
sorsának alakulását külön<js tekintettel a snjlő gyermek kapcsolataľa.

A család és a gyermek élete a gondozás ideje alatt úgy is alakulhat, hogy nincs mód a
családba való visszahelyezésre. Ebben az esetben meg kell tenni a szfüséges
intézkedéseket, hogy a gyeľmek számfua legmegfelelőbb gonđozást ĺeve|ést nyújtó
helyre keľülhessen. A gyerekkel foglalkozó gyeľmekfelügyelőknek, nevelőnek,
családgondozőĺak fel kell készíteni a gyeľmeket az életében bekövetkező
változásokľa (ellátogatunk a számźtra kiválasztott Gyeľmek és Ifiúsági otthonba,
biztosítjuk a nevelős^iIők szźnnźna a gyeľmek megismerése érdekében a
látogatásokat).
Az átmeneti goĺdozás megszrinéséről minden esetben írásban is tájékoztatjl:k az
illetékes Gyermekj óléti Kĺizpontot.

A gondozás _ nevelés elkÍiltjnített szakaszainál kĺjvetendő progľamot kizárőIag
azokban az esetekben célszęrű maľadéktalanul megtartani, amikor gyermek hosszabb
ideig tartőzkodik az otthonban.

3.3.2. Krízislakások

Feladata, az átmenętileg hajléktalanná vált családok részére lakhatás biztosítása. A
kľízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget nýjtunk életvezetésiikhöz,
segítiink a hajléktalanság megelőzésében ezze| tttmogatást nyrijtva az oná||ő otthon
megteremtéséhez.
A szállásadó (JSzSzGyK) szociális, mentális és jogi segítségnyrijtást biztosít a Lakók
számára, valamint teljes egészében fizeti a lakás fenntartásénak ígazolt közĹizemi
kciltségeit.

3.4. Házi segítségnyúitás és Szociális étkeztetés

3.4. 1. Hdzi segítségnyújtlÍs

A hází segítségnyújtás módját, formźĄtń, gyakoriságát az intézményvezeto á|tal
kiállított igazoIźs a|apjén, az ellźÍott sztikségleteinek figyelembe vételével kell
biztosítani.
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A hźvi segítségnyújtás igénybe vételét a kére|mezőn kívĹil a háziorvos, a körzeti
ápolónő, szomszéd, stb. íľásban, v agy telefonon j e|zi a szolgálatnak.
A bejelentett igényeket (név, cím, elérhetőség), nyilvtntartó lapon kell rögzíteni,
melyet az ellátź.s megkezdésekoľ fel kell tölteni alllźnyző adatokkal és az

,,Ellátásban ľészesülők'' dossziéban |eťuzve kell taĺolni. Amennyibenaz eLlátást nem
vette igénybe a kérelmező,ĺyiIvźntartő adat|apjźú, az,,EIIźúást nem igényelt''
felirattal ellátott dossziéban kell elhelyezni.
A jelzést követően a legľtividebb időn belül, đe legkésőbb 48 óľrán beltil a gondozási
csopoľtvezető - lehetőség szeľint a leendő gondozónővel _ felkeľesi a kérelmezőt
lakásĺán.
A kérelem benyújtását kĺivetően, a goĺdozási csoport vezetője felkeresi a leendő
ellátottat lakásán, előgondozás és tájékoztatás céljából, és átadja az orvosi
igazoláshoz, jĺivedelem nyilatkozathoz szfüséges nyomtatviíný, valamint kitĺilti a
gondozási sziiksé glet me gźtI|apitás źůlo z szĹiksé ge s adatl ap ot.

Az oľvosi igazolás valamint a jövedelem ĺyi|atkozat leadása után a csopoľtvezetó az
igénylővel megállapodási szeruođést köt az intézmény képviseletében, melyben
ľögzítésre kęrul az ellátás kezdő időpontja, téľítési díja és a szo|gá|tatźs 1'artalma.

Az ellátás megkezdése előtt a gondozott adatait,jövedelmét az adminisztráciőt ellátó
kolléganő a számítőgépen rögzíti, a gonđozási szĹikségletről szóló adat|ap a|apjáĺ az
egység szakmaivezetóje megállapítj a az eIlátáshoz szfüséges gondozásí őtźt.

A szociális gondozó a hazi segítségnyújtás során együttmfüddik a haziorvosi
szo|gźiatta|, a gondozás megkezdésekor felkeľesi az ellátott háziorvosát, a
csoportvezetővel egyĹitt, aki bemutatja a gondozót és a szfüséges tudnivalókat
megbeszélik az oľvossal.
Rendszeres kapcsolatot tart a kerület szociális intézméĺyeive|, az ellátott ügyeit
legjobb fudása szerint képviseli.
Nem részesíthető hazi segítségnyrijtásban az) aki mentális állapota miatt ön- és

kozveszéIyes' vagy fertozo beteg.

A személyes gondozási és esetleges ápolási feladatokat, az e|Iátott áů|apotábarl

bekĺjvetkezett vźitozásokat a gondozói munkanaplőban a gondozónak, íIletve az
egyéni gondozási-ápolási tervben is rĺigzíteni kęll' a gonđozók jelzése alapján. A
gondozói feladatot ellátók tevékenységtilaől a2911993.(II.17.) Korm. ľendelet 1. sz.

melléklete szeľinti gondozási naplót v ęzetĺk.

Szociális gondozó szakápolási feladatot nem láthat el.

Gyĺórytornńsz az idősek klubjaiban csoportos tomát, és egyéni győgýomát biĺosít,
a hĺŁiorvos javaslata aLapjtn. Ezt a képviselő testiilet többször módosított
2Il20I1.(IV.I2.) a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a
téľítési díj fizetési kĺjtelezettségről szóló önkormanyzati rendelet módosításaról szóló
9 l 20 I 4 . (III. 1 3 . ) rendelete a|apj źn ingyenesen v é gzi.

A házi segítségnýjtásban részesülőknek egyéni győgytomát biaosít az oryos
utasítása a|apjźn, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az ellátás
megkezdésekor köteles állapotfelméľést végezni, és ań, dokumentálni (fizioteľápiás
dokumentáció). Kötele zó en v ezeti a gyó gýoľna kezelés fo|y amatát.

Feladata külĺ)nÔsen:
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o Csoportos kondicionáló torna idősek szźlmáĺa. Elsődleges feladata a prevenció,
az állapotmegőrzés. Széken ü1ő, á||ő gyakorlatok, egyszeru tornaszeľek
haszĺźtIatáva| (gumiszalag, labda' bot, babzsálk, kendő.) A csoportos
foglalkozások személyiségformáló hatása is jelentős. A csoportos foglalkozás
térítésmentesen vehető igénybe.

. Egészségnevelés, egészségmegórzés,életmódbeli tanácsok.
o Segédeszközök beszerzésében, használatuk megtanításában tanácsadás,

segítségnyújtás.
o Speciális keringésjavító torna (vénás, illetve artéľiás toľna).
. Kooľdinźrciőjavítő torna: a gyakoľi esések ęlkeriilését céIozza a végfagizomzat

ko ordináció s készsé gének fej leszt ése, a jár źsbiĺonság növelése.
o Légzo toma.
o A kézmarruális képességének javítása.
o osteoPorosis toľna.
o Gerinctoma.

Céljaink:

. Gondozási, rehabilitációs' mobi|izáciős feladatok végzése.

. Idősek ĺĺnellátási funkcióinak segítése, megőrzése segédeszközökkel,
gyó gýoľna technikríkkal.

. Életminőség megőrzése mozgásterápiáva|, egyéni életvitel megbeszéléssel,
tanácsadással, kezeléssel.

o Kapcsolattutás házioľvosokkal, kollégákkal, esetmegbeszéIés, közös
munkavégzés.

. Egyéni tanácsadás hozzátartozó, segítő részére.
o Családi és taľsas kapcsolatok erősítése, tźnnogatása, páciens izolácíőjának

oldása.

Gyógymasszőr
Azintézményben 2 fő masszőr |atja el a feladatot. Ebből 1 fő a munkaidő 50oÁ-ban
gépkocsi vezetói feladatot lát el.
Kézi és gépi masszítozést, illetve frissítő masszászt biztosítanak az eIlátottakrészére,
a nappali ellátásban, ahází segítségnffitásban és a gondozőházbanegyaránt.
A masszírozás kiLazítja a merev' feszült izmokat, javitja a vérkeringést. A Stressz,

fáĺađtság, és rossz tartts okońa izomcsomókat feloldj a, ezá|ta| azon kívül, hogy
csillapítjaaf źĄdalmat, jelentősen javitjaaze|Iátottakkozérzetét.

Fodrósz
Az e||átottak igényei szerint keľesi fel a nappali ellátást biĺosító intézményt, a
gondozóhéz lakóit és aházi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. A szolgáltatás
bínosításával az eLIátottakkozérzete javul, megjelenéstik ľendezettebbé válik.
A szolgáltatásért a képviselő _ testtilet által meghatźtrozottjĺivedelemarányos téľítési
díjat kell ťĺzetni.

Pedikíjros
Az e|Iátottak igényei szeľint keľesi fel a nappali ellátást biztosító intézményben, a
gondozőházban és otthonukban a házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat.
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Munkaiđej e S}Yo-barl, segítői feladatot |źú eI (bevásáľlás, győgyszer kiváltás,
ügyintézés).
Nagyon fontos' hogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ellátott járása

fájdatommentes, Iźha źryolt legyen. A szoIgáItatásért a képviselő _ testiilet által
me ghatár ozott j övedelemarányo s téríté si díj at kell fizetĺĺ.

A gondozási csoport vezetője
Hetente két alkalommal, illetve sziikség szeľint munka megbeszélést folýat ahtui
segítségnyújtásban đo|goző munkatarsakkal, és munkájlf,<at az ellátott lakásĺĺn
folyamatosarl, sztrőpróbaszeľiien el|enőrzĺ, melyről íľásos feljegyzést készít. Kĺlteles
résń. venni a vezętoí értekezleteken, az esetleges nehézségekľől köteles
hal adéktalanu| táj éko ńatnl felette sét.

Feladata a gondozott tájékoztatása, a gondozási sztikséglet megállapításához
sziikséges anyagok ĺjsszeállítása, tovźlbbítása, az intézményvezeto vagy az áItala
kijelölt szemé|y tészéte, a gondozottak személyi dokumentációjának naptakész
v ezetése, a statisztikák, kimutatások hatlĺľidőre töľténő elkészítése.
A csopoľtvezető az ellátottról szociális anamnézist készit, melyben folyamatosan
vezetiaze||átotttĺI|apotźharlbekövetkezettváltozásokat.
Az e||átotĺak érdekében a csoportvezetők kapcsolatot taľtanak a kőthź.zi szociális
nővérekkel (Péterffy Sandoľ utcaikőrház, Pszichiátriai Klinika), valamint a fentieken
ttl az ellátásľa szorulót kezelő báľmelyik kőthźz, vagy Személyes gondoskodást
nyuj tó szociális intézmény munkatársával.

Adminisztrátor
Rĺigzíti a számítőgépen az ellátott aďataít, e||erĺorzi a jogszabá|yokban meghatározott
nyomtatványok meglétét, az ellátott papíľ alapú anyagáú, gépi rogzítés után

szignőjával \źtja e|, majd továbbítja felettese ľészére. A házi segítségnyújtásban
részestilő ellátottakĺól nyilvantaľtást v ęzet.
A térítési díjak, a látogatási számok illetve a gondozási őtźi< név szerinti
nyilvantaĺtása számítógépen töľténik, melyet az adminisńrátor végez. Naponta
rógziti a gondozónőklźúogatási szźtmát és a gondozásraforđított időt, melyről hónap
végén kimutatást készít felettese részére, ęz a kimutatás az állami normatíva
igénylésének a|apja, melyet negyedévente, a megađott időpontban ktjteles
elkészíteni.
A gondozónők által beszedett étkezési téľítési díjakat, könyvelés utźn azlntézmény
számLźljára fizęti be. A térítési díj átvételét a gondozőĺo nap|őjélban a|áirásźya|
igazo|ja, a naplóban felvezetésre kerül a szám|a száma, összege és az átvétel

időpontja' az átvevo aIáírása.
Az adminisztľátor havonta kimutatást készít a térítési díj hátralékról és a
csopoľľvezetőn kereszttil intézkedik az elmaradt térítési díjak beszedéséről, valamint
ajánlott levélben, vagy postakĺinyvben dokumentálva felsző|ítja az e||átottat

hátralékanak rendezésére.

Házi segítségnyújtós
A hźLzi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan _ az źi|apotfelméľést
követően - egyéni gonđozási tervet készít a segítségnýjtást végző. Amennyiben a

háziorvos véleménye aIapjánápolási feladatok ęIIátásais sztikséges, a gondozási terv
ápolási terwel egészül kĹ Ahilzi segítségnyrijtás módját, formájźt és gyakoľiságźú'a
szakmai egység vezetője, vagy a gondozás iráĺyítőja a goĺdoztsi tervben foglaltak
figyelembe vételével határozza meg. A szociális gondozó a hazi segítségnyújtás
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soľán egyĹittmfüodik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátással; a héľ'i
oľvosi szolgá|attal, a kĺjrzeti védőnővel, akőrhazi szociális nővérľel, valamint egyéb
egészségtigyi ellátást' vagy személyes gondoskodást nyrijtó szociális intézménnyel.

Az egyes munkaformák és szolgáltatáselemek bemutatása:
(a ,,személyes gondoskodĺźst nyújtó szociális intézmények szakĺnai feladatairól és
miikÔdésük .feltételeiről,, szóló ]/2000. (.7) SzCsM rendelet 5. szómú melléklete
alapján)

A házi s e gíts é gnyúj tás gondozósi tevékenys é gei és résztevékenys é gei :

1. Az ęI|átźtst igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása köľébęn:
1. 1 . információnyújtás, tanácsadás
1 .2. mentáIis támo gatás

1 . 3 . családdal, ismerő sĺikkel való kapcso|afiartás segítése
I.4. az egészség megőrzéséte iľányuló aktív szabadidős tevékenységben való
k<jzremúködés
1.5. tigyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
1.6. segítségnyrijtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
ve szé lyhely zet e|hár ítźls áb an

2. A szęmélyi higiénia megtaľtásában való kĺjzľemfüĺjdés körében:
2.1. mosdatás
2.2. furdetés
2.3. öItöztetés
2.4. ágy azás, tęyhilzás
2.5. inkontinens beteg ellátása
2.6. haj, ar cszotzet ápolás
2.7. szźlj, fog és protézis ápolás
2.8. köľömápolás, bőrápolás

3. A lakókörnyezeti higiénia megtaľtásában való kĺjzreműködés köľében:
3.7. takarítás a lakás életvitelszenĺen hasznźlt helyiségeiben (hálószobábaĺ,
fiirđő szobában, konyhában é s illemhelyi sé gben)
3.2' mosás
3.3. vasalás

4. Ahźlzl'artási tevékenységben való közreműködés körében:
4. 1. bęvásárlás (személyes szfüséglet méľtékében)
4.2. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
4.3. mosogatás
4.4. nlhajavítás
4.5 . kozktÍról, furtkútról vízhordás
4.6. befiltés, tüzelő behordása kźiyhźthoz
4.7. té|en hó eltakaľítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata e|ott

5. Aťlzikai támogatás k<jrében:

5.1. etetés, itatás
5.2.mozgatás ágyban
5. 3. felfekvéskezelésę
5.4. sebellátás
5 . 5 . gyó gys zer kiv áItása, adagolása, szedés ének ellenőrzése
5.6. vérnyomás és vércukor mérése
5.7. hely- és helyzetvá|tonatźs segítése lakáson beliil és kíviil
5.8. kényelmi és győgyászati segédeszközök beszerzésében való közremfüödés,
haszĺźiatbetanítása,karbantartásábanvalósegítségnyujtás
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6. A háziorvos íľásos rendelésén alapuló terápiak<ivetése
7. Sziikség esetén a bentlakásos szociális intézménybe töľténő beköltözés segítése

Személyszóllítás
A kerĹiletben é1ő időseket segíti a szakmai egység által múködtetett szemé|yszáILitás.

Józsefuaros onkormanyzata2010. szeptember |-to|vezettebę az,,Idősbarát Péntek''
progľamot, melynek célja, hogy azon keľĹileti lakosok, akik haziorvosi beutalóval
rendelkeznek, de betegségiikből adódóan csak külső segítségnyrijtással lennének
képesek a Józsefuarosi Egészségügyi Szo|gá|at szakľendelésén, valamint a

Polgáľmesteri Hivatal okmányiroda és Ügyfélszolgá|atí Ügyosztályán megjelenni,
személygépkocsival töľténő szállításukat biztosítja. A kezdeti, péntekekre korlźńozott
szźiLításí iđő további napokkal is bővült az évek során. Ennek keretęin belül az
egység hétfőtől péntekig vá||alja, hogy szá||itást biztosít a szakľendelésekĺe eljutni
kívanó keľületi időseknek.
Mivel a segítséget kérők legnagyobb része egészségügyi á||apota miatt szeretné

igénybe venni a szolgěitatást, nem csak a szakĺęndeléselľe való eljutásban, hanem a
hazaszá||ításban is igyekszünk az idősek rendelkezéséľe állni.
Az érdeklődők telefonon keresztiil jelezhetik igényfüet a szá||ítás irlánt. A rĺjvid
adatfelvétę|, és az időpont egyeztetés után minden esetben telefonon keresztiil adunk
visszaj e|zést az időpont vé gle gesítéséről.

3.4.2. Szociális étkeztetés

Napi egyszeľi meleg ételt biĺosit azo|<nak, a kerületi lakosoknak, akik azt életkoruk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzettik miatt cjnmaguknak, illetve ĺinmaguknak
és eltaĺtottjaik ľészéľe tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Szociális étkeztetés igénybevéte|ére házhozszźů|ítással, nappali ellátást biztosító
intézményben elvitellel (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek klubja,) illetve helyben
fogyasztással, (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek Klubja, ENo) (hétfőtől-péntekig)
van lehetősége ellátottainknak, igényeik szerint. A hétvégi ebéd szombati napon
keľiil kiszállításra, az idősek klubjaiban a héwégi ebédet pénteki napon vehetik át az
ellátottak.
Az éte| egyszer használatos műanyag dobozokban keľĹil kiszállításra, a dobozra
ragasztott címkén feltüntetésre keľül, az ételmegnevezése' a csomagolás időpontja, a

fo gy asztható s ág időp ontj a, i l l etve a do bo zok fő|iáv a| |ezár ásr a keľülnek.
A Baross u. 109., a II. János Pźů pápa tér |7. és a Kisstáció u. I|. szźtm alattí
íntézményekben a nyitva taľtási napokon (hétfőtől _ péntekig) meleg ebéd keľiil
kiszállításľa, badellás rendszerben. A többi klubba, dobozban száIlítjek az éte|t,

melyet a helyben fogyasztóknak megmelegítenek és tálalnak.
Az étkeztetést íntézó ađminisztrátor a változásjelentés füzetben, illetve a

szźlmítő gépe s pro gramb an
. Rögzíti az e||átott adatait, ellenőľzi a torvényben meghataľozott nyomtatvrányok

meglétét, az ellátott papír a|apí arryagźń, gépí rogzítés után szígnőjźxal látja eI,

maj d továbbítj a felettese részére.
o Azétkezésben ľészesülő ellátottakľól nyilvantartástvezet, melyet minden hónap

5-ig, megkiild felettese tészére,
. Naprak észen v ezeti, nyomon követi az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
o Statisztikätkészít.
o Az étkezéssel kapcsolato s nyilvántaľtásokat napr akészen v ezęti,
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Az étkęzési napok szánźrő| hó végén kimutatást készit (hétfőtől _ péntekig,
illętve hétvégi étkezési napok sztma megbontásban) felettese részéľe, ez a
kimutatás az á|Ianí normatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban, összesítve köteles elkészíteni.
A gondozónők által beszedett étkezési és gondozási téľítési díjakat rogzíti és az
Intézméĺy számIźljźra ťĺzeti be. A téľítési díj átvételét a gondozőĺő naplójában
aláírásćwaI ígazoLja, a naplóban felvezetésre kerül a szám|a száma, összege és az
áfuétel időpontja, az átvevó a|áírása.
Az adminisztrátor havonta kimutatást készit a téľítési díj hátľalékľól és
intézkedik az e|maradt térítési đíjak beszedéséről, valamint ajĺínlott levélben,
vagy postakönyvben dokumentálva felsző|ítja az ellátottat hátra|ékának
rendezésére. A hátľalékokľól készült kimutatást továbbítia felettese részére.

A személyi térítési díj összege csökkenthętő, illetve elengeđheto' ha a kotęIezętt
jövedelmi viszonyai ezt indokolttáteszik. A téľítési díj mérséklése, illetve elengedése
az ellátott kérelmére indul, a szakĺnai vezető minden koriilményre kiterjedő javaslata
a|apjźln, az íntézmény vezetőj e dönt.

Az étkezés töľténhet:
- helyben fogyasfua a nappali ellátás keretein belül, klubokban
- elvitellel, a nappali ellátást végzo klubokból
- házhoz szállítással.

3.5. Nappali Ellátások

3.5J. Időskorúak nappali elldtdsa (Időskorúak Klubja)

Nyitva taľtásuk a helyi igényekhez igazodik.
Hétfőtől - péntekig reggel 8 órától |6 őráigtart nyitva'
Szombat- vasárnap és iinnepnap okon zźrv a tart.

Az Időskorúak Klubja szolgáltatásai
- Igény szerint meleg étel biztosítása, helyben fogyasztással illetve elvitellel az

eĺgedé|y ezett férőhely szźlmig.
- Sziikség szeľint az a|apel|átás keretében orvosi tanácsadás megszervezése.
- A szakellátásokhoz va|őhozzájutás segítése.
- Igény szeľint testi, személyi higiéné binositása (zuhanyoző hasznźlat, mosási

lehetőség).
- Az ellátottak mentális tźlmogatása.
- Gyógy-masszőr, egyéni és csoportos gyógýorna biĺosítása.
- Peđiktĺr
- Fodrász
- Hivatalos iigyek intézésének segítése.
- Havonta egy alkalommal háziorvos általi ismeretterj esztés, tájékońatás.
- Szabadidős progľamok szeľvezése (napi- hetilapok, könyv, TV-nézés,

kirándulás, DVD, f,rlmvetítés, taľsasjátékok, irodalmi, zenés délutánok,
vetélkedők, szakk<iľĺik szervezése, közos rendezvények a többi klubbal,
testvérklubokkal, onszerv eződő csoportok tźrĺogatása a klubokon belül).
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- Igény és lehetőség szerint egyéb téľítésköteles szolgáltatások szęrvezése
(p1. kultuľális és szabadidős intézmények |tÍogatása, kirríndulások, nyaĺaltatás).

Feladatellátás módszeľe
Egyéni esetkezelés és csoport munka.
A klub koordinátorokaz ellátottak tészére nyújtott szociális szoIgá|tatások formáiról,
rendszerességétol és ídotartamźrő| az 112000. (I.7.) SZCSM rendelęt 10.sz.
melléklęte szerinti |átogatásí és eseménynaplót vezetik. A jogszabáIyokban

meghatźrozottak szerint az ellátást igénybevevővel kozösen, gondozási tervet
készítenek, melyet félévente felülvizsgálnak.

Az e||átottak szociális és mentális gondozása, tervezett és rendszeres tevékenységek
soľán valósulmeg. A klub gondozőnóje, a felvételt kĺjvető egy hónapon belül, állapot
és sziikséglet felméľés után, személyre szóló, egyéni gonđozási tervet készit, az
igénylővel k<jzösen. Az el|átott ťĺzikai - egészségi - mentális állapotából kiindulva,
|áthatővá válnak azok a teľületek, ahol a képességek megtaľthatók ill. fejlesztésre
szorulnak. Érdeklődési köre, pedig a\apja lehet a csoportban való részvételnek,
foglalkoztatásnak, mellyel lehetővé váIík az aktivitás megtartása.

A bĺzto síto tt szo|gáitatás ok fo rm ái
A nappali ellátás az igénybe vevő időskoru személyek egészségi állapotanak
megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
lrĺrrtása éľdekében az a|ábbi szo|gźtItatásokat nyújtja:

Fizikai ellátós:
- létfontosságú személyi szfüségletek kielégítése, személyi higiéné meglartźsa

éľdekében: tusolási lehetőség biztosítása, csúszásmentes köľnyezetben, szfüség
szerint segítséggel. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, előľe egyeztetett
időpontban.

- személyes ruhźnat tisztításáĺak lehetősége: egy daľab automata mosógép áll a
klubtagok rendelkezéséľe, melyet a gondozónő kezel. Sziikség esetén a vasalás
megoldott.

- igény szęrint meleg étel biztosítása.

Mentális gondozós:
a lelki séľiilések megfelelő gondozása (veszteségek feldolgozása), segítségnýjtás a
kömyezettelvaló kapcsolattartásban, |<ĺízíshe|yzetek kialakulásának megelőzése'

Egészségügvi ellátás:
a pľevenció keretében, egészségügyi felvilágosító előadások, rendszeresen testsúly és

vémyomásmérés, szurővizsgálaton való ľészvéte| szervezése helybeĺ, tanácsadás az
egészséges életmódról, a|tematív gyógymódok megismeľtetése' frissítő torna és

masszázs lehetőségének biztosítása.

Foglalkoztatás:
A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásának mege|őzése és az aktivitás fenntartása érdekében az e||tĺottak részére
elfoglaltság biztosítása.

Szabadidő s pr o gľ amo k szerv e zł! s e :
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az ellźtźlst igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya-és társasjáték illetve
tĺimegkommunikációs eszközök biztosítása, színhén|źtogatás, múzeumlátogatás,
kiľándulások és rendezvények szew ęzése.

S e gíts é grylúj t ás ijglinté z é s he z :

hivatalos ügyek intézése, szo|gáItatőkkal való kapcsolatfelvétel támogatása,pénzben-
és természetben adott '|uttatások feltételeinek kĺivetése, nyomtatványok beszerzése,
(szfüség szerínt nyomtatványok kitöltésében segítségnyújtás), ehhez t<jľténő

hozzájutźs intézése.

A klubtagoknak lehetőségtik van évente ľendszeresen az onkormányzat
káptalanfliľedi üdülőjében nyaralni, így a csoport, a k]ub gondozónőinek kíséretében,
felejthetetlen napokat tölthet egyiitt, szép emlékekkel térhet haza.
Kciztisségi rendezvények alkalmáva| _ az előzetesen írásban tĺjrtént szfüséglet-, és
igényfelmérésnek megfelelően - hosszított nyitva taľtással biĺosítjuk a szolgáItatźst.
(Faľsangi mulatság, Névnapok, szĹiletésnapok meglartása, ,,Idősek Világn?Pj&,,,
Kaľácsony, Uj évi mulatság).
Atörvénybenmeghatározoítszolgźitatásifoľmáktérítésmentesek.

3.5.2. Szenvedélybetegek nappali elldtdsa

A szenvedélybetegek nappali iĺtézményében lehetőség szerint olyan programokat
szeľveztink, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a
tarsadalomba, korábbi k<izösségébe való visszailleszkedését, valamint a
szenvedélybeteg-ellátás minél szélesebb kcirben való elérését.
Ennek megfelelően a nappali intézmény progľamjai nyitottak, az intézményi ellátást
i gényb e nem vevő szemé ly szélmźlr a is ho zzáférhető ek.
A szenveđélybetegek nappali iĺtézméĺyének nem feladata az alkohol-, drog- és
egyéb fiiggőségi pľoblémáv a| knzďő személyek egészségügyi gondozása.
Az intézményben szęrvęzęff, fogla|kozások és programok révén törekedni kęII az
életmód-váItonatás ĺjsztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve aziĺtézményben
do|goző terápiás segítők, valamint a vezeto révén sziikség szeľint kapcsolatot kell
tartari az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gonđozást végző
szakemberrel, továbbá a hozzźńartozókkal.

Szolgáltatások
A szolgáltatások a nappali ellátásban az el|átott személyes cé|jaira és egyéni
sztikségleteire alapozva, gondozási terv aIapján, személyesen biztosítjuk vagy
közvetítéss e|, szervezéssel, tanácsadással segítjtik az azo|<hoz valő hozzźĄutást.

o HétÍőtől1éntekig napi egyszeri étkezés (ebéd) igénybevételére, a hétvégi
étkezésre igényt taľtók pénteki napon vehetik át ebédjfüet.
Az étkezés jellege: szociális étkezés helyben fogyasztássa|; szociá|is étkezés
elvitellel

o Szabadidős programok
A csopoľt szintiĺ programok segítenek az egyén szémćra visszatérni a helyi
közösségekbe, új kapcsolatok kialakításában. A szabadidős programok magukba
foglalják a klubokat (filmklub, álláskereső- és mentálhigiénés klub, kézmrĺves
klub, stb.), a re|axźrciőS programokat, rekreációs tevékenységek (kirándulás),
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illetve a mindennapokban a|kalmazhatő tevékenységek (kártya, tv nézés,
taľsasjátékok). A szervezętt tevékenységeken tul fontos, hogy az ellátottaknak
legyen lehetőségiik a szabadon váIasztottpihenési mód alkalmazására(napi sajtó

olvasása, rej tvényfejtés, stb.).

Sząke ll át ós okhoz v al ó hozzáj utás s e gíté s e :

. Infoľmáció nyujt terápiás ľehabilitációs és egészségügyi intézményekről,
azok pontos helyérŕĺl, elérhetőségéről és azigénybęvétęlénęk feltételeiről.

. Tájékoztatás nyujt a bekerĹiléshez egészségiigyi feltételeiről, a
szlxóvizsgálatok helyéről annak lehetőségeiről, és helyéről,

. Kapcsolatfęlvétel kezdeményezése, iđőpont egyeztetés, a kliens mentális,
fizikai áI|apotáĺak megfelelő méľtékű kíséľése, íntézméĺybe töľténő
elj utásanak me gszervezése,

r Ą kezelőorvosokkal való kapcsolattartásra motiválja a klienst, valamint a
kliens ľehabilitáciőjźľrak érdekében a segítő munkatĺíľs is kapcsolatottart a

kezelőorvosokkal.
. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat szervez az ellátottak

részéte.
Hiv at al o s ü g,lek int ézé s ének s e gít é s e

Az eI|átottak tigyeinek intézése az ęIlátott bevonásáva|, kozremuködésével.
Szociális és egyéb típusú (albéľlet támogatás, adomiínyokhoz valő hozzď1utás
(p1.: Vöröskereszt, ĺinkormányzat), (energiafelhasznźiásí támogatás)

támogatásokhoz való hozzájutás ügyintézésének segítése. Nyomtatványok
beszetzése' éttelmezésben segítségnýjtás, támogatts ügyintézésében aktív
segítségnyújtás.
Munknv é gzé s lehetős é gének szervezé s e

Az e||źtźs keretein belül a nappali ellátás munkataľsa segíti az eIlátottakat, hogy
visszailleszkedjenek a munka világába. Ehhez felméri aktuális szociális
he|yzetét, képzettségét, képességeit' valamint távlati céljait. Alláskeľesési
technikfü ismertetésével valamint egyes képességeinek fejlesztésével alkalmassá
teszi az álláskeresésre és a munkavźila|ásra. Motiválja a munkaügyi
kcĺzpontokkal való egyiittmfüödésre.
Élenit,l, e vonatkozó tanócs adás, életvezeté s s e gíté s e

olyan készségfejlesztés, amely a kliensek igényeire és céljaira hangolt és ennek
érdekében a helyi ellátási ľendszer sajátosságait is mozgósítja' Célja, hogy a

szenvedélybetegek nappali intézményében az ellátást igénybevevők váljanak
képessé kül<jnfele speciális tęchnikfü elsajátításával egy produktív életstílus
kial akításár a é s az addikc i ó tn gy ának vi s s z autas í tásár a.

Korrekt tájékońattts, ismeretek nyújtása, szemlélet és attihĺdváltońatás az e|ért
táľsadalmi réteg körében, felvilágosítás' veszé|yeńetettséget feldeľítő
tevékenység, propagandaanyagok, kiadványok készítése, támogató
beszélgetések, ügyintézések, stb.

Speciólis onszeryeződő csopoľtok tómogatása
Az írÍézmény klienskörét is fogadó, szenvedélybetegség lekĹizdése, absztinencia
meglartására szerveződő csopoľtok támogatása, mfütjdésĹik szervezésének
segítése.
Személyi tiszt álko dás, személyes ruházat tisztítós a
A napi életvitel megszervezéséĺ túl fontos hangsúlyt kap a személyes higiénia
megteremtése, elsajátítása is az el|átottaknál. A nappali klub keľetein belül
lehetőség v an aZ ingyenes napi tisztá|kodásra, és mosásra.
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A nappali ellátás keľetein belül a programok bármelyik szoLgáItatást igénybevevő
előtt nyitottak.
Amennyibeĺ az e||źtźst kérelmező nem kér étkezést, a klubtagságéľt nem kell térítést
ťlzetni.

3. 5. 3. Iírulmi fo gł atéko s o k napp ali elltttds a

A k|ub nyitva tartása
Hétköznap 7.00 _ 17.00 őra,hétvégén és iinnepnapokon zárvatart.
A foglalkozásokhétkĺiznapokon 9 _ 15 óľáig tartanak, sztinetek kozbeiktatásával.
Egy--egy csoportos foglalkozáson a kliensek képességeihez mérten 6-10 fős
|étszámb an vannak j el en.
A meglévő ismeretek szinten tartása, új ismeľetek tanitása egyéni fejlesztéssel és
csoportos fo g|a|końatás keľetében t<jrténik.

A klub ĺyiwatartźtsi napokon napi hĺĺľomszori (ľeggeli, ebéd, uzsonna) étkezést
biztosít.

Bizto sított szo|gá|tatás ok foľm ái, kii re, ľen dszeress ége
. Egyéni fejlesztés
o onállóságľa nevelés, szociális készségek fejlesztése
o Készségek, képességek maximális kihasználása érdekében kézmúves, zenei

fog1alkozások
o Egészségtik, eľőnlétiik meglartása, sérĹilésükből adódó esetIeges mozgási

nehézségek enyhítése célj ából mozgásnevelés, gyógyt oma, masszázs
o Közösségi, kultuľális programok szervezése, lebonyolítása
o Folyamatos egyiittmfüödés a sztilőkkel, a tźlmogatő szo|gá|atta|, a táľs

intézményekkel

A klubban folyó tevékenységek, foglalkozások heti, illetve napiľend szerint
töľténnek.
A közösség összetétele igen vá|tozatos - képességeik szempontjából - 3 csopoľtra
oszthatók.
Az épületben lévő helyiségek tĺibb funkciósak, így a foglaIkozások lebonyolításához
rendelkezésre á11: 2 fogIalkońató helyiség, 1 pihenő, illetve foglalkoztató helyiség;
étkező.
A foglalkoztató helyiség ad otthont a gyógypedagógiai foglalkozásoknak:
matematika, íľás, olvasás, szociális tanulás.
A 2. fog|alkońatő helyiségbenhe|yzetgyakoľlatok, valamint az ének, zeĺe, tźnc és
egyéb művészeti foglalkozások (verstanulás, szĺlvés, hímzés, gyongyfüzés), valamint
a gyógýoma foglalkozások helyszíne.
Az étkezoben (padlólap burkolatźnak köszönhetően) a kézműves foglalkozások
zaj|anak: rajz, festés, krepp-papír képek, teľmésképek készítése, üvegfestés,
textilfestés, gipszöntés.
A pihenő szobában gyógymasszźns is biztosított, itt van lehetőség TV, DVD nézésre
észenęhallgatásra,video játékhasznźiatára.
Aház udvarának egy csendes sarkában kellemes keľti köľülmények k<jz<jtt lehetnek a
friss levegőn ellátottak.
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Gyakoriak a külső pľogľamok, séták a keľületben és a kerĹileten kíviil, a
kirándulások, és a kĺjzös ĺyara|ás.

Egyéni fejlesztés
A klubba jaľók mindegyikével készül szintfelméľés (Dr. Giinzbuľg által kifejlesúett
PAC teszt), mindegyikiiknél megtörténik az anamnézis felvétele, illetve
csaláđlátogatás, az ezekből kiďakított kép az egyéni fejlesztési terv aLapja.

Az egyéĺi fejIesztési tervet az érdekelt felek k<izösęn beszélik meg, magát a
fejlesztést a koordinátor irényitja. A fejlesztésęk röviđ távú terveit háromhavonta,
hosszú távú terveit felévente értékelik, sztikség esetén módosítjfü.
A szintfelmérés és az egyéni fejlesztés délelőttönként folyik, a csopoľtos
fo g|a|ko zásbó 1 ki emelve, minden el látottnak.

Személyr e s z ab ot t fel adat ok
A klubban a lehetőségekhez méľten igyeksziink minél nagyobb önállóságot nyújtani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teret adni annak, hogy szerves részťvevői,
a|akitői legyenek a klub életének.
A mindennapi életben számta|aĺ olyan feladat van, amely a zökkenőmentęs
műkcldéshez nélktilcizhetetlen, s amelyet ahozzánk jlĺró fiatalok is eltudnak végezni.
Ezértheti váltásban:
3 ýä1l9 aki segít az asztaIteritésben,
o más pedig aĺľa iigyel, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkendő, szalvéta,
o illetve a viráglocsolásľa.
Az íľltézményben, az udvaron akadnak olyan feladatok, melyeket az ellátottak is el
tudnak végezni és segíti önállóságukat, rendszeres munkavégzéstbiĺosít számukĺa.
Azzal, hogy mindenkinek megvan a külön fe|adata, jelentősen cs<jkkenthetőęk a

surlódások.

Egyéb pľogľamok
A szervezett, irźnyitott foglalkozásokat kĺjvetően a délután fennmaľadó idejében
hímzés, szĺjvés fejleszti a finom mozgásokat, taľsasjátékozás, memória jźfték segítí a
passzív tanulást, kikapcsolódást. A délutáni kĺjtetlen beszélgetés lehetőséget biztosít
a mentálhigiénés feladatok ellátásľa, mely felszínľe hozza a problémákat,
konfliktusokat, így lehetőség nyílik azok orvos|ásźľa.

3.6. Időskorúak Átmeneti Otthona (..Eziistfenvő'' Gondozóház)

3.6.1. Időskoľúak ótmeneti otthona
- Az igénybevevők elhelyezése 1-, 2-, 3 ágyas, fiĺtéssel, világítással és

tisztálkodási lehetőséggel ellátott, berendezett szobában biztosított.
- Napi háromszoľi főétkezés, igény esetén diétás étrend biztosított.
- Textíliával való ellátás biztosított.
- Rendszeres fizikai-, mentális gondozást-, éIetr ezetési tanácsadás.
- Folyamatos gondozőnoi feliigyeletet (24 őrás) biztosított.
- Az egészségi źi|apot helyreállítását és megőrzését cé|ző tevékenység folyik,

mind fizikális, mind mentális kĺjrben.
- orvosi ellátás heti egy alkalommal biztosított, de pľobléma esetén báľmikor

rendelkezésre áll orvosi sesítsés.
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- Rendszeres csopoľtos gyógytoľna, gyógymaszázs szfüség esetén egyéni
gyó gýoľna bizto sított az ellátottak r észér e.

- A főállásban a|ka|mazoÍt fodrász igény szerint felkeľesi a gondozóházat, ezzel'is
hozzźtjźtrulvaagonďozottak jobbkozérzetéhez.

- Havonta pediktĺrtis keresi fel azíĺtézményt.
- Az idősek foglalkoztatása egyéni, és csoportos foľmában töľténik, egészségi

állapotuknak és érdeklődési kĺiriiknek megfelelően (kľeatív szakktlľ, főző
szakkör, ügyességi versenyek, kvíz j átékok).

- Rendszeresek a kulturális rendezvények, tinnepi műsorok.
- A taľsalgókban színes tv, videó, magnó, társasjátékok segítik a szabađidó

kellemes eltĺĺltését.
- A gondozottak tészéte lehetőség van kirándulásokon való részvételre.
- A gondozőhźĺz könyvtaľát minden ellátott igénybe veheti, igény szerint akáľ

felolvasás is biztosított, melyet tea-délutánnal és beszélgetéssel egybekĺitött.
- Aktuális iinnepek megtaľtása, köztis élmények, megemlékezések kovácsoljiík

kĺizösséggé a bentlakókat.

Az SZt. 80. $ - 82. $-ban meghatźrozott átmeneti intézmérlyi elhelyezés a
Gondozőházban életvitelszeľű taľtózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett.

AzŻzistfenyő Gonđo zőházábanszemélyre szóló egyéni gondozási tervet készítenek,
felméľik az ellátott személy ťlzikai, egészségi, mentális á||apotát és ennek
megfelelően megállapítják az egyénĺe szabott gondozási feladatokat, gondozási
célokat és a megvalósításhoz sztikséges módszeľeket.
A pľofesszionális team munka keretében odafigyeléssel, empátiáva|,
kapcsolatteręmtő készséggel, nagyfokú tapintattal _ megvalósuló feladatellátás
eredménye az e||źtást igénybe vevő és a szakszemé|yzet közötti haľmonikus
kapcsolat kialakulása.

Étkezés biztosítása
Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az
egészséges táp|áLkozás kclvetelményeinek megfelelően biĺosítja. Az étkeńetés
keretében haľomszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt -
biztosítunk számukľa. Amennyibeĺ az ę|Iátást igénybe vevő egészségi állapota
indokolja, tészére _ oľvosi vagy dietetikusi javallafta- speciális étkezési lehetőséget
kell biztosítani (pl.: diéta, gyakoribb étkezés). Egyéni kérelmek f,rgyelembe vételéľe
is lehetőség van.

Ruházat, textília biztosítása
A gondozóházbarĺ minđenki használhatj a a saját nlhźzatát, textí|ítljźĺ. Saját ĺuházat
hianyában azintézmény gondoskođíkaz ellátott nhazatźrőI (három váltás ágynemű,
fehémemű, hálóľuha, valamint az évszaknak megfelelő, Iegalább két váltás
felsónůlázat és utcai cipő, vagy más lábbeli).
A gondozóhtz fe|adata a rvhźzat és textília mosása és javítása. Az eL|átottak

személyes ru,házaténak, valamint az ágynemúk tjsztítźsa, karbantartása
mosókonyhában kiilön mosógéppel történik.
Az ágyneműt az iĺxézĺnény bińosítja, ugyanakkor, ha szfüséges személyes
rvhtzattal |atja e| az arÍa rászoľuló ellátottat. A szennyes ruha és ágynemiĺ
összegyűjtéséről valamint atiszta ruha és textília kiadásáról aruhźnat tisztításáról és
javításárő| az intézmény gondoskodik a Hźzireĺdben meghatározottak a|apjtn. Az
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ágynemű cseréje két hetente, ruhźnat cseréje isná|kodás után, illetve szfüség
szerint t<jľténik

Alapápolási, gondozási feladatok
A bekĺĺltozó |akőt]elIátotĺat az irtézmény orvosa megvizsgálj a, ťlzikai, egészségi és

mentális á|lapotát felméri. Ennek a|apjźn a szak'nai vezęto írźnyításával a vezetó
gondozónő és a tĺjbbi team taggal 30 napon belül elkészíti a gondozási teľvet. A
gondozás mindig egyénľe szabott. Az egyérĺ gondozási terv taľtalmazza az ellátott
személy ťĺzíkai, męntális állapotának heIyzetét, az á||apotjavulás, illetve megőrzés
érdekében szfüséges, illetve javasolt feladatokat, időbeli ütemezést. Az egyéni
gondozási tervet jelentős áIlapotváItozásná|, de legalább évente felülvizsgálja a
munkacsopoľt.
Ha az ellátásban részestilő személy egészségi á||apota miatt ápolásra is szorul, a
vezeto gondozónő felveszi a kapcsolatot az illetékęs hozzźÍartozőval i|Ietve az
intézmény megbizott orvosával és kĺjlcsönösen tájéko^arjak egymást az ápolással
egyĺittjáÍó teendőkĺől. Az apo|ási folyamatot az íntézmény szakmai vezetője és a
vezetó gondozónő feliigyeli az orvosi instrukciók alapjarl.
A gondozőházban az el|źtottakkal kapcsolatos eseményekľől, történésekľől, az
elvégzett, illetve e|végzendő tevékenységekľől a műszakot źúadő ápoló ításban -, az
atađő és esemény naplóban- és szóban tájékoúatja a mrĺszakot áNevó ápolót.
A személyi tisztálkođźs az eľľe a célra kialakított - segédeszközze| I<legészitetl _
zllharryzőban naponta, az ę|Iźiott áIlapotátő| függően önállóan, illetve szfüséýigény
szerint segítséggel töľténik. Indokolt esetben a szeméIyi higiénia és komfort
biztosítása érdekében, inkontinencia esetén gondozás keretében az Ęo|ők végzik az
inkontinencia teľmék cseréjét, valamint az o|toztętést.

Az |12000. SzCsM ľendelet 50. $ értelmében az intézmény biztosítja az e|Iéúźst

igénybe vevők egészségügyi elLátását. Az egészségügyi ellátás keretében
gonđo skod ík az igéĺybe vevő
o egészsé gmegőrzését szo|gá|ő felvilágosít ásźltőI,
. orvosi eI|átásźrő| a2. szźtmtĺ melléklet szerinti őraszźlmban, azintézmény orvosa

biztosítj a az el|źtást igénybe vevő egészségi állapotanak ľendszeres ellenőrzését,
az orvosi tanácsadást, az egészségügyi taryyn jogszabá|yokban meghattrozott
szűréseket, a győgyszerrendelést, valamint szfüség esetén az egészségügyi
szakellátásba töľténő beutalást,

o szfüség szerinti a|apápo|ásźről', az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
2011996. (vII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek
kivételével, ennek körében különösen
- a személyi higiéné biztosításaról,
- a győgyszerezésrő|,
- az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetvá|toztatásban. valamint

a kontinenciában való segítségnffi tásról,
- szakorvo s i, illetve stirgő s s é gi e|Iźtásho z v a|ő hozzéýutás aľól,
- kőrhazí kezęl é séhe z v a|ő ho zzájutásfu őI,
- e rendel etben me ghatiíľ o zott gy ő gy szer e|Iźtźtsáró l.

Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségfüet pľeventív
pro gľamok at szerv ez az intézmény :
. orvosi vizsgá|at,tanácsadás, felvilágosítő előadás,
o véľnyomás -, vércukor-, testsúlyméľés,
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. gyógyszerkiadagolás ésbeadás,

Egyéb szolgáltatások
o gyógymassztrzs
o kéz- ésIźhźtpo]rás térítés ellenében pedikűrös által (pediktĺľ)'
o hajvágás térítés ellenében (fodrász)
o csopoľtos és/vagy egyéni gyógytoľna.

A mźlĺ meglévő, vagy kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás
megszervezésével segítik a háziorvoshoz való eljutást, illetve amennyiben indokolt
szakęl látás ho z v alő hozzájutást.

Gyĺógyszer ellátás
Az Ezustfenyő Gondozőház az alapgyógyszet készletbe tartoző gyógyszerekkel
rendelkezik. Az e|Iźrtott a|apgyőgyszet készleten felüli egyéni gyógyszeľefuoI az
ellátást igénylő, illetve hozzátartozój a köteles gondoskodni.
Az a|apgyőgyszet készletet havonta az intézmény megbízott orvosa á||ítja össze, a
szal<rnai vezetővel történő egyeztetést követően.

Gyó gyszereléssel kapcso lato s fonto s tudnivalók :

- gyógyszert az ellátottak csak orvosi utasításra, előíľt aďagbaĺ szedhetnek,
- minden ellátott tészétę egyedileg határozza męg aZ orvos' hogy szfüség esetén

milyen gyógyszereket, mekkora mennyiségben kaphat (p1.: fiíjdalomcsillapításľa,
nyugtatóként, altatóként, epilepsziás nagy- és kis roham esetén, |ázcsil|apitásra,
vérnyomás kiugľás esetén, stb.),

- a győgyszeręlés rendjét és az ebhez kapcsolódó felelősségi köröket íľásban kell
szabźiyozní,

- a vezető gondozónő feladata a győgyszerkészlet rendszeres ellenőľzése, annak
érdekében, hogy a hiánypótlásra keľiiljön, a lejárt szavatosságú, illetve a
for galombó 1 kivont gyó gys zerk észítmény fe|haszĺá|áSra ne kerülhe s s en.

Mentálhĺgiénés ellátás biztosítása
A Gondozőhźz az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő
kĺizösségi programokat szęwez és helyet biztosít egyéb k<izosségi programoknak. Az
intézményi életfoľmához való alkalmazkodás elősegítése, a gondozottak
mentálhigiénés ęllátásának biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójanak
feladata.
A szociális, mentálhigiénés munkatáts a lakók részére biztosítja aszemé|yre szabott
banásmódot. Az esetleges problémákat, panaszokat az éľdekelt személyekkel
haladéktalanul _ egyéni vagy csoportos formában - meg kell beszélni és intézkedni
kell a megoldásukľól.
A mentálhigiéniás munkatiíľs résń. vesz a gondozási tervek elkészítésében és
figyelemmel kíséľi azok megvalósítását.
Az intézmény segíti, támogatja az otthonon beltili kis közĺisségek, tarsas kapcsolatok
kialakulását' miĺködését és fenntaľtását. Minden lakó számára a cé|szeríi, hasznos,
szellemi és szórakozatő iďotoltésre és tevékenység végzésre sokféle foglalkozás ál1

rendelkęzésre.
Az intézmény mentálhi gi énés ellátás keľetében bizto sítj a továbbá:
- aZ ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenrfiartásának feltételeit,
- ahitéletgyakoľlásánakfeltételeit.
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Szocioteľápiás foglalkozások
Lakóink részére idejfü kellemes és kľeatív ęltöltéséhez a mentálhigiénés munkatiáľs
kínál lehetőségeket. A progľamokon való részvéteI ĺinkéntes, amelyeket a lakók
igénye, egészségi á||apotahatźlĺoz meg. A lakók hobby tevékenységet végezhetnek.
A közösségért tenni akarók a műsoľok, tea-délutiínok, kirándulások, stb.

szervezésében is részt vehetnek.

Fizikai tevékenységek: séták, k<jzös toľna szęrvezése.
Készség szinten-taľtó és kľeatív foglalkozások az otthon díszítése, kľeatív
foglalkozások a fi nommotorika szinten tartásźra.

Szellemi és szőtakońató tevékenységek: ľádióhallgatás, TV nézés, olvasás,
felolvasás, zenés előadások, kźlrtya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése,
zeneha||gatás.
A Gondozóhźnkonyvtaľát minden ellátott igénybe veheti.

Kultuľális tevékenységek: kiľánđulások, szíĺlhźzLátogatások, házi ünnepségek: pl.
faĺsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszteľ, névnapok, stb.

Ilivatalos ügyekben való segítségnyújtás
Lakóinknak segítséget nyuj tunk hivatalos tigyeik intézésében:
- segélykérelmek, idős otthoni kérelmek, közgyőgyellátási igazo|vźny

igénylésében való közremúködés.

Éĺékmegőrzés
- A gondozóhźnba való beköltözéskor az ellátott személyes tfugyait magáva|

hozhatja, ezen tárgyak mennyiségét űgy kell megál|apítari, hogy a lakók éjjeli
szekľényében és a ľuhásszekrény 1-1 polcán, fiókjában elférhessen.

Ilyen lehet például:
- személyesrvházat,lábbeli,
- tisztálkodó szerek
- személves használatraszántkisebb eszközök.

- Az otthonba hozott targyakĺól két példanybarl jegyzékkésziil.
- A megőľzésľe _ két tanú jelenlétében _ źiadott értéktźltgyal<ról, illetve pénztó|

letéti nyilvárúartást kell vezetní, s azokat az intézmény páncélszekľényében kell
elhelyezni.

- A megőľzésre át nęm adott pénzért, éÍtéktźIľgyakért az intézmény felelősséget
nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kárigény nem
érvényesíthető.

- Az ellátást igénybevevő nem tarthat magźnźů olyan targyakat és dolgokat,
amelyekkel önmaga, illetve mások é|etét, testi épségé t v eszéIy ezteti.

3.6.2. Jelzőľendszeľes hdzi segítségnyújtlźs

A segélyhívó rendszeľ az Ezüstfenyő Gondozóhazban kenilt telepítésre. A
készenlétet biztosító gondozónő a telephelyen, vagy józsefuaĺosi lakcímén
taľtózkodik. A hívás beérkęzésekoľ a rendszertkeze|ő gondozőnó értesíti a készenléti
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ügyeletben lévő gondozónőt _ amennyiben saját lakásĺán van készenlétben _,

megadja az e||źltott címét, telefonszámát, elmondj a az eLlátottól hallott információkat.
A készenlétben |évo gondozónő haladéktalanul a helyszínľe indul. Nappali
időszakban tömegközlekedéssel, esti _ éjszakai időszakban taxi igénybe vételével. A
helyszínen a segélykéń e||źúźsa utźn jegyzőkönyvet készít, melyet másnap a
goĺdozohźzban lead a muszerész kolléganak. A segélyhívás keretében végzett
segítségnyújtáson túli gondozási tevékenységet gondozási időnek számítjuk, melyért
a segélykérőnek térítésí đijat kell Íizetnie' jĺivedelme szerint.

A s z alcľn ai e gł s é g l é t s z ám a, s z akkép z e tt s é gük :
A jelzőrendszeres hazi segítségnffitást az Ezustfenyő Gondozőházbő| látjuk el,
folyamatos munkarendb en, 2,5 fő közalkalmazottaI.
o 2fő szociális gondozó és ápolói végzettséggel,
. 0,5 fő muszerész-gépkocsivezető végzettséggel ľendelkezik, aki egyben a

készülékek telepítését, karbarÍartását, a rendszeľ feltigyeletét is végzi.

4. Az e|látás igénybevételének módja

4.1,. Gyermekióléti Kiizpont

A Gyeľmekjóléti Központ szolgá|tatźlsai minden kliens részére térítésmentes. Az
ellátások igénybevétęlének módja az ĺjnkéntes alapellátás keľetén bęlül, az eI|źúást

igénylő kezdeményezésére valósul meg. Amennyiben a gyermek védelme az ellrźúás

önkéntes igénybevételével nem biztosított, ilgy a GyVt. az ellátás kötelező
igénybevételét rendelí e|, Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyujtó
gondoskodik a Gfi. 33. $-ban meghatźtrozott tájékońatásrő|, melyről az igénybe
vevő írásban nyilatkozik. Ezt a nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a
Gyermekjóléti Központban rendszeresített un. Együttműködési megállapodásban
togzíti a csaláđgondozó és az igyféI, a szi|ő gondviselő' s a gyeľmek az életkorának
megfelelően.
Hatósági beavatkozás esetén a jogszabźtIy kötelező együttműködést rendelhet el, amit
az illetékes gyámhatósághatározat foľmájában ľendel eI azigyfél és a Gyermekjóléti
Központ szźtmźra.
A Gyermekjóléti Kcizpontnál személyesen, telefonon, emailben vagy levélben
történő megkeľesést kövętően (amennyiben sztikséges azonnal) a Kĺizpont
munkataľsa személyes ta|áIkozást kezdeményez a je|zett személlyel.
A családgondozó az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a gyermek és hozzátartozőja
szźtmźra..
- a biztosított ellátáS tartalmáĺő| és feltételeiről,
- az intézmény źital vezetett nyilvantaľtásokĺól,
- panaszjog gyakorlásának módjĺĺról,
- az ellátotti jogviszony megsziinésének eseteiľől'
- a szo|gáIat házireĺdjéről,
- anő|,hogy az ellátás igénybevétele téľítésmentes,
- a jogosult jogait és éľdekeit képviselő taľsadalmi szewezetel<ĺőI.
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4.2. Családseeítő Központ

A szolgáltatás önkéntęsen, térítésmęntesen vehető igénybe.

Családsegítés
Igénybevételét nem kell íľásban kérelmezni.
A szo|gá|atnál szeméIyesen, telefonon vagy levélben töľténő igénybejelentést
követően (amennyiben szfüséges azoĺlna|) a szolgálat munkataľsa személyes
talá|kozástkezđeményezaprob|émávalhozzáfordulószeméllyel.
A csaláđgondozó az ígénybevétel előtt tźĄékoztatást ađ a jogosült és hozzátartozőja
számáta
- a biztosított ellátás tarta|mtrőI és feltételeiről,
- az íntézmény á|ta| vezetett nyilvantaľtásokról,
- paĺaszjog gyakorlásĺĺnak módjaľól,
- az ellátotti jogviszony megszťľrésének eseteiľől,
- a szolgáIatházkendjéről'
- arről',hogy az e|Iátás igénybevétele térítésmentes,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekĺől.

A j o go sult és hozzátartozój a az igényb evételkor kötele s :

- nyilatkozĺĺ a kapott tájékońatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben
tartásźtrőI'

- adatokat szolgáItatni az intézményben e tĺĺrvény alapjźn vezetett
nyilvantaĺtásokhoz,

- nyilatkozĺi arrőI, hogy a szociális el|átásta való jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a közeli hozzźńartozója személyazonosító adataibarl beállott
változásokat haladéktalanul kozIi az iĺtézmény vezetőj ével.

A családsegítés keľetében végzett tevékenységnek - a szo|gáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak séľelme nélktil - a szfüséges méľtékig ki
kell terjednie az ígénybe vevő ktirnyezetéľe, különösen családjrínak tagjaira. Kiskoru
személyre a családsegítés akkoľ teľjedhet ki, ha a kiskoru családtagjanak ellź,/rźsa a
családsegítés keretében indult, és a kiskoru érdekei - a gyeľmekjóléti szo|gá|tatás

igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Int enzív c s al ádme gt ar t ó s z ol gált atás
A Szolgáltatás kľízishelyzetben lévő gyerekes családoknál történő, a csaIád źltal'
önkéntesen váIIaLt, meghatźrozott ideig taľtó és meghatźnozott célokéľt zaj|ő intenzív
beavatkozás a család életébe. A szolgá|tatás iranti igényt a JSzSzGyK
családgond ozőíná| kell benffi tani.

Szociális étkeztetés - Népkonyha
A Központ a szociális étkeztetést Népkonyha formźljábarl bińosítja azok<nak a
szociálisan ľászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséľől gondoskodik,
akika*"ĺĺnmaguk, illetve eltartottjuk részére nem képesek biztosítani koruk, egészségi
állapotuk, szenvedélybetegségtik, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségtik
miatt.
A szolgáltatźs futnti igényt a JSzSzGyK családgondozó kollégáinál kell benffitani,
folyamatos egyĹittmfüĺldéshez, kĺirnyezettanulmány készítéséhez kötött.
A szoIgáItatás téľíté smente s.
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4.3. Gvermekek Átmeneti Otthona

4.3.1. Gyermekek Átmeneti otthona

A szolgáltatás (átmeneti gonđozás) igénybevétele önkéntes. Az átmeneti gondozás
ideje alatt a szi|o feltigyeleti joga megmaľad. A gyermekek átmeneti otthonába
tĺjrténő felvétel a sziilő, t<irvényes képviselő, a gyermek vąlamint gyermekvédęlmi,
szociális, oktatási nevelési feladatokat e|Iátő intézmények kéľelmę alapján töľténik.
Illetve a gyeľmekvédelmi törvény módosítása alapján védelembe vétel soľán
kĺjtelezhető a snj.|ł5 az átmęnęti gondozás igénybevétęlérę. Miden megkeresést
regisztľálunk. Azokban az esetekben, amikor krízis helyzet miatt kérik, a gyermek
felvéteIét 72 órĺíľa tudjuk biaosítani az eIlźtást. Az ügyeletben lévő nevelő,
gyeľmekfelügyelő vagy gondozőno megköti a megállapodást, elkéri a sztikséges
személyi iratokat, és éľtęsíti az áimenęti otthon szakmai vezetojét' va|anint az
i 1l etéke s gyermekj ó l étí szo|gtitatőt.
Ha a szolgá|tatás igénybevétele nem hatósági határozat alapjan tcjrténik, a gyermek
t<lrvényes képviselője és a szolgá|tatő vęzetője _ az ellátás kezďetétő| számított 15

napon bęlül _ megállapodást kĺit, amely tartalmazza külön<jsen:
- az ellátás kezdetének időpontját,
- az ellátás idótartarnát, amely nem lehet hosszabb külĺjn jogszabályban

me ghatfu ozott mértéknél,
- az intézsnény által nyújtott szo|gźitatásokat,
- az ellátás megszűnésére vonatkoző szabá|yokat.
Az elhelyezést meg kell sziintetni, ha atászoruItság oka megsziinik,vdEY ha a szülő
kéri.

Az źńmeneti gondozás megkezdésekor _ ha az e|őre láthatő|ag egy hónapnál
hosszabb időtartamú lesz _ a gyermekjóléti szolgźltatást végzó családgondozó
bevonásával, a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve haľom
héten belül ęlkészíti a gyeľmekľe vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tewet. Az
egyéni gondozási-nevelési terv kidolgozásźha bevonja a terv megvalósítźsában részt
vevő szakembereket, valamint lehetőség szerint a gyeľmek szülőjét (tĺiľvényes
képviselőjét).

Az Átmeneti otthon igénybevétele térítésmentes.

A felvétel kľitériumai: a megállapodás megkotése az átmeneti otthon házirendjének
szülő, törvényes képviselő, belátó képességgel rendelkező gyeľmek általi elfogadása.
A felvételt kizarő okok:
- a gyeľmek középsúlyos vagy súlyos értelemi fogyatékos,
- a gyeÍmek speciális szfüséglehĺ,
- taľtós beteg, vagy fertőző betegsége van.

Afelvétel menete
A felvételt mege|őzi a családgondozó źl|tal készített első interjú, mely soriín
tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyermek fejlettségéről,
szokásairól, egészségi á||apotárő|, óvodai, iskolai életéľől. Tájékońatjuk a szülőt,
törvényes képviselőt az átmeneti otthon hźľ;irendjéről, napirendjéről, szervęzeti és
szabá|yzatikeretéről.
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Ezt kĺivetően az átmeneti otthon vezetője dönt a gyermek felvételérőI. Abban az
esetben, ha védelembe vétel során kötelezték a családot az átmęneti gondozás

i gényb e vétel ére, a hattr ozatban elő írt feladatokat telj e sítj iik.
Miutrán dĺĺntés sztiletett a gyeľmek felvételéről, megkĺitjfü a megállapodást a
szülővel vagy törvényes képviselővel. Bekérjfü a gyermek arryagźůloz sziikséges
dokumentumokat (lakcím kźrtya, TB kártya másolatok, egészségiigyi kiskönyv,
egészséges orvosi igazotás). Tiszttnnlk, hogy problémáinak megoldásálroz a
gyeľmek átmeneti gondozásán kívül milyen segítségre van sziiksége a családnak. A
szülővel vagy törvényes képviselővel egyĹitt meghatároznlk az egyĹittmúkĺidés
módját és kereteit, a szerepeket és feladatvállalásokat.

4.3.2. Krízislakdsok

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A kľízislakásokba t<lrténő elhelyezésre a JSzSzGyK családgondozói tehetnek
javaslatot _ ęgy előzetesen már kialakított írásos szempontľendszer alapjźn.
Amennyiben a család a megadott szempontoknak megfelel, a javaslat benýjtását
ktivetően várólistrĺľa keľĹilnek, ahonnan a javaslatok beéľkezésének időrendi
sorrendj e szerint keľĹilnek behívásra az e|ső interj ús elbeszélgetésľe.
Az interjú soľán a szakmai stáb felméľi, hogy a család képes lesz-e ezzel az ellátási
foľmával a saját előnyére élni, megtudjuk, miéľt szeľetne felvételt nyemi,
feltérképezzfü, milyen eľősfoľrásokkal rendelkeznek, milyen elképzeléseik és terveik
vannak jövőjiiket illetően, illetve mérlegeljtik, hogy azok mennyire reálisak.
Amennyiben a stáb a család felvétele mellet dönt Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai v ezetője szá||ásszerzó dést köt a lakókkal.
A szeruodéskotés hatfuozott időtaľtamľa _ 4 hőnapta - sző|, melyet kizźtrőLag

megfelelő egyiittmfüödés, illetve a család életktjľülményeinek vźitozat|arlsága esetén

hosszabbífunk meg - de egy év az eIlátás maximált időtaľtama.

A lakóknak a bentlakás ideje alatt a Jőzsefvátosi Önkormźnyzat illetve más kerületi,
vidéki, vagy Főváľosi onkormźnyzat által kiírt lakáspáIyázatokon részt kell vennifü.
A lakók a szźilásszerzóđés éľtelmében annak fennállása alatt kĺjtelezően
előtakaľékosságot folytatnak, melynek havi ĺisszege nem lehet 35.000-Ft-nál
alacsonyabb.
A száL|ásszerződésben foglalt kötelezettségek be nem taľtása esetén a szá|Iásadő a
szerzodést 30 napos hatállyal felmondhatja.

4.4. Házi seeítségnv|iitás és Szociálĺs étkeztetés

4.4.1. Húzí segítségnyújtás

Igénybe vétele önkéntes, az el|ttást igénylő, illetve töľvényes képviselője kérelmére
töľténik. Ha az ellátást igénylő szeméIy cselekvőképtelen, a kérelmet, i||etve az
indítváný _ az énĺtett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve _ a
ttirvényes képviselő terjeszti elő. A koľlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét
a törvényes képviselőjének beleegyezésével Vagy _ ha e tekintętben a bíróság a
cselekvőképességet nem koľlátozta _ önállóan adja elő. A kérelem előterjeszthető

szőban. illetve írásban.
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A kéľelmezőn kívül a htzíorvos, ktlrzeti nővér, hozzátartozó, szomszéd jelezheti
telefonon vagy személyesen az ellátźst igénybe vevő lakóhe|yéhez legkozelebb eső
szociális szo|gá|tatő központ munkatĺársainak. A bejelentett igényeket (név, cím,
intézkeđés, stb.) egy sorszámozott flizetben (elzés fiizet) kell rögzíteni. A jelzéskor a
jelzést felvevő tájékozóđik a teľiileti illetékességet illetően. A jelzést kĺjvetően a
legrövidebb időn beliil, de legkésőbb 5 munkanapon belül a szolgáItatás irányítója _
lehetőség szerint a leendő gondozóval _ felkęľesi a kéľe|mezót lakásan. Segít
kitĺilteni a jöveđelemnyilatkozatot (9lI999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz.
melléklete). Amennyiben az ellátást igénylő vagy a téľítési díjat megfizető más
szeméIy, íľásban vtů|alhatja a mindenkoľi intézményi térítési ďíjja| azonos személyi
térítési díj megťlzetését, a ,,C.I.,, jelű jövedelemnyilatkozatot kell kitc'ltęní. Az
e||átását igénylő felkeresi a hźniorvost az Egészségi źů|apotra vonatkozó adatok
adatlapjával, amennyiben erre ĺjnállóan nem képes, a szociá|is gondozó támogatást
nyújt ebben (9lI999. (XL24.) SZCSM rendelet).
Házi segítségnýjtás igénybe vételekor a szak<nai vezető a jogszabályban
meghatźrozottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gonđozási szfüség|etet _ az
e|ogoĺdozással egyidejűleg _ a szo|gźĺItatás iránti kéľelem a|apján. A gondozási
szfüséglet vizsgáIatát minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A házi
segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szfüségletnek megfelelő
időtaľtamban, de legfeljebb ĺapi 4 őrában, kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a
napi 4 óľát megha|adja, a szolgá|tatást igénylőt a szakmai vezető ttýékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a
szolgáLtatást igénylő azintézményi elhelyezés időpontjáignapi 4 őräbantorténőhź.zi
segítségnffitásra jogosult. Ezt követően a szakmai vezetó hatźrozat|an idejtĺ
megállapodást köt az e||átźst igénybe vevővel, valamint erľől íľásban értesíti is.
A gondozás megkezdésétől szźrrńtott egy hónapon belül egyénĺe szabott gondozási
tervet (Il2000. (I.7.) SzCsM renđelet 9. $ - l0. $.) kell készíteru az ę||źtást igénybe
vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. Amennyiben az ellátásban
részesülő személy áIlapota miatt ápolásra szoľul, úgy az egyéni gondozási terv
részeként ápolási tervet kęll készíteni.

A személyi térítési díjat a szakmai vezeto áIlapítja meg a 2ll20t1 (IV.l2.)
önkormrĺnyzati renďę|et a|apján. Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj ĺisszegét
vitatja, a szal<ĺnaí vezetó íľásbeli értesítésénękkézhezvételétől szźmított nyolc napon
belül a 2Il20I1. (IV.12.) rendelet 13. és 14. $ paľagľafusa szeľint kell eljárni.

A szakmai vezeto a hátralékosokľól negyedévente kimutatást készíttet, amit eljuttď
az intézmény vezetőjének, és intézkedik az e|maradt tisszegek beszedése irĺĺnt. A
szolgźlltatás biztosítását ktjvetően az eIIźúotĺat nyilvantatásba vesszfü a Nyilvĺíntartó
füzetben.

4.4.2. Szociltlis étkeztetés

Az étkęzési térítési díjat előre a tárgyhőt követő hó 5. napjáig kell megÍizetni,
melynek összege, az elfogyasztanikívźnt adagok száma és a megállapított térítési díj
szorzata. Az étkezési térítési díjľól aziĺtézmény sorszámozott, számítőgépes számlát
készít, melyet ahazi segítségnýjtásban dolgozó gondozónők és az étkezés, valamint
a gondoztls adminisztráciőját e||átő kolléganők visznek ki a gondozott |akására,
amennyibenmozgásábaĺakađá|yozottazellátott.
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Az e|Iétás iranti kérelmét az igénylő benffithatja írásban, illetve jelez}leti

személyesen a telephelyek bĺáľmelyikén. A jelzést követően a lehető legĺövidebb időn
belül, de 48 óran belül az étkeztetés iľanyítója, vagy annak megbízottja felkeresi a
mozgásában korlátozott kére|mezőt otthonában. ott az ellátás igényléséhez
szĹikséges aďat|apokat, valamint jĺivedelemnyi|atkozatot tölt ki (9lI999. (XI.24.)
SZCSM renđelet 1. sz. melléklet). Az étkezés irźnyítőja, illetve az źitala írásban
megbízott személy a fentiek a|apjźn kitölti az ,,Ertesítés a személyes gondoskodást
nffitó szociális ellátás biĺosításaĺól'' elnevezésiĺ nyomtaťványt (sń.. 94/A.$ (2)
a\apján), ami} példányos. Azegyikpélđĺány aszolgáltatást igénylőnélmarad.
A jaľóképes igénylőket aszahnai egység telephelyén fogadjuk.

A szolgáltatáséľt fizetendő személyi térítési díjat a szaL<nai vezeto źl|Iapítja meg a
21120|1 (N.12.) önkormanyzati ręnđeIet alapjźtĺ. Ha az igénybe vevő a személyi
térítési díj <isszegét vítatja' a szakmai vezető írásbeli éľtesítésének kézhemételétől
száĺnított nyolc napon belül a 2|12011. (tV.12.) rendelet 13. és 14. $ paĺagľafusa
szerint kell eljáľni.

A személyi térítési díj ĺisszege csökkenthető, amennyiben az igénybe vevő
időszakosan, vagy taľtósan létfenntaľtási gondokkal ktizd, valamint egészségi
tilapotában ľomlás k<jvetkezik be.

Az ,,Ertesítés,, aláilrrásautźn az étkezés ktnyítőja, illętve az á|taIa írásban megbízott
szemé|y megköti a Megállapodást a szolgá|tatást igénybe vevővel (Szt. 94lB$)'
melyből 1 példaný kap a szolgáItatźlst igénybe vevő.
A befizetett térítési díjról szźlĺriźt ad az intézmény.

4.5. Nappali E|látások

4.5.1. Időskorúak nappali elldtdsa

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele ĺjnkéntes, az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére,
indíwányára történik. A klub igénybevételét a kérelmező telefonon, vagy
személyesen je|zi az á|ta|a kiválasztott intézményben.
A kapcsolatfelvételt követően a sziikséges adatlapok kitĺiItését követően a klubtag
r e gisztr é.Jásra keľĹil.

A klubtags ágért a je|enleg érvényben lévő 21l2O11.(N.1.4) onk. rendelet éľtelmében
nem kell térítést ťĺzetru.

Az e||źĺtást igénybe vevő jĺivedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
felhata|mazása a|apján készült kormányrendeletben meghatźnozott esętekben és

feltételek mellett lehet vizssálni.

A Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő testtiletének többszĺjr módosított
2|ĺ20|1.(N'12.) ľendelete a|apján az étkezésért az ellátott térítési díj fizetésére
ktitelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előre, a Jőzsęfvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ áItal kiá|Iított számla ellenében köteles
megfizetni az e gy sé g telephelyén.
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A Józsefuarosi onkormźnyzat t<jbbször módosított 2I120II. (IV.12.) rendelete
értelmében a pedilnĺľös és a fodrász munkáját an. ellźtottak térítési díj ellenében
vęhetik igénybe. A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkorményzat
kozigazgatási teruletén élő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel ręndelkező nappali
ellátást igénybe vevő ellátottak a győgymasszázs és gyógýorna szolgźůtatást
térítésmentesen vehetik igénybe

4.5.2. Szenveďélybetegek nappali ellútdsa

A szolgáItatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére (esetleg
pszichiáter, addiktológus szakorvosának j avaslata alapján) töľténik.
A szolgálatná| szemé|yesen, telefonon, levélben, e-mailben jelezheti szandékát' A
mfüödési engedélyben meghatźlrozott Iétszźlmot meghaladó igény esetén az
igénybejelentőt 8 napon beliil írásban értesíteni kell. Az igénybejelentő ellátásáľól
szabad kapacitás esetén a jeIzés sorľendjében gondoskodik a klub kooľdinátoľ.

Az á|Iapotjavulás érdekében az elIźtott (a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. $. (1)

bekezdés b) és ba) pontja alapjźn) kérelmet nffit be a nappali ęllátás igénybe
vételéľe a szolgźitatást nyújtó intézmény szal<nai vezetőjéhez, arrihez csatolja a
pszichiáteľ / ađdiktológus szakorvos szakvéleményét, melyben a szakorvos igazo|ja a
szenvedélybetegség fennállását a BNo kóddal és leírja, hogy javasolja a jelentkezo
tészérę a nappali ellátást.

Eľtesítés
A kérelmező értesítése a szo|gá|tatás biztosításfuő|, illetve a vátő|istára valő
helyezésről, valamint a szolgźitatás elemeiként nyilvántaľtott pľogľamokľól.

Megállapodás
A Szolgáltató és az ę||źĺott kcjzött létrejĺln a megállapodás, mely tarta|mazza az
ellátott személyi aďatait, az elllźúás idotaľtamát, feltételeit, a szo|gáItatás l.artalrmźú..

Gondozási anamnézis
- Egészségügyi ti|apotfelméľése
- Mentális állapot felmérése
- Fo glalk oztatás, érdeklődés felmérése a fo g|a|koztatási adatlapon.

A nappali ellátás munkatársa egyéni gondozási tervet készít melyet a 112000, (I.7.)

SZC SM rendelet szabá|y ozza.
Az egyéni gondozási tęrv taĺta|mazza:
- az ellátott személy ťĺzikaí, mentális állapotanak he|yzetét,
- aZ állapotjavulás, illetve megőtzés érdekében szfüséges, illetve javasolt

feladatokat, azok időbeli ütemezését,
- az ellátott részére ttjľténő segítségnýjtás egyéb elemeit,
- a szifüségleteket,
- a motivációs szintjét,
- a problémákat,
- a rendelkezésre álló erőforrásokat,
- a ľövid és hosszú távú célokat,
- amegállapodást (ki, mit, mikor tesz)
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- a cselekvési tervet, azaz a fejlesztőlrchabilitációs felađatok ľendszerességét
litemezését,

- az eredményeket,
- az éľtékelést.
. A személyľe sző|ő egyéni gondozási terv tarta|ma az e||átott akaratát, céIját,

realitás szintú v ágy aít.

Az e|Iátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkoző szakember folyamatosan
figyelemmel kíséľi és elősegíti az egyéni gonđozási teľvben meghattnozottak
éľvényesülését' Az egyéĺi gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve a
nappali ellátások és az alapellátások esetében a goĺdozási tervet készítő szemé|y

évente _ jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor _ átfogőan értékelri az
eléľt eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyénl gondozási
tervet. A nappali ellátásban részesiilő személyľe a gondozźlst végzó szemé|y _ az
igénybevételt követő egy hónapon belül _ egyéni gondozási tervet készít.

E głéni gondoz ás i lap : a napi töľténések felj egyzésére szolgáló dokumentum.

Probléma-megoldás értékelőlapja: a gondozási teľv felülvizsgá|atát, értékelését

v é gezzilk ezeÍL a dokumentumon.

Az ellátás megsziÍnĺźsének módja
Az ellćĺtás me gszrÍnik :
- azintézmény jogutód nélküli megszűnésével,
. a jogosulthaltůtĺval,
- a hatźnozott idejű iĺtézeti elhelyezés esetén a megjelĺilt időtaľtam |ejártáva|,

kivéve, ha e törvény renđelkezései a|apján az elhelyezés íđótartama
meghosszabbítható.

4. 5.3. Ertelmi fogyatékosok nappalí ellútúsa

Az ígényt az el|źĺott vagy törvényes képviselője írásban, vagy szóban kérelmęzheti.
Jövedelem ĺyíIatkozat' egészségi álIapotra vonatkozó adatlap, kezelőorvos vagy
szakorvos szakvéleményét sztikséges csatolni, csak ezek utĺín kĺjthető meg a
megállapodás.
A jelentkező klub tagsźęát 3 hónap próbaidő előzimeg.
A próbaidő letöltése utźĺn számított 30 napon belül a kérelmezővel (ttirvényes
képviselővel) egyetéľtésben a klub koordinátoľ elkészíti az egyéni fejlesztési tęrvet.

Ha a klubtag 30 napot meghaladó ideig van távol, klub tagsága megszúnik.
Visszatéľtekor jelentkeznie kell a klub kooľdinátornál, és a klubba való újabb
felvételét kell kérnie. Ekkor aptőbaiđő tĺjrakezdodik, és újabb szakorvosi vélemény
beadása sztikséses.

4.6. IdőskoľúakÁtmeneti Otthona (Gondozóház)

4.6. 1. Időskorúak dtmeneti otthona

A s z oĺ gált at ás i gé nyb ev ét el ének fe lt é te l e i :
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- VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel kęll rendelkezlie az igénylőnek.
- A haziorvostól, vagy keze|ó orvostól az e|Iátott áI|apotárő| részletes igazo|ás

szfüséges.

Az e|Iátás igénybe vétele ĺjnkéntességen alapul. Az e|Iátást igénybevevő szóbeli vagy
írásos kéľelméľe töľténik. Ha az ellátásľa szoruló személy kot|źúozottan
cselekvőképes - amennyiben a bíľóság e tekintetbęn a cselekvőképességét rrenr

kor|átona _ tcirvényes képviselőjének be|eegyezésével önállóan is megteheti. A
cselekvőképtelen kéľelmező esetén a kérelmet k'ĺzźrő|ag annak törvényes képviselője
nyújthatja be az intézményvezetőnek, illętve az ez:ze|' a feladattal megbízott
munkataľsnak.
A szakmai vezeto, illetve az ezzeI a feladattal megbizott személy azigénybejelentés
napjan nyilvántartásba veszi a kéľelmezőt és annak adataít Szt.20.$ (2) szerinti. A
szolgáltatás megkezdésekoľ ezek az adatok kiegészülnek a (4) bekezdésben
foglaltakkal.

Ezt követően a szakmai vezető illetve annak megbizottja tájékoztatást nyújt a
kérelmet benyújtó személy felé az ellátás igénybevételéről, a megállapodásról
valamint aházírendro|. Az e|őgonďozás során az íntézmérry megbizottja tájékoződik
az eLIátandó életk<jrülményeiről, egészségi áIIapotáĺőI. szociális he|yzetéróI annak
érdekében, hogy az igénylő źital vá|asztott ellátási foľma valóban megfelel e az
igényeinek és szfüségleteinek. Amennyibenaze|őgondozástvégző személy úgy ítéli
meg, hogy az igénylő szükségletei nem biztosítottak az iĺtézmény á|tal, abban az
esetben más e||átźtsi foľma felé iranyítja. (9lI999. (XI.24.) SzCsM. ręndelet 2.

melléklet) A felvétel elbírálásanál figyelembe kęll venni az intézmény orvosának és
mentálhigiénikus szakembeľének a véleményét is. Amennyiben a szolgá|tatźs
larta|ma az ígénylo állapotrának és sziikségleteinek megfelel az iĺtézményvezető
illetve annak megbízoÍtja szőbarĺ vagy íľásban tajékoztatja az igénybevevőt - és
annak tĺirvényes képviselőjét - , M elhelyezés vźtrhatő időpontjaľó|, és az intézményi
elhelyezés egyéb teendőiről. (9lI999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 3. melléklet)
Vaľólista esetén szakmai vezető dtint figyelembe véve a kérelem beterjesztésének
dźltllrĺźĺ és a kérelmező áIIapotĺának súlyosságát.
Soron kívĺili elhelyezés iránti kérelem esetén annak elbirźiź.sárőI a szak,łnai vezető
dönt. A d<jntésről hďadéktalanul éľtesíti az JSzSzGyK ilxézményvezetojét,
Amennyiben a soronkívüliség nem teljesitheto, javaslatot tesz más intézményben
töľténő elhelyezésre.
Nem teljesíthető annak akére|mezőnek a soron kíviili igénye, aki a beköltözéséľől
már koľábban értesítést kapott.

A bekcjltözés napjan aláfuásra keľül az ellátott és az iĺtézmény között a
Megállapodás, mely tarta|mazza az ellźtás időtartalnát, a gonđozőház á|ta| nyújtott
szolgźt\tatásokat, tétjékoztatást a téľítési díj megállapításáĺő|, és a ťlzetéséről szóló
szab źiy okat. val amint az e||źtź.s me gszűnteté sének mó dj ait.
AHázirendkitér az ellátottak személves adataínakvédelmérőlés azok kezeléséről.

A kérelem elutasításáról a kérelmęző íľásbeli tájékoztatást kap. Amennyiben a
kérelmet benffitó a döntéssel nem ért egyet, akézhezvéte|tő| szélmított 8 napon belül
panasszal élhet a JSzSzGyK intézményv ezetőjéné|.
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4.6.2. Jelzőrendszeľes hdzi segítségnyújtlźs

Az igéný a Hází segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetője felé
személyesen, vagy telefonon kell jelezĺi, a szfüséges orvosi igazolások
beszerzésével páľhuzamosan környezettanulmány készül az ellátott lakásán,
amennyiben a szociális ľászorultság igazo|t, és van renđelkezésre á11ó készi|ék, az
telepítésre kerĹil.

A je|zórendszeres hazi segítségnyrijtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az egyeďi| é|ő 65 év feletti személy, az egyedĺJl' é1ő súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyeshánulásban é1ő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségí á||apota
indokolja a szoIgá|tatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt.
65/C.$ (5)-(7) bekezdése szeľint, a pszichíátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot l0lf006. (XII. 27.) SZl|l4ľ{ rendelętben meghatźttozottak szerint
kell igazolni.

5. Lz ellńtásokľól szóló tájékoztatás módja

A JSzSzGyK az általa nyújtott szolgóltatósolcról, az igénybevétel módjóról:
- nyomtatott formábarl szőtőanyagot készít, azt évente feliilvizsgáIJa, s sziikség

esetén módosítja,
- inteľneten a saját és az ĺjnkormźnyzathonlapjan megjelenteti.

A Gyeľmekjóléti Központ szo|gáItatásainak, így kiilonösen a készenléti szolgálatnak
az e|érhetoségét a helyi nyomtatott sajtóban (kerületi újság, Józsefuaľos újság) évente

két alkalommal meg kell jelentetni. A készenléti szoIgá|at elérhetőségét a helyi
önkoľmany zat hon|apján i s me g kell j eleníteni.

6. A szolgá|tatő és az igénybe vevő ktiziitti kapcsolattartás módja

A kapcsolattartás elsődlegęsen a szeméIyes kontaktusra épiil.
A családsegítést, gyeľmekjóléti szolgáItatást, a gyeľmekek átmenęti gonďozását
ĺjnként igénybe vevők ęsetében az e|ső talźt|kozźĺs az intézményben történik, jelzés
esetén a je|zett személy hrtőzkodźlsi helyén, amelyen a felvetődő problémfü,
felmeľülő igények megtargyalása vtźn keľiil soľ az egyuttműktjdés lehetőségek és

feltételek megbeszélésére. A továbbiakban a találkozások tĺjrténhetnek az
iĺtézményben) az ügyfél lakásán' tartőzkodási helyén, a problémától fiiggően egyéb

helyen.
Je|zés esetében (hatósági, jelzorendszeń) az tigyfél lakásán, aktuális taľtózkodási
helyén (egészségtigyiintézmény, nevelési-oktatás intézmény, kdzteľiilet Stb.) töľténik
az e|só talźlkozás. Amennyiben az igyfé| á|Iapota sztikségessé teszi' a gondozás
kízźtr őIag a tartő zko dási helyen történik.
Az együttműködésľe kötelezettek esetében az eIső személyes ta|źůkozás színtęre az
íntézmény. Amennyiben az adósságkezelési szo|gá|tatásban részt vevő ügyfél
jelentkezési, együttmfüödési kötelezettségének nem tesz eleget, íľásban kap
felszólítást az intézményben torténő személyes megj elenésre.
SzĹikség esetén a csaláđgondozók családlátogatás keretében keresik fel az ügyfeleket.
Amennyiben levélben (e-mailben), telefonon keľesik megintézményt felvilágosítást,
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segítséget kérve, űgy a probléma jellegétől fiiggően írásban vagy személyesen
történik a segítségadás.

Kapcsolattartás módja
- a kliensekkel: személyes megkeresés aIapjźn személyk<izi kapcsolattartás
- az íntézményrendszerrel : a JSzSzGyK źltal biztosított in-fr astruktura

6.1. A Gyeľmekióléti Kiizpont nyitva taľtása

1089 Budapest, Kőris u. 35.
(gyermekjóléti szolgáltatás, kórhází szociáIis munka, utcai, lakótelepi szociális
munka; kapcsolatiigyelet; pszichológiai tanácsadás; fejlesztő pedagógiai szolgáItatás;
jogi tanácsadás )

Hétfo:
Kedd:
Szęľda:
Csiitörtĺjk:
Péntek:

Kapcsolattaľtási tigyel et :

Nyitvataľtási idő: minden péntek 15:00 _ 19:00, sztikség esetén előre egyeztetett
időpontban.

Készenléti Szolgálat
Idej e : a Gyermekj óléti Központ ügyfélfo gadási idej én kíviil, éjj el-nappal
A készenléti szo|gálat egy nyitvataľtási időn tul hívható mobiltelefon
üzemeltetésével, a JSzSzGyK munkatarsai által iigyelet fenntartásával bíńosított az
alábbi rendben: nyíwatartási időn túl munkanapokon a kĺivetkező munkanap nyitva
hrtásánakkezđetéig, pihenő és munkasziineti napokon 0.00-24.00 óľáig (a pihenő és
munkaszüneti napot megeloző munkaidő nap nyitva taľtásanak végétől, a kĺivetkező
munkanapi nyitva tartásának kezdetéig).

Gyermekjóléti szo|gá|tatás esetében a Szervezeti és Működési Szabá|yzatban
rogzített fórumokon, heti rendszerességű team üléseken, esetmegbeszélésęk
formájában kerĹil soľ a szaknai anyagok feldo|gozásaľa, taľsszakmak képviselőivel
töľténő szakmai konzultaciókľa, valamint szakmai képzésekĺe egyarźnt. A team
ülések minden két hétben a Gyeľmekjóléti K<izpont szakmai vezetőjének
irźnyításźxal zajlanak. A team a szakmai vezętő tanácsadó testülete, az cisszes
szakmai dolgozó tésń. vesz azon.
A Gyeľmekjóléti Közpoĺttźrsíntézményekkel való kapcsolattartźs módját alapvetően
a je|zorendszeľi kapcsolatrendszene a|apozzuk. A kapcsolattaľtás folyamatában az
írásos je|zés, vísszaje|zés alapvető fontosságú, ez a gondozási folyamat
dokumentá|ása,teruezhetősége miatt is elengedhetetlen. Minden írásos jelzőrendszeri
je|zésre írásos vá|asń. adunk.

A Gyermekjóléti Központ a jelzőrendszer tagtraíval a Gyvt. éľtelmében évente
legalább hat alkalommal ún. szakmakozi megbeszélést jelzőrendszeri tanácskozást
szeÍyez, Evi egy alkalommal un. éves Je|zőtenďszeri Tanácskozást szervez, melyre a
je|zorendszer minden tagát, a fenntaľtó képviselőit, a szakel|źúási intézményeket, a
helyi ellátásában közręműködő hatósági szerveket kotelező meghívni.

08.00 - 18.00
08.00 - 16.00
12.00 - 18.00
08.00 _ 1ó.00
08.00 - 13.00



A Gyeľmekjóléti Központ a tźrgyévet kĺjvető év februaľ 15-ig beszerzi, a
je|zőrendszeri tagok által elkészitett in. Eves gyeľmekvédelmi beszĺámolót. A
beszámolóhoz minden évben a Gyeľmekjóléti Kĺizpont szempontľendszert küld meg
a je|zőrendszeri tagok részéte.

6.2. A Családsegítő Kiizpont nyitva taľtása

1 08 l Budapest, Népszíllhtz u. 22.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Cstitörtok:
Péntek:

Menekültekkel/oltalmazottakkal foglalkozó csopoľt:
Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csütĺĺľtĺik:
Péntek:

6.3. A Gveľmekek Atmeneti otthona nvitva taľtása

I folyamatos
A Gyeľmekek Atmeneti otthona folyamatos, 24 órás ellátást biĺosít az
igénybevevők részéľe.
A szülőnek joga van gyeľmekével bármikor kapcsolatot taľtani. 21 óra után és 06 őra
közĺĺtt csak ľendkívüli esetben, a kiskoruak felügyeletét ellátó ügYeletes
engedélyével jogosult gyermekével találkozni, illetvę őt a Gyermekek Atmeneti
otthonból elvinni, vagy távol taľtani.

6.4. LELEK-Pľoeľam

LÉLEK-Pont
1084 Budapest, Déľi Miksa u.3.fsz.4.

Hétfő:
Keđd:
Szerda:
Csütĺjrtök:
Péntek:

kedd- cstitörtök:
péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - 17.00
13.00 - 18.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

14.00 - 18.00
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00
13.00 - 17.00
10.00 - 13.00

07.30 - 16.00
07.30 - 16.00
07.30 - 12.00
07.30 - 16.00
07.30 - 13.30

07.30 - 16.00
07.30 - 13.30

6.5. A Házi seeítséenyliitás és Szociális étkeztetés

1089 Budapest, orczy tÍ.41.
A telephely nyitva tartása
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Az e||átottak érdekében kapcsolatot tart minden olyan intézménnye|, szervezettel és
szakemberľel, akik az iďós emberek életminőségének javításźhoz hozzájźrulhatnak.
A kapcsolattartás módja lehet rendszeres és lehet progranll,hoz, alkalomhoz kötődő.

Házi segítségnyújtás
A gondozók hétfőtől - péntekig 08:00 - 16:00 között |átogatják meg otthonukban a
gonĺlozást igénybevcvőket. A személyes ta|á|kozások siírűsége illefue időtaľtama a
kéľelmező áIIapotátő| fiigg és rögzítésre kerül a gondozási tervben, illetve a
megá11apodásban.
Az e||átás soľán egyiittműkodikaz ellátási teľületén működő
- szociáIisegészségiigyi,
- oktatási és munkaügyí szo|gá|tatokkal, intézményekkel így külcjnösen:
- otthonápolásiszolgá|aIla|,
- háziorvossal és akezelőorvossal.
Szociális étkeztetés
A szociális étkezés szolgáItatásźt igénybevevők kapcsolatot tarthatnak a
szo|gźlltatőval telefonon, illetve személyesen a telephelyen nyitvataľtási időben,
illetve levélben.

6.6. Nappali Ellátások

6.6.1. Az Idősek Klubjainak nyina furtása
hétfőtől-péntekig: 08'00 _ 16.00

Az Idősek Klubjaiban internet szolgáItatźls naponta, a mindenkori nyitva taľtási
időben vehető igénybe a kerületi lakosok szźmźlra téľítésmentesen, azzal a kitétellel,
hogy a szo|gá|tatźls 11.00 - 14.00 orukozott sziinetel.
Az eI|átźst igénylő személlyel, illetve hozzátartozőjáva|, törvényes képviselőjével a
klub dolgo zői rendszeres kapcsolatot taľtanak.
A kapcsolattaľtás módj ai :

- nyitvatartási napokon személyes kapcsolafiartás az Idősek Klubjaiban,
- alkalmanként (betegség esetén) LźÍogatás személyesen, az igénybevevő

otthonában, kőrhtľ'b an,
- telefonon tc!ľténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén,
- sziikség esetén írásban.

Naprafor gó Idős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 17.

Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

Őszikék ldősek Ktubja
1082 Budapest, Baľoss u. 109.

Rem ény s ugár I dő s e k Klubj a
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1084 Budapest, Mátyás tér 4.

6.6.2. Az Ertetmi Foglatékosok Napkiizi otthondnak nyitva tartdsa

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

hétfőtől-péntekig: 07.00 _ 17.00

Az intézmény kapcsolatot taľt egészségtigyi és szociális intézrnényekkel, valamint
keriileti és azon kíviili a|apítrtnyokkal, egyesületekkel, egyhźzakd<al és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak szźlmźra minél komplexebb és

naprakész segítséget tudj anak biztosítani.

6.6.3. A ,,Mlttyds Klub,' (szenvedélybetegek nappali intézménye) nyitva tartdsa

1084 Buđapest, Mátyás tét 12.

hétfotol-péntekig: 08.00 _ 16.00
A szo|gáItatás személyesen és telefonon, munkanapokon nyitvatartási időben
elérhető. A szolgálat az ę|Iźtottak és hozzźúartozőik szttmfua személyesen, telefonon
és levélben, e-mailen is elérhető. Az elérhetőségről, a fogadőra idejéről az e||átźs

kezdetén minden ellátott tźljékoztatást kap a megállapodás megkötése során. A
kapcsolattaľtás gyakorisága és időtartama a gondozási tervben rĺigzítésre keľĹil.

Az intézmény kapcso|atot tart egészségügyi és szociális intézményekkel, valamint
keriileti és azon kíviili a\apítvźnyokkal, egyesiiletekkel, egyhazalkal és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak számźtra minél komplexebb és

napľakész segítséget tudj anak bizosítani.

6.7. Időskoľúak Átmeneti otthona

6.7.I. Az,EziistÍenyő,' Gondozóhúz nyina fuľtdsa
1 087 Budapest, Kerepe sí t|t 29 l a
Az átmeneti gondozóhźz fo|yarĺlatos, 24 órás ellátást biztosít az ígénybevevők
részéte. Az intézményben lakó idősekęt 9 és 18 óľa között |átogathatjźk a
hozzátartozők.

Kap c s o l att ar t ós m ós int é zménv e kke l' s z erv e z e t e kke l :

o Kapcso lafiartás az lĺtézmény fenntaľt őjźx a|, ennek kiemelt teriiletei
- szakmai feladatellátás tervezése, végĺehajtása
- szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség

. KapcsolaÍtartás más szociális bentlakásos intézménnyel
- szakmai kapcsolatok fenntartása, szakmai információk cseréje
- új módszerek, modellek intézmények k<jzötti ismeľtetése
- e|he|yezési és áthelyezési ügyekben kölcsĺjnös segítségnyújtás az igénylő

szźtmáralegmegfelelőbbintézménykiválasztásábaĺ
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Kapcsolatt artás szolgá|tató kĺizpontokkal
- Családsegítő Központon keręsztiil jelzés érkezhet az intézmény felé tartós

bentlakásos szolgáltatás iľanti igényekľe vonatkozóan
- szakmai együttmiik<idés
- kcjzös programok megvalósítása

o Kapcsolattar:tás a kerületi alap -, és szakorvosi ellátással
- az e||átást igénybe vevők teljes kĺinĺ egészségiigyi ellátásanak érdekében

folyamatos a kapcsolattartás a háziorvosokkal és a szakľendelőkkel, kőrházi
ellátás esetén akezelo orvosokkal

Az íntézmény kapcsolatot tart egészségiigyi és szociális intézményekkel, valamint
keľületi és azoĺ kívĹili alapítvtnyokkal, egyesületekkel, egyháza|<ka| és egyéb civil
szęrvęzętekkel annak érdekében, hogy az ellátottak számáĺa minél komplexebb és
naprakész segítséget tudj anak biztosítani.

6.7.2. Jelzőrendszeres hdzi segítségnyújtús
folyamatos

7. Äz ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

7.l. Az ellátottak iogainak védelmével kapcsolatos szabályok

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő
ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális á,|Iapotfua tekintettel
az intézmény áIta| biztosított teljes köní e||átásra, valamint egyéni sztikségletei,
speciális he|yzete vagy állapota a|apjáĺ az egyén ellátás, szolgáltatás
igénybevételéľe.

A szociális szolgáItatások biztosítása során az egyenIő bánásmód követelményét meg
kell tartani. Az e||ttást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külĺjn jogszabályban
meghatározott ęsetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

A személyes gondoskodást nýjtó szociális intézméĺy az źitaia biztosított
szo|gáItatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes ktjnĺ tiszteletben
tartására, különös figyelemmę| az éIethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a
testi-lelki egészséghe z v aIő jo gra.

Az e||átottnak joga Yan az intézmény működéséve|, gazďá|kodásával kapcsolatot
lényeges adatok megismeréséhez. Ehhez kapcsolódóan az ĺntézmény tájékońatást
ny$t az ellátást i génybevev őĺek az iĺtézméĺy műkĺjdési köItségeinek ö sszes ségéről,
az intézményi térítési díj havi összegéről, az egy e||źĺottra jutó havi önkĺiltség
összegérő1.
Gondoskodik a személyes adatok védelméről, és az ellátott magánéletével
kapcsolatos titokvédelemről.
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A gyermekek ügyeinek íntézése soúln az intézmény biztosítja a gyermeki jogok
védelmét és előse gíti a sznlő j o gainak érvényestilését.

A Gyvt. 35. $ (1) bekezdésében és 35 $ (4)-(5) bekezdésébeÍI, a Gyermekek
Átmeneti otthonában bińosítjaaz érdekképviseleti fórum mfüödését.
Az Érdekképviseleti Fórum a Gyeľmekek Atmeneti otthonában ellátásban ľészesülő
gyeľmekek érdekeinek megjelenítést' képviseletét szolgźija és látja el. A Fórum
mfüödésének célja, hogy a gyermekek éľdekeit szem előtt tartva a szülők / törvényes
képviselők, az |ntézmény és fenntaĺtó Önkormányzat képviselői együttmfüödjenek.
Feladata az źiláspoĺltok feltrĺľása, vélemények és infoľmációk cseréje a kĹilönbciző
fej lesztések és törekvések ismertetése, valamint e gyeztetése'

7.2. Az ellátottiogi képviselő intézménve. valamint a panaszok
kezelésének szabályai

A JSzSzGyK gondoskodik aľról, hogy az e||átottjogi képvise|ő intézményének
bemutatása' ĺleve' elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontj a az iĺtézmény
teľiiletén, a falirijságokon jól |áthatő helyen kifiĺggesztésre keriiljtin.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység végzése során a JSzSzGyK biztosítja, hogy
a gyermek és hozzátartozői a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való
kapcsolat felvételének módj át me gi smeľhessék.
A JSzSzGyK igazgatőja binosifia, hogy a jogi képviselők az iĺtézmény mfüödési
területére beléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az igénybe
vevők]roz és a dolgoző|dloz kérdést iĺttézzęnek, az el|átottjogi képviselő tészére a
négyszemk ozti beszé|getés lefolý atására alkalmas helyiséget biztosít.
Amennyiben az e||átottat báľmilyen sérelem éri panasszal élhet az irĺtézményvezetó
fe|é. Az intézményvezeto 15 napon belül köteles a panasztevót írásban éľtesíteni a
paÍIasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az íntézméĺyvezető hatríľidőben
nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az írtézkedéssel, az intézkeďés
kézhezvéte|étő| szźmitott nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi á||apotáná| vagy egyéb
körülményeinél fogva kĺjzvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeľesésére, az
intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve éľtesíti az ellátott tĺirvényes
képviselőjét, vagy az elIźltotÍjogi képviselot az ellátott jogainak gyakorlásĺĺhoz
sztikséges segítségnyújtás célj ából.

7.3. Adatkezelési szabálvok

Az intézmény munkatarsainak fudomásaľa jutott adatok és tények nyilvantaľtásríra és

kezelésére, valamint az źitaluk adott informáciőWa és az adatok védelm&e az
infoľmációs ĺjnľendelkezési jogľól és az infoľmációszabađságról szóló 201l. éví
CXII. tĺlrvény, a polgaľok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺántartásźnő| szőIő
1992. éví LXVI. tĺirvény, az Szt., a Gyvt., az egészségiigyi és ahozzájvk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséľől és védelméről szóló 1997. évi XLV[. törvény,
rendelkęzéseit kell a|ka|mazĺll. A fenti törvényekben nęm szabáIyozott egyéb
kérdésekben tevékenységiikľe a Szociális Munka Etikai Kódexe azfuányadő.
Az intézmény, illetve munkataľsai a segítséget kéro á|ta| köztĺlt adatokat más

személyekkel - ideértve az adatkoz|ő hozzátartozőit is -, csak a segítséget kérő
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beleegyezésével közölhetik. Nem köti atítoI<tartźIs,ha az adatok ktjzlésére jogszabá|y
kötelezi.
Tudományos célt szolgáIő közlést csak oly módon történhet, hogy a közlés alapjánaz
érintętt egyént, családot, családtagot nem lehet felismeľni.
Az íntézmény dolgozója a hivatali tevékenysége soľán fudomásaľa jutott
információkat személyes céljaira nem használhatja fel.
A JSzSzGyK szeľvezeti egységek vezetői, nrunkataľsai kötelesek gorrdoskodĺ.ll az
illetéktelen és más személvekľe. intézménvekľe nemtartoző adatok mesőrzéséről.

7.4. A személYes gondoskodást végző személyek iogainak védelmével
kapcsolatos szabálvok

A JSzSzGyK szakmai munkát végző dolgozói közfelađatot ellátó személynek
minősülnek. A munkatźrsak szźlmára a jogok gyakorlásának és a kĺjtelezettségek
teljesítésének alapveto szabáIyait a közalka|mazottak jogállásáľól szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatźtrozza meg. Az íĺtézmény dolgozóit megilleti a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, emberi méltóságuk és személyiségi
jogaik tiszteletben tntása. A dolgozóknak joga van a megfelelő munkavégzési
köľĹilménye|<hez.

8. Az intézményľe vonatkoző szakmai infoľmációk' kĺiltintisen a
személyes gondoskodást végzłí személyeknek a |étszáma és
szakképzettsége a szervezeti és műktidési szabźůyzatban
m e ghatá r ozott szew ezeti ľen dn ek m egfelelő b ontá sb an

A Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont szewęzeÍí felépítése:
Központi Szervezeti Egység, Gyeľmekjóléti Központ, Családsegítő Központ
(Népkonyha, Intenzív Családmegtaľtó Szo1gáItatás),, Gyermekek Atmeneti otthona
(Kĺízislakások), LELEK-Pľogram (LELEK-Pont, LELEK-Ház, Csaláđos Közösségi
Szállás, LELEL szállások), Hazí segítségnýjtás és Szociális étkeztetés, Nappali
Ellátások (Időskoruak nappali ellátása, Ertelmi fogyatékosok nappali ę||źúása,
Szenvedélybetegek nappali ellátása), Időskoruak Átmeneti otthona (Jelzőľendszeres
házi segítsé gnýj tás), G azdasági Szew ezet.

8.1. GveľmekiólétiKtizpont

Az intézmény szociális alapszolgá|tatási feladatainak vonatkozásában szakképesítési
aľźny megfelel az |5lI998 NM ľendelet II. sz. melléklete szerinti követelményeknek.
A szakmai feladatokat eIl'átő munkataľsak képzését a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM
ręndelet a|apjźn, az éverfte elkészített un. Továbbképzési terv keretében tęwezzĺjk
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valóđi sztikségességére, azok
beépítéséľe a gyermekjóléti szolgáItatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szakkźtnyu felsőfokú képzésen kívül szeľepel a továbbképzés céljából szervezett
tanfolyamokon, a szahnai szeméIyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai
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tanácskozttsokon, tanulmĺányúton, illetve szakvizsgtn résztvevők Iétszáma, neve és
ideje.
A munkataľsaknak szupervíziőn való ľészvétel biztosított.

A Központ munkataľsai főállásban, teljes vagy részmunkaidőben látják el a
feladataikat.
A Gyeľmekjóléti Központ feladat ellátási szakrrrai |étszálll iľárryszárrrai és

létszĺímminimum norÍnáitaI5lI998 NM rendelet I. sz. melléklete hatĺíĺozzamęg.

A Gyermekjóléti Kc;zpont engedélyezett munkatarsi létszźlma:20 fő

Gyermekj óléti Ktizpont munkatáľsai
1 fo szakmaivezęto
16 fő családgondozó
2 fő asszisztens
1 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 &a)
pszichológus (heti 15 óĺa)

8.2. Családseeítő Ktizpont

Az intézmény szociális alapszolgáItatási feladatainak vonatkozásában szakképesítési
arány megfelel az 112000. (I.7.) SzCsM rendęlet 6. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti
követelményeknek.
A szakmai feladatokat ellátó munkataľsak képzését a ,,szemé|yes gondoskodást
végzo személyek továbbképzéséľől és a szociális szakvizsgiíľól'' szo|ő 9/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet alapjtn, az évente elkészített ún. Továbbképzési tęrv keľetében
tervezzijkmeg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valódi szfüségességére, azok
beépítéséľe a családsegítés folyamatába. A továbbképzési tervben a szakfuarlý
felsőfokú képzésen kívül szeľepel a továbbképzés céljából szęwezett tanfolyamokon,
a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai tanácskozétsokon,
tanulmanyúton, illetve szakvízsgán résztvevők |étszáma, neve és idej e.

A Családsegítő Kĺlzpont engedélyęzett munk attrsi Létszźrna: 3 0 fő

A Családs egítő Kőzpont munkatáľsai
1 fő szakmaivezetó
2I fő csa|ádgonđoző, (ebből 2 fő hatáĺ ozott íđeju, 20 l 5 .12.3 | -ig)
4 fő szocíźllis segítő
1 fő takafító
2 fő szocíźtlis muilkás (intel:zív családmegtartő szolgáltatás)
I fo szociá|is segítő (népkonyha)
2 fo konyhai kisegítő (népkonyha)

C s al ádse gítő Kö zp ont munkatár sai szźtmár a szup erv ízíőn val ó r é szv éte| biĺo síto tt.

8.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona
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A Gyermekek Atmeneti otthona munkatarsainak létszáma: l0 fő

A Gyeľmekek Átmeneti otthona munkatársai
1 fő szakmaivezető
5 fő gyermekfeliigyelő (ebből 1fő csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondołj)
1 fo családgondozó
1 fő nevelő
1 fő pszichológiai tanácsadó (heti 25 óľa)
1 fő takaľító-konyhai kisegítő szemé|yzet

A munkatarsaknak szupervíziőn való részvétel biztosított.

8.4. Házi seeítséenyúitás és Szociális étkeztetés

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:35 fő

A }ďlá.rzi Segítségnyújtás és Szociális Etkeztetés munkatáľsaĺ
1 fo szakmaivezeto
3 fő csopoľtvezető
2t fő gondoző
2 fó győgýomźsz
1 fő gyógy masszőr
1 fő fodľász
1 fő pedikrĺrös
l fo gyógymasszőľ és gépkocsivezeto
4 fő adminíszttátor

8.5. Nappali Ellátások

A szakmai egység munkatarsainak létszáma:32 fő

A Nappali Ellátások munkatársai
1 fo szakmaivezető
7 fő klub koordinátoľ
7 fótakaitő
10 fő foglalkońatő gondoző
3 fő gondozó
3 fő terápiźts munkatars
1 fo szociális és mentálhisiénés munkataľs

8.6. Időskorúak Átmeneti Otthona

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:2I fő

Az Időskoľúak Átmeneti Gond ozőháza munkatáľsai
1 fő szakmaivezetó
I fő vezeto gondozónő
1 ťő mentálhisiénés munkatárs
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11,5 fő ápoló gondozó
2fotakaľrtő
1 fő mosónő

Jelzőľends zeres hází segítségnýjtás :
2,5 fő ápoló gondozónő
1 fő műszerész- gépkocsivezető

9. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása

9.1. GyeľmekiólétiKłizpont

A Gyermekjóléti Központ a keľület orcry negyedében található. 2000-ben költözött
jelenlegi helyére. Az intézmény egy kétszintes, udvaĺľal is rendelkezó épĺJlet második
emeletén helyezkedik el. Itt ta|áIhatő a Gyeľmekjóléti Központ szakmai vezetőjének és
a családgondozóknak az irođái. A szakmai vezető irodája mellett 5 đb családgondozói
iľoda van: 4 szeméIyes iľoda 3 db,Z személyes iroda 1 db, valamint 1 személyes iroda
1 db. Ezek mellett ügyfélfogadás céljából 2 interjúszoba keľĹilt kialakításľa.
Ktil<jn biztosított a đolgozók, í||. az ügyfelek részére mellékhelyiség.
A Kĺizponthoztartozikaz udvaron ta|á|hatő gyeľmekklub és kettő egy fogadó szoba is.
A klubhelyiség a csopoľtos foglalkozásokhoz, gyermekprogramokhoz, kisebb
rendezvények szervezéséhez, a szombati kapcsolattartási ügyelethez binosit helyet.
Az udvaľon található fogadó szobĺíkat elsősorban a jogász, a fejlesztőpedagógus,
mediátorok valamint a pszichológus használja, itt fogadjak felváltva, előre egyeztetet
időpontban az egyéni foglalkozásra érkezoket. A klubhelyiség és a mellette található
egyéni teľápi ás szoba akadálymentesen me gközelíthető'
A kĺizponti éptilet ftldszintjén a Gazdasági Szewezet munkatársai végzík
tevékenységfüet, valamint ittta|á|hatő a szociális asszisztęnsek irodája is.
Az á|ta|tnos raktaľozási célok mellętt katmegorzésre, aľchiváIásta szo|gá| az éplllet
pince helyisége.
A Központ minden munkatáľsa ľendelkezik sajźú asńa||a|, számítógéppel, tovźhbźl
minden szobában van 2 db telefon. A dolgozők részére intemet hozzáférés, fax,
kĺizponti nyomtató és fénymásoló, ill. a munkavégzéshez sztikséges egyéb targyi
feltételęk (toll, mapp a, jegy zettomb, gémkapocs stb. ) bizto sítottak.
Az ir o dék I szoba kivételével lé gkondicionáltak.
A munkavállalók szźlĺnźra a munkavé gzéshez szükséges tárgyi feltételek megfelelően
biáosítottak.

9.2. Családseeítő Kiizpont

A Családsegítő Központ szakmai munkájának zavarta|an múködéséhez a 1081

Budapest Népszínhaz u. 22. száĺr' alatt lévő táĺsasház ftildszintjének kettő
épületľészében biztosít helyiségeket a fenntartó.
Az intézmény tźrgyi feltételei megfelelnek |12000 (I.7) SZCSM a személyes
gondoskodást nffitó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről rendeletben fo slaltaknak.
Általĺĺnos ttlt gyi feltételek:

töme gközl eke dés i eszko zze| könnyen me gkö zelíthető az intézmény
adott a központ akadálymentes megközelítése
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az íntézsrlény btÍorzata, beľendezési, felszerelési targyai megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgásá||apotának.

Az első épületrészben elsősorban a Hźńralékkezelésre specializálóđott feladatellátás
zajlik, mely ľészben akadálymentes, mobil rámpa segítségéve|. Az épületrészben
taláIhatő infoľmációs fogadóhelyiség és várakozó helyiség, ügyfélfogadó-tanácsadó
helyiségek (munkaszobák), csopoľtfog|alkozáya alkalmas nagýerem, valamint
szociális helyiségek.
A munkaszobźk kommunikációs technikai ęszkozokkel felszereltek: számítőgép,
internetelérés, fénymásoló, szkenner, fax segíti a dolgozók munkáját.

A második épületrészben a családsegítés kĺjľébe tartoző feladatellátás zaj|ik, Az
épületľészben találhatók: információs fogadóhelyiség, vźrakoző helyiség,
ďolgozőszobák, ügyfélfogadó-tanácsadó helyiségek (interjúszobfü), valamint szociális
he1yiségek.
A munkaszobźk kommunikációs technikai eszkĺjzökkel felszereltek: szźlmítőgép,
intemet, fénymásoló, fax segíti a dolgozók munkáját.

A Józsefu arosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ menekült/ o|ta|mazott
iigyfeleinek Ĺigyfélfogadása a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 3. sz. alatti épület
ftjldszinti helyiségében toľténik.

A Józsefuaĺosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti K<izpont által mfüĺjdtetett
Népkonyha 1081 Budapest Magdolna u.43, szźtĺĺl a|attí helyisége megfelel az Il2000
(I.7) SzCsM a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai
feladataiľól és mfü ödéstik feltételeiľől ľendeletben fo glaltaknak.
Által.ĺnos taryyi feltételek :

töme gkĺi zl ekedé s i e szközzę| kĺĺnnyen me gközel íthe tő az intézmény
adott a központ akadálymentes megközelítése
az iĺtézmény butorzata, beľendezési, felszerelési ttrgyai megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgásá||apotanak.

A Népkonyha részben akadálymentesített, vtrakoző helyiséggel, táLa|ő és

kiadóhelyiséggel, adminisztrációs helyiséggelés szociális helyiségekkel rendelkęzik.
A Népkonyha rendelkezik az éÍkeńetés jogszabáIyban foglalt HACCP előírásainak
megfelelő targyi eszközĺjkkel.
Az éte| helyben fogyasztása esetén lehetőség vaÍI a szolgáItatást igénybe vevők
szźtnrrźnak megfelelően

kézmosási lehetőségre,
nemenként elkülönített illemhely hasznźiatźlra,
az ęv oeszköz és étkés z|et bíńositotl.

9.3. Gvermekek Átmeneti otthona

A Gyeľmekek Átmeneti otthona egy táľsasház első emeletén 2|1 négyzetméter
alapteľületen miĺköđik.

Hálószobók:
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Az e||átott gyermekek elhelyezéséľe 4 db hálóhelyiség szolgál, a hálószobákban |2
gyermek he|yezheto el _ a hálóhelyiségek ftlött 4 db beépített állógaléria van, melyek
tanulószobaként funkcionálnak. (Kivéte| ez aIő| az |. szźtmű galéria;' mely az irattaľ és
raktaľ funkciót látja e| Az iđőszakosan feleslegessé vált holmik, továbbá az archivélt
iratarryag tárolásźra _ elkülĺjnítve _ itt és további játékok a ďolgozői ĺjltözőben
beépített szekrényben van lehetőség)
A testvéľeket kéľéstikľe köz<is lrelyiségekben lrelyezzfü el - egy hálószobában 3

gyeľmek elhelyezésére van lehetőség.
A pihenéshez ágyak- a személyes ruhaneműk, tráľgyak elhelyezésére egyénileg
mindenki szánźna biztosítottak a ruhásszekĺények az ágyak mellett éjjeli szekľények,
továbbáz-z db falipolc á11rendelkezéstikre minden ágy felett.

Kozös helyiségek:
A gondozott gyeľmekek számźna biztosított egy k<ĺz<js nappali/játszőszoba, két
fiirdőszoba; az egyik fiirdőkáddal (a kisebbeknek) a másik pedig zllhnyzőva| (a
nagyobbaknak) felszerelve.
Az e||átott gyermekek számźra cisszesen 3 db WC áll rendelkezésre _ nemek szeľint
megosztva.
Fertőzó betegség esetén, célnak megfelelően rendęlkeztink egy betegszobával is,
melyben _ amennyiben iires _ az otthon pszichológusa taľt heti egy alkalommal egyéni
foglalkozásokat.

A gyermekek szabadidejének hasznos eltĺiltésére rendelkezéstinkĺe źů1- anappali szoba,
mely technikai eszközcikkel _ te|eviziő kábeltelevíziós adással, videomagnóval, DVD
|ejźúszőva|, magnóval, könyvekkel és a korosztályoknak megfelelő játékokkal van
felszerelve. Az e||átott gyeľmekek részére itt van felállítva 2 db komplett szélmítőgép _
inteľneteléréssel.

Konyha eb é dlő, mos ókonyha :

A melegítő konyhában rendelkezésiikĺe á|I egy gáztíizhe|y, mosogatógép,
mikĺohullrĺmú melegítő, és két hűtőszekľény - ebből a kisebb méretti a dolgozóké.
A gondozott gyeľmekek szímáľa biztosítottak az ĺjnálló lakóteľeken túl a közĺis
étkezohe|yiség is. Külĺin mosókonyhánk van mosó_ és szźlrĺtógépekkel felszerelve.
A frĺtés a konyhában ta|áIhatő gázkaztnrtal, a melegviz e||átás a mosókonyhában
talá|hatőgźnuzemuvízme|egítóvelvanbiztosítva.
A fenti helyiségek a mindennapi életvitelhez sziikséges bútorokkal vannak eI|áNa,
asńa\ok, székek, fotel' kanapé stb.

Iroda, dolgozók:
A nappaliból nyílik az iroda, ahol ľendelkezéstinkre áll a munkatársak szźlmźlta; 3 db
száĺnítőgép - internet-hozzáféréssel, telefoďfax készülék, 1 db színes nyomtató, ldb
fekete nyomtató/máso1ó/szkenner, digitális aľchiváIásra 1 db külső merevlemez,
tovźhbá az fuatok és a dokumentációk tźrolźsáĺa alkalmas nyitott és ajtóval szeľelt
polcrendszer.
A dolgozók részére egy öltöző és személyzeti WC helyiség biztosított.

9.4. Házi segítséenyúitás és Szociális étkeztetés

Húzi segítségnyújtús
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A telephelyen az alapvető mfüödéshez sztikséges kcizösségi helyiségek és egyéb
tźlĺgyi feltételek biztosítottak.

Szociúlis étkeztetés
A szociális étkeztetés telephelyei :

Napľ afor gó ldős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklómen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pá|pápat& 17.

Víg otthon Idősek Kĺubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

Őszikék Idősek Ktubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

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

Ert elmi Fo glatéko s ok Napkazi otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Máý ĺź s - Kl ub _ s z e nv e dé ly b e t e ge k napp al i e l l át á s a
1084 Budapest, Mátyás tét 12.

A telephelyeken a működéshez sztikséges alapvető tźtgyi feltételek biztosítottak.

9.5. Nappali Ellátások

9.5J. Iďőskorúak nappali ellátdsa

Napraforgó ldős e k Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen Idősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pá|pápatér I7.

Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

oszikék ldősek Klubja
1082 Budapest, Baľoss u. 109.

Reménysugár Idő s ek Klubj a
1084 Budapest, MátyáS tér 4.
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Az Idősek Klubjaiban az a|apvető múk<idéshez szĹikséges közösségi helyiségek és

egyéb tárgyi fęltételek biztosítottak. A klubok berendezésí tárgyai a célszerűség, a
kényel em és az e gé sz nap o s hasznáIható ság kĺivetelményeinek me gfel elnek

9.5.2. Szenvedélybetegek nappali ellútúsa

Móty á s - Klub - s z env e dé lyb e t e ge k napp al i e ll át ás a
1084 Buđapest, Mátyás tér 1,2.

A 70 négyzetméter alapteriiletiĺ klub egyetlen közcisségi egyĹittlétre szolgáló
helyiséggel ľendelkezik (ez tobbfunkciós, magában foglalja a ĺappalít., az étkezőt, a

foglalkoztatót és a szemé|yes beszélgetésekľe szolgá|ő irodát is, ami a gaIériźln

található).

A telephelyęn a miĺködéshez sziikséges legalapvetőbb tĺĺrgyi feltételek biztosítottak.

g. 5.3. Ertelmi fogyatékosok nappali elldtdsa

Az íntézmény teljesen akadálymentes, kettő foglalkoztató helyiséggel (teljes

felszereléssel, ami biĺosítja a csopoľtos és egyéni foglalkozźtsokat) egy
pihenőszobával (kanapéval felszerelt, amely az e||átottak pihenését biztositja' egyéni
csoportos foglalkozások helyszíne, DVD, videó, TV nézési lehetőséggel) rendelkezik.
Az ebédlo az étkezés' valamint az egyéru illetve csopoľtos fogIa|kozźlsok és a
rendezvények helyszíne.
A fiirdőszoba mosógéppel felszerelt,(amivel biztosítjuk az ęIlátottaknak sztikség
esetén a mosást) fiirdési lehetőségként zllhartyző áII rendelkezésre. Egy szeméLyzeti
mellékhelyiség és két ellátotti mellékhelyiség (melyből az egyik akadálymentes)
ta|á|hatő az intézményben.
A folyosón kettő cipőszekľény és kettő öltözőszekľény segíti az ellátottak
komfortéľzetét. A mindennapi tomźůloz medicin labdak illetve szobakerékpźĺ ti|
rendelkezésiinkĺe. A zenés foglalkozáshoz különfele hangszeľek segítik a munkát. Az
udvaron, ha az idójárás engedi foglalkozásokat, rendenényeket taĺtanak az ellátottak
részéte.
Az adminisztrációs tevékenység központi helye az ęITe a célra kialakított
irodahelyiség.

g.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona (.,Ezüztfenvő'' Gondozóház)

Az Ezüstfenyő Gondozőhaz nyugodt, csendes kĺiľnyezetben helyezkedik el, mindkét
épiilet fĺjldszintes. A parkosított kertben lehetőség van a pihenésľe, kikapcsolódásra,
de akáľ a keľtészkedésre is.
A gondozőhźn ,,B'' épületében a berendezés otthonias jellegtĺ, az időskori
sajátosságoknak megfele|ó, az ellátottak elhelyezése két és három ágyas szobákban
történik.
osszesen kilenc lakószobával rendelkezik a goĺďozőház, me|y 2I fó ę|Iźtásźna ad

lehető sé get. A j o g szabátyb an r o gzített vize sblokkok ľendelke zést e áIlnak.
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A kiszolgáló helyiségek közül az étkezóhelyiségek szolgálnak közosségi téľként is. Az
élelmezést az,,A,, épületben mfüödtetett btilcsődei főzőkonyha bińositja.
A ,,B''épületben ta|á|hatő a mosoda, melyben háńartási jellegu mosógépek és ipaľi
j ellegti szźntőgép állnak rendelkezésre'
A dolgozók munka- i11. szociális helyiségei is a jogszabáLyi feltételeknek megfelelnek.
A gondozók tészére kettő nővérszoba biztosított, aho| az orvosi rendelés is történik
heti ľendszerességgel. Foglalkoztatásra, mentálhigiénés ellátásľa a közösségi terek, ill.
a lakószobák szolgá|nak. Foglalkońatáshoz a TV, DVD Iejátsző, CD lejátszó mellett
az egyéb targyi eszközöket folyamatosan biztosítja az intézmény. Számítógépek
rendelkezésľe állnak, mobil inteľnet hozzáférés van.
AbiÍoruat tekintetében folyamatosak a cseľék, ezért amegfelelő kömyezet biztosított.
Tiíľolásra a telken elhelyezkedő kettő đarub garázs helyisége szolgáI.
A goĺdozőház családias, nyugodt légköĺt, és színvonalas ellátást biztosít a
rendelkęzésre álló feltételek mellett. Nagy előnye az iĺtézménynek, hogy ľendelkezik
pihenésre, szabadiďó eltĺjltéséľe alkalmas kerttel, ezá|tal a helyiségek szűkĺjsséEe, äZ
esetleges zsúfoltság érzete kompenzálható.
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