
Budapest Józsefvárosĺ Onkormá nyzat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tatalmának ľészletes ĺsmer.tetése
A személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, azon beliil gyermekek
átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyeľmekek elhelyezése érdekében -, mint kötelező önkor-
mányzati feladat e|Iátása tźrgyában onkoľmrĺnyzatunk a Budapest Főváľos IX. keľĹilet Fe-
rencváľos onkoľmanyzatálval ellátasi szeruődést kötött 2006. április 01. napjátólhatározat|arl
időtartamľaaKépviselő-testiilet |7312006. (IV.l1.) számúhatźnozataa|apjźn,mely szerződés
keľetében a IX. keriileti onkoľmźnyzat gyeľmekek átmeneti otthona ellátást nyujt a Józsefuá-
rosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ javaslata alapján l fő VIII. keľĹileti ál-
landó lakóhellyel rendelkező 0-3 éves gyeľmek részére, aki családban él, de átmenetileg ellá-
tás és feltigyelet nélkül maľad vagy elhelyezéshiźnyźhan' ezek nélktil matađĺa, valamint aki-
nek ellátásaacsaládéletvezetési nehézségei miatt veszé|yeztetett. A IX. keľületi onkoľmrány-
zat a rcnđelkezésére á11ó iires féľőheIyek terhéľe további VIII. kerĹileti lakóhelyű 0-3 éves
koru gyermeket is fogadhat. A gyeľmekek átmeneti otthona megszakítás nélkĹili munkaĺęnd
szeľint működő bentlakásos gyeľmekintézményként átmeneti gondozást biztosít, melynek
keretében a gyeľmek testi, éľtelmi, eyz!'ľ;! es 
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Előterjesztő: Santha Péterné Ąolgáľmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:20|5. április 16. ..s2. napirend

Táł'rgy: Javaslat 0-3 éves koľú ryeľmekek elhelyezése éľdekében kiitiĺtt ellátási szerző.
dés messzĺintetéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell tłáĺgyalni, a hatáľozat e|fogadásźůloz minősített szavazattöbb-
ség szükséges.
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A Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺEmberi Eľőforrrís Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őterjesztés megfźtrgya|ását.



lódó feltételekľől (megfelelő étkeztetésrő|, ruházattal való ellátásról, mentálhigiénés és egés-
zségĹigyi ellátásról, gondozásľól, nevelésľől,lakhatásról) kell gondoskodni.
A IX. keľületi onkoľmányzat a feladatot az áLta|a fenntaľtott Gyeľmekek Átmeneti otthoná-
ban (1097 Budapest, Fehérholló u.2-4.) látja el és tevékenységéről évente november 15. nap-
jáigbeszámol onkoľmányzatunknak, a 2OI4. évi beszámo|őt az Emberi Erőfoľras Bizottság
|0lf0|4. CxI.01.) sz. hatźnozatźxa| elfogadta. A szęrzódés alapjan igénybe vett napok és a
fogadott VIII. keľületi gyermekek számát a kovetkezo tálb|azattartalmazza:

20|5. évben még nem került be VIII. kerületi lakóhellyel rendlekező gyeľmek a IX. kerületi
gyeľmekek átmeneti otthonában.

A Józsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK)
intézményvezetojéĺekjavaslata a|apjźn a szeruődés további fenntaľtása nem szĹikséges tekin-
telte| arra, hogy a JSzSzGyK intézménytendszerén beltil, a Gyermekek Atmeneti otthonában
a jĺivőben biztosítható a feladatellátás. A JSzSzGyK önálló szakmai egységeként miikĺjđő
Gyeľmekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. l. 4.) jelenleg 12 fő, 3-18
éves koru gyeľmeket fogadhat. Az intézmény éves kihasználtsága az elmúlt éveket tekintve
nem éľte eI a |00%o-ot. A Gyeľmekek Atmeneti otthonának maximális kihasználtság elérésére
való tĺirekvés és a minél hatékonyabb fenntaľtás érđekében a szabad féľőhelyek a korábbi
években kiajánlásra keľtiltek a V.' VI., és a II., keľületi onkormlínyzatokrészéte. A gyeľme-
kek átmeneti otthona kihasználtsága20l0-20|4.kozott (szerződésekkel együtt):

Fenti tab|źnatban foglalt adatok, valamint a IX. keľĺilettel kötött szerzőđés alapjan az e|mű|t
években igénybe vett szo|gźlltatás méľtéke alapjrĺn megállapítható, hogy a meglévő ellátási
szerződések mellett a JSzSzGyK Gyeľmekek Atmeneti otthona intézmény biztosítani tudja a
0-3 éves koru gyeľmekek ellátását is. A mtĺkĺidési engedélyben meghatározott |2 fő fétőhe-
lyen fogadni tudja a 0-3 éves koľosztálybő| érkező gyeľmekeket a meglévő V.,VI. és II. keľü-
lettel kötött szerzodés által delegált gyeľmekek ellátasának biztosítása mellett is, tekintettel
aľľa, hogy az éves kihasználts ág 9 fó és a IX. kerületi onkoľmanyzattď kcitött szerzóďés źůtal
biaosított férőhelyen éves szinten 3 fő gyeľmeknél t<ibb nem vette igénybe az átmenti gondo-
zást. Szak<rlai szempontból fontos az átmeneti gondozásba keľült gyeľmekek esetében az eset-
legesen felmeľülő további mentális sértiléstől való megóvása azáltal, hogy a testvérek nem
keľiilnek egymástól elvá|asztásra, továbbá a gyeľmekek szülővel való kapcsolattartása is ki-
egyensúlyozottabban töľténhet azźita|, hogy gyeľmekei egy intézményben vannak.

A Gyeľmekek Átmeneti otthona az ideiglenes jellegge| nehéz helyzetbe került csďádok
gyeľmekeinek átmeneti goĺđozását|átja eI, melynek során az intézményben lévő gyeľmekek
teljes kĺĺľű ell'átásétt binosítja, ennek keretében a jogszabályban meghatźnozottak szeľint

Ev Ieénybevett napok száma Gveľmekek száma
2006. 95 I

2007. 165 a
J

2008. IzI 2
2009. f94 J

2010. 90 ĄJ

2011 99 2
2012. 55 1

2013. 73 2
2014. f78 2

Ev isénvbevevőkszáma eondozási napok szźlma
2010. 10.08 3679.2
20tr. 9-29 3390.8s
20t2. 8.75 3193.75
2013. 8.31 3033.1s
2014. 9.0r 3288.65



napont ötszöri étkezést, szfüég esetén az évsza\<nak megfeleIe|ő n:hénatot, közlekedéshez
szĹikséges bérletet, tanuláshoz sziikséges tanszeľęket és iskolai eszozóket' zsebpénń., kapcso-
lattaľtás céljából telefonálási lehetősget biztosítva a gyermekek részéľe.

A goĺďozás soľán elsődleges cél a gyeľmekek biztonságos és megnyugtató elhelyezése, majd
a családjukba történő gollđozása, ezért szakmai szempontból nagyon fontos az átmeneti gon-
dozásba került gyeľmekek esetében az esetlegesen felmęriilő további váĺat|arĺ éLethelyzettol
való megóvásuk attól, hogy a kiskoru testvéľek életkoruk miatt ktilön intézménybe kerüljenek.

ĺ\ hatályos jogszabályban olőírt személyi feltételekkel az íntézmény rendelkezik, a szĹikséges
taryyi eszközök a képviselő-testiilet döntését követően kerülnek beszęrzésre.

Terveink szerint a 0-3 éves korosztály étkezetetése a Józsefuarosi Egyesített Bcjlcsőđék bevo-
násával kerül megoldásra.

A feladat eLlźtása az alábbi alapdokumentumok módosítását teszi szfüségessé:
- Szervezeti és mfüĺjđési szabá"Iyzat,
- Mfüödési engedély,
- Szakmai pľogram,
- Alapító okirat.

Az A|apítő okirat a hatályos jogszabá|yoknak megfelelően a Magyar Áilamkincstar áIta|koz-
zétett szerkezeti formát követve keľült móđosításra, mely a|apjźn megtöľtént akormźnyzati
funkciók źńnevezésą a telephelyek megnevezése, azon pontok elhagyása, mely nemképezi az
llj szerkezeti egység részét. A JSzSzGyK alapítő okiratát módosító okirata, valamint a módo-
sításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okirata az e|oterjesztés I-2. szźrrÍl mellékletét
képezik. Az előtejresztés 3.4. sz. mellékletétképezo Szervezeti és Mrĺködési Szabá|yzatban és

a Szakmai Progĺamban avá|tońatźlsok vastagított dőlt behĺvel kerültek jelölésľe.

il. A beterjesztés indoka
Az e|Itĺási szerzőđés megszĹintetéséhez a Képviselő-testület döntése sztikséges.

ilL A diintés céIja' pénziigyi hatása
A döntés céIjaaBudapest IX. keľületi onkormányzatta| 0-3 éves gyeľmekek átmeneti gondo-
zása felađat e||átása érdekében kötött szerzódés kĺjzös megegyezéssel tĺiľténő megsziintetése
2015. április 30. napjtwal, egýttal a JSzSzGyK Gyeľmekek Atmeneti otthona önállóan mű-
kodő szakmai egységébe befogadható gyermekek életkorának kiszélesítése 0-18 éves koľosz-
tá|yra20l5. május 01. napjától.

Az e||átásí szerzőđés alapján a gyermekek átmenetí gondozźtsa feladat ellátásért Budapest
Fővĺíros IX. kerület Fęľencvaľosi onkormźnyzat részéte ťlzętętt szo|gáItatási díj méĺtéke a
szerződéskcitéstől (2006. 04.0 l . napj ától) a következőképpen alakult:
-2006. évben
- 2007 . évben

500.000,- Ft (8 hónapra)
600.000.- Ft

- 2008-2013. évben 700.000.- Ft
- 20|4. évben 7I|.900,- Ft (2014. januaĺ 01. napjától' a szo|gá|tatási díj méľtéke a
KSH adatkĺjzlése szerinti infláció méľtékével emelkeđik).
-2015. évben 237.300,- Ft (időaranyosan 2015. januráĺ 01 - 2015. ápľilis 30. napja
kcizotti időszakĺa)

A JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona részére a 0-3 éves gyermekek fogadásához}}l,e
Ft- fedezet szükséges tárgyi eszkĺjzök beszerzéséhez. A feďezet a 2015. évi költségvetés
1 1301 cím dologi előirtnyzattól költségvetés módosítással biztosítható az intézmény költség-
vetésébe.



A dtjntés következtében onkormtnyzaink kiadásai fęnti összeggel csökkennek tekintettel
arra' hogy a JSzSzGyK Gyeľmekek Atmeneti otthona műkĺjdési költségeinek összege fiigget-
Ięn az otthonban lévő gyermekęk számától, melynek oka, hogy a személyi és đologi kiadások
váItozatlanok, akonizemi díjak összege alacsonyabb gyermek létszźlm mellett sem csökken.

Iv. Jogszabályikiirnyezet
A MagyaľországheLyi önkoľmányzataírőI szőIő 2011. évi CLĐO(IX. törvény (a továbbiak-
ban: Mĺitv) 23. $ (5) bekezdés 1 1 . pontjában foglaltak szeľint a kertileti önkormányzat fę|aďa-
ta külcinösen a szociźiis, gyermekjóléti szolgáltatásolľól és ellátásokľól való gondoskodás.
A 42. $ 7 pontja alapjtn a Képviselő-testĹilet hatáskoréből nem ruhź.zhatő át az iĺtézmény
alapitása, átszęrv ezé se, me gszünteté s e.

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatźsról szóló 1997. évi XXK. törvény 94. $-
ban (továbbiakban: Gyvt) foglaltak alapjźn fővaĺosban a fővárosi keľületi önkoľmányzat, 1I.

letve a fővárosi önkoľmányzat á|ta| közvetlenĹi| igazgatott teľiilet tekintetében a füvárosi ön-
kotmźnyzat felaďata a gyeľmekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működteté-
se, a teľületén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, a (3) bekezdés alapján kötelező
felađatként latja el azok,ĺĺak a gyermekeknek az átmeneti elhelyezését, akiknek ellátása a csa-
|áđ éIetvezetési nehézségei miatt veszélybe kerĹil vagy akik más ok miatt átmenetileg ellátás
és felügyelet nélkül maľadnĺĺnak. Az önkormźnyzat az e||átást az źitala fenntartott iĺtézmény
mfüödtetésével vagy más szerwęl kcit<itt ellátási szeruőďés (Gyvt 96. $) útjan is biztosíthatja.

A személyes gonđoskođást nýjtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladataiľólés működésfü feltételeiről szóló |5lI998. (IV.30.) NM rende-
let 128. $-ban meghatározott feltételekęt kell bizosítani az 0-3 éves korcsoport részére. (3)

bekezdésben foglaltak szerint a helyiség beľendezését a gonđozott gyermekek korosszetétel-
ének és fejlettségi szintjónek mcgfclclően kell kialakítani, és a növekeđő gyeľmekek igényei
szerint kell változtatni. (a) bekezdés éľtelmében a3 éven aluli gyermeket az a gyermekotthon
fogadhat be, amelyben biztosított a következő

a) szervezési feltételek köľében
aa) a rendszeľes és folyamatos orvosi ellátás
ab) a terĹileti védőnő rendszeres |źńogattsa
ac) a csecsemő, illetve kisgyeľmek folyamatos felügyeleÍe, a gondozó állandó látó- illetve
hallótávo l ságon belüli tartőzko dása;
b) személyi feltétęlek k<jľében
ba) a csoportban a gyermekek gondozását. nevelését ellátó személyek között legalább 1

fő szakképzett csecsemő- és kisgyermek gonđozónő a|kalmazźsa,
c) targyi feltételek köľében
ca) a csecsemő illetve a kisgyeľmek elhelyezéséľe, hrtozkodźlsra szolgáló helyiségekben
a korosztály balesetmegelőzéséľe vonatkozó szabźiy ok meglartására
cb) a csecsemő illetve a kisgyermek szánára a külön játszóhely és elkerített szobatész,
cc) a csecsemő, illetve kisgyermek ellátásahoz sziikséges biztonságos, célszerĺí beľende-
zési és felszerelési tźtrgyak, eszközök megléte.

A GyVt 97. $ (5) bekezdése szerint a teleptilési önkormanyzatKépviselő-testtilete az ę||źtási
szęrződés megkötésének, a szerződés módosításĺának, illetve megsztintetésének jogát nem
rvházhatjaźń.

AzáI|amhazÍaľtásról szőIőfOLl. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht;8/A. $ (2) bekezdés
és 11. $ (7) bekezdés, valamint a 111. $ (26) bekezdés értelmébęn z}Is.januaľ 0I.napjátő|az
a|apítő, módosító és megszÍintető okiľatokat a Magyar Allamkincstĺíľ honlapján kozzétett
foľmanyomtatványok szeľint kell elkészíteni.



Hatátozati javaslat

A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

1. a Budapest Fővaľos IX. kerület Ferencvaros onkormányzattlval személyes gondoskodás
keľetébe tartoző gyeľmekjóléti a|ape|Iátás, azon beliil gyeľmekek átmeneti otthona e||átás
tźtgyźlbarl megkĺit<itt ellátási szeruodést kĺizös megegyezéssel 2015. április 30. napjával
megszünteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. április 1 6.

2. 2015. május 01. napjától személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóLéti a|ape|Iá-
tás, azon belül gyermekek átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyeľmekek elhelyezését - mint
kötelező önkormiĺnyzati feladatot a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Gyermekek Atmeneti otthona |átjae| azengeđé|yezęttźiláshelyek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2015. ápľilis 30.

3. elfogadja a Jőzsefvźrosi Szociális Szo1gáltató és Gyermekjóléti Központ módosító
okiľatát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okfuatźú a
Magyaľ Allamkincstár á|taI tcjľténő töľzskĺinyvi bejegyzés napjźtőI az e|őtefiesńés I-2.
sz. mellék]etében foglaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. április 1 6.

4. jővahagyja a Jőzsefuźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont Szervezeti és
Működési SzabáIyzatát, valamint a Szakmai Pľogramját az előterjes;ztés3-4. sz. mellékle-
tében foglaltak szeľinti taľtalomma|20|5. május 1-jei hatállyal.

Felelős: polgáľmester
Hatari.ďő: 20I 5. ápľilis 1 6.

5. a) az Önkormźnyzat kiadás 11301 cím _ k<jtelező feladat _ dologi e|oirźnyzatźrőI200,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ kĺjtelező feladat _ felhalmozási f,rnanszirozá-
si kiadáson be|ul az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźnriźna
történő utalása előirźnyzatźna.
b) a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím _ kötelező
feladat _ felhalmozási finanszítozźsi bevételi e|oirźlĺyzaton belül azirányítőszervi trámo-

gatásként folyósított tĺímogatás fizętési szźĺrťrźn tĺjrténő jővtńrása eloirźnyzatát és a kia-
dás beruhŁás előiranyzatát 200,0 e Ft-tal megemeli eszközĺjk, bútorok bęszerzések cí-
mén.
c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló ręndelet következő mő-
dosításanál a határozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a)-b) pont esetében 2015. április 16., c) pont esetében a költésgvetési rendelet
kĺivetkező módosítása.

6. felkéri a polgáľmesteľt a hatźnozat I, 3-4. pontja szerinti dokumentumok aláírásáta, a Jő-
zsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ.múködési engedé|yezési eLjá-
rással kapcsolatos intézkedések megtételére és a Magyat Allamkincstáľ esetleges hiany-
pótlási felszólításanak teljesítésére azza|, hogy a hiánypőt|ás teljesítése je|enhatározatta|



nem lehet ellentétes és az alapító okiľatot lényegi _ helyreigazításikérdésnęk nem minő-
sülő _ kérdésekben nem móđosíthatia.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺáľidő: 2015. ápľilis 30.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási |Jgyosnály Human-
kapcsolati lroda, Józsefuaľosi Szociális Szo|gáItatő és Gyeľmekjóléti Központ

Budapest, 20|5. március 3 1.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízáiból:
tlt ^r // h.

^/LkĄ,aflŁ ĺ,Wu'ł,u
Dr. Kovács'Gabľiella

a|jegyzó

2015 ÁPR 0 7

S*.-'^?.Ą)
Santha Péterné
alpolgármester



1. sz. melléklet

okirat száma:

Módosító okirat

A|őzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 2073. november 20. napján kĺadott
a Budapest |ózsefuáľosi onkormányzat Képviselő testülete 427/2013' (XI.20') számú
határozatával elfogadott alapító okiratát az á||amhálztaľtásľóI szćllćl2oL1. évi cxcv. töľvény
B/A. s-a alapián a következők szeľint módosítom:

L. Az alapító okiľat 1. pontia - mely a módosított okirat Ĺ.3,2. pont alatt szeľepel -
helyébe a következő szöveg lép:

telephelv megnevezése telephelv címe

1
lózsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekióléti Központ -Gyermekióléti
Kfiznont

10B9 Budapest, Kőris u.35.

z
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekióléti Kiizpont - Gyeľmekek
Átmeneti otthona

1.0BB Budapest, Szentkirályi u. 15.I. em.

3 1-086 Budapest, Masdolna u. 43. fszt. 3.

4 1086 Budapest, Masdolna u. 43..Íszt. XIV'

5 1089 Budapest, Sárkány u' 74. fszt. 1.

6 10B3 Budapest, Illés u. 18. fszt. B

7 1086 Budaoest. Karácsonv S' u. z2.7.2z.

B 10B9 Budaoest' Kőris u,4/a.I'9,

9 |SzSzGyK-Házi segítségnyúitás és
Szociálĺs étkeztetés

1089 Budapest Orczy (ft47.

10 E ztistfenvő Gondozőház 1087 Budapest, Kerepesiitt29 /a.

77 Cĺklámen ldősek Klubia 1081 Budapest, II. Iános Pál pápatér17'

L2 Vís otthon ldősek Klubia 1084 Budapest' Vís u. 18.

13 Őszikék ldősek Klubia 1082 Budaoest, Baross u. 109.

L4 Reménvsupáľ ldősek Klubia 10B4 Budaoest. Mátvás téľ 4.

15 Naprafoľgó ldősek Klubia 1-089 Budaoest. Delei u.34.

L6 Mátvás Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 72'

17 Éľtelmĺ Foevatékosok Napközi otthona 10B2 Budapest, Kisstáció u' 11.

1B 10B4 Budapest' Déľi Miksa u. 3. fszt. 4'

L9 10B6 Budapest, Koszorűu' 4-6'

20 1086 Budapest, Szerdahelvi u.5.

27 1-086 Budapest, Bauer S. u. 9-11. fszt.L.

22 10B4 Budapest, Iózsef u' 57' fszt,Z'



23 10B4 Budapest' Iózsef u. 59. fszt' 4'

24 10B1 Budapest' Vav Ádámu,4.1'22.

25 10B1 Budapest, Vav Áaam u. 6. fszt.9.

26 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.7.27.

27 1089 Budapest, Kőris u. 4 / A, fszt, t.

28 1089 Budapest, Kőris u. 11. fszt. 13.

29 1082 Budapest, Kisfaludy u. L0-1 2.1.18.

30 1086 Budapest, Luiza u. 34. fe.16.

31 1086 Budapest, Dobozi u.77.7.20.

32 1089 Budapest, Dugonics u. 14. fe.1.

33 1089 Budaoest, Dusonics u. 16.1.17.

34 1089 Budaoest. Kálvária u. 10/B.1.1B.

35 1 089 Budaoest' Kálvári a u. 26. fszt.9.

36 1 086 Budaoest. Masdolna u. L2. fszt.Z.

37 1086 Budapest, Masdolna u. 41. fszt.4.

3B 10B3 Budapest, Tomő u. 23 /B'fszt.6.

39 10B3 Budapest, Tömő u. 56. fszt.19.

40 10B3 Budapest, Tömő u. 60' fszt.14.

2' Az alapító okirat 3. pontia - mely a módosított okiľatbanŁ.3. pont alatt szerepel -
az alábbi sztiveggel egészüI ki:

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a99 /2014,
(V.14.) számú határozata alapján határozatlan időre 2014' j(lnius 01. napjától megkötött
ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi Onkormányzat közigazgatási
területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek
átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 7 férőhely tekintetében,
valamint a szabad férőhelyek terhére további II. kerületi gyermek fogadása.

3. Az a|apítő okiľat 4. pontia - mely a módosított okiľatban 4,4. pont alatt szerepel -
helyébe a következ ő táblázat |épl.

kormónvząti funkciő szam ko rmánv z ati fun kci ó me g n ev e zé s e

1 702022 Időskoľúak demens betegek átmeneti ellátása

2 r040L2 Gvermekek átmeneti ellátása

3 707052 Házi sesítséenvúitás

4 1.07051 Szociális étkeztetés

5 r07054 Családseeítés

6 107053 Telzőrendszeres házi seeítséenvúitás

B 104042 Gveľmeki óléti Szoleáltatások

9 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

10 102030 Idős, demens betegek nappali ellátása

1,1 70722L Fosvatékossással élők nappali ellátása

T2 701,'t 42 Szenvedélvbetesek napnali ellátása



L3 L07074 Támo satott lakhatás hailéktalan személvek r észér e

14 041237 Rövid időtartamú közfoslalko ztatás

15 0412.33 Hosszabb időtartamú közfoslalko ztatás

L6 047236 orszásos közfoelalkoztatási pro gram

L7 L07070 Menektiltet befogadottak, oltalmazottak ideiglenes
ellátás és támogatása

1B 041232 ,, Start mu nkaproqram - Téli kö zfoel alko ztatás

4. Aza|apítćl okirat 5. pontia a módosított okirat 5'5. pont alatt szerepel.

5. Az alapító okirat 6. pontia a módosított okirat 3.1. pont alatt szeľepel.

6. Aza|apítő okirat 9. pon$a a módisított okirat 5.2. pont alatt szeľepel

7. Az alapítő okiľat 12. pontia - mely a módosított okirat 2.4. pont alatt szerepel -
helyébe a következő ľendelkezés lép:

B. Az a|apítő okirat záľó rendelkezése - mely a módosított okirat 6. pont alatt
. szerepel - helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

Ielen módosító okiľatot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv 2073, november 20. napján ke|t, 42L/2073.
(XI'20') okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

9. Az a|apítő okiľat bevezető része, a7., Ĺo.,11. pontia elhagyásľa keľiil.

Budapest 201-5

P.H.

Danada. Rimán Edina

jegyző

Dľ. Kocsis Máté

polgármester

megnevezese székhelve

7 Iózsefuáľosi Családseeítő Szoleálat 1 0B1 Budanest. Nénszínház utca 22.

2 ]ózsefuáľosi Gyeľmekjóléti Szolgálat
Gveľmekek Átmeneti otthona

1089 Budapest, Kőris u' 35.

3 Józsefuárosi Szociális Intézmények
Gazdasási Hivatala

10B9 Budapest, Kőris u. 35.

4 ő szir őzsa Gondozó Szoleálat 1089 Budapest, orczy űt4L.





2.sz. melléklet

okirat száma:

Alapító okirat
mó do sítás okkal e gys éges szerkezetb e fo gl alva

Az államháztartástćll szóló 2oĹí.. évi cxcv. törvény 8/A. S.a alapián a |ózsefuárosi
SzociáIis Szolgáltató és Gyermekióléti Központ alapító okiľatát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése,székhelye, telephelye

L'L. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: |ózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont

I.l.2. rovidített neve: |SzSzGyK

7.2,. A költségvetési szerv

7.2'L' szél<helye: 1081 Budapest Népszínház u.22.

1..2.2,. he

telephelv megnevezése telephelv címe

1
|ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ -Gyermekjóléti
Kozpont

1089 Budapest Kőris u. 35.

z
|ózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ - Gyermekek
Átmeneti otthona

1-088 Budapest szentkirályi u' 15' I. em.

3 1086 Budapest, Magdolna u. 43. fszt. 3.

4 1086 Budapest, Masdolna u. 43. fszt. XIV.

5 1089 Budaoest. Sárkánv u' 14. fszt. ]-.

6 10B3 Budapest, Illés u. 18. fszt. B

7 10B6 Budapest, Karácsony S' u.22'1.22'

B 1089 Budapest, Kőris u' 4/a.7'9'

9 JSzSzGyK-Házi segítségnyujtás és Szociális
étkeztetés

1089 Budapest Orczy ift.47.

10 Ezüstfenvő Gondozőház 10B7 Budaoest' Keľep esi ilt.29 /a.

71 Ciklámen Idősek Klubia 1081- Budanest. II. Iános Pál oávatér !7.

L2 Vís otthon Idősek Klubia 10B4 Budapest, Vís u' 18'

13 Őszikék Idősek Klubĺa 1082 Budapest, Baross u. 109.

I4 Reménvsusár Idősek Klubia 10B4 Budapest, Mátvás tér 4'

15 Naoraforsó Idősek Klubia 1089 Budapest, Delei u.34.

1,6 Mátvás Klub 1084 Budapest' Mátvás tér 12'



77 Értelmi Fowatékosok Naokozi otthona 1082 Budaoest' Kisstáció u. 11.

1B 1084 Budaoest' Déri Miksa u. 3. fszt. 4.

L9 1086 Budaoest' Koszorú u.4-6'

z0 1086 Budanest, Szerdahelvi u. 5.

z7 1086 Budaoest' Baueľ S. u. 9-11. fszt.I'

22 10B4 Budaoest' Iózsef u. 57' fszt.Z'

23 10B4 Budaoest' Iózsef u. 59' fszt. 4'

24 1081 Budaoest. VavÁdámu' 4'7.22.

25 1-0B1 Budaoest' Vav Áaam u. 6. fszt'9.

26 1-084 Budapest, Nasyfuvaros u. 26.7.2L.

27 1089 Budapest, Kőris u.4lA. fszt. ]-.

28 1089 Budapest, Kőris u. 11. fszt. 13.

29 1082 Budapest, Kisfaludv u. 10-12.1.18.

30 1086 Budapest, Luiza u. 34. fe.16.

31 1086 Budapest, Dobozi u.17.7.2O.

32 1089 Budapest, Dueonics u. 14. fe.1.

33 1089 Budapest, Dugonics u. 16.1.17.

34 10B9 Budapest, Kálváľia u. 1.0/B.1.18.

35 10B9 Budapest' Kálvári a u, 26. fszt.9.

36 1 086 Budapest, Magdolna u. 72. fszt.Z.

37 1086 Budaoest. Masdolna u. 4l-. fszt.4.

3B 10B3 Budapest, Tĺimő u, 23 /B.fszt.6'

39 1083 BudapesĹ Tĺimő u. 56. fszt.19.

40 10B3 Budapest, Tcimő u. 60. fszt.14.

2. Aköltségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefiiggő ľendelkezések

2'7' A költségvetési szerv alapításának dátuma: 207L'március 03'

2'z, A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabá|y:

Budapest Főváros VIII' kerüIet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
99 /20L7, [III'03.) számú határozata.

Módosító határozatok 297 /2071'. ľII.07.), 45.]'/20t7, IXI.03.), 34/2072' [II.02.),
705/2072' (I|I'22.), 363/2012. (x'1B'), 303/20!3. [VII.17') 421/2073' [XI.20.) számú
képvis el ő.te sttil eti határ ozat'

2.3. A költségvetési szerv alapításáľa, átalakításáľa, megszüntetésére jogosult szerv

2'3.I. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2'3'2' szé|<helye: 1082 Budapest Baross u,63-67 '

2,4, A köl etési szerv köl i szeľvének,

meanevezese székhelve

1 Iózsefuáľosi Családsesítő Szolsálat 1 0B 1 Budapest' Népszínház utca 22'



z |ózsefuárosi Gyermekjóléti Szolgálat
Gvermekek Átmeneti otthona

10B9 Budapest, Kőris u. 35.

3 |ózsefuárosi Szociális Intézmények
Gazdasási Hivatala

1089 Budapest Kőris u. 35.

4 ő szir őzsa Gondozó Szolsálat 1089 Budanest. Orczv trt41.

3. A ktiltségvetési szeľv irányítása, feltigyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szerv énekf felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváľos VIII. kerület!őzsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

3..]''2. székhelye: 1082 Budapest Baross u.63-67.

4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4.7. A költségvetési szeľv közfeladata:

Józsefuáros közigazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 2017. évi CLDfiIX. törvény [a továbbiakban:
Mötv) 23. s (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális
alapellátásról.

A szociális igazgatásről és a szociális ellátásokľól szóló 7993. évi III. törvény [atovábbiakban:
Szt) 86. s (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyujtó szociális
alapszolgáltatások- ktilönös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d) pontja alapján a

személyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást
lát el, továbbá az Szt 65. s (1) bekezdésében meghatározott je|zőrendszeres házi
segítségnyújtást önként vállalt feladatként biztosítja.

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 7997, évi )fiXI. törvény [a
továbbiakban: Gyvt) 94. s [3) bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat lát el, valamint onként vállalt feladatként krízislakásokat
műkodtet.

Józsefuáros közigazgatási területén kívül

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
743/2072' (IV.19.) számú határozata alapján határozott időre2072. május 01. napjátó|2077'
április 30. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület onkormányzat kozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmenetĺ gondozása - azon belĺil gyeľmekek
átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V.

kertileti gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a

362/2072' (X.1.B.) számlihatározata alapján határozott időre 2072. november 01. napjától
2077, október 31. napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI' kerület
Terézváros Önkormányzatkozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása - azon belül gyeľmekek átmeneti
otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek teľhéľe további VI' kerületi
gyermek fogadása'



Budapest Főváros VIII. kerületJózsefuárosi 0nkormányzatKépviselő-testületének a99/2074'
U'LL.) számíl határozata alapján határozatlan időre 201'4. június 01. napjától megkötött
ellátási szerződés szerint a Budapest Főváľos II. kerületi tnkormányzat kozigazgatási
területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek
átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 féľőhely tekintetében,
valamint a szabad férőhelyek terhére további II. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváľos VIII. kerület }ózsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 309 /2006,
(v|.z9.) számú határozata alapján határozat|an időre 2006. január 01. napjától megkotott
ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzat kozigazgatási
területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon
belül fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása 1. féľőhely tekintetében.

Budapest Főváľos VIII. kerület|őzseÍvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 373/z0L1.
(x.15.) számu határozata, valamint a 386/2073. (x.16.) számil határozata alapján
hatáľozatlan időre 2017. október 01. napjátó| z fő, z0I4, januáľ 01. napjától további 1 fő
tekintetében megkötött ellátási szerződés szerĺnt a Budapest Főváros Ix. kerület
Ferencvárosi onkormányzatkozigazgatásiterülete, személyes gondoskodás keretébe tartoző
szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon belül fogyatékos illetve autista személyek nappali
ellátása biztosítása.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról sző|ő 7993, évi III' törvény, valamint a
Gyeľmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásľól szóló L997' évi )üX. törvényben
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit biztosítja.

- Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális étkeztetés
biztosítása, tobbletfeladatként népkonyha működtetése' Az egyének és családok
szociális és mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer működési zavarainak
megelőzése, a kialakult pľoblémák megoldása.

- Szenvedélybeteget fogyatékos személyeknappali ellátásánakbiztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
és erkolcsi fejlődésénet jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a
veszé|yeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából történő kiemelésének
megelőzését. Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti ellátása.

A háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

4'2, A költsésvetési szerv áIlamháztartási szakásazati besoľolása:

szakdaazat szdma s zakdg a z at m eg nev e zé s e

1 889900 M.n.s. ewéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4'4. A költsésvetési szerv alaotevékenvsésének kormánvzati funkció szeľinti meeielölése

kormánv z atĺ funk cÍ ó s z óm k ormdnvzati funkci ó m e a nev ez é s e

1 L02022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

2 1.04072 Gvermekek átmeneti ellátása

3 L07052 Házi sesítséenvúitás



4 107051 Szociális étkeztetés

J 707454 Családseeítés

6 107053 Telzőrendszeres házi seeítséenyúitás

B L04042 Gvermeki óléti Szoleáltatások

9 106010 Lakóineatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

10 102030 Idős, demens betegek nappali ellátása

1,1 70LZZL Foevatékossásgal élők nappali ellátása

L,Ż 1,UL1,4'f Szenvedélvb etesek nappali ellátása

13 L07074 Támoeatott lakhatás hailéktalan személvek részére

L4 047237 Rĺivid időtaľtamú közfoelalko ztatás

15 047233 Hosszabb időtaľtamú közfoelalkoztatás

T6 04L236 orszásos közfoslalkoztatási Drogram

T7
L07070 MenekĹiltet befogadottak, oltalmazottak ideiglenes

ellátás és támogatása

18 041232
',Start 

munkaprogram - Téli közfoglalk oztatás

4'5. A költségvetési szerv ĺlletékessége, működési területe:

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi onkormányzatkozigazgatási területe.

5. A költségvetési szeľv szetvezete és műkłidése

5'1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a
közalkalmazottak jogállásáról sző|ő 7992. évi )OfiIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogá||ásáről szóló 7992' évi XXKII. töľvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban töľténő végrehajtásárő| sző|ő 257 /2000. (X||.26.) Korm.
rendelet szerin! az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói
jogokat a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 2077. évi CDfiXIX. torvény 41. $
(7) bekezdése,67. $ g) pontja alapján a Polgáľmester gyakorolja.

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási ľendje:

A koltségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése , VäEY megbizása, felmentése, vagy
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskorébe tartozik
azá||amháztartásról sző|ő20!I. évi CXCV. törvény 9.s (6) bekezdése alapján. Agazdasági
vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ v ezetője gyakorolja.

5.z, A kö| tési szervnél alkalmazásban álló szem k o

fo g I alko z tatá si i o g vi s z o nv Í o avi s zonv t s z ab óIv o zó i o a sząb óIv

1

közalkalmazotti j ogviszony 7992' évi )OfiIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáró| sző|ő !992' évi xxXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásárő| sző|ő z57 /2000. (XII'26.) Korm'
rendelet szerint

2 mesbízási iogviszonv P oleári töľvénykönwr ő| sző|ő 2073' évi V' törvény

5'3' A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:



A |SzSzGyK működését és szervezeti felépítését a mindenkor hatályos a Budapest Főváros
VIII. kerületlőzsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Szervezeti és
Műkö dési Szab á|yzata tarta|mazza'

6. Zátćl ľendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskĺinyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezze| egyldejűleg a kĺiltségvetési szeľv 20!3. november 20. napján ke|t, 427/2013. (XI.20.)
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Budapest 2075.

P.H.

Danada. Rimán Edina

jegyző

Dľ. Kocsis Máté

polgármester
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyerm.ekj óléti Ktizpont,
JoGÁLLÁsA, AZoNosÍľó ADATAI, HATÁSKoRE, ILLETEKESSÉGE

AZ INTÉzvmNY RoVIpÍľpľľ NEVE: JSzSzGyK
(TovÁBB IAKB AN : INTÉZvĺhľv)

1. A SznnvnZETIÉs MuropnsI Sz.łnÁlYZAT cpua.

A Szervezeti és Mfüödési Szabtiyzat cé|ja a JSzSzGyK tevékenységének,
szervezeti rendjének, irányitźsának, felügyeletének, képviseleti ľenđjének,
feladatainak me ghatźr ozźsa.
AzIntézmény Szervezeti és Múköđési Szabá|yzatźĺt aziĺttézményvezető adja ki
az onkoľm ány zat jőv ahagy ásźlv a|.

1.1. Az Intézmény megnevezése, legfontosabb adatai

Megnevezése: Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ

Rövidített megnevezése : JSzSzGyK
Székhelye: 1 08 l Budapest, Népszínhźn v22.
Levelezési címe: 108 1 Budapest, Népszínház l.22.

. Telefonszárna: 333-0582; Fax száľrla: 2I0-93f1
E-mail címe : info@jszszgyk.hu
Léttehozásĺĺľól ľendelkezohattttozat:Budapest VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testületének 99 l20I1 . (III. 03.) számu hatáĺozata.
Azalapítás időpontja: f01I. marcius 03. nap (z)I4.januríľ 01.napjátő|az
elnevezése Józsefuiĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - ra
móđosult)
Alapító szerve : Budapest Fővaros VIII. kerül et J őzsefv źttosi onkorm źnyzat
Képviselő-testülete (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

1.2. Az Intézmény azonosító adaÍai

Tĺirzskĺinyvi azonosító száma: 7 9 1452
Stati sztikai számj ele : I 57 9 1 4 5 4 -889 9 -322-0 I

Adőigazgatási szźlma: I 57 9 l 4 5 4 -2-42
Bankszáml a sztlĺna: 1 4 l 003 09- 1 8423949-01 000003

Alkalmazott jelzései:

B éIy e gző : köľbélye gző, melynek külső körfelirata :

Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény szewęzeti egységei źita| használt további béIyegzőket az
Iratkezelési Szabźiyzat mellékletét képezobé|yegző nyilvántartás tarta|mazza.

Az iĺtézmény fenntaľtója és felügyeleti szerve: Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Jőzsefyárosi Önkormányzat Képviselő-testtilete (1082 Budapest, Baĺoss u. 63-
67.)



1.3. Az Intézmény illetékessége

A hatáskörébe tartozó szociális a|apszolgáItatás, gyeľmekjóléti alapellátás
tevékenységei, valamint szakellátás kerętében időskoruak átmeneti ęllátása
illetékességi teruletén jár el.
Az intézmény a hatáskörébe tartoző, jogszabéůybaĺr meghatźnozoÍt szociális
alapszo|gáItatás, gyeľmekjóléti alape|Iátás tevékenységeit illetékességi
teľĹiletén látja e|.

Illetékessége:
- Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkormźnyzat kozigazgatási

terĹilete.
- Belváľos-Lipótvaĺos Budapest Főváros V. kerület onkormányzat

ko zigazgatási teriilete.
A Képviselő-testiilet I43l20I2. (IV.19.) számuhatérozataa|apjánhatźrozott
íd&e2012. május 01. napjátó|2017. április 30. napjáig megkĺitött ellátási
szerződés szeľint a Belváros-Lipótváros Budapest Főviíľos v. kęľĹilet
onkormanyzat kozigazgatási tertilete, személyes gondoskodás keretébe
tntoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondoztsa - azon
belül gyermekek átmęneti otthona 1 férőhely tekintetébęn, valamint a
szabad férőhelyek teľhéľe további V. keľtileti gyeľmek fogadása.

- Budapest VI. kerüle t T erézv áros Önkorman yzat kozigazgatási teľülete.
A Képviselő -testület 3 62 l 20 12. CX. 1 8. ) számű hatáĺ ozata a|apján hatźr ozott
ídőre 20|2. november 01. napjátőI 20|7. október 31. napjáig megkötött
ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros vI. kęrülęt Teténáros
onkormányzat kozigazgatási területe, személyes gondoskodás keľetébe
tartoző gyermekjólétí alapellátás, gyermekek átmeneti gondozźsa - azon
belül gyermękęk ĺítmeneti otthona 1 férőhely tękintetében, valamint a
szabad feľőhelyek terhéľe további VI. keľületi gyeľmek fogadása.

- Budapest Főváros II. kerületi onkormany zat kozigazgatási teľülete.
A Képviselő-testiilet 99l20l4. (V.14.) szźmľőhattrozataalapjźnz}I4.junius
01. napjátó|hattnozatlan időtaĺtamĺa megk<itött ellátási szęrzoďés szerint a
Budapest Főváros II. keľiileti onkoľmányzat kozígazgatási teľtilete,
személyes gondoskodás keľetébe tntoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti gondozása - azorl beltil gyermekek átmeneti otthona 1

féľőhely tekintetében, valamint a szabad féľőhelyek terhéľe további II.
keľületi gyermek fogađása.
A Képviselő-testiilet 30912006. (vI.29.) számu hatźnozata a|apján
fo gyatéko s ok napp ali e|Iátása tár gy ában hatźn ozat|an idej ii me gál l ap o dást
kötött Budapest Főváľos II. Kerület onkoľmányzatźtval 2006. januar 01

napjźiőI1 fő II. keľĹilęti lakóhellyel rendelkező személy nappali ellátásanak
biztosítása éľdekében.

- Budapest Fővaľos IX. keľület Ferencváros onkoľmányzat kozigazgatási
területe.
A Képviselő-testiilet 37312011. (x.15.) szźlmu hatfuozata alapján
fo gyatékosok nappali ellźtása tár gy źhan határ ozatlan idej ű megáll apodást
kötött Budapest Fővaĺos IX. keľĹilet Ferencváľos onkoľmanyzattlva| 20II.
október 01. napjátó| 2 fő, valamint a Képviselő-testület 38612013. (X.16.)
szźlmu határozatában foglaltak a|apján módosított szerződés szerint 2014.
január 01. napjától további 1 fő IX. kerületi lakóhellyel rendelkező személy
nappali ellátásĺának biztosítására.



1.4. Az Intézmény jogdlldsa

A Józsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ önálló jogi
személyiséggel rendelkező költségvetési szeru (a továbbiakban: intézmény).

A JSzSzGyK helyi <inkormĺínyzati kdltségvetési szerv. Az intézmény
fenntaľtásaľól a Budapest VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat
gondoskodik.

Az intézmény étén a Budapest VIII. kerület Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete áItaI 5 év hatérozott időre megbízott iĺtézményvezető áII.

Az íntézmény képviseletére, a kiadmányozási jogköľ gyakorlásara,
uta|ványozásľa és szerzodésen való kötelezettségvá||alásta az intézményvezeto
jogosult.

Az irtézménynél fogla|koztatott alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban
állnak. IlletményĹikľe és egyéb juttatásailľa a kozalkaLmazottak jogállásaról
sző|ő 1992. évi )ooilIl. tĺirvénv rendelkezéseit kell alka|mazni.

1.5. Telephelyek

- 1089 Budapest, Kőris u. 35. (Gyeľmekjóléti Kĺizpont)
- 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I.4. (Gyermekek Atmeneti otthona)
- 1086 Budapest, Magdolna u.43. fszt. XIV. (raktaľ)
- 1089 Budapest, Saĺkany u. 14. fsz.|. (Kľizislakás)
- 1083 Budapest, Illés u. l8. fsz.8. (Kľízislakás)
- 1086 Budapest, Karácsony S.u.22.I.22. (Kĺízislakás)
- 1089 Budapest, Kőľis u.4la I.9. (Kľízislakás)
- 1089 Budapest, orczy Íń 4I. (Hźni segítségnyújtás és Szociális étkeztetés)
- 1089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgó Idősek Klubja)
- l081 Budapest, II. Janos Pá|pápatér 17. (Ciklrámen Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Baross u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 4. (Reménysugar Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Kisstáció u. 1l. (Eľtelmi FogyatékosokNapközi otthona)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 12. (Mátyás Klub _ Szenvedélybetegek nappali

ellátása)
- 1087 Budapest, Kerepesi tĺtL9la (Ezüstfenyő Gondozóház, Je|zőrendszeres

házi segítségnyujtás)
- 1084 Budapest, Déľi Miksa u.3. fsz.4. (LELEK-Pont iroda)
- 1086 Budapest, Koszoru u.4-6. (LELEK-Ház I.)
- 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. (Családos Közci.sségi Szállás)
- 1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-11. fsz.1. (luká,s'LELEK szállás)
- 1084 Budapest, Józsęf u. 57. fsz.Z. (lakás, LELEK szállás)
- 1084 Budapest, József u. 59. ťsz. . (lakás, LELEK s,zźi|ás)
- 1081 Budapest, Vay Adám u. 4. I.em. 22. (Iakás, LELEK szállás)
- 1081 Budapest, Vay Adám u.6. fsz.9. (lakás, LELEKszállás)
- 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26. I.em.2|. (lakás, LELEK szállás)
- 1089 Budapest, Kőľis u.4lA.fsz.|. (|akás, LF''T EK szállás)
- l089 Budapest' Kőľis u. 11. fsz.I3' (lakás, LELEK szá|Iás)
- 1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.18. (lakás, LELEK szállás)
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- 1086 Budapest, Lujzau.34. félemelet 16. (lakás, rÉrpr szállás)
- l086 Budapest, Dobozi lĺ.17.I.em.20. (lakás, LELEK,szállás)
- 1089 Budapest, Dugonics u.14. félemelet 1. (lakás, LELEK szá||ás)
- 1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.17. (lakás, LELEK szállás)
- 1089 Budapest, Kźivfuiau. 10/b l.em.18. (lakás, LELEK szállás)
- 1089 Budapest, KáJrvánau.26. fsz.9. (|akás, LELEK szállás)
- 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fsz.f . (|akás, LĘLEK szállás)
- 1086 Budapest, Magdolna u. 4I. fsz.4. (|akás,'LELEK száIlás)
- 1083 Budapest, Tömő u.23lb fsz.6. (lakás' LĘ.LEK szá|Iás)
- 1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz,|9. (lakás, LELEK szállás)
- 1083 Budapest, Tĺjmő u. 60. fsz.I4. (lakás, LELEK szállás)

1.6. Nyitva úlló egyéb helyiség

- 1081 Budapest, Magdolna u. 43. fszt. 3. Qrlépkonyha)

2. Äz IľľÉzvĺENY
FELEPÍľnsn

FELADATAI, SZERVEZETT

Az intézmény alaptevékenysé gei :

Szakágazat
Szakágazatszámz

889900 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

TEAOR számz
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A.) Ellátandó
besorolása:

107054

alaptevékenységek kotmányzati funkciók szeľinti

családsesítés
adósságkezelési szolgáltatás

|04042 gyermekjóléti szolgáltatások;
104012 gyeľmekek átmeneti ellátása
101142 szenvedélybetegek nappali ellátása
102030 idősek, dęmens betegek nappali ellátása
10I22I fogyatékkal élők nappali ellátása
1a7 052 házi segítségnýjtás
10] 053 je|zőrenďszeres hazi segítségnffi tás
107051 szociális étkeztetés;
102022 időskoruak, demens betegek átmeneti ellátása
04|231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 hosszabb idej ű közfo g|alkoztatás
04123 6 oľszágos közfoglalko ztatási progÍam
041232 ,,Staľt munkapľogľam _ Téli közfoglalkoztatźs,,
106010 lakóingatlan szociális célú béľbeadása
1 07 07 0 menekültek, befo gadott ak, o|ta|mazottak

ideislenes e|Iátása és támosatása
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I 0] 0t 4 támogatott lakhatás haj léktalan személyek tészére

B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs

Fenti tevékenységeket az íntézmény komplexitásanak megfelelően egymásnak
mellérende|tenvégzí.
Az|ntézmény tevékenysége során az onkoľmányzat által kotelezően e||átandő
a|ap - és többletfęladatok közül közremfüĺjdik a területhez tartoző egyének,
illetve családok szociális és mentálhigiénés e||átásábarl (szociális a|ape||átás) a
családi rendszeľ mfüödési zavarainak megelőzésében, a kialakult problémfü
megoldásában (komplex családgondozás).

A gyermekvédelmi a|ape||átás keretében biztosítja a gyeľmekek testi, értelmi,
érze|mí és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban töľténő nevelésének
elősegítését, a veszélyeztetettség megszĺintetését valamint a gyeľmekek
családj ából történő kiemelésének a megelő zését.

A JSzSzGyK biztosítja a családból prevenciós céllal kiemelt gyermek e|látźsát
intézményes keretek között. (A feladatokat meghatároző jogszabályok
jegy zékét az I . sz. melléklet tarta|mazza).

Az iĺltézmény tevékenysége során az önkormányzat által kötelezőęn e||átandő
alap és szakosított ellátást végez.

2.1. Az JSzSzGyK szeľvezeti felépítése, engedéIyezett létszúma

JSzSzGyK
Székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszínhźz u. 22.
Az intézmény engedélyezett létszóma: 179 fő

K<jzponti Szervezeti Egység
1 08 1 Buđapest, Népszínhźn u. 22.

Engedélyezett létszáma: 2 fő

Szakmai eevséeek telephelyei' nyĺtva álló helyĺséeei

I. Gyermekióléti Központ
1089 Budapest, Kőris u. 35.

Engedélyezett létszóm: 20 íő

il. Családsegítő Központ
1 08 l Budapest, Népszítlház u. 22.
Népkonyha _ nyitva á11ó helyiség
1 08 1 Budapest, Magdolna u. 43.
MenekÍiltekkeVoltalm azotta|<ka| fo glalkozó családgond ozőkz
1084 Budapęst, Déri Miksa u.3.fsz.4.

Engedélyezett létszám: 25 fő + 2015.]2.31-ig határozott időre 2 fő
1l



ilI. Gvermekek Átmeneti Otthona
1088 Budapest, Szentkiľályi u. 15. I.em.4.

Engedélyezett létszóm: I0 fő

Kĺízislakások:
1089 Budapest, Sarkĺĺny u. 14. fsz.|.
1083 Budapest, Illés u. 18. fsz.8.
1086 Budapest, Karácsony S. u.22.I.em.Zf.
1089 Budapest, Kőľis u,4la I.em.9.

1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz. .

lÉr-Bx.uĺz
1086 Buđapest' Koszorú u.4-6.
Családos Ktiztisségi Szállás
1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 5.

Engedélyezett létszám: l2 fő

LÉLEK szállások:
1086 Budapest, Bauer S. u. 9-11. fsz.1.
1084 Budapest, József u.57.fsz,Z.
1084 Budapest, József u.59.fsz.4.
1081 Budapest, Vay Ádam u.4.I.em.22.
1081 Budapest, Vay ĺaamu. 6. fsz.9.
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I.em.fI.
1089 Budapest, Kőris u.4lłfsz.I.
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.13.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.18.
1086 Budapest,Lljzau. 34. félemelet 16.

1 086 Budapest, Dobozĺ u. 17 . I.em.20.
1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.ęm.17.
1089 Budapest, Kálvária u. 10/b I.em.18.
1 089 Budapest, Kálváľia u. 26. fsz.9.
1086 Budapest, Magdolna u. 12. ťsz.Z.
1086 Budapest, Magdolna u. 41. fsz.4.
1083 Budapest, Tömő v23lbfsz.6.
1083 Budapest, Tĺimő u. 56. fsz.I9.
1083 Budapest, Tĺimő u. 60. fsz,|4.

Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés
1089 Budapest, Orczy tft 4I.

Engedélyezett létszám: 35 fő

Szociális étkeztetés telephelyei :

1089 Budapest, Delej v34.
1081 Budapest, II. Jĺínos Pá|pápat& T7.

Iv.

v.
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1084 Budapest, Víg u. 18.
1082 Budapest, Baross u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

1084 Budapest, Mátyás tét |2.

Nappali Ellátások
Időskoruak nappali e|Iátása:

Naprafoľgó ldősek Klubja
1089 Budapest, Delej u.34.
Ciklámen ldősek K|ubja
1081 Budapest, II. János Pźipápatér |7.
Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.
Őszikék Idősek Klubja
1082 Budapest, Baross u. 109.
Reménysugáľ ldősek Klubja

, 1084 Budapest, Mátyást& 4.
Eľtelmi fogyatékosok nappali e||átása:

Eľtelmi Fogyatékosok Napktizi Otthona
1082 Budapest, Kisstáció u' 1 1.

Szenvedélybetegek nappali ellátása:
Mátyás Klub
1084 Budapest, Mátyás tét |2.

Engedéĺyezett létszám: j2 fő

Időskoľúak Átmeneti Otthona
Ezůistfenyő Gondozĺóház
1 087 Budapest, Kerepesí u. 29 l a
Je|zőľendszeľes házĺ segítségnyújtás
1087 Budapest, Kerepesi u.29la

Engedélyezett létszám: 2I fő

vlil. Gazdasági Szeľvezet
1089 Budapest, Kőľis u. 35.

Engedélyezett létszám: I5 fő

2.2. Az Intézmény (JSzSzGyK) tevékenységének célja

A szociális igazgatásľól és szociális ellátásokľól szóló 1993. III. évi törvény (a

továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatástő| szőIő |997.
évi )ooil. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint Budapest Főváľos VIII. KeľĹilęt
Józsefuaĺos onkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni,
valamint a szemé|yes gondoskodást nýjtó szociális és gyeľmekj ő|éti e||átások helyi
szabźiyairől szóló I0l20I5. (n.01 .) szárrlű önkormányzatirenďe|etében meghatfuozott
feladatok e|Iátása.

vr.

VII.
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2.2.I. Gyermekjóléti Központ fő feladata

A gyeľmekvédelmi alapellátás keretében szervézési, szolgáltatási és gondozási
tevékenységgel biaosítja a gyeľmekek testi, éľtelmi, érzeImi és erkĺilcsi
fejlődésének, jólétének, a családban tĺjľténő nevelésének elősegítését, a
veszé|7łeztetettség megelőzését és a kialakult veszéLyeztetettség
megszĹintetését, valamint a gyermekek csaláđjábőI töľténő kiemelésének a
megelózését' valamint aés a családjából a kiemelt gyeľmek visszahelyezését.
A K{izpont különböző pľtlgľamj aiva| a ľra|.alok és iskuláskoľúak ľészéľc
információt szo|gá|tat. tanácsot ad, segítséget nýjt a szociális helyzetiikből
adódó hźnrźnyaik cscikkentésében, szabadidős pľogľamokat szervez éskometit,
valamint kapcsolatot tart a je|zorcndszer valamennyi tagsźxal, önkoľmányzati
intézmény ekkel és civil szervezetekkel.

A Gyermekj óléti Központ speciális, valamint kiegészitó szolgáltatásai :

- utcai és lakótelepi szociális munka,
- kapcsolaťtartásiiigyelet
- kőrhází szociális munka
- készenIétíszo|gźiat
- pszichológiaitanácsadás
- jogi tanácsadás
- fejlesztőpedagógus

2.f.2. Családsegítő Központ fő feladata

A szociális munka eszkĺjzeinek és módszęreinek felhaszntůásáva|hozzź$áru| az
egyének, a családok, valamint a kiilönbĺiző közösségi csoportok szociális és
mentálhigiénés pľoblémáinak vagy krízishelyzetük megsziintetéséhęz az i|yen
he|yzethez vezeto okok megelőzéséhez, valamint segítséget nyujt az
életvezetési képesség megórzéséhez, a szociális kömyezetiikh<jz való
alkalmazkodáshoz.
A szociális és mentálhigiénés ellátás kiegészítésęként a gondozásba vett
személyek részéte az Intézmény pénzbeli és természetbeni tĺĺmogatást is
nyújthat.

A Központ a péĺ:zbďri és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabźlyairől szóló
önkormányzati renďe|et a|apjáĺ hźtraléI<kezeléshez kapcsolódó szo|gá|tatźst
nyrijt a rászorulók és jogosultakńszére.

A Központ a szociális étkeztetést Népkonyha formájában bíztositja azoknak a
szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséľől
gondoskodik, akik azt omnaguk, illetve eltaľtottjuk részéte nem képesek
biaosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségtik, illetve
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségiik miatt.

A Központ a menekiiltiigłi hatósdg dltal menekiiltként vagy oltalmazottként
elismeľt, WII. ker iileti illetékesség íí személyekkel tdľs adalmi beilleszkedés iik
elősegítése érdekében szocíúlÍs munkút végez a 2007. évi LW. tv., valamint
e tö rv é ny v é g r e h aj t ús dr ó l s aí I ó k o rmdny ľ e n delet al apj ún.

Kiesészítő szolsáltatások:
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- jogi tanácsadás'
- pszichológiaitanácsadás,
- Intenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás

2.2.3. Gyermekek Átmeneti otthonának fő feladata

otthont nyujtó ellátást biztosít az átmeneti gondozásba vett gyermekek
széméra. Segítséget nytłit a veszé|yeztetettség megsziintetéséhez,
mege|őzéséhez a családban ttjrténő nevelés elősegítéséhez. A gyermekek
elIatását telj e s könĺen b izto sítj a.

A krízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget nýjt életvezetéstikhÓz,
segít a hajléktalanság megelőzésébeĺ és minden tĺímogatást megad az oná||ő
otthon megteremtésébęn.

2.2.4. r.Ér,nr.pľogľam feladata

A LÉLEK-Progľam céIja a hajléktalanná vá|ás megelőzése, valamint a mźr
hajléktalannáváIt emberek komplex rehabilitációja, reintegráciőja. Megteľemti
a hajléktalan embeľek tiĺľsadalmi és munkaerő-piaci integráciőjának esélyét,
valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a
haj léktalanság problém ájanak megoldására.
A progľamba való bekeľĹilés illetékességi feltétęle, hogy mindenki azon a
településen veheti igénybe, ahol elveszítette a lakhatását.

Cé|ja
- a hajlékta|annáválás megelózése,
- a hajléktalanságból kivezeto út megteremtése,
- a visszailleszkedés segítése a munka vilttgúba (foglalkoztató: Jóuefvdľosi

Vdrosíizemeltetésí Szolgúlat), illetve lehetőség szerint kíilsőfoglalkoztató
- az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása,
- a teljes tarsadalmi rehabilitáció elősegítése,
- az ĺjnálló életvitel feltételeinek megteremtése,
- az adófizetőí stótasz megteľemtése és megőrzése.

A progĺam célcsopoľtj a:

Az egyedülálló embęľek kcirében a munkaképes, a rehabilitációs folyamat
segítségével a nyílt munka-erőpiacon elhelyezkeđni, és lakhatásukat tjnállóan
megtartani képes hajléktalan emberek jelentik a program célcsoportját. A
Józsefüárosban élő családok közül azok taĺtoznak a célcsoportba, amelyek
gazdasági|ag önállóak' a gyeÍmek nevelésére alkalmasak, és ľajtuk kívül álló
okból lakhatási Wizishelyzetben vannak. Elhelyezésük a család újraegyesítését
is jelentheti, amennyiben a gyeÍmekfüet korábban mar éilani nevelésbe vették,
és azem|ített feltételeknek megfelelnek. Előný élveznek azoncsaládok ahol az
együtt költoző gyeľmek(ek) életkora legfeljebb 3 év.

2.2.5. Iďá.zi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés fő feladata

Házi segítségnyújtás:
A szo|gáItatźst igénybe vevő személy részére saját lakókĺirnyezetében
bińositja az ilnáI|ő életvitel fenntaľtása éľdekében szĹikséges ellátást, úgy, mint
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az aLapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését; az önálló életvitel
fenntaľtásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtaľtásában való közľemfüödést; a veszélyhelyzetek kialakulásának
me gelő zé s éb en, i l l etve azok ęIhźlrltásáb an val ó s e gítsé gnýj tást.
A hází segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell külĺin
jogszabályban meghatĺíľozottak szerint a gondozási szükségletet. A szolgéitatás
iranti kérelem alapjĺán az szal<rnai vezető végzi e| az igénylő gondozási
szfüségletének vizsgálatát.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatźľozott napi gondozási
szĹikségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nýjtani.

Szociális étkeztetés:
Szociális aLapszolgáItatás keretében biztositja azon szociálisan rászorultak
részére a legalább napi egyszeľi meleg étkezést, akik koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichíźltríai betegségiik, szenvedélybetegségtik,
vagy hajléktalanságuk miatt, azt ĺinmaguk, illetve eltaľtottjaik tészére taľtósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
A jogosultság feltéte|eí a 9lI999. (XI.24.) SZCSM ľendelet (a személyes
gondo skodást nyúj tó szociális ellátások igénybevételéről) szabźiy ozza.
Az étkeńetést főzőhelyelaől vásaľolt étkeztetés útjan lehet biztosítani. Ha az
étkeztetésben ľészesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos
javaslatáĺa, az e||átást igénybevevő részéľe diétás étkezés biztosításĺíra is
lehetőség van.

Az étkeztetés biztosítása igény szerint:

2.2.6. Nappali Ellátások fő feladata

Az Idősek klubja a 18. életévét betöltött egészségi źilapota, vagy idős kora
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, saját otthonukban é|ő,
önmaguk e|Iátásźtta ľészben képes személyek napközbeni eIlátásźxa szolgál. A
napközbeni ellátást nyujtó ir'Jrézmény céIja a hiényző családi gondoskodás
pótlása, az egyedillét megsziintetése és a tétlenséggel jaľó kaľos hatások
megelőzése, ennek érdekében lehetőséget biaosít napközbeni tartőzkodásra,
táľsas kapcsolatok kialakitásźra, higiéniai sztikségletek kielégítésére,
szabađiđős progľamokĺa

Szenvedélybetegek nappali elldtdsa szocíúlis alapszolgdltatús keretében
helyben nyújt napktizbení szolgúltatdsokat a szenveďélybetegek részére. Ezek
ű szolgúltatúsok a kliensek széles kijre számdra elérhetőek, és a
szenvedélybetegségbdl adódó problémúk, egyéní megoldásdnak megtalúIdsút
segítik elő. A felépiilő szenvedélybetegek szdmúra biztosít kulturdlt
kiirnyezetet, pszíchés és gyakorlati tdmogatdst józansdguk megőrzéséhez.

Értelmi fogyatékosok napktizĺ otthona @ľo; onkiszolgálásra részben
képes, vagy tinelltiásra nem képes, de felügyeletľe szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részéte biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra,
meglévő képességeik szinten tartásźlra, illetve fejlesztésére, társas
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kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai sztikségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezí az elLátottak napközbeni étkeztetését.

2.2.7. Időskorúak Átmeneti otthona fő feladata

Az ldőskoľúak Átmeneti otthona szakosított szociális ellátás, melybe azok a
18. élętéviiket betöltött személyek láthatóak el, akik egészségi éslvagy szociális
okokból időleges segítséggel képesek csak önmagukľól gondoskodni és
ellátásukat a gondozóház tudja biztosítani. A gondozóház részben önellátásra
képes, rendszeres győgyintézeti kezelést nem igénylő személyek részére napi
24 & ában felügyeletet, ápolást-gondozást biztosít.
Az ellátás időtaĺalma legfeljebb 1 év, ami indokolt esetbęn kĹilön
jogszabá|yban meghatźrozottak szerint további 1 éwel meghosszabbítható.

A jelzőľendszeľes házi segítségnyrlijtás a saját otthonukban é1ő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetiik miaIt tászoruló időskorú, valamint fogyatékos
személyek tészére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biĺonságos
életvitel feltételei, k'rízishe|yzetben lehetőséget ny(Ąt az ellátást igénybevevő
személynél töľténő gyoľS megjelenésre és segítségnyújtásra. A je|zőrendszeres

hazi segítségnyujtás keretében biztosítani keLl az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen ttiľténő haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló pľobléma megoldása érđekében
szfüséges azonnaLi intézkedések megtételét, sziikség esetén további
egészségiigyi vagy szociális ellátás kezdemény ezését.
A szociális rászorultságot. a jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás szo|gźitatás
igénybevétele esetén vizsgálni kell.
A jelzőľendszeľes házi segítségnýjtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászoruLt az egyedi| éIő 65 év feletti személy, az egyeđi| éIő
súlyosan fogyatékos vagy psziclĺźĺnai beteg személy, vagy a kétszemélyes
hánartźsban éIó 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszic|llátnai
beteg szemé|y, ha egészségi állapota indokolja a szol'gźitatás folyamatos
bínosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt. 65lC.$ (5)-(7) bekezdése szerint, a
pszichiátriai betegséget és az egészségi źilapot miatti indokoltságot |012006.
(XII.27.) SZMM rendeletben meghatźrozottak szerint kell igazolni.
A je|zorendszeres hazi segítségnýjtás segítségével fenntaľthatők abínonságos
életvitel feltételei, |<tízishe|yzętben lehetőséget ny(Ąt az ellátást igénybevevő
személynél töľténő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás diszpécserki>zpontja az időskoruak gondozőhźna
(,,Eziistfenyő Gondozóház,').

2.2.8. Gazdasági Szeľvezet fő feladata

A Gazdasági Szervezet az intézmény, illetve _ a munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjét rogzitő megállapodás szerint _ a hozzá ľęndelt
költségvetési szervek múködtetéséért, a gazđáIkodás megszervezésééľt és
irźnyitásáért, a vagyon hasznéiatáva|, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért, apénzigyi, számviteli rend bętaftásáért felelős szervezeti egység.

A Gazdasélgi Szervezet el|átja
a) az intézmény költségvetésének e|oirányzatai tekintętében a gazdálkodással,

ktlnywezetés s el és az adatszo|gá|tatással kap c s o l ato s feladatokat,
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b) az irtézmény mfüodtetésével, tizemeltetésével, a költségvetési szerv
vagyoÍLgazdálkodása k<jľében a beruhźnással, a vagyon haszná|atával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,

c) az iĺtézményhez rendelt más költségvetési szerv a) és ha nem
szo|gźitatźls-vásarlással történik annak ellttása_ b) pont szerinti feladatait.

A Gazdasági Szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó vá||a|kozői
tevékenysége nincs.
A Gazdasági Szervezet a Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete által
jóvĺĺhagyott keretszámok alapjan á||ítja ĺĺssze a mfüödési kĺlltségvetést. A
kóltségvetés összeállításában kozre kell mfüödnie az ĺĺnállóan mrikĺidő
intézmény vezetőjének (Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék), aki az e|őitáĺyzat
fe|haszĺá|ási jogköľt gyakorolja, valamint a JSzSzGyK szakmai vęzetőinek.

A Gazđasági Szewezet feladatai a költségvetés készítésével kapcsolatban:

- a JSzSzGyK éves költségvetésének <ĺsszeállítása,
- az cjnállóan működő intézmény vezetóje áIta| elkészített éves

költségvetések felösszesítése végleges formára és továbbítása a feltigyeleti
szervhez.

A Gazdasági Szewęzęt féléves és éves költségvetési beszámolót készit
mindazon költséghelyek és e|őirányzatok fę|haszná|ásaľól, melyeknek
p érungy i nyilvantaľt ásźú v ezeti.

Mérleg és költségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költséghelyek
és előiranyzatokfe|hasznáIásĺáľól, melynek pénzügyi nyilvantartásátvęzeti.

2.2.9. 
^ 

Magdolna Negyed Pľogľam III. Integľá|t szociáIis
váľosrehabilitációs pľogľam (MNP III.) megvalósításálhoz
kapcsolódó feladatok

A Magdolna Negyed Progľam III. végrehajtását a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, mint tźlmogatő képviseletében eljaró Pro Regio Kozép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonproťrt Közhaszn,ő
Korlátolt felelősségű társaság, mint közľeműktidő szervezet és a Budapest
Fővríľos VIII. keľület Józsefuárosi Oĺtkormźnyzat, mint kędvezményezett
köz<jtt 2013. január 30-án aLáírt Témogatási szeruődés és annak mellékletei
szabáIy ozzák (azono s ítő szźm.. KMo P - 5 . l .| l B - If -k-20 1 2 - 0 0 0 l ).
A JSzSzGyK által megvalósítandó projekteket a Támogatási szeruoďés és a
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének döntései,
ktilönösen a 8lf0|3. (I.23.) számu határozat 1. pontjában elfogadott, a
,,Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt megvalósításában ľésztvevő
szervęzętek együttmfüödési rendszere,, szeÍint hajtja végľe. Az alźtbb felsorolt
projektek részletes leírásait aTźmogatási szerzoďés męllékletétképező,,Teljes
Akcióteruleti Terv 3/b kĺitet'' tarta|mazza.

A JSzSzGyK, mint a Magdolna Negyed Pľogram III. projektmegvalósító
szervezete, önként vá||a|t feladatként megvalósítja az MNP III. program alábbi
projektjeit:
o T1lI Tarsadalmi akciók megszervezése (lomta|anítás, parkok takańtása),
o T1l2 Helyi környezettudatosság elősegítése (ztild udvarok),
o TIl3 Lakossági téljékońatás, tanácsadás (lakók és közĺjs képviselők

képzése),
o T 4 l 2 Inteĺzív családme gt artő szo|gźlltatások,
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. T 4 l 3 Családfej lesztési szoIgáItatás,
o T5/1 A Fiumei út és Dobozi ltca közötti terĹiletek FiDo megtĄítástthoz

kapcsolódó szociális pľogľaľ' FiDo sportnapok,
o G2/I Alláskereső K]ubok, Alláskeľeső tréning, Teadélután,
o G2l5 Köz(össégi)-Hely és mosoda.

A fenti projektek, valamint aT4l4 Tehetséggonďozás és aG2l6 Táľsadalomból
kirekesztett nők foglalkońatása és rehabilitáciőja pľojektek megvalósításának
helyszínei:
Dankó u. 16., Dobozi u,23., Szerdahelyi u. 13., Magdolna u.4"I., Dankó u. 40.,

azMNPIII.TámogaÍásiszetződésébenmeghatározottidotartartáta.
Az ot helyiségben, valamint az MNP III. program keretében kialakításra keriilő
FiDo pavilonépület-kĺlzĺisségi épületben mfüĺidteti a JSzSzGyK, illetve aT4/4
és a G2l6 pľojektek esetében külső szolgáItatők a pá\yazat keretében vállalt
Nonpľofit Szo|gźitatőház tevékenységeit apáIyénat megvalósítási iđőszakában.

A JSzSzGyK feladata továbbá az MNP III. keretében ktilső szolgá|tatők útjan a
T5l2 Ká|váría tér kĺiaeruleti ifiúsági szociális munka, G2l6 Ttnsadalomból
kiľekesztett nők foglalk ońatása és ľehabilitáciőja.

3. Az IľľÉzurcľY SZERvEZETENEK TAcolónÁsa. És
SZEMELYI FELTÉľnr-,nr

3.1. Köqonti Szervezeti Egység

Intézményvezetó | fő
Altaliános szakmai intézménwezető-helvettes 1 fő

3.2. Szakmai egységek (telephelyek, nyitva dlló helyiség) Idsd 2.1.
pontban

Az egyes szakmai területek feliigyeletét ellátó vezetők a felügyelt tevékenységi
területiik tekintetében részt vesznek a vezetói dĺjntések meghozatalában és,

felelősek azok megvalősításáért. Ennek érdekében szervezik a felügyelettik alá
tntoző szervezeti egység teľületén folyó munkát. (Az Intézmény szervezeti
fel építé sén ek źhr áj źt a 2. sz. mel léklet tarta|mazza) .

3.3. Az Intézmény iľúnyítúsa

A J S z S zGyK vezető i me gbízás s al rendelkez ő ko za|kalmazotlaí..
1. Intézményvezető (magasabb vezeto)
2. Gazdasági Szęwezet vezetője
2. Áltat'ános szakmai intézményvezető-helyettes
3 . rÉlpr-pro gram szakmai v ezetőj e _ Intézményv ezeto -helyettes
5. Családsegítő Központ szakmai vezetoje
7. Gyermekjóléti Központ szakmai vezetoje
9. Gyermekek Atmeneti otthona szakmaívezetője
IO. Házi Segítségnyújtás és Szociális Étkeĺetés szabnaivezetője
11. Nappali E1látások szakmai vezetője
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1 2. Időskoruak Atmeneti otthona szakĺnu vezetoje

Az intézményvezető a telephelyek vezetői részére csopoľtvezetői, vezeto
családgondozói, koordinátoľi, csopoľt koordinátoti, vezető gondozói megbízást
adhat.

3.3.1. Intézményvezető (magasabb v ezető)

Az iĺltézmény ęgyszemélyi felelős vezetője az Alapítő okiratban megállapított
felađatktjľben önállóan irányítja a JSzSzGyK tevékenységét.
A Képviselő-testiilet bízza meg, mentĺ fel, az egyéb munkáltatói jogktir
gyakorlój a a polgármester.
Illetményére és egyéb juttatásaira a kozalka|mazotti tĺĺrvény, valanint az
cinkormanyzat v onatkozó ľendelke zéseit kell alkalmazni.

3.3.1.1.F'eladat. és hatásköľe, felelőssége
- Felelős az kányítása alatt á||ő szervezet torvényęs műkcjdéséért, a

j o gszabá|yok b etaľtás áéľt.
- Yezeti és képviseli az intézményt, meghatáľozza annak szervezeti

felépítését és működési ľendjét, biztosítja a felađatok végrehajtásához
sztikséges feltételrendszereket.

- Jőváhagyja a szervezeti egységek ügyrenđjét.
- Iľźnyitja az intézmény működését, ennek éľdekében Intézményvezetői

utasítást ad ki.
- Felügyeli és ellenőrzi a szewezeti egységek, valamint a belső ellenőr

munkáj át, vezetőit renđszeresen beszámoltatj a.

- Biztosítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási
gyakorlatot a sza]<nai elj aľásrendnek kialakításával.

- Elkészítí az iĺtézmény éves munka- és ellenőrzési tervét, va|amiĺt az
éves beszámoló jelentést és a statisńikai összefoglalót.

- Felelős az adatvéďelemért.
- Szerzőđéseket, együttmfüödési megállapodásokat köthet,

kĺjtelezettségeket vállalhat a hatályos j ogszabályi keľetek között.

Képviseli azíntézméný más szervezetek előtt.

Az intézményvezeto szfüség szerint a gondozási tevékenységekhez
kapcsolódóan külön munkakört létesíthet.

3.3.1.2.Munkáltatói j ogkłire

Az intézmény kozalka|mazoltai tekintetében kizaľólagosan gyakoro|ja az
alábbi munkáltatói j ogokat:
a) kinevezés,
b) felmentés,
c) fegyelmijogköľ,



d) v ezetoi megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogkörök:
a) kinevezés módosítása,
b) ideiglenes vagy végleges áthelyezés, kirendelés, áthelyezés,
c) jlta|mazás,
d) tanulményi szerzodés megktitése,
e) mérlegelési jogköľbe tartoző ťtzetés nélküli távollét engedélyezése,

Đ biintető, szabáLysértési eljaĺás kezdeményezése,
g) megbízási szęrzodés kĺĺtése, módosítása, megsztintetése,
h) helyettesítési díj' pótlékok megállapítása,

Đ illetményelőleg felvétel engedélyezése,
j) szociális támogatás odaítélése,
k) munkaidő, munkaľend meghatétrozása.

Jogosult a szeÍvezeti egységek szaL<naí vęzetői részéte átnlhźnni az egyéb
munkáltatói j o gkĺiľtlket.

3.3. 1.3.Helyettesítése

Felaďat- és hatúskörét túvollétében vagy akadúlyoztatdsa esetén teljes
jogkörrel _ a munkdltatóí jogkör gslakorldsa, szerződés, egliittműĺkijdési
megdllapodds kötése, illetve kötelezettség vlźllalások kivételével - az
inté7ményvezető-helyettesek ldtjdk el az íntézményvezető utasítdsa szerint.

3.3.2. Intézményv ezető helyettesek

A JSzSzGyK íntézméĺyvezetőjének távollétében, illetve akađá|yoztatása
esetén, a kizźtrő|agos munkáltatói jog gyakoľlása kivétęlével, teljes jogkĺinel
helyettesítik az iĺtézmény vezetőjét, tovźlbbá folyamatosan e||átjek az
intézsnéĺyvezetó á|ta| rájuk bizott feladatokat, a köztjttiik kialakított
munkamegosztás rendj e szerint.

3.3.3. Szakmai vezetők

A szakmai vezetőket az intézményv ezeto bízza meg.
Munkakörükben, szakmai kéľdésekben ĺinálló hatásköľben intézkedésre
jogosultak.
Részletesf eLađataikatamunkakc}rileírásuktafta|mazza.
Munkájukľól közvetlen a JSzSzGyK intézményvezetőjének kötęlesek
besziímolni.
A szakmai vezetők egymással melléľendelt viszonyban állnak. A működéssel
kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatok tekintetében a szakmai vezetok a
gazdasági v ezető iránymutatása szerint kötelesek elj ámi.

3.3.3. 1. Szakmai v ezetők feladatai

- felelősek anyagilag és erkölcsileg a saját egységeik miĺködéséért, a
v égzett szociáli s munka színv onaLáért,
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- alapvető feladatuk a szociéiis alapszolgáltatások, és szakosított
ęl l átás ok szerv ezése, feliigyel et e, e||enór zés e, értékelé s e,

- közremúködnek a szahnai egységeikbe tartoző munkataĺsak munkakc}ri
leírásainak elkészítésében,

- közľemfüĺjdnek az intézmény SZMSZ-ének, kötelezően előíľt
szabéůyzatainak, továbbá az intézmény mfüödését segítő egyéb
szabźůyzatoknak,renđelkezéseknekaze|készítésében,

- kapcsolatot taľtanak a tĺĺľsintézményekkel, helyi, tęrĹileti és országos
szakmai szervezetekkel, intézményekkel, civil szeľvezetekkel, keľületi
e gyhází szervezetekkel,

- Budapest Főváľos VIII. Kertilet Józsęfuaľos kĺĺzigazgatási területén élő
lako s ság he|y zetének megismerése,

- f,rgyelemmelkísérik, és segítik a gondozásra szorulók e||átását,
- figyelemmel kíséľik, a pźiyázati lehetőségeket, segítik a pá|yźnatok

elkészítését,
- a szakmai egységeikben a dolgozóknak a munkavégzéshez sztikséges

munkafeltételeket biĺosítjak, javaslatot tesznek a szĹikséges
fejlesztésekre,

- felügyelik a szakmai előírások betartását a szal<rnai egységeikben,
- felelősek a fęladat e||źtźshoz kapcsolódó jogszabáIyokban kötelęzőęn

előíĺt dokum entáciő meglétééľt, vezetéséért, e|Ienoruéséért,
- elősegítik az egyes ellátási formak közötti rugalmas źújáĺhatőságot,

kiemelt f,rgyelmet foľdítanak a pľevencióra, rehabilitáciőra,
- gondoskodnak a szakmai pľogľamok megvalósítástlrő|, ezek

felülvizsgálatáĺő|, aktualizéiásaľól, Íigyelmet fordítanak a rendszęres
esetme gbeszélésekľe, szupew iziőr a,

- biztosítj ák a szakmai egységek épületeinek, berendezéseinek, egyéb
vagyonttrgyaínakrendeltetésszeruhaszná|atát.

3.3.3.2. Helyettesítésíi k

A szakmai vezetok helyettesítéséről a JSzSzGyK intézsnényvezetoje
gondoskodik.

3.3.4. Telephelyek, nyitva álló helyiség műktidése

Az egyes szakmai egységek zökkenőmentes napi munkájának biztosítása
érdekében az intézméĺyv ezető v ezeto c saládgond ozőkat, koordinátorokat,
programfelelősöket, vagy telephely vezetőket nevezhet ki.
A megbízoÍt személyek a JSzSzGyK intézményvezetőjének, valamint a
szakmaivezetőkirényitásáva|Iát1źkelfeladataikat.
Részletes feladataikat a munkaköľi leírásuk szabá|yozza.
Helyettesítéstikľől a J SzSzGyK intézményv ezetóje gondo skodik.

A JSzSzGyK szakmai egységei: |ź.sdZ.|. pontban felsoľolva!

3.3.5. Gazdasági Szervezet vezetője

- Felügye|i, irányitja és ellenőrzi a JSzSzGyK gazdasági szervezetét.
- Kialakítja és múködteti a gazdźikodással - íey külĺjnösen a

kötelezettségváIla|ás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az
érvényesítés, uta|váĺyozás gyakoľlásának módjával, eljaľási és
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dokumentációs rész|etszabáLyaivaI, valamint aZ ezeket végzo
személyek kijelölésének ľendjével, és az adatszolgáltatási feladatok
telj esítésével kapcsolato s belső előírásokat, feltételeket.

- Felügyeli a JSzSzGyK éves mfüödési költségvetésének teĺvezését,
valamint annak vé grehaj tását.

- Felügyeli és ellenórui az elóírźnyzatokkal töľténő gazdá|kodźlst, illetve a
jóvahagyottelofu źnyzatonbeliilazoperativgazdá|kodásbonyolítását.

- Felügyeli és ellenőrzi a bankszámla és készpétuforgalom bonyolítását.
- Kialakítja és vélelnényezi a ktiltségvetési és pérrzügyi feladatok

eLIétásáho z kapc s o l ó dó b e lső szab ály ozást.
- EIIátja a JSzSzGyK műkcidési költségvetésénęk végrehĄtásźůloz

kap c so ló đó b eszźnno|ási feladatokat.
- Felügyeli a számviteli feladatok végrehajtásźt, a számviteli

nyilvantaľtások vezetését.
- Elkészítteti a kĺiltségvetési beszrĺmolót.
- K<izremfüödik a JSzSzGyK feladatainak e||átásźůloz sziikséges

gazdasźryi, műszaki feltételek biztosításában, a targyí eszközĺlk,
készletek beszeruésében, illetve e célból szolgáltatások
igénybevételében.

- Részt vesz azintézmény üzemeltetésével és a telephelyek mfü<jđésével
kapc s o lato s feladatok e||źtásźlb aĺ

- Gondoskodik a JSzSzGyK vagyonának megóvásaľól, e||enőtzi
rendeltetés szeru takar éko s felhaszn á|ását.

- Gondoskodik a gazdasági műszaki előíľások, renđelkezések,
jogszabźtlyok,JSzSzGyKszabáIyzatokbetaľtásaľól.

- Gondoskodik a Íl,lmédeLmi, munka- és balesetvédelmi feladatok
e||átźsźrő|.

- Felügyeli a tźltgyi eszközök és készletek mozgásźxa| kapcsolatos
bizonylatok készítését és az analitikus nyilvántaľtások vezetésével
kap c so l ato s feladatokat, tov tlbb á a |eltźlr o zási tevékeny s é get.

- Előkészítí az íntézményvezető döntési hatáskĺiľébe tartoző gazdasági,
műszaki ügyeket, intézkedéseket, beszámolókat.

4. A JSzSzGyKSZAKMAI EGYsÉcnrľEK FELADATAI

A JSzSzGyK munkat át sai koza|ka|mazotti j ogviszonyban főállásban, telj es

illetve ľészmunkaidőben |átjak el munkakĺiľiiket, feladataikat. A
kĺjzalkalmazotti jogviszonyra az 1992. évi )CilII. törvény rendelkezései
irrínyadóak.

4.1. Gvermekióléti Központ

Fő feladata az ilLetékességi terĹileten a lakó- illetve taľtózkodási hellyel,
lakcímmel rendelkező éslvagy életvitelszerúęĺ tartőzkodó csaláđ gyermekei
családban tcjrténő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és

a kialakult veszé|yeztetettség megsziintetése, valamint a gyermekek családjából
történő kiemelésének a megelőzése. Ezęn túlmenően kezdeményezi és elősegíti
a csa|ádjából pľevenciós céllal kiemelt gyeľmekek családjának gondozásźń.

E||átja a vonatkoző jogszabáIyok által előírt utógondozői feladatokat.

4.I J. Gyeľmekj óléti alaps zo|gáitatás
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A gyermekjóléti aLapszo|gźltatás olyan, a gyermek érđekeit védő speciális
személyes szolgáItatźts, amely a szociális munka módszereinek és eszkĺjzeinek
felhaszná|ásával szolgá|ja a gyeľmek testi és lelki egészségének, családban
tĺjrténő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszéIyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszéIyeńetettség megsziintetését, illetve a
csaláđj ából kiemelt gyermek visszahelyezését.

4.1.2. Feladata
4.1,.2.1. A gyeľmek testi, lelki egészségénet családban töľténő nevelésének

elősegítése éľdekében
- a gyeÍmeki jogolaól és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokĺól való

táj éko ztatás, a támo gatás okhoz v aIő hozzájutás se gíté se,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a

mentálhigiénés, a jogi, és a karos szenveđélyek megelőzését cé|ző
tanácsadáshoz v aIő hozzźtjutás megszeľvezése, esetenként biztosítása.

. a szociális válsághelyzetben lévő varandós anya tźlmogatása, segítése,
tanácsađás, valamint a családok átmęneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz v aIő hozzájutás szervezése,

- szabadidős programok szeľvezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

4.1.2.2. A gyeľmek v eszé|y eztetetts é gének me gelőzés e éľdekéb en
- a veszé|yeztetettséget észlelő és jeIzó ľendszer működtetése' a nem źů|ami

szewezetek, valamint a magánszemélyek részvételének elősegítése a
mege|őző rendszerben,

- az adott településen é|ő gyermekek szociális helyzetének,
veszéIyeztetettségének folyamatos fi gyelemmel kiséľése,

- szfüség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezésę a települési
önkormányzatnźi,

- a veszé|yeztetettséget e|oiđézo okok feltarása és ezek mego|dźsárajavaslat
készítése,

- a jelzórendszer tagsaiva| való egyĹittmúkcldés megszervezése,
tevékenységtik összehangolása,

- felkérésre környezettanulmány készítése,
- évente legalább 6 alkalommal szakmakozi esetmegbeszélések

megszervezése és lebonyolítása,
- évęs gyeľmekvédelmi tarĺźrcskozźls megszervezése.

4.l.2.3. A kialakult v eszé|y eztetettség megszüntetése éľdekében
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek

pľoblémáinak rendezése, a családban tĺirténő működési zavarok
ellensúlyozása,

- a családi konfliktusok megoldásanak elősegítése, külĺjnösen a váIás, a
gyeľmekelhelyezés és kapcsolattaľtás esetében,

- az egészségiigyi és a szociáIis ellátás _ kĹiltjnĺisen a családsegítő szolgáItatás

- valamint a hatósági bęavatkozás kezdeményezése,
- a védelembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése,

családgondozása
- javaslat készítése a gyermek védelembe vételére, csalddjából tijľténő

kiemelésére, leendő gondozdsi helyre vagy annűk megvdltoztatúsdra,
e gy é b h atós dgí intézkedés r e.
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4.1.2.4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése éľdekében
- a családgondozás biztosítása _ az otthont nyújtó ellátást illetve a teľĹileti

gyermekvédelmi szakszo|gáItatźst v égző intézménnyel e gyiittműk<jdve _ a
család gyeľmeknevelési kĺiľiilményeinek megteľemtéséhez, javitásához, a
szĹilő és a gyermek kcjzötti kapcsolat helyreállításához,

- utógondoző szociá|is munka biztosítása _ az otthoĺt nyujtó ellátást, illetve a
területi gyeľmekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttmfü ödvę _ a gyermek családj ába tĺiľténő visszailleszkedéséhez.

4.1.2. 5. Gyermekvéďelmi jelzőrendszeľ kiépítése
Kiépí.ti és mííkiidteti a głermekek védelme érdekében a jelzőrendszerĹ
A j elzőrendszer tagj aí:
- az egésaégĺig1li szolgdltatást nyújtók, így kiilijniisen a védőnői

szolgúlat, a hdziorvos, a hózí glermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgdltatók, így kiilijnijsen a

c s aldďs e gít ő s zo lg dl at, a c s aldds e gítő kö zp o nt,
- a kiiznevelési intézmények,
- a rendőľség,
- ilz iigyésuég,
- a bíľósóg,
- apúrtfogófeliigyelői szolgúlat,
- az dldozatsegítés és a kórenyhítés felaďatait elldfuj szemezetek,
- a menektilteket befogadó dllomds, a menekiiltek útmeneti szúllósa,
- az eg1lesiiletek, az alapítvdnyok és az egyhlÍzi jogi személyek,
- a munkaiigyi hatósttg,
- a javífuíintézet,
- a gyermekjogi képviselő.

4.1'.3. Kiegészítő gyeľmekj óléti szolgáltatások

A kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások a gyermekjóléti alapszoIgźitatźsok
mellett binosítandóak, illetve a Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont tészére
jogszabáIyban meghatározott kľitéľiumok megléte esetén kötelezőek, melyek
azalźlbbiak:
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi

és kaĺos szenvedélyek megelőzését céLző tanácsadásokhoz va|ő hozzźlutás
megszervezése illetve ezek biztosítása,

- konfliktuskezelő szolgáItatás (pl. mediáciő) bínosítása vagy az ahhoz vaIő
ho zzźĄutás me g szervezé se

- a helyettes sztilői szolgá|at szervezése, műkĺjdtetése, a férőhelyek
nyilvántaľtása,

- felkérésre infoľmáció nyújtása, ktirnyezettanulmány készítése,
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez sztikséges helyiségek

bińosítása,
- segítségnyijtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi

feladatainak e||źút$źLb aľl'
- tanácsadási szolgáltatások: életvezetési, jogi, pszichológiai,

fej lesztőpedagó giai tanácsadás.

4.1.4. További szolgáItatások és ellátások
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- veszélyezteteÍtséget és kĺízishe|yzetet észlelő jelz&eĺđszer kiépítése és
műkĺjdtetése,

- prevenciós feladatok,
- családgondozás,
- veszélyeztetett gyermek el|átása, szakembeľhez kiildése, f,rgyelemmel

kísérése,
- veszélye ztetettségrol szóló j elzések, felj egyzések fogadása,
- a gyeÍmekek panaszának meghallgatása,
- családi konfliktusokban aktív kcizvetítés,
- utógondozás,
- átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
- szabadidős progľamok szervezése,
- adományok gyiĺjtése és szétosztása a rászoruló családok köľében,
- e|helyezési, védelembe vételi felĹilvizsgáIatítźrgya|ásokon vaIő részvéteI,
- gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai szolgá|tatźs
- iskolai szociális munka, melynek keretében ijnként vdllalt feladatként

Intézményiink csalddgondozói kétheti rendszeressěggel személyesen

felkeresík a keriiletben lévő últalúnos ískolúkat. A munkatúrsak elsődleges

feladata az intézmények ktiziitti kommunikdcíó göľdiilékenyebbé tétele, a
kijlcsijnös tújékoztatús a jogszabúlyi vlźkozúsokról, valamínt az
osztlźlyfőntikök naprakész tújékoztatúsa a csalúďgondoaík csaldddal
tö rtén ő e gł iittmíĺ k ii dé s ér őI.

- javaslattétel megelőző pdrtfogás elrendelésével kapcsolatban, elrendelés
es etén aktív e gy iittmúíkö dés a p úrtfo gó feliigł előkkel.

4.1.5. A Gyeľmekjóléti Kiizpont speciális feladatai

- kapcsolattaľtási ügyelęt szervezése és működtetése
- készenléti szolgźĺIat szew ezése és műkĺidtetése
- utcai, lakótelepi szociális munka szervezése és működtetése
- kőrhazi szociális munka biztosítása

Kíe gészitó szo| gá|tatás :

- pszicholőgiai tanácsadás,
- fejlesztő pedagógiai szo|gá|tatás,
- jogi tanácsadás.

4.1.6. A Gyeľmekjóléti Ktizpont munkatáľsai

1 fő szakmaivezető
16 fő családgondozó
2 fő asszisztens
1 fő fejlesztő pedagógus (heti 20 őra)
pszichológus (heti 15 óra)

4.1.6.|. A Gyeľmekjóléti Kiizpont szakmai vezetőjének feladatai

. Felelős a Gyermekjóléti Központ feladatainak zavartalan ellattsáért a
tevékeny sé g szakszerus é gé éľt.

- Gondoskodik a jogszabályok betartásźnőI, a felügyeleti szervek
határ o zatainak v é greh ajtásaľ ő|.



- Megszervezi és levezetí az éves gyeľmekvédelmi tanácskozast a törvényben
me ghatźtt o zottak szerint.

- Évente legalább hat alkalommal je|zfuendszeri tanácskozásthív össze.
- A JSzSzGyK iĺtézméĺyvezetóje á|tal átn:hazott jogk<irben ellźúja az

íntézmény képvi s eletét.
- Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részbęn gondoskodik a feladatok megolđásanak személyi, targyi

feltételęiről.
- Rerrdszeľesen ellenőľzi a Gyeľmekjóléti Központ dolgozóinak

tevékenységét.
. Javaslatot tesz az íntézmény ügyfeleí részére kiťrzetęndő anyagi juttatások,

valamint a tęrmészetbeni adomĺányok iigyében a támogatásokľól szóló
szab źiy zatban fo gl altaknak me gfe lelő en.

- Meghatározza az iranyítása a|átartőző dolgozók munkaľendjét, feladatktirét'
a munkáltatói jogköľĺjk közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadsźtg, távollét engedélyezésének (kivétel ez a|őI a ťlzetés nélktili
szabadság engedélyezése) túlóľa elľenđelésének, belső helyettesítés
szab źiy o zás anak j o gköľeit.

- Irarĺyítja, szeÍvezi, ellenőrzi a dolgozók munkáját.
- A dolgozók munkájaÍő| minden évben írásbeli éľtékelést készit, melyet

ismertęt az érintett munkataľsakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszĺímolót

készít a hatályos j ogszabáIyok, irányelvek és előírások szerint.
- EIIeĺ&zí az iĺtéz-ĺĺĺény és az ott dolgozó munkataľsak vonatkozásźlbarl a

munkavédelmi és tiĺzvédelmi szabályok betartźsźń.

4.1.6.2. A cs opo rtv ezető cs alád gond oző feliadatai

A családgondozók és az asszisztensek munkáját a csoportvezetó fogja cissze,

akinek feladata az esetelosztás, a csoport tagsaí źital' végzett munka napi
ellenőľzése, az e|oítás szerinti adminisztráció figyelemmel kíséľése, a napi
munkaídő betaľtatása, dZ új szakmai infoľmációkľól való tźljékoztatás.
Családgond ozőí feladatokat is ellát.

4.1.6.3. A családgondoző feladatai

- Ügyeleti idejében fogadja a klienseket és ellátja a sztikséges iďormációkkal,
tanácsokkal.

- Lakók<jmyezettikben (lakásában, lakóhelyén) megismeri kliensei
családtagjait, a csaláđok belső struktúráját és kĺimyezeti feltételeiket.

- Felismeri és kezeli a gyermekek érdekeit, figyelembe véve a családok
konfliktusait, ezek megoldásaľa a csa|źtddal kĺjzĺjsen stratégiát dolgoz ki,
melyet íľásbeli szerződés keretében rcgzít.

- Meghatározza a személyes egyĹittmfüödés kereteit. Rendszeresen és

folyamatosan együttmfütidik a családokkal.
- EgyĹittmrĺködik a konfliktus helyzetben lévő személyekkel kapcsolatba

keriilő nevelési, oktatási intézményekkel, civil szervezetękkel és

egyházakka|.
- Javaslatot tesz tfusintézmények, táľsszęrvek szo|gáLtatźlsainak

igénybevételére.
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- Segíti a gyźnlhatőság, illetve a gyámhivatal hatósági tevékenységét,
részĹikľe a jogszabáIyban előírt dokumentációt biĺosítja, illetve a törvényes
hataridőket betartva végzi tevékenységét.

- Együttmríkodík az adott intézmény óvodai, illefue iskolai szociális munkát
végző szakembereivel.

- EljaÍ a családok érdekében, tźlmogatja őket jogaik érvényesítésében.
- Szélęskönĺen megismeľi a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka

kapcsolatot épít ki az ott dolgozókkal.
- I(tizr.enrtĺköđik azinténnény munlĺacsopoľtjanak (team) tevékenységében,
- Szakmai továbbképzéseken vesz tészt az intézményvezető źĺIta|

meghatźlt ozott módon, illetve a továbbkép zési tęrv a|apjan.

Munkaformái:
- Egyéni esetkezelés, családgondozás
- Kapcsolattartás a hatósági jogk<iľľel rendelkező szeľvezettękkel
- Kapcsolattartás a je|ző rendszeľ íntézményeivel és munkataľsaival
- Szociáliscsopoľtmunka
- Információs szolgáltatás akliensek és a lakosságtészére

A család go ndoző heti munkaidej ének beosztása :

8 óra ügyelet
20 &aterepmunka
8 óra admin isńr áciő (iĺtézményben l etö ltendő )
2 őratęarrl
2 őta szupervizio

4.l.6.4. A szociális asszisztens feladataÍ

Ügyeleti idejét az intézmény előteľében tölti, fogadja az intézménybe
érkezőket, felvilágosítást ad résztikre. Kezeli a telefont, fe|jegyzi azuzęnętęket.
Yezeti a forgalmi naplót.
Ellátja az íntézmény mfüĺidésével kapcsolatos gépelési, iktatási, nyilvántartási,
számításte chnikai fel ađatokat.
A vezetó egyéb, az íntézmény szakmai mfü<jdésének ktjľébe tartoző
feladatokkal is me gbízhať1a.

4.1'.7. A Gyeľmekjóléti Központ teamje

- A team tag1aí a gyermekjóléti központ vezetője és a családgondozők,
asszisztensek.

- A team a szal<ĺnai vezęto tanácsadó testülete.
- Üléseit hetente tartja a szakmai vezető által meghatźrozott időpontban.
- A döntés előkészítésen kívül esetmegbeszé|ó felađatot is ellát.

4.2. CsalúdsegítőKijzpont
4.2.1,. Feladata

Az Szt 64. $ (1) bekezdése a|apjźn a családsegítés a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishe|yzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok számfua az 1Iyen helyzethez vezető okok megeIőzése, a
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|<tízishelyzet megsziintetése, valamint az é|etvęzetési képesség megőľzése
célj ából nffi tott szo|gáItatás.

^ 
(2) bekezdés a\apján a családok segítése érdekében veszéIyeztetettséget és

|<ĺízishelyzetet észlelő jelzőtendszęľ mfüödik. A jegyző, tovźlbbá a szociális,
egészségügyi szolgźitatő, iĺtézmény, valamint a gyeľmekjóléti szoIgá|at, a
páľtfogói feliigye|ői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a tarsadalmi
szervezetek, egyházak és magáns zeméIy ek j elezhetik a családsegítést nyújtó
szoIgáItatőĺak, irrtézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről
szereznęk tudomást'

A (3) bekezdés alapján a (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapjźn a
családse gítést nyúj tó szo|gźltatő, íĺtézmény feltéľképez i az el|átási tert'iletęn

é1ő szocíźůis és mentálhigiénés problémakka|kizđő családok, személyek körét,
és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (a) bekezdésbęn
megj elölt cé|jár ő|, lartalmźr őI.
A (4) értelmében a családsegítés keľetében biztosítani kell

a) a szociáIis, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) u anyagi nehézségekkel küzdők szźtrnźtra a pénzbeli' természetbeni

ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgá|tatélsokhoz való hozzź$utás
megszervezését,

c) a családgondozást, igy a családban jelentkező mfüĺidési zavatok, illętve
konfliktusok megoldásanak elősegítéSét,

d) közösségfej|esńő, valamint egyéni és csopoľtos teľápiás programok
szervezését,

e) a taľtós munkanélktiliek, a Íiatal munkanélküliek, az ađósságlerhekkel és

lakhatási problémákkal kiizdők, a fogyatékossággal élők, a kľónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichíátnai betegek, a kźlbítőszer
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan ľászorult személyek és

családtagj aik részére tanácsadás nyújtását,

Đ a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáIő k<izĺisségépítő,
családterápiás, konfliktuskezelő mediációs pľogramokat és

szolgá|tatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szo|gá|tatásokat.

Az (5) bekezdés aIapjtn a családsegítés kęretébenvégzeĺt tevékenységnek - a
szolgźitatétst igénybe vevő érđekében, mások személyiségi jogainak sérelme
nélkül - a sztikséges méľtékig ki kell teľjednie az igénybe vevő köľnyezetéte,
külön<lsen családjának tagsaira. Kiskoru személyre a családsegítés akkoľ
terjedhet ki, ha

a) a kiskoru családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és

b) a kiskoru éľdekei - a gyeÍmekjóléti szo|gtitatás igénybevétele nélkül - e
szolgéĺItatźls keretében i s me gfelel ő en bizto síthatók.

Az 3ń.62. $ (1) bekezdése alapjtn a szociális étkeztetés keretében azoknak a

szociálisan rászorultaknak a lega\ább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt onrĺaguk, illetve eltaľtottjaik részétę tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biĺosítani, külĺjnösen életkoruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségĺ.ik, szenvedélybetegségiik,
vagy haj léktalanságuk miatt.

A 2007. éví LW tiirvény, valamint e törvény végrehajtósúról saőló
301/2007. (XI.g.) kormdnyrendelet alapjún 2014. janudr l-tdl feladat a



menekiiltiigyi hatósdg últal menekiiltként vagy oltalmazottként elismeľt
személyek túľsgdalmi beilleszkedésének elősegítése, a menekiiltíigyi
hatósúggal eglĺitt.
A menekiiltĺigyi hatósdg uz oltalma7ott, Ílletve ű menekĺilt kérelmére
íntegrúciós szerződést ki)t az íig1łféllel.
Az integrdciós szeľződésben előírtaknak teljesiilnie kell a meghatúľozottak
szerint, így a Csalddsegítő Központ két csalddgondozójdnak a feladata, hogył

ez minél hatékonyabban megvalósuljon a megadott időszakban.
A Ktizpoltt munkutúl,slÍnak segítséget kell nyújtania az iigyféhtek núnd
munkakeľesésben, óvoďdba, iskoldba jelentkezésben, illetve a kiilönb?iző
tanulósi, nyelvtanulúsí lehetőségek megtaldlősdban is. Segí.tséget nyújtanak
tovúbblź a civil, illetve tinkoľmúnyzati szervezetekkel, munkaiigyi központtal,
ígény szerint egyhúzakkal való kapcsolatfelvételben is.
Amellett, hogy kiilönböző szolgtźltatdsokba kijzvetíti az iiglfelet, a Központ
biztosítja részĺikre Szt. 64.s (4) a-g pontja szerinti csalúdsegítő
szolgdltatósokat Ís.

onkent vá||a|t feladatként az Inteĺuív Családmegtaľtó Szolgá|tatás keretein
beltil szociális munkás szakember źitaI nyíljt segítséget kľízishelyzetben lévő
gyerekes családok szźtmźlĺa hatfuozott ideig. Az iĺtenzív segítség a csaláđok
önkéntes jelentkezése, vállalásai a|apjźn történik, mely feladat ę||źÍź.sa a
klasszikus csaláđgondozői feladatokon tul akár napi 24 őrás szolgálatot is
jelenthet, melyet a családgondoző a család kĺjľében tĺilt.

Továbbá:
- Általanos és speciális segítő szo|gáItatást nyújt.
- Felméľi az illetékességi teľiiletén élő népesség szociális és męntálhigiénés

jólétét veszéIyeńető tényezoket, elemzi az adatokat.
- Feltárja a szociális feszültségek okait, megelőzéstilľe az egyént illetve a

közĺĺsséget érintően intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz.
- Közremfüödik a családok külső tźnnogatő rendszęrének fejlesztésében, a

családokkal kapcsolatban lévő intézmények, taľsadalmi szervezetek,
egyesületek és egyházi szervezetek tevékenységének összehangolásában.

- Szakmai háténel tźtmogatja az állampolgáľi kezdeményezéseket,
aIapítv źtny ok, e gyesül etek munkáj át

- Mentális és szociális, kľízisintervenciót lát el.
- Ingyenes tanácsađói szolgáItatást nffit (ogi, pszichológiai, életvezetési).
- Szociális problémaorientált csopoľtokat szęÍv ęz, működtet.
- Egyének, paľok, csopoľtok kapcsolatkészségének javítása érdekében,

konzultációt,terápiátvá|IaI,illetveszęÍvęz.
- Feladatainak hatékony ellátása érdekében együttműködik a Gyermekjóléti

Központtal, hatóságokkal, intézményekkel, taĺsadalmi szervezetekkel,
egyesületekk e| és egyházi szerv ezetekkel.

4.2.2. A Családsegítő Ktizpont munkatársai

1fő szakmai vezető
2I fő csalúdgondozó, (ebbdl 2 fő hatúrozott idejíĺ, 2015.12.3L.ig)
4 fő szociltlis segítő
1fő takaľító
2 fő s zo cidlis munkús (intenzív cs alddme gtartó s zo lg áltatás)
1fő szociólis segítő (népkonyha)



2 fő konyhaí kísegítő (népkonyha)

4.2.2.l. A Családs egítő Központ szakm ai v ezetőjének feladatai

- Felelős a kĺizpont múködéséért, a feladatok zavartalaĺ e||átásáért, a
tevékenység szakszenĺségééľt'

- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatźrozatainak
végľehajtásáról.

. Az Intézmónyvczctő ríltal átľuhózott jogkciľben ellitjo Üz íntézmény
képviseletét.

- Esetelemzéseket és továbbk épzési lehetőségekęt biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megolđásának személyi, tárgyi

feltételeiről, szfüség szeľint külső szerv vagy személy kĺizľeműködését kéľi.
- Renđszeresen ellenórzi aközpont dolgozóinak tevékenységét.
- Meghatttrozza az fuényitása aLźĺtartoző dolgozók munkaidejét, feladatköľét,

a munkáltatói jogkörtĺk kĺjzĹil a dolgozók vonatkozásábarl gyakoľolja a
szabađság, távollét engedélyezésének (kivétel ęz a|őI a ťlzetés nélkiili
szabađsźę engedélyezése), tulóra elrendelésének, belső helyettesítés
szab źůy ozás ának j o gköreit.

- Irźnyitja, szewezí és ellenőrzi a dolgozók munkáját.
. A dolgozók munkájátőI minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet

ismeľtet az érintett munkatiíĺsakkal is.
- Évente legalább egy alkalomma| átfogő szakmai és statisztikai beszámolót

készít a külön meghatátozott irányelvek és előíľások szeľint.
- E|Ieĺ&zi az intérurĺény és az ott do|goző munkataľsak vonatkozásában a

munkavédelmi-éstúzvéde|miszabályokbetartását.
- Kezdeményezheti új munkaköľ létesítését egyes szakproblémák

megoldásara (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).

4.2.2.2. A cs opoľtv ezető cs alád gond oző fe|ni|atai

A családgondozói, a dijhátra|ék- és adósságkezelési tanácsadók munkáját a
csopoľtvezető fogja össze, akinek feladata az esetelosńás, a csopoľt tagtrai á|ta|
végzett munka napi ellenőtzése, az e|oítźs szeľinti adminisztráció figyelemmel
kíséľése, a napi munkaidő betartatása, az ilj szakmai infoľmációkĺól való
táj éko ztatás. C s al ád g o ndo zői fęladatokat i s ellát.

4.2.2.3. A családgondozó feladatai

- Ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a központba érkezőket.
Információkat ad, az új klienseket gondozásbaveszi.

- Lakók<irnyezetében megismeri a kliensei családtag|ait, a csa|ádok belső
strukturáj át, a komy ezeti feltételeiket.

- Felismeri és ismerteti a konflikÍusokat és ezek okait.
- A családokkal kĺizcjsen do|gozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó

stratégiát.
- Meghatźrozza a szemé|yes együttmfüĺjdési sziikségleteket. Rendszeľesen és

folyamatosan együttműködik a családokka|. Az egyĹittmfüĺĺdési stratégiát
írásbeli szerzodés keretében ro gzíti.

- Együttműködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba
keľülő nevelé s i, oktat ási iĺtézmény ekkel, alapítványokkal, e gyházalď<aI.
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- Javaslatot tehet a kapcsolódó taľsintéZmények igénybevételére.
- EIjár a csaláđok érdekében, tálmogatja őket jogaik érvényesítésében.
- Széleskorűen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás ľenđszerét, munka

kapcsolatokat épít|<l az oÍt dolgozókkal.
- Részt vesz aproblémamegoldó csoportok munkájában.
- Közremfüödik a Családsegítő Központ munkacsoportjanak (team,

szupew íziő) munkáj ában.
- Szakmai továbbképzéseken részt vesz,
. Terepmunkájźrő| munkanaplót, folyamatban lévő családgondozói ęsetęiről

nyilvántaľtźst vezet.
- Irásban rogzíti megfigyeléseit, beszélgetéseinek tarta|mźú, a szakértok, a

kapcsolódó személyek, intézmények véleményét.
- Menekĺilt és oltalmazott iigyfelek esetében a csalddgondouí

egyiittmííködésének alapja az íigyfél és a Bevdndorlásí Hivatal kijziitt
létrejött integrdciós szeľződés. A csalddgondozlÍ az integľdciós szerződés
aldírúsát követő 30 napon beliil készíti el a gondozlźsi tervet, melyet
megkiild a menekĺiltiigli hatóságnak. A csalddgondouí az integrdcilis
szerződés első hat hónapja alatt legalább heti egy, majd azt követően
legaldbb havi egy kapcsolattartůsi alkalmat biltosít, amelyen a menekiilt
és gz oltalmazott köteles megjelenni. Félévente kiirnyezettanulmdnyt,
illetve beszdmolót készí't a gondozdsi terv megvalósí.tdsdról. Kijzľemííkiiďik
és összedllítja minden hónap 5. napjáig az illetékes teriileten laklihellyel
rendelkező, a Csalúdsegítő Központtal integrdcíós szerződés alapjdn
kapcsolatot tartó, integróciós tdmogatdsban részesiilő menekiłltek és
oltalmazottak szómdĄ a jogszabdlyban meghatdrozott adataik egyidejúí

feltüntetésével, mely megkiildésre keríil a megadott hatúridőn beliiL

Munkaformái:
- Egyéni esetkezelés. Az egyéni életfeltételek javítása a családban és a társas

kapcsolatokban.
- Közösségi szociális munka
- Szociáliscsopoľtmunka
- Infoľmációs szolgáltatás a lakosság részéte

A családgondozók heti munkaidej ének beosztása:
16 őraügyelet
12 &aterepmunka
8 óra adminisztráciő
2 óľa esetmegbeszélés
2 őtaszupervíziő

A menekiilt/oltalmazott iigyfelekkelfoglalkoaí családgondouík heti beosztúsa:
2 óra csoportos tújékoztató
17 óra iigyelet
8 óra terepmunka
9 óra adminisztrdció
2 óra esetmegbeszélés
2 óra szupervízió

A díjhátralék- és adósságkezelés felaďafu a róaefvdrosi onkormúnyzat
Képviselő-testiiletének a hútralékkezelési tdmogatúsľól saílő renďelete
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alapjún hdtralékkezeléséhez kapcsolódó szolgáltatdsok, adminisztrdció és
tandcsadds.
A csoport munkatúrsai fődllúsban, közalkalmazotti jogviszony keretében
látj l,k el mun kaköľiikeĹ

A csopoľt munkataľsai munkaidej ének beosztása:
20 őra ügyelet, ügyfélfogadás
6 óľa terepmunka
10 óra adminisztľáció, illetve továbbképzés
4 óraszupervízió,esetmegbeszélés

Az adósságkezelési tanácsadó feladata:
- Ügyeleti idejében fogadja és meghallgatja a Központhoz érkezóket.

Tájékoztatja az aďőst az adőssźrykezelés foľmáiľól, feltételeiről.
- Az adós hozzájźru|ásával megvizsgáIja az adós hánarńsénak

gazdá|kodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapjźnjavaslatot
tesz az adósságkezelési szolgáltatźsba tĺjľténő bevonásra.

- Meghatźtozza a személyes együttmúkĺidési sztikségleteket, az adősság
rendęzésének feltételeiró| az adóssal írásos megállapodást köt.

- Az adósságkezelés időtaĺtama a|at|az adóssal kapcsolatot tart és legalább
havonta egy személyes találkozás tÍjan folyamatosan ťrgyelemmel kíséri az
adó s ságkezelési megállapodásban fo glaltak betaľtását.

- Lakókörnyezetében is megismeri a kliensei családjĺának tagsait, a családok
belső struktur źĄźt, a környezeti feltételeiket.

- Szfüség esetén együttműkodík az adósokkal kapcsolatba kerülő munkaügyi
központtal, a szocíá|is igazgatás szewezeteivel, egyesületekkel, tarsadalmi
szervezetekkel,alapítvźnyokkal,egyházal<ka|.

- Szfüség esetén kezdeményezí a hźita\é|<kezelési támogatásra vonatkoző
döntés módosítását.

- Javaslatot tehet a kapcsolódó és taľsintézméĺyek igénybevételére.
- E1jár az egyének, családok éľdekében' tźlmogatja őket jogaik

érvényesítésében.
- Széleskönĺen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás ľendszerét,

munkakapcsolatot épít ki az aďoÍt dolgozókkal.
- Megismeľi és a|kalmazza azokat a jogszabáIyokat, ügyirrtézési módokat,

szokásos eljarásokat, amelyek lehetővé teszik az qędményes segítést és

iigyintézést.
- Részt vesz aproblémamegoldó csopoľtok munkájában.
- Közľemiiködik a Családsegítő Központ munkacsoportjanak (team és

szuperviziő) munkáj ában.
- Szakmai továbbképzéseken vesz részt.
- A terepmunkáról munkanaplót, a folyamatban lévő eseteiről feljegyzést

(dosszié) készít és vezet, napľakész állapotban.
- A dossziéban írásban rcgziti az ngyfé| személyi ađataít, beszélgetéseik

tarta|mźń, a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, fe|jegyzi
megfigyeléseit, szakĺĺrlai elemzéseit, valamint a kliensekkel való
együttmfüödés célját és módját (formáját).

- Fogadja a Központhoz érkęzőket és meghallgatja e személyeket,
felvilágosítást nyújt, a probléma jellegétől fliggően továbbíľźnyítja őket.

- Segítséget nyujt az ügyfelek számźlra a nyomtatványok kitöltésében.
- Szükség szerint az aďősságkezelési pľogramban részt vevő ügyfelekľől

statisztikai kimutatást készit.

JJ



- Az adósságkezelési tanácsadó ezen feltil elvégzi míndazokat a teendőket,
amelyeket a jogszabáIy, aZ SzMSz, az adósságkezelésľől szóló
cinkormrány zati r endelęt a munkakörébe utal.

- Munkáját mindenkor a Szociális Szakmai Szövetség által elfogadott Etikai
Kódex figyelembevételével v é gzi.

4.2.2.4. A szociálĺs segítő feladatai

- Fogadja az ügyfeleket
- Meghallgatja e személyeket, felvilágosítást nffit, a probléma jellegétől,

fiig gő en továbbirányítj a őket c s al ád gond o zőho z, v agy tźn sszerv ezethez.
- Kezeli a kĺizponti telefont, fe|jegyzi az üzeneteket, átadásukĺól

gondoskodik.
- Segítséget nffit az ügyfelek szánźra a nyomtatványok kitĺiltésében.
- Elvégzi azintézméný felkereső személyek regisztrácíőjźń (vezeti a foľgalmi

naplót), valamint gondoskodik az ügyfelek számítógépes nyilvríntaľtásźrő|.
- A vezeto egyéb, az intézmény szakmai műktidésének körébe tartoző

feladattal is megbizza.
- EIIátja a működéssel kapcsolatos ikÍatási, nyi1rvźntartási, szźlmitástechnikai

feladatokat.

4.2.2.5. Az Intenzív Családmegtaľtĺí Szolrgáůtatáls keretein belül dolgozĺó
szocĺális munkás feladatai

Az á|ta|ános családgonďozői feladatokon túl
- Részt vesz a szolgáItatást igénylő családok kiválasztási folyamatában.
. A kiválasztott családok gondozása, a családokkal egyeztetett időpontban, a

család szfüségleteihez alkalmazkodva' rugalmas időtartamb an, je||emzőęn a
család környezetében, megállapodott célok érdekében.

- Egyéni komplex esetkezelést végez szakmai tudása és a szakmai előírások
betartásáva|.

- Kĺízis ügyekben eljaĺ.
- Amennyibęn azt tapasztalja, hogy a gyermek(ek) az esetkonferencián

megfogalmazottal<náI súlyosabb veszélyben vannak, azoma| je|ez a
ktildőnek és a gyermekjóléti kĺizpontnak.

- Az esetkezelés mellett, mely a családi-, egyéni-, közösségi
kapcsolatľendszeľ javitźsát szo|gáIja, részt vesz köztĺsségi szociális
munkában, információközvetítésben.

- Esetkonferenciák ĺjsszęhívása és |evezetése, a családokkal megállapodás
megkötése.

- Esetmenedzselés, sztikség esetén külső szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

- Egyiittmrĺködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatban á||ő
nevelési, oktatási, gyámügyi, egészségügyi, rendészeti és szociális
igazgatási, társadalmi szerv ezetek munkatársaival.

- Kĺjzremfüĺidik a hetęnte 2x2 órás team-munkában, résń. vesz
tov ábbképzé s eken, konferenci ákon.

- 24 órás telefonos elérhetőséget biztosít a szo|gáItatást igénybe vevő
családok részére, minden nap, beleéľtve a pihenő és ĺinnepnapokat is.

- Szupervíziőn vesz részt.
- Az esetlezaľást követő két héten belül esetleftástkészít.
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4.2.3. A Családsegítő Ktizpont teamje

A team tagsai a szal<rnai vezďő, a csopoľtvezető családgondozó és a
családgondozők.
A team a szakmai vęzęÍo tanácsadó testiiletę.
Üléseit hetente vagy sziikség szennttartja.
A dĺintés előkészítésen kívĹil esetmesbeszéIó fe|adatot is ellát.

4.2.4. Népkonyha

Feladata az étkeztętés keľetében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étellel vaLő ellátása, akik azt olmaguk vagy
eltaľtottjuk részérę nem tudjfü biĺosítani. Adagszám: 320 fó.

A népkonyha munkatársai:
1 fo szociźtlis segítő
2 fő konyhai kisegítő

4.2.4.1'. A szociális segítő feladatai

- egyiittmfüödik azírtézmény többi munkataľsáva| az étkezést igénybevevők
érdekében,

- felelős a népkonyha miik<jdésééľt, a feladatok szakszeľii ellátásáétt, a
HACCP bętarÍásáért'

- gondoskodik a tátgyi feltételek beszerzéséto|,
- az jĺxézmény vezetóje felé infoľmációs és beszźtmo|ási kötelezettsége van,
- betaľtatj a azigyfe|ekkel a hlŁirendet.

4.2.4.2. A konyhai kisegítő feladatai

- a népkonyha működéséhez szĹikséges előkészitő, kiszolgáló és utómunkák
el|átása,

4.3.

A Gyeľmekek Átmeneti ouhonlÍban űz a.csalddban élő gyermek helyezhető
el, akí ótmenetileg elldtds és feliigyelet nélkiil marad, vagy elhelyezés
hídnyúban ezek nélkiil maraďna, valamint akinek ellútdsa a csaldd
életvezetésí nehézségei miatt veszélyeztetett. Az átmeneti gonďozdsba vett
gyermek teljes kiiľíí ellútásľa jogosult.

4.3.I. Feladatai

- Segítséget nyujt _ a Gyeľmekjóléti K<izponttal egyiittműkodve _ a gyermek
csa|ádjába történő visszatéréséhez.

- heti egy alkalommal nagýakaľítástvégez.

Gv ermekek Álmeneti ottho na

Ellótottak köre: 0 _ 18 éves korig, egy csoportban' 12fő
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- Az otthon hozzájáru| az átmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelemi,
érzelmi és eľkölcsi fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban tĺjrténő
nevelésének elősegítéséhez.

- Segítséget nýjt a v eszé|y eńetettség megelőzéséh ez, megszintetéséhez.

4.3.2. A Gyeľmekek Átmeneti otthonának munkatáľsai

I flĺ szukmui vezetű
5 fő gyermekfeliigyelő (ebből 1 fő csecsemő- és kisgyermekgondouí)
1 fő csalúdgondouí
1fő nevelő
1 fő pszichológiai tanúcsadó (hetí 25 óra)
1 fő takarító-konyhai kÍsegítő személyzet

4.3.2.1. A Gyeľmekek Átmeneti Otthona szakmai vezetőjének feladatai

- Fęlęlős a Gyermekek Átmeneti otthona feladatainak zavartalan e||átásáért a
tevékenysé g szakszerus é gé éľt.

- Irtnyítja, szervezi, feliigyeli és ellenőľzi a Gyeľmekek Átmeneti otthonában
dolgozó gyermekfelügyelők, szakgondozók, szociális munkások,
gondozónők és technikai dolgozók tevékenységét'

- Gondoskodik a munkaľend elkészítéséről, betartásáről és a helyettesítések
megszeľvezésérőL.

- Ellenórzi az elrenđelt túlmunka sziikségességét és e|végzését.
- Javaslatot tesz a dolgozók szakmai továbbképzésére és elősegíti annak

megvalósítását.
- A munká|tatői jogkör<ik ktiziil a dolgozók vonatkozásában gyakoľolja a

szabađság, távollét engedé|yezésének jogköreit _ kivétel ez a|őI a ťlzetés
nélküli szabadstry engedélyezése.

- E||ęnórzi és felügyeli a gyeľmekek napi és heti rendjének kialakítását.
- Sziikség szerint kapcsolatot tart a teriiletileg illetékes oktatási, nevelési és

kép ző, valamint szo c iáli s intéznlény ek é s szeľve zetek v ezető ivel .

- Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel és
más taľsintézményekkel.

- Döntést hoz a Gyermekek Atmeneti otthonába töľténő felvételróI, az
átmeneti gondozás- nevęlés megsztintetéséľől, javaslatot tesz a térítési díj
összegére.

- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi, tárgyi
feltételeiről.

- A dolgozók munkájáÍő| minden évben írásbeli éľtékelést készit, melyet
ismertet az ériĺteÍt munkatĺíľsakkal is.

- Évente tega|ább egy alkalomma| átfogő szak'rrni és statisztikai beszámolót
készít a hatályos jogszabá|yok, irányelvęk és előíľások szerint.

- E||eĺőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatĺíľsak vonatkozásában a
munkavédelmi és tíízvédelmi szabályok betartásźi.

- E||átj a a Wizis|akások iľányítását és szakmai felügyeletét.

4.3.2.2. A gyeľmekfelügyelő feladatai
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- Munkáját jóváhagyott alapdokumentumok és jogszabáIy alapján végzi az
Átmeneti otthon vezetőj ének kĺjzvetlen kźnyításáva|.

- A gyeľmekfelügyelő felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális
fejlődésééľt. Töľękednie kell a biztonságos, családias légkĺĺr
megteľemtésére, fenntaľtásaľa.

- A munkaideje alatt töľtént eseményeket és észrevételeket az ügyeleti
nap|óban is vezeti. Minden iigyeletes gyermekfeliigyelőnek tudnia kell a
gyeľmekek tartőzkodźlsi helyét, eltávozásuk és visszaéľkezésfü időpontj át.

- Gondoskodik az otthonban lévő gyeľmekek szakszerú felügyeletéľől,
gondozó, nevelő tevékenysé get v égez (étkeztetés, ruháj uk tísztántartása,
takarítás).

- A gyermekek szociális he|yzetét folyamatosan figyelemmel kíséľi. A
gyeľmek panaszźĺt meghallgatja és orvosolja.

- A gyermekek egyéni igényeit ťrgyelembe véve szervezi napi életĹĺket, segíti
őket a tanulásban. Támogatja, fejleszti önállóságukat, önismeľetĹiket,
érdeklődési kcjľĹiket.

- Felelős a gyeľmekek szabadidejének hasznos eltöltésééľt, résziikľe
programokat szervez. A nyári táborozásokon kísérő és gyeľmekgondozói
feladatokat Iát el'-

- Gondoskodik ahtuírend betaľtásáról.
- Gondoskodik a gyermekekkozintézménybe töľténő eljutásaľól' va|ałnínt az

otthonba töľténő visszaérkezéséről. Napközben a gyeľmekotthonban maľadt
gyeľmekekkel szakszerííen foglalkozik.

- E|végzi a gyerekek megbetegedésével, ápo|ásáva| és gyógyszerezésévę|
kapcsolatos teendőket.

- Rendkívüli esetben, az érvényben lévő Szervezeti és Miĺködésí Szabá|yzat,
valamint jogszabá|y a\apján befogadhat gyermeket, bekérheti a szülőktől a
sziikséges dotumentumokat. A felvételről haladéktalanul éľtesítenie kell a
Gyeľmekek Atmeneti otthonĺĺnak szakmai vezetőjét.

- Elősegíti a gyeľmek és a szülő kapcsolattaľtását.
- Baleset, tiĺz esetén étesíti a mentőket, tuzoItőkat, érkezéstikig megJeszi a

szfüséges óvintézkedéseket, ľenđkívüli' esemény töľténése esetén

haladéktalanul értesíti a Gyermekek Atmeneti otthonanak szakmai
vezetőjét, illetve a JSzSzGyK intézményv ezetojét.

- AmennYiben a bęosztása szeľint éjszakás, éber ügyeletęt |źt e|', eILenorzí a
bejéĺratikapuk, ablakok, irodahelységzártsát a sztikséges éjszakai v1lágitást,
vízcsapok zźńsźąát.

- A Gyeľmekek Atmeneti otthona sza7<rnai vezetőjének, illetve a JSzSzGyK
intézméĺyvezetőjének utasításara kĺjteles rendkívĹili esetben munkakorén
kívtil eső feladatokat is ellátni a gyermekek ellátása érdekében.

Továbbá:
- A helyiségek higiénés besoľolásának megfelelően

nagytakaritást, feľtőtl eníté st.

- A gyeľmekek napirendjéhez ígazodva végzi

végzi a napi, heti, havi

a tisztításí' takaľítási
múveleteket.

- Gondoskodik a gyeľmekek ruháinak tiszttntartásárőI.
- Fęrtőtleníti a gyermekaszta|ok, mosdók, wC, Szennyes- és szemetes

taľolókat.
- Minden nagýakarítás alkalmával lemossa a mosható falrészeket, ajtókat,

bútoľokat, ablakokat.
- Betaľtja a HACCP kézikönyv előírásait az éte|kiszo|gá|ásta, az ételmaradék

kezelésľe és moso satásra vonatk ozőan.
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- Az előzetes és éves munka-alkalmassági vizsgáIatonrésztvesz.
- Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat.
- A hasznźllatra kiadott eszkc}zökért, a leltaľban lévő táĺgyakért és

rendelteté s szeru hasznźůatáért fe|el.
- Jelzi a felszerelés vagy a takaľítóeszkĺjz<jk törését, meghibásođását, az

ezekbó| eľędő balesetveszélvt.

4. 3. 2.3. A cs ecs emő- és kisgyermeknevelő-gondozlÍ felaďatai

- Az egésaéges kisgyermekek, csecsemők testi, lelkí, mentúlis fejlőđésének
elősegítése, az aktivitdsuk, kreatívitúsuk fejlesztése szakmai ismeretei
segítségével.

- Szakszerííen, a helyi programnak és módszertani útmutatókban

foglaltaknak megfelelően gonďozza, neveli, fejleszti a rdbízott
kisgyermekeket.

- Abban az esetben, ha az otthonba fogyatékkal élő kisgyermek keľiil, a
szakemberek dltal meghatározott tevékenységeket végzi a gyermekkel,

- Vezeti a gyermekekkel kapcsolatos dokumentúcíót. Eves munkaterv
készítésében és végrehajtdsdban aktívan ľészt vesz.

- A sziilőkkel megfelelő kapcsolatot tart, és igyekszik a gyermek csalúdba
történő visszahelyezését elősegíteni. LlÍtogatúsí ídőben ľenďszeresen
beszdmol a sziilőknek a gyermekkel kapcsolatos eseményekrdl.
Figyelemmel kíséľí a gyeľmek elvitelét, megbeszélt ídőre való vissza
hozatalút.

- Tdjékoztatja a kiizvetlen felettesét a sziilői magatartdsról, esetleges
panaszról. - A gyermek betegségét jelzi az otthon vezetőjének, megmutatja
a gyermeket az otthon orvosónak, és kiiveti az utasítúsait. Sziikség esetén
g o n do s k o dik a gy e r me k, kó r h ází elh e ly ezés ér őI.

- Munkdjltt a HACCP kézikönyvben riigzítettek szerint végzi, ĺigyel a
higiénés szabdlyok betaľtdsára. A gyermekek jdtékait tísztún tartja,
elhdľítj a a balesetveszélyt.

4.3.2.4. A családgondozó feladatai

- Felelős a gyeľekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődéséért. Munkáját
jóvahagyott alapdokumentumok a|apjánvégzi, a Team és a szakmaívezető
ktlnyitásávaI.

- Törekednie kell a biztonságos, családias légkĺiľ meg1eremtésére,
fenntaľtásaĺa.

- Az ügyeleti naplóban a munkaideje a|att tĺjľtént eseményeket és

észrevételeket vezeti. Ügyeleti iđejében tudnia kell a gyermekek
taĺtőzkodási helyét eltávozásuk és visszatérésfü időpontj át.

- A Gyeľmekek Atmeneti otthona mfüödésével kapcsolatos aktuális
információkat a naplóban r o gzíti.

- Vezeti a gyermekek zsebpénz' ľuha, tanszer nyilvantaľtó dokumentumait és
erľől kĺjteles elsziímolni.

- TaĄa a kapcsolatot az osztá|yfőnöktikkel, óvónőkkel' a gyermek szüleivel,
i l letve hozzátartozó ival.

- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szeľvezi napi életfüet, segíti
őket a tanulásban.

- Támogatj a, fejlesńi ĺinállóságukat, önismeľetfüet, érdeklődési körüket.
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- Gondoskođik a gyeľmekek szabadiđejének hasznos eltĺjltéséről, ľésztikre
programokat szervez.

- Rendkíviili esetben, az éĺvéĺyben lévő Szervezeti és Mfü<jdésí Szabźiyzat
szerint felvehet gyermeket, bekérheti a szĹilőktől a szfüséges
dokumentumokat. A felvételről és megbeszélésekről értesítenie kell a

Gyermekek Átmeneti otthona szakmai vezetójét.
- Segíti a szĹilő és gyermek k<jzotti kapcso|attaľtást.
- A Gyeľmekjóléti Központ családgonđozőjával és a szülővel közösen

elkészíti a gondozási és nevelési tervet.
- A szerződés megszűnésekor íľásban értesíti a sztikséges intézményeket.
- Baleset' tűz esetén éľtesíti a mentőket, tuzo|tőkat, érkęzésiikig megteszi a

sziikséges óvintézkedéseket és éľtesíti a Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai vezetőjét. Báľmilyen más ľendkívüli esemény esetén szintén éĺtesíti
a Gyermekek Átmeneti otthona szakmai vezetőjét.

- A Gyeľmekek Átmeneti otthona szakmai vezetojének utasításara köteles
rendkívtili esetben munkakörén kívĹil eső feladatokat is ellátni a gyermekek
eL|átása éľdekében.

- TaĄa a kapcsolatot az illetékes Gyermekjóléti Központtal/Szolgálattal és

más taľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkel és alapítványokkal.
- Szponzoľokat, támogatókat keres, figyelemmel kíséri a páLyazati kiírásokat

ésamennylbenazirĺtézményprofiljábaillő,elkészítihozzáapáIyźnatot.

4.3.2.5. A nevelő feladatai

- Felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, moľális fejlődésééľt. Munkáját
jóvahagyott alapdokumentumok a|apjanvégzi, a Team és a szakmaivezető
irźnyitásáva|,

- Törekednie kell a biztonságos, családias légkĺir megteremtésére,
fenntaľtásĺíľa.

- Az tigyeleti naplóban a munkaideje a|att történt eseményeket és

észľevételeket vezeti. Ügyeleti idejében tudnia kell a gyeľmekek
tartőzkodási helyét-, eltávozásuk és visszatérésfü időpontj át.

- A Gyeľmekek Atmeneti otthona működésével kapcsolatos aktuális
információkat a naplóban rc gzíti.

- Yezeti a gyeľmekek zsebpéĺlz, ruha, tanszęr nyilvantaľtó dokumentumait és

erről köteles elszámolni.
- Taľtja a kapcsolatot az osńźtIyfőnökökkel, óvónőkkel, a gyermek szüleivel,

i l letve ho zzátarto zóival.
- A gyeľmekek egyéni igényeit figyelembe véve szeľvezi napi életĹiket, segíti

őket a tanulásban.
- Támogatja, fejleszti önállóságukat, önismeretĹiket, érdeklődési kĺirfüet.
- Gondoskodik a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséľől, részükľe

progľamokat szervez.
- A nevelő a gyerekek megbetegedésével, ápo|ásával és győgyszerezésével

kapcsolatos teendőket is elvégzi.
- Baleset, ttĺz esetén értesíti a męntőket, tizoltőkat, érkezéstikig megteszi a

szfüséges óvintézkedéseket és értesíti a Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai vezetőjét. Bĺáľmilyen más rendkíviili esemény esetén szintén értesíti
a Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetőjét.

- A Gyeľmekek Atmeneti otthona szak'rtaí vezetőjének utasítására köteles
rendkívtili esetben munkaköľén kívül eső feladatokat is ellátni a gyeľmekek
e||átása érdekében.
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- Taĺtja a kapcsolatot az íI|etékes Gyermekj őIéti Kozponttal/Szolgálattal és
más taľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkel és alapíwanyokkal.

- Szponzorokat, támogatókat keres, f,rgyelemmel kíséri a páIyázati kiírásokat
ésamennyibeĺazintézsnérlyprofi ljábaillő,elkészítihozzáapáIyázatot.

4.3.3. A Gyermekek Átmeneti otthona teamje

A team tagjai: a szak'ľnai vezeto, a gyermekfeliigyelők, a csopoľtvezető
családgondoző, a családgondoző és a nevelő.
A team aszakmaivezető tanácsadó testiilete.
Üléseit kéthetente vagy szfüség szerint tartja.
A dontés előkészítésen kívülesetmegbeszé|ő fe|aďatot is ellát.

4.3.4. Kľízislakások
4.3.4.1.. Feladata

- Átmenetileg haj lékt alallnávált családok részéľe lakhatás biztosítása.
- Segítségnýjtás az ott é1ő családok részére autonómiájuk, önmaguk iranti

felelősségük kialakításában, a taľsadalmi beilleszkedésben, életkorukból,
szociális helyzetĹikből adódó hátranyaik csĺjkkenté sében.

- Pľogramokkal és tanácsadással hozzájárulźs a családok élętviteli
nehézségeinek megold ásálhoz.

- Segítségnyújtás azon igényeik kialakulásában, hogy a közösségekben
munkát végezzenek és közösség1uđatuk kialakulj on.

- Jogsegélyszolgálat és pszichológiai tanácsadás miĺködtetése az ott éIok
részére, szfüség szerint, ingyenes foľmában.

4.3.4.2. Munkatárs

- a Gyeľmekek Átmeneti otthonanak családgondozója |źújaeIa feladatot.
- Tevékenységét kcizvetlen felettesének, a Gyermekek Atmeneti otthona

szaL<rnai v ezetoj ének ir ány itásáv a| v é gzi.

4.4. LÉLEK-Program

A LÉLEK-Program fő helyszínei a LÉLEK lHáz, a Családos közosségi
szá|!ás,a lÉlpr-pont, szolgálati lakások és a bérlakások.

LELEK-Pont:
A LÉLEK-pont feladata a Jőzsęfuĺíľos területén hajléktalanná vá|t emberek
elérése, és a programmal kapcsolatos infoľmációkkal t<jrténő e|Iátása.
Közreműktĺdík az illetékesség megźllapíÍźsźlban, információt nyújt, szfüség
esetén megfelelő ellátásba irányít tovább. További fe|adata az e|heIyezésí
szükségletek és lehetőségek feltaĺása és a szĹikséges szolgáltatások
me ghatźn ozása, illetve bizto sítása.
Adminisztľatív és szolgáItatásszervező kĺizpontként műkodik, szociális
esetkezelé si, esetmenedzseri feladatokat Iát e|.

Védett és egyéb foglalkoztatús biztosítdsa:
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A foglalko ztatás biztosítása tĺjľténhet:
- az onkoľmanyzat sajźŃ tulajdonú kozszo|gźitató rendszerében (Józsefuaľosi

Köztęrületfenntaĺtó és VarosĹizemeltetési Szolgálat)
- szociális szövetkezetek, szociális vá|Ialkozások keretében, melyeket az

onkoľmĺínyzat a helyi sztikségletek illetve a ktiztisségi sziikségletek
kielégítésével bíz meg

- gazdasźlgi v áĺ|Ia|kozások bevon ásźx a|

- védett foglalkoztatás a megváltozott munkaképességűek és a
kompetenciahiánnyal küzdők szźĺnáĺa speciális munkakörülményekkel és

feltételekkel.

A foglalkoztatás szervezője az ĺjnkoľmányzatĘal, illetve LÉLEK-Ponttal
kötött egyiittmfüödési megállapodás keľetében biztosítja a foglalkoztatást. A
tÉLEK-Pont és a fogla\końatő közcjtt folyamatos a kapcsolattaľtás a
foglalkoztatott munkavégzésével kapcsolatos renđszeľes információáramlás
biztosítása érdekében.

Lakhatús biztosítdsa: a LELEK Hdz és a Csalúdos közösségi szlźlllźs

A LÉLEK-Program kétíĺtézményben és több lépcsőben biztosítja a lakhatást.

A/1. A lakhatás biztosításának első lépcsője, r'in. IÉLEKlďLázban történik
(féľőhelyszám: 14 fő). (VIII. Koszoľri u. 4.) A kis férőhelyszámú, a
személyességet biztosítő szolgtiati szállás a hagyományos hajléktalan ellátási
intézményi formakba fogalmilag be nem illeszthető védett, kĺiz<ĺsségi szá||źs, a

munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformźk egyfajta otvozete,
szisoľli hazirenddel.
e. ĹÉrBr Haz munkatársaí elsősorban a köz<isségi egyiittélés szabályainak
betartását, aZ ellhez sziikséges készségek fejlesztését segítik, valamint
felkészítenek az önálló életvitelľę.

N2. A családos ktiziisségi szálláson (VIII. Szerdahelyi u. 5.) ffirténő
elhelyezés alapvetően a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Kozpont és az
onkormĺĺnyzat je|zése a\apjźn, a jogosultsźry és az alkalmasság megá|Iapitását
követően történik, 1 4 férőhellyel.

Azingat|ari a családok számáta, egyfajta kĺizösségi szállásként hasznosítjuk.
A Pľogľam a Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát
valósít meg. Ennek megfelelóen ęzęn a családi közösségi szálláson alapvetően
teljes és gyermekes családokat helyeztink el, olyanokat, akik gazdasźryi

értelemben képesek a család fenntaľtásĺíra, életvitelfü is megfelelő, azonban
valamilyen okból lakhatási krízishelyzetbe kerültek a Józsefuaĺosban.
A csalúdok elhelyezése és gz önkormúnyzatí bérlakdsba ti)rténő
tovdbbhelyezésĺik a szĺikségleteknek és a tovúbblépés feltételeínek
fiiggvényében lehets éges.

B./ Szolgálati béľlakás biztosítása:
Az onkoľmányzat a lÉlBr-Házban rehabilitálóđott személyek számáĺa
minimum 1 év időtaľtamľa szolgáIati bér|akást biĺosít' A bekĺi|tlzők a
szolgáIati lakás teljes ľezsiköltségének (víz-csat.,vi||any,gáz ), villanyfrítéses
lakás esetén minimum 30%o -át, gázfatés |akás esetén minimum 50 % -át
fizetik.
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C./ Szociális béľlakás bĺztosítása:
A szolgálati béľlakásban eltĺĺltĺitt idő után, a Pľogramban résztvevok számfua,
hatáĺozott időre, szociális béľlakást biztosít, a helyi ľendeletnek megfelelően,
lakhatóvá téve.

D/ Utánkövetés
A LÉLEK-Pont (a szo|gá|ati lakásból való kiktjlttjzés után), legalább 1 évig a
hatźrozott idejű bérleti szerzoďés|ejártáígutánkövetéstvégez a rehabilitálódott
személlyel, illetve családdal, melynek foľmája életvezetési tanácsadás,
koĺuu|táciő, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integľáció további
segítése, valamint a teljes integľáció megvalósulása. Az utánkövetést kĺivetően
a lakhatás meglaĺtástnak segítése éľdękében, ha a kiköltözőnek sztiksége van
további szociális típusú segítségre, azt a JSzSzGyK bińosítja, hasonlóan
bármely kerĹileti lakoshoz.

4.4.I. A LÉLEK.Pľogram munkatáľsai

l fő szakmai vezető (intézményvezető helyettes)
1 fo módszertani munkataľs
1 fő LÉLEK-Pont szakmai munkatárs
1 fő LÉLEK Hźz szak<rnai munkataľs
0'5 fő Csksz szakmai munkatdrs (hetí 20 óra)
0,5 fő addíktológiai konzultúns (heti 20 óľa)
5 fő LELEK HĺŁ munkatars (portaszolgálat)
I fo szoc.asszisztens
1 fő takaľító

4.4.|.|. A LELEK-Pľogľam szakmai vezetőjének feladatai

- Felęlős a lÉlBr-pľogram múködéséért, a fę|adatok zavarta|arl e|Iátásáért, a
tevékenysé g szakszenĺsé géért.

- Gonđoskodik a jogszabályok, feliigyeleti szervek hatźrozatainak
végľehajtásáľól.

- Az Intézméĺyvezeto źita| átnlházott jogköľben el|átja a Progľam
képviseletét'

- Esetelemzésekęt és továbbképzésílehetőségekęt biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásának személyi, tárgyi

feltétęlęiről, sztikség szerint külső szew vagy személy közľeműk<jdését kéri.
- Renđszeľesen ellenőrzí aProgramban dolgozók tevékenységét.
- Meghataĺozza az irtnyitása aIá' tartoző dolgozók munkaiđejét' feladatkĺiľét,

a munkáltatói jogkörök ktizül a dolgozók vonatkozásźtban gyakorolja a
szabadság, távollét engedéIyezésének (kivétel ez a|őI a ťtzetés nélkiili
szabadság engedélyezése), túlóra elrendęlésének, belső helyettesítés
szab á|y o zźlsának j o gköre it.

- kányitja, szervezi és ellenőrzi a dolgozók munkáját.
- A dolgozók munkájárő| minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet

ismeľtet az érirfiett munkatársakkal is.
- E||en&zí az íntézmény és az ott dolgozó munkatársak vonatkozástlbaĺ a

munkavédelmi- és tűzvédelmi szabálvok behrtástĺt.
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4.4.|'.2. A módszertani munkatáľs feladatai

- biztosítja illetve elősegíti a Pľogram szakszęru és hatékony működését,
ennek keretében összehangolja a Progľam tevékenységeit, és

intézsnény einek szakmai műkö dé sét,
- figyelemmel kíséri apá|yazati és egyéb forľás-bevonási lehetőségeket,
- elkészíti a vonatkoző páLyazatokat, illetve irźnyítja az ezzel kapcsolatos

tevékenységeket,
- ľészt vesz a Pľogľarnlroz kapcsolódó szakpolitikfü alakításában,

vé leménye zi a v onatko ző j o gszab ély okat,
- esetmegbeszé|ő csopoľtot vezet a Pľogram munkatrĺľsai szźtmára,
- szakmai-módszertani továbbképzést szęrvez és hrt a Program munkataľsai,

és a Pľogľam iránt érdek]ődő, az onkormźnyzat egyéb intézményeiben,
illetve más szervezeteknél dolgozó szakembeľek száméra,

- felméréseket és értékeléseket készit a Progľam mfücĺdésével összefüggő
témźkban,

- kezdem ény ezi a Programmal összefüggő fej lesztéseket, módosításokat,
- figyelemmel kíséri a digitális sajtót és a szakmai portálokat, híreket, sztikség

esetén r észt v esz a Pro grammal kapcsolato s paľbe szédekben
- népszenĺsíti a Programot és eredményeit a szakmai nyilvánosság fórumain,
- távollétę esetén helyettesíti a Szakmai Yezetőt, annak jogkdreiben e|jźma.

4.4.1.3. A LÉLEK-Pont szakmai munkatárs feladatai

- fogadja a lÉlBr-Pontba érkezőket, eLvégzí regisztráciőjvkat, vezeti az
ellátottak ny I|v áĺtartźsát,

- közreműködik a Pľogľamba ĺinként jelentkező józsefuaľosi hajléktalanok
lÉrBr-pľogramba való bekapcsolásában,

- keze|i, tĺĺľolja a dokumentáciőkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfele1ően,

- szfüség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a
me gfelelő szakemberh ez ir ány iĘa,

- sztikség esetén e|végzi a bejövő lęvelek iktatását, előkészíti a kimenő
levelek kézbesítését,

- koordiná|ja a lÉtpr-pont napi eseményeit, felel ahtnítendbetartásáétt,
segít a hivatalos ügyek iĺtézésében,

. részt v esz a közösségi szociális munkában, iďoľmációközvetítésben,
- eljar az iigyfelek érđekében, sztikség esetén javaslatot tesz a

táľ sintézmények i gényb evételéľe,
- megismeri és alkaLmazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési

módokat,elj ĺĺľásokat, melyek előmozdítj ák az ercdményes segítést, nyomon
kĺjveti azok v źitozásait,

- közremúk<jdik a Team munkájában,
- szükség szerint vezeti a forgalmi naplót és az adminísńráciő!
- ügyeleti idejét a kijelölt munkatęrületen tölti,
- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabáIy, azSzMSz illetve a közvetlen

vezetője írásbeli vagy szóbeli utasítása munkaköľébe utal'
- munkájanak íráĺyítását a Program szakmai vezetoje végzí,
- adott esetben kapcsolatot tart, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

szállók stb.
- segítő beszélgetéseket folyat,
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adminisztratív és szolgéůtatásszewező feladatokat, szociális esetkezelési,
esetmenedzseri feladatokat lát el,
a programba bekerĹilőkľe vonatkozőan állapotfelmérést, személyľe szabott
gondozási-rehabilitációs tervet készít, lakhatási, foglalkoztathatóságot
javitő, foglalkoztatási, életvezetési, illetve az onáL|ő életvitel képességét
erősítő és egyéb szolgáltatásokat szetvez és koordinál, és minderről
nyilvantaľtást vezet,
esetmenedzserként tervezí, szewezi és kooľdináLja a lÉlBr-programba
bevorrt szelrrélyek ľelrabilitációj át, ľeinte gtáclőjźi,
az esetmeneđzseri feladatok el|átása munkájában folyamatos, és független
azngyf é|lakhatásábantöľténőesetlegesváItozásoktől',
a LELEK-Pont munk atár saként személyes kapcsolatfelvételt kezdemény ez
az ęIIátási területiikĺjn működő hajléktalan ellátó, szociális és egészségügyi
írxézményekkel a programĺól való tájékońatás, az iĺtézmények látókörébe
került hajléktalan embeľek közvetett elérése, információval való ellátása
érdekében,
a LÉLEK-Pont munkatĺíľsaként a programot bemutató információs
anyagokat _ szórólapot, tájékoztatőt _ juttat el minden hajléktalan ellátó
intézmény részére, az aktuá|isan más tartőzkođási helyen éIó, az ęllátási
teľiileten illetékes valamennyi haj léktalan ember elórése érdekében,
a LÉLEK-Pont munkatríľsrának feladata a jelentkezők illetékességi
szempontból való szíĺľése,
a je|eĺÍkezőlľől nyilvtntartást készít, személyesen tájékoztatja a keľületi
szociális háló nffitotta lehetőségekĺől, elősegíti a keľületi intézményekkel
és a külső partnerekkel töľténő kapcsolatfelvétęlt,
illetékesség Lĺányäbaĺ tájékońatást nýjt az elérhető ellátási formákról'
akut kľízishe|yzet esetén kcjzreműkĺjdik azok rendezésében' a szĹikséges
egészségügyi, szociális ellátásokhoz, szolgáItatásokhoz való hozzti1utźs
megszeľVezésében,
egyéb feladatai: állapotfelméľés: a LELEK-Pont szakmai munkatttrsa az
illetékesség megá||apítását követően feltaľják a programban való ľészvételrę
j elentkező személy haj léktalanná vál'źsźnak okait és kĺirülményeit,
feltérképezi a hajléktalan személy egészségtigyi, szociális helyzetét, munka-
kanierjét, kapcsolati ľendszeľét, meglévő erőforrásait, valamint céljait,
motivációit, és személyes szĹikségleteit annak érdekében, hogy láthatővá
váljék, milyen mértékben motivált' illetőleg képes ľészt venni helyzetének
megoldásában. Megállapítjatovźlbbá, hogy milyen egyéb ellátásokĺa, segítĺĺ
szolgźlItatźlsokĺa van sztikség a célok elérésę érdekében,
feladata továbbá komplex, egyénĺe szabott rehabilitációs pľogľam
kidolgozása, esetkezelés:
az állapotfelmérés megállapításai a|apjan a progľamban részlvęvł|
hajléktalan emberrel közösen késziti e| az egyéni gondozási-rehabilitációs
tervet - rövid, kozép és hosszú távú célok meghatátozásáva| - amely szerves
része a progľamban ľésztvevő és a szo|gáItatő kĺjzött létĘĺivő
megállapodásnak és kijelöli a segítség és az egyĹittmfüödés irĺínyait, a
személy számáta biztosítandő szo|gá|tatásokat. A terv része a személy
természetes forrásrendszerének fe|térképezése, azok újbóli működtetésének
elősegítése.
fe|ađata az e|ő gonďo zás keretéb en :

az elógondozás az állapotfelmérést követően, az ellátásľa jogosult
hajléktalan emberek felkészítése ľendszeľes kapcsolattartás keretében a
pľogľamban való részvéte|re: segítségnyújtás iľatpótlásban, szociális
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ügyintézésben, megoldatlan szálláshelyzet esetén a LÉlpr Hźnba va|ó

felvételig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a foglalkoztathatóság
javításában, a munkába áIlrźst tartósan nęm akadáIyoző egészségügyi
problémák esetén megfelelő orvosi ellátás megszervezése' addikciós
problémfü esetén szenvedélybetegeket segítő szolgźitatások szervezése,
nyúj tás, illetve ellátásba j uttatás,

- feladata az utánkĺivetés tekintetébęn:
a lÉlBr-Pont munkataľsaként (a szolgá|ati lakásból való kiköltözés után),

1 évig a hatźlrozott idejrĺ bérleti szeruődés Lejártáíg utánkcjvetést végez a
rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek formája életvezetési
tanácsađás, konzultáció, célja pedig a lakásvesztés megelőzésę és az
integráció további segítése, valamint a teljes integľáció megvalósulása.

4.4.I.4. A LELEK.Hźz sza|<mai munkatáľs feladatai

- kezďri, táto|ja a dokumentációkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfe1e1ően,

- vezeti a nyilvántartásokat
- szĹikség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a

megfelelő szakemberh ez ir źny ítj a,

- iigyeleti idejét a kijelölt munkaterĹileten tölti,
- e|végzi a bejövő levelek iktatásźú., előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
. kooľdináIj a a LELEK-Ház napi eseményeit, felel a házítenđ bętartásáért,
- elja.r az ügyfelek éľdekébęn, szfüség esetén javaslatot tesz a

tát sirńézmények i gényb evételére,
. megismeľi és a|ka|mazza azokat a jogszabáIyokat, ügyintézési módokat,

eljĺĺľásokat, melyek előmozdí$ĺík az ereďményes segítést, nyomon kĺiveti
azokváItozásait,

- aktívan közľemúkĺjdik a Team munkájában,
. sziikség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- elvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabáIy, az SzMSz illetve a közvetlen

vezetője írásbeli vagy szőbeli utasítása munkakĺirébe utal,
- munkájának kányitását a Pľogľam szakmai vezetője végzi,
- szükség szeľint kapcsolatot tart, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

szállók stb.),
- e||átja a LÉLEK-Hár mfüödésével kapcsolatos gépelési' iktatási,

nyilvántartási,szźlmitźlstechnikaifeladatokat,
- a ĺÍirBK-Ház szakmai munkatarsa elsősoľban a közösségi együttélés

szabá|yainak betaľtását, az ehhez sziikséges készségek fejlesztését segíti,
valamint felkészíti a klienseket az ontů1'ő életvitelre,

- a bek<jltözőkkel megállapodás kĺjt az ęIőtakarékosságról, mely a jövőbe

iranyuló ĺjnálló életvitel megteremtésének a|apját képez|
- alapvető fe|ađata a LELEK-Ház lakóinak szociális és mentális

rehabilitációját megtervezni, segíteni, egyéni esetkezelést végezni, illetve
ezek v é gzését me gsze w ezni, ellenőrizni,

- feladatai kozé tartozik a lakók továbbsegítése a szo|gá|ati lakásba, a

szolgá|ati lakással kapcsolatos ügyek figyelemmel kísérése, illetve az oÍt
lakó kliensek ügyeinek, életének figyelemmel kíséľése, segítése, adott

esetbęn aziĺtewęĺciő,
- a együtt kell mfüĺjdnię a LELEK-Pont szakmai munkatarsával, illetve a

lakók munkahelyi vezetőivel.
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4.4.|'.5. A Családos kiiziisségi szállás (Csksz) szakmai munkatáľs feladatai

- a szakmai munkatĺĺrs közremfüödik abban, hogy a családok a lÉlpr-
Pľogram és a JSzSzGyK minden szolgáltatását igénybe vehessék,

- tigyeleti időben fogadja és meghallgatja a Csksz-be érkezőket
információkat ad, az új klienseket gondozásbaveszi,

- megismeľi a kliensei családtagjait, a családok belső strukturáját, a
környezeti feltételeiket,

- felismeľi és felismertetí akonfliktusokat és ezek okait,
- a családokkal k<jzösen đolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó

stratégiát,
- meghatározza a személyes egyĹittműködési szükségleteket. Rendszeľesen és

folyamatosan egyĹĺttmfüödik a családokkal,
- együttmfüödik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba

kenil ő nevel ési, oktatási intézmény ekk el, alapítványokkal, e gyházak<ka|,

- javaslatot tehet a kapcsolódő tćlĺsintézmények igénybevételére,
- eljar a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében,
- szélesköľiien megismęľi a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, munka

kapcsolatokat építk<l az ott dolgozókkal.
- résń.vęsz aproblémamegoldó csoportok munkájában,
- közreműkĺjdik a LELEK-Progľam munkacsopoľtj ának (team) munkáj ában.
- sza|<nai továbbképzéseken résń. vesz,
- írásban rogzítí megfigyeléseit, beszélgetéseinek tarta|mźft, a szakértők, a

kap c so l ódó szemé lyek, intézmény ek vél eményét,
- elősegíti és ellenőľzi aptograrlban résztvevő családok előtakarékosságát,

4.4.1.6. A LELEK-Ház munkatáľs (portaszolgáIat) feladataÍ

- A LÉLEK-Ház portaszo|gá|ata a program biztonsági feladatait végzó
szervezet.

- A poľtaszo|gálat a telephelyet a LÉLEK-Program által meghatározott rend,
szeľint biztosítja. A LELEK-Ház a nap 24 őľájában orzés alaÍt á1l. A
LELEK-Pro gram sza]<rnaí v ezetoj e enge délyezhet pihenő i đőt tl\talźľro s an é s

egyedi esetben is.
- A poľtaszo|gá|at munkatársai, a LÉLEK-Program á|tal' tartandó szakmai

értekezleten - szfüség szerint - részt vesznek.
- A portaszo|gá|at köteles fellépni a külső behatolások ellen, illetve a lakók

közĺjtti tettlegességet megakad źiyozni.
- A LELEK-Hźz munkatársa betartja és betaľtatja aHáziręnđet.

Továbbá:
- kezeli a telefont, üzenetek, feljegyzésérő|, átadásźLról gondoskodik,
- felel a bćĺzirend betartźsáért, szfüség szeľint segít a hivatalos ügyek

intézésében,
- résń. vesz az információközvetítésben'
- szfüség szerint e|jźr az tigyfelek érdekében,
. megismeľi és a|kalmazza azokat a jogszabá|yokat, ügyintézési

mó dokat, elj áľás okat, melyek e|őmo zdítj źl< az er e drnénye s s e gíté st, nyomon
követi azok v á|to zásait,

- szĺikség szeľint kĺjzľemĺĺködik a Team munkájában,
- sziikség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,



- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabźiy, azSzMSz illetve a közvetlen
vezetoje írásbeli vagy szóbeli utasítása munkakĺjľébe utal,

- munkájának irĺĺnyÍtását a Program szakĺnai vezetóje végzl',
- tigyeleti idejét a LELEK-Hźz poĺtaszolgź'Jatén tölti, sztikség esetén fogadja

az iĺtézménybe érkezőket, felvilágosítást ad résziikre,
- munkáj át a Kozalkalmazotti Szab źtly zat szeľint v é gzi,
- gondoskodik arró|, hogy nap közben idegen személyek az íntézmény

teľületére ne léphessenek be,
- ahivatali munkaidő végeztével abejaruti kaput és ajtókat bezźrja,
- munkaidő letelte után köteles ellenőrizni, hogy nincs renđellenesség az

épület teľĹiletén. (ablakok, villany, stb.),
- a szolgźiat ideje alatt betcjrés, ťuz, vagy bármely más rendęllenesség esetén

kĺjteles intézkedni a megfelelő hatóság (Rendőľség, Tuzoltőséry stb.)
értesítéséľől, ezt kcjvetően az íntézmény vezetójének jelenteni,

- kĺjtelessége az udvar és a kapubejáro tísztźntarttsa, valamint hetente haľom
alkalommal a szeméttźrolók kitiľíttetéséről gondoskodni,

- aszoIgźiatot minden esetben eseménynaplóval kell ź./tadru.

4.4.1.7. A szociális asszisztens feladatai

- fogadja a Programba érkezőket, sziikség szeľint e|végzi ľegisztľációjukat,
v ezeti a ny ilv źntartás okat,

- kezeli, tárolja a dokumentációkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfelelően,

- szfüség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a
me gfelelő szakembęľh ez fu źny itja' sziiksé g esetén személyesen elkíséľi,

- kezeli a telefont, üzenetek, feljegyzés&óI, źLtadásától gondoskodik,
- tigyeleti idejét a kijelĺilt munkatertileten tĺilti,
- eLvégzi a bejövő levęlek iktatását, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
- koordiná|ja a Program napi eseményeit, felel a hźzireĺdbetartźsáért, segít a

hivatalos ügyek intézésében,
. résú' v ęsz a ktiztĺsségi szociális munkában, információkĺjzvetítésben,
- eljar az ügyfelek érdekében, szükség esetén javaslatot tesz a

tźn sintézmények i g énybevételére,
- megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési módokat,

eljaľásokat, melyek eLomozdítjtl< az eredményes segítést, nyomon követi
azokváItozásait,

- sziikség szerint közremfüödik a Team munkájában,
- sztikség szęrint vezeti a forgalmi naplót és az adminisńtáciőt,
- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabźtIy, azSzMSz illetve a k<jzvetlen

vezetője írásbeli vagy szőbeli utasítása munkaköľébe utal,
- munkájanak iľanyítását a Program szakmai vezetője végzi,
- a LELEK-Pont, LELEK-Hźz ill. Csksz szakmai mt. útmutatása a|apjźn

elvégzi a kéľt adminisztrációs munkát,
- adott esetben kapcsolatot tart, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

szállók stb.),
- ügyeleti idejét - szfüség szerint- a LELEK-Pľogľam telephelyein tölti,

fo gadj a az intézményb e érkezőket, felvilágo sítást ad résztilĺe,
- el|átja az intézmény mfü<jđésével kapcsolatos gépelési, iktatási,

nvilvántaľt źlsi. számítástechnikai feladatokat.
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4.4.2. A LELEK-Progľam teamje

A team tagsai azIntézsnényvezető, a szak<rnai vezető, a módszeľtani munkatars,
a szal<rnai munkatarsak.
A team a szakmai vezető tanácsadó testĺilete.
Üléseit hetentę tartja.
A đöntések előkészítésen kívül esetmesbeszéIő feladatot is ellát.

4.5. Húzi Segítségnvúitús és Szocidlis EÍkeztetés
4.5.1. Feladata

Házi segítségnyújtás:
olyan gondozási forma, amelyben a jogosultnak saját lakókörnyezetében kell
az onáIIő életvitelének fenntartása érdekében szfüségleteinek megfelelően
ellátást biĺosítani.
Hazi segítségnyujtás keretében kell gondoskodni azohől a szeméIyekľől, akik
otthonukban önmaguk e||átásfua saját eľőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell külon
jogszabályban meghataľozottak szerint a gonđozási szĹikségletet. A szo|gá"|tatás
iranti kérelem alapján az illętékes szakmai vezeto végzi el az igény|o
gondo zási sziiksé gl eté ĺek v izs gáIatát.

A hazí segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási
szükségletnek megfelelő iđőtartarrlban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani.

Többletfeladatként fodrźsz, pedikrĺľtis, gyógymass zőr és gy őgýomász
szo|gá|tatástbiztosítaze|Iźúásbanrészesülőknek.

Étkeztetés:
Napi egyszeri meleg ételt biztosítása azoknak a keľületi lakosoknak, akik azt
életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetfü miatt önmaguknak,
illetve önmaguknak és eltatottjaik részére taľtósan, vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biĺosítani.

A szociális étkeztetés biztosítása hźyhozsztilítással, a nappali e||átást biĺosító
intézményekben (Idősek Klubja) helyben fogyasztással illetve elvitellel
történik. A hétvégi étkeztetés szintén kiszállítással történik, a nappali
intézméĺy ekben pedi g pénteki elvitellel.

4.5.2. A lďlázi Segítségnyújtás és Szociális Étkeztetés munkatáľsai

1fő szakmaí vezető
3 fő csoportvezető
21 fő gondoaí
2 fő gyógytornúsz
1fő gyógy masszőr
l fő gyógy masszőr és gépkocsivezető
1 főfodrdsz
1fő pedikűírös



4 fő adminisztrdtor (ebbtÍl 2 fő últaldnos adminisztrútor, 1-l Íő pedig
étkeztetés, illetve gonďozús admínísztrdciój dért felelős)

4.5.2.L. AIďLárui Segítségnyújtás és Szociális lĺtkeztetés szakmai vezetőjének
feladatai

Szervezi, hányítja, elIenórzi, végzi ahazi segítségnyújtás szakmai munkáját,
ezen belül:

a)fogatlja a bcélkęző igérryeket, megszeľvezi az el|étást,
b)beszámoló készítése az intézményvezetőĺ keresztiil a Fenntartó tészére,
c)sztikség esetén más típusú ellátás kezđeményezése,
d)egyĹittmfüĺidés, kapcsolattaľtás a terĹileten működő egészségtigyi

intézményekkel, civil szervezetekkel, az elláĹíst igénybe vevők
hozzźúartozóival.

Felelős ahází segítségnyújtás töľvényes és teljes működésééľt, a különböző
szolgáItatások j o gszabályban előíľt minősé gének binosításáért, fę|e|ős az
źitala kiadott intézkedések, utasítások helyességééľt, a rendelkezésére
bocsátott intézeti vagyonéľt, az ellátásban részesülők és a dolgozók
biztonságáért,a jogszabályokésbelsőszabá|yzatokbetartásáért,
köteles töľekednie azért, hogy a hilZí segítségnyújtás színvonalának
emelésééľt minden lehetséges intézkedést megtegyen, gonđoskodjon a hibák
feltáľásĺíľól és kij avításáľól,
képviseli az hazi segítségnyújtás e||átását és dolgozóit, a külĺjnböző
éľtekezleteken, külső szerveknél és fürumokon, elkészíti a dolgozók
munkarendjét és munkaidő beosztását, a hazi segítségnffitás valamennyi
dol gozój a tekintetében,
az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti a hilzi
segítségnffi tás éves munkaprograrýát,
bel s ő továbbképzé s eket szetv ez a szaL<rnai dol go zók t észér e,

vezeti, vezetteti az ęIoírt nyilvantaľtásokat, elkészíti az éves és soľon kívĹil
kéľt jelentéseket,
szervezi a dolgozók előzetes balesetvédelmi és ttizvédelmi oktatását,
folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez,
jogosult javaslatot tenni a dolgozók juta|mazźsźra,
gondoskodik az iĺtézményi vagyon védęlméről, a betegek biĺonságźrő|, az
ápolási és technikai munka feltételeiľől' kĺizľeműkĺidik a kaľbantaľtási
munkĺĺk előkészítésében és szervezésében,
a|áírja a feladatai e||źtása során keletkezett iratokat, haszná|ja a szetvezetí
egység nevét viselő béIyegzot,
ellenfuzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabá|yzatok előírásainak
beÁrtásź.ĺ, a szakdolgozók munkáját és etikai magataľtását, a dolgozők á|ta|
v ezetett dokumentációt, se gíti az ok szaks zeru v ezetését,
a hází segítségnýjtás szakmai tevékenységéről ľendszeresen beszánol az
intézményvezetoĺek,
szervezí és levezeti ahazi segítségnyújtásban dolgozók munkaértekezIeteit,
az intézmény Szakmai progľamja szerinti feladatok végrehajtásáért és

múktjdtetéséért felelős folyamatgazda (az adott folyamat irányítźsáért,
múködésééľt felelős személy). Elsődlegesen felelős az adott folyamat
végrehajtásáért,itáĺyításáért,mfü öđtetésééľt.
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frgyelí a pá|yazati kiírásokat, javaslatokat tesz a kiilcinböző pźiyázatokon
való részvételre és közľemfüödik az elnyeľt pá|yázatí pľogramok szakmai
megvalósításában,
kötelęs az iĺtézsnéĺyvezető és az éĺItala megbízott szociális szo|gáItatő
kozp oĺtv ezető iránymut atása alapjźn kialakítani, mfü ödtetni és fej leszteni
azeLlátást,ahźzisegítségnyújtássajátosságairatekintettel.

4.5.2.2. A csopoľtv ezető fe|adatĺi

- Felelős a gonđozźlsi csopoľt zökkenőmentes mfüödéséért, a gondozási
munka magas színv onaláért.

- Szęrvęzi és irányítja a területęn folyó szakmai munkát, e||átja a szervezési,
vezetési feladatokat, a szahnai munka koordinációját.

- Hetente két alkalommal, illetve sztikség szerint folytat munka megbeszélést
ahazi segítségnyújtásban dolgozó munkatársakkal és munkájukat az elIźńotí
lakásan folyamatosan, szurópróba szeľúen e||enőrzi, melyľől íľásos
feljegyzést készít.

- Segítséget nyujt a gondozónőn keresztül az ellátottak mindennapi
életvitelében, hivatalos Ĺigyeik intézésében.

- Tájékońatja az ellátottat a lehetséges ellátási formákról, helyszíni
környezettanulmáný, szociális anamnézi st készít az ellźttottľól, melyben
folyamatosanvezetiaze||źtottá|Iapotábarlbekövetkezęttváltozásokat.

- Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről és azok befizetéséről.
- Hivatali titokként kezeli a rábízott, illetve tudomásara jutott adatokat és

infoľmációkat, annak k<jzlését csak hivatalos úton keľesztiil végzi a hatályos
j o gszab áIyi e l ő írás ok b etartásáv a|.

- Folyamatosan ťrgyelemmel kíséri a jogszabáIyvá|tozásokat, azokat
elsaj átítj a és a|kalmazza.

- Elkészíti aházi segítségnýjtással kapcsolatos kimutatásokat, statisztikakat.
- Kĺiteles részt venni a vezetoi értekez|eteken, az esetleges nehézségekľől

köteleshaladéktalanu|tájékoztatĺifelettesét.
- Figyelemmel kíséri a lakosság kĺjrében felmerĹilő alapellátási igényeket,

javaslatot tęsz új szolgáltatások kia|akitására, illetve a meglévő
szolgáItatěls ok b ővíté sérę.

- Az ellátottak éľdekében az intézméĺyvezeto, az iĺtézményvezető-helyettes
és a csoportvezetók kapcsolatot tartanak a kőrhź.zi szociális nővéľekkel
(Péteľffy Sandor utcai kórháZ, OBSI' Pszichiátľiai Klinika) valamint a
fentieken tii az ellátásľa szorulót kezelo bármelyik kőrhtz vagy személyes
gondoskodást nyrijtó szociális intézmény munkatársával.

4.5.2.3. A gondozá st v égző munkatáľsak feladatai

- a gondozási fę|adatok végzése, ezęn beltil:
- a kulturált komyezet, higiénés ľenđ kialakítása, közvetlen köľnyezet

otthonossá tétele, az ellátottak étkezési- és magatartási kulturájának
kialakítása, szinten tartása,

- az é|e|mezéssel kapcsolatos gondozói feladatok elvégzése,
- az e||átottakruházata, valamint ágynemű cseréje,
- az e||átottak testi ápo|ása,
- aZ orvos á|ta| elrendelt terźtpiák betartása, általános gonđozási

tevékenységek végzése,
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az orvos utasítása szerinti győgyszerezés,
az egyéĺĺ és csopoľtos foglalkoztatásban való részvétel.
az ellźtottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és

íľásban,
az ęIlátottak inteľp erszonáli s é s taľs adalmi kapc s o latainak se gíté s e,

a gondozási dokumentáclő vezetése
érdekvédelem, szociális iigyintézés.

4.5.2.4. Az admini sztrátor feladataĺ

- Yezetí a házi gondozás és a szociális étkeztetéshez kapcsolódó összes
kimutatást, dokumentációt.

- A változäs jeIentés fiizetben, illetve a sztmítőgépes progľamban rógziti az
ellátott adatait, e||enőrzi a tĺirvényben meghatźrozott nyomtatványok
meglétét, az ęI|źtott paplr a\apű, arlyagźú, gépi togzítés után szignőjźna| |źtja

el, maj d tov ábbítja a szak<nai v ezeto tészérę.
- Az étkezésben éslvagy házi segítségnyújtásban részesülő ellátottakľól

nyilvantaľtástvezet.
Napľakész en vezeti, nyomon követi az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
A térítési díjak, a Látogatási számok illetve a goĺdozźtsi óľák név szeľinti
nyilvantart ása számítőgépen tĺjrténik, melyet az adminisztrátor v égez.
Naponta rcgzíti a gonďozőnők látogattsi számát és a gondozásra fotditott
időt, melyről hó végén kimutatást készít felettese részére, ez akjmutatás az
állami noľmatíva igénylésének a|apja, melyet negyedéverlte, a megadott
időpontban köteles elkészíteni.
A gonđozónők által beszedett étkezési és gondozási téľítési díjakat rogzíti és

az Intézmény szźnrťrźljźna fizeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő
naplójában a|áírásáva| igazolja, a naplóban felvezetésre kerül a szźtmla

száma, ĺisszege és az áwétel időpontja, az áłľvevő aIáírása.
Adatokat továbbít a Gazdasźryí Szerv ezet részére.
A szrámlakat, kiadja a gondozási csoportvezetőkrészére.
Elkészíti a statisztikákat.
Az étkezéss el kap c s o lato s nyi lvántaľtásokat napraké sze n v ezeti.
Az étkezési napok szźlmfuől hó végén kimutatást készit (hétfőtől _ péntekig,
illetve hétvégi étkezési napok szźlma megbontásbĐ a szakmai vezető
részére, ez a kimutatźs az áIlami normatíva igénylésének alapja, melyet
negyedévente, a megadott időpontban, összesítve köteles elkészíteni.
A gondozónők által beszedett étkezési téľítési díjakat, kĺinyvelés utźn az
Iĺtézméĺy számlájára fizeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő
naplójában aláírásáva| igazo|ja, a naplóban felvezetésľe kerĹil a szźľria
száma, összege és az átvétel időpontja, az átrevő a|áírása.
Az admínisńrźúor havonta kimutatást készít a be nem ťlzetett térítési
díjakÍól és intézkeđik az elmaľadt téľítési díjak beszedéséről, valamint
ajánlott levélben, vagy postakönyvben dokumentálva felszólítj a az el|átottat

a téľítési díj rendezésére.
Továbbítja a szak'nai vezętő felé, a hátľalékosok névsorát, illetve ahátralék
összegét.

4. 5.3. Nappali Ellútúsok
4.5.4. Célja' feladata
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A Szt. 65/F.s alapjún a nappali ellótds elsősoľban sajdt otthonukban élő,
tizennyolcadik életéviiket betiiltiitt, egésuégi úllapotuk vagy iďős koruk míatt
mentólis túmogatdsra szoruló, iinmaguk elldtdsdra részben képes személyek
részére biztosít elldtúst
Az iďősek nappalí elldtdsa fontos teriilete az iďősebb generúcíó ki)zösségi
életének. Enyhíti az egyediillét és a magdny éľzését, segítséget nyújt a tdrsas
kapcsolatok dpollÍsdban, a tartalmas időtiiltésben. Houlźjdrul a napi
életritmus me gtartds lźh o z.
Az ellútúsllan ľészesiilők szociúlis bíztonsúglÍnuk ntegű,zěse éľdekébelt
szolgúltatósokat nyújtunk, túmogatjuk az ezekhez való houltférést.
Szolgóltatdsainkkal segítséget aďunk a problémúk megoldúsóban,
krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentúlis) egésaég
megtartdsdban, annak túmogatúsdban. Elősegí.tjiik egy új, aktív élet
kíalakítlÍsltt, hogy meg tudjók taldlni az élet értelmét, a hasznossúg érzést és
az iirijmöt elldtottaink. A nappali ellútlźs keretében lehetőség van a napi
egyszeri meleg étkezés (sziiksěg esetén diétás ebéd) biztosí.túsdra.

Az e||átottak köľe
Elsősorban a saját otthonukban é1ő 18. életéviiket bętöltött, egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
elLátźsźratészbenképesszemélyeknapközbenigondozástraszolgáI.
Az ęI|átást igénybe vevők részére szociális' egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szoIgáItatást nyrijt, igény esetén meleg
ebédet biztosít (orvosi javaslatľa điétás étkezést is). A helyi igényeknek
megfelelő kĺizĺisségi progľamokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi
szervezésu programoknak, csopoľtoknak, biztosítja, hogy a szolgá|tatás nyitott
foľmában, az e||átotti kör és a lakosság źita| egyaránt eléľhető módon
működjtin.

Nyiwa taľtásuk a helyi igényekhez igazođikmunkanapokon 8.00-16.00

4.5.5. A Nappali Ellátások munkatársai

1fő szakmai vezető
7fő klub kooľdinútor
7 fő takaľító
1 0 fő foglalkoztató gondoaÍ
3 fő gondoaí
3 fő terdpiús munkatdrs
1fő szocilźlis és mentálhigiénés munkatdrs

4.5.5.1. A Nappali Ellátások szakmai vezetőjének feladatai

- A szakmai vezeto feladata, hogy a jogszabályoknak és a szaL<rĺaí
előírásoknak megfelelő módon irányítsa és koorđinálja a nappa|i
ellátásokho z tartoző telephelyek munkáj át.

- Felelős a szahnai egység múkĺjdéséért, a fe|adatok zavarta|arl ęIlźttsáért, a
tevékeny s é g szakszerúsé gé ért.

- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervęk hatźrozatainak
végľehajtásáľó1.

- Az InÍézményvezeto áItaI átruhźzott jogktirben e||átja aZ iĺtézmény
képviseletét.
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- Esetelemzéseket és továbbk épzésí lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak szeméIyi, taryyí

feltételeiľől, szfüség szerírtkülső szerv vagy személy kĺizremúkĺĺdését kéri.
- Rendszeresen ellenőrzi a szakmaí egység dolgozóinak tevékenységét.
- Meghataĺozza az hźnyítása aLátartoző dolgozók munkaidejét, feladatkörét,

a munkáltatói jogkörök köziil a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadság, távollét engedélyezésének (kivétel ez aIő| a ťlzetés nélküli
szabadság engedélyezése), tulóra elrendelésének, belső helyettesítés
szabźiy o zás anak j o gköreit.

- hányítja, szervezi és ellenőrzi a klub koordinátoľok munkáját.
- osszeál|itja az állami normatíva igényléséhez szfüséges dokumentációt.
- A dolgozók munkájáÍőL minden évben írásbeli értékelést készit melyet

ismertet az énĺtett munkataľsakkal is.
- Évente legalább egy alkalommal átfogő szakmai és statisztikai beszĺĺmolót

készít a külön meghatźrozott iľányelvek és előírások szerint.
- EIIeĺőrzi a szakmai egység és az ott dolgozó munkataľsak vonatkozásában a

munkavédelmi- és tiizvédelmi szabályok betartásti.
. Kezdeményezheti új munkaköľ létesítését egyes szakpľoblémák

megoldásaľa (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).
- Figyeli a páIyázati kiírásokat, javaslatokat tesz a különböző páIyázatokon

va|ő részvételre és közremfüödik az elnyert pá|yázati progľamok szak<nai

megvalósításában
- Elkészíti ahźzirendet és a dolsozók munkaköri |ęírását.

4.5.5.2. A k|ub kooľdĺnáto.ot ľJluoutui

- Elkészíti a đo|gozők munkaľendjét és munkaidő beosztását.
- Yezeti az e|őírt nyilvantartásokat. Elkészíti az éves és soľon kívÍil kért

jelentéseket.
- Betartja és betaľtatja az idősek klubjanak hazírenđjét.El|enfuzí és betartja a

vonatko zó j o gszab áIyok é s bel s ő szab źiy zatok el ő íľásait.
- Ellenőrzi és biztositja a szak'rnaí és technikai munkafolyamatok

szakszerĺiségét és higiénés szabályok betartását.
- Képviseli a klub dolgozóit a különbĺjzó értekezleteken és fórumokon.

Szervezi és levezeti a k]ub heti munkaértekezleteit és a klubtaggyrĺléseket.
- Rendszeresen ellenőrzí a szakdo|gozók és kisegítő szemé|yzet munkáját és

etikai magatartásźń.
- Belső tovźhbképzéseket szervez mind a szakmai, minđ a technikai dolgozók

szźlmára. Ellenőrzi a gonđozők által vezetett dokumentációt. Segítik azok
szakszeríi vezetését.

- AIáitJa afe|adatai ellátása során keletkezett iratokat.
- Gondoskodik vagyon védelméľől, a szolgá|tatást igénybe vevők

binonságáról. Közľemfüĺjdik a karbariaĺtási munkfü előkészítésébęn és

szervezésében.
- Felelős az źtItala kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, az

ellenőrzés elvégzéséért, a szfüséges intézkedések meg!ételéért, illetve
intézkedések kezdeméĺyezéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért a
munkáltató felé

- Kĺjteles tĺirekednie arľa, hogy a gondozási munka színvonalának emeléséén
minden lehetséges intézkedést meg1egyen, gonđoskodjon a hibák
feltaľásaľól és kij avításáról.
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- Fęlelős a rendelkezésére bocsátott intézményi vagyonéľt, a szolgźitatást
igénybe vevők és dolgozók biztonságáétt, a jogszabályok és belső
szab á|y zatok betaľtás áért.

. Köteles a szak-łnai vezető iriínymutatása a|apjźn kialakítani, mfüödtetni és

fejleszteni a folyamatba épített ęlőzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerét a klub saj átosságaira tekintettel.

- Anyagi, erkĺjlcsi és fegyelmi felelősség terheli a vezetésę alatt álló klub
színvonalas szakmai munkáj áéľt.

- Szükség esetén ktiľnyezettanulmaný készit az e||źtást igénybe vevő lakásán,
az igényb evételt me ge|őző en.

- Gondoskodik az é|ę|em időben töľténő megrendeléséről.
- Vęzeti az étkezéste vonatkozó igénybevételi,- Iátogatási,- és eseménynaplót.
- Felelős a HACCP _ben meghatározott előíľások betaľtásáéľt.
- Gondoskođik a közintézmény szolgáItatásaít személyesen átmenetileg

igénybe venni képtelen személyek ebédj ének otthonukba szźů|ításárőI.
- Gondoskodik az étkezési és téľítési díjak beszedéséľől és azok befizetéséről
- Koordinálja a gondozottak részére biztosított foglalkozásokat.
- Segítséget nyújt a gondozottak életvitelében, ügyeinek intézésében.
- Szolgálati titokként kezeli aúlbízott, illetve tudomásaľa jutott adatokat és

- információkat, annak közlését csak hivatalos úton keresztül, a hatályos
j o gszab áIyi elő íľás ok b ętartásźx a| v é gzi.

- Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, felelős a dolgozók
ľendszeres
munkavédelmi- és tuzv édelmi oktatásáért.

- Felelős a munkarend, a munkafegyelem, aťuz- és munkavédelmi szabályok
b e1.artásáért é s b etartatás áéľt.

- Részt vesz a feladatköréből eredő értekezleteken.
- Figyelemmel kíséľi a lakosság körében felmerülő a\apel|átźsi igényeket,

javaslatot tesz új szolgáltatások kia|akitásfua, illetve a meglévő
szolgá|tatások bővíté s ére'

- EgyĹittmríködik és kapcsolďot taÍt a területen műkĺjdő egészségiigyi,
szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi intézményekkel, civil
szeľvezetekkel.

4.5.5.3. A teľápiás munkatáľs - teľápiás segítő feladatai

A terápiás munkatárs (fogyatékosok nappali e||źtása), terápiás segítő
(szenvedélybetegek nappali el|átása) feladat- és hatásköre
- Havonta munkatervetkészít, az el|źtást igénybe vęvők mentális á||apotźnak

figyelembe vételével.
- Konfliktus helyzetek kialakulásanak megelőzése éľdekében egyéni és

csoportos megbeszéléseket tart. Szükség szeľint teľápiás foglalkozásokat
tart.

- Ügyel az e||źúottaktestĹ lelki aktivitásanak meglartására.
- Feladatai ellátása sorĺín segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellźĺtást igénybe

vevő fizikai, mentális, szociális sztikséglete életkorĺínak, é|ethe|yzetének és

egészségi źt|Iapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntaľtźsźnal,
felhasznáIás ával, fej le s zté s ével bizto sított l e gyen.

- Együttmfüödik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nýjtó
intézményekkel.

- Szakmai megbeszéléseken, tov ábbképzéseken részt v ęsz.
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4.5.5.4. A go ndozási tevékeny séget v égző munkatáľs ak feladatai

- A szociális és mentális támogatásľa szoruló, ĺinmaguk ellátására részben
képes időskoruak idősek klubjában t<jrténő napkozbeni gondozása.

- a fo glalk oztatás feltigyeletének e|látása, bizto sítása,
- a foglalkoztatás érdekében kapcsolattaľtás az ęIlźtottakhozzáttartozőiva|,
- állandó kapcsolattartás az egészségugyi intézményekkel,
. a klubban kcjtelező admirusńtációk, nyilvántaľtások naprakész vezetése'
- rendezvényekmegszeľvezése, lebonyolítása,
- küIső pľogramok megszervezése.

4.6.2.5.T echnĺkai dolgozó feladatai

- A helyiségek hígíénés besorolúsúnak megfelelően végzi a napi, heti, havi
n agy t a k a ľít ós t, fe rt őtle nítés t.

- Az idősek napírendjéhez igazodva végzi a tÍsztítlÍsi' takarítúsí míĺveleteket.
- Sziikség szerint gondoskodik a gondozottak ľuhdinak tisztúntartdsúľól.
- Fertőtleníti az asztalokat, mosdókat, WC-t, szennyes- és szemetes

tdrolókat.
- Minden nagłtakarítús alkalmúval lemossa u mosható falrészeket, ajtókat,

bútorokat, ablakokat.
- Betartja a IIACCP kézikönyv előírúsaít az ételkiszolgdlúsľa, az

ételmaradék kezelés re és mosogatdsľa vonatkouían.
- Az előzetes és éves munka-alkalmassdgi viagdlaton részt vesz.
- Betartja a munka- és tíízvédelmí előírdsokat.
- A hasznúlatru kíadott eszkiiziikért, a leltóľban lévő tdrgyakért és

rende ltetéss zer űí h as zndlatóért felel.
- rekÍ a felszerelés vagy a takaľítóeszközök tiirését, meghíbósodúsút, az

eze kb ől er e dő b ales etves zélyt.

4. 6. 2. 6.A s zo ciúlis és mentdlh igiénés mun katdrs feladatai

- időskorúak klubjaiban naponta 4 órúban egyénÍ (veszteségekfeldolgozdsa,
új élethelyzetben célok felúllítása, gytíszmunka segítése, stb.) és csoportos
beszélgetés ek bíztosítdsa

- segítséget nyújt a gondozottak életvitelében, mentális problémúík
megoldds dban, megfelelő szolglźltatús ba iľdnyítús ukban,

- az Időskorúak Klubjaíban a felmeriilő konfliktusos helyzetek olddsdnak
elősegítése,

- a klubtagokkal Mini-Mentdl tesztfelvétele,
- gondozlźsi teľvek aktualiaÍldsúnak elősegítése,
- napí 2 óľdban szervezési és adminisztrdciós feladatok elldtúsa, a

kap c s o ló dó do k umentdció vezetés e,

- negledéves renďszerességgel idősekkel kapcsolatos szakmai kerekasztal
szervezés e szakembereknek, érdeklődőknek,

- az elldtottakat érintő témúkban (az igények szerín) vendég előadók
szervezése,

- egyiittműíködik és kapcsolatot tart a teriileten mííkijdő egésaégiigyí,
szocidlis, gyermekjóléti és gyermekvédelmí intézměnyekkel, civil
szervezetekkel.

- Szakmai megbeszéléseken, tovúbbképzéseken részt vesz.
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4.6.
4.6.1. Feladata

Kőrházi ápolást nem, de taľtós felĹigyeletet és gondozást igénylő, illetve
WízísheIyzetbe került időseknek meghatźrozott időre bentlakást, és teljes ktinĺ
ellátást biĺosít. Segítséget nýjt a kerületben élő családoknak, hogy idős
hozzźÉartozójuk elhelyezésétbi*osítani fudják nyaralás, vagy betegség esetén,
valamint rokkantnyugdíjas ľászorulóknak is ellátást biztosítunk
intézményünkben.
A GondozóhilZ,,B,, épületében aberendezés szanatórium jellegu, két és háľom
ágyas szobákban kapnak elhelyezést az e|Iátottak.
Az ,,A,, épületben kőrhází ágyakon fogadja azon rászorulókat, akiknek ęzt
egészségi źiIapota indokolttá teszi, va|arlint kialakításľa került egy 1 ágyas
e lkülönítő, a Ti sztiorvo s i S zo l gá1 at e|őír ásainak me gfe l elő en.

4.6.2. Az tdőskoľúak Átmeneti otthonának munkatársai

I fő szakmai vezető
1fővezető dpoló
1 fő mentúlhígíénés munkatdrs
l1,5 fő lÍpoló gondoaÍ
2 fő takaľító
1fő mosónő
2'5 fő ltpoló gonďoaí jelzőrenďszeres házi segítségnyújtlźs
Ifő mííszerész-gépkocsívezető, j előrendszeľes hdzi s egítségny újtás

4.6.2.1. Az ldőskoľr'iak Átmeneti otthona szakmai vezetőjének feladataĺ

- az Idősek Atmeneti otthonában dolgozók munkájrínak fuźnyitása,
ellenőľzése,

- az intézményi ęllátás igénybevételének lebonyolítása,
- az egyes ellátások közötti koordináció biztosítása,
- bęszámoló készítése az intézményvezetĺĺn keresztiil a Fenntartó tészéte,
- szĹikség esetén más típusú ellátás kezdeményezése, intézményekkel, civil

szervezetekkel, az e||źtźst i gényb e vevők hozzátarto zó ival,
- Felelős a szervezeti egység torvényes és teljes mfücjdéséért, a különböző

szo|gá|tatás ok j o gszab áIyb an el ő ít minő sé gének bízto sításáért, fele|ő s az
źita|a kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a rendelkezéséte
bocsátott intézeti vagyonért, az ellátottak és dolgozók biztonságáért, a
j o gszab áIyok é s b el s ő szab źiy zatok b etaľtás áéľt.

- Felelős azért, hogy a szociális munka színvonalának emeléséért minden
lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltárásáľól és
kijavításáról.

- Képviseli a szervezeti egység és dolgozőit a külcinböző értekezleteken
ktilső szerveknél és fórumokon.

- Irźnyítja és ellenőrzi ahozzá beosztott munkatáľsakat, elkésziti a dolgozók
munkarendjét és munkaidő beosztását, ľendelkezési jogktĺre van aZ
irányítása a|atI áIIő valamernyi dolgozója és technikai do|gozőja
tekintetében.

- Az intézméĺyvęzętó utasításĺĺnak megfelelően elkészíti az Idősęk Átmęneti
otthona éves munkaprogramját, belső tovtlbbképzéseket szeÍvez mind a
szabnai, mind a technikai dolgozók tészére'
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- Yezetí' vezęÍteti az eloírt nyilvántaľtásokat, elkészíti az évęs és soron kívül
kéľt jelentésęket.

- Folyamatosan ťrgyelemmel kíséri abińonságos munkavégzés feltételeit és

indokolt esetben intézkędést tesz, illetve kezđeményez.
. Jogosult javaslatot tenni térítési díjcsökkentésre, a dolgozók tĺibblęt

javađa|mazásźlra, jutalmazásáĺa.
- Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről, az intézményi vagyon

védelmérőI, a szoLgźtltatást igénybe vevők biztonságźról, a gondozási és
Ĺeclurikai trrulka feltételeiľől' ktjzľelrrűkĺjdik a karbantaľtási munkák
előkészítésében és szervezésében.

- A|áírja a feladatai e||źúása során keletkezett iratokat, haszĺźija az szęwezeti
egység nevét viselő bé|yegzőt,

- EIIeĺőrzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabáIyzatok előírásainak
betartásźi, a szakdolgozók és kisegítő szeméIyzet munkáját és ętikai
magatartźsát, a munkatársak által vezetett dokumentációt, segíti azok
szakszerú vezetését.

- A szeľvezeti egység szakmai tevékenységéről rendszeresen beszźtmo| az
iĺtézményvezetőnek.

- Szervezi és vezeti az Idősek Átmeneti otthona munkaértekez|eteit,
esetmegbeszéléseit.

- Felelős az iĺtézmény Szakmai programja szerinti feladatok végtehajtásáért
és működtetésééľt. Elsődlegesęn felelős az adoÍt folyamat végtehajtásáért,
ir źny itásáéľt, mfü ödteté séért.

- Figyeli a ptiyázatí kiírásokat, javaslatokat tesz a kiilönböző pźiyázatokon
való részvételre és közreműkodik az elnyeľt pá|yázati programok szakmai
megvalósításában.

4.6.2.2. Avezető ápoló feladatai

- az ldősek Átmenetí otthonóban dolgoaí úpolók, gondoaik munkdjónak
irdny ítás a, ellenőľzés e,

- Iľdnyí,tja és ellenőrzí a houú beosztott munkatdrsakat, elkészíti a dolgouík
munkarendjét és munkaídő beosztúsút. Elldtja a munkakijréhez
kapcsolóďó udmínísztrúcíós tevékenys égeket.

- Felelős az IAo színvonalas dpoldsi és gondozúsi feladatok elldtúsdért.
Kiiteles feladatdt tigł végezni, hogł az íntézményben laklí ellútottak minél
nagĺobb szdmbgn vegłěk ígénybe a szolgdltatdst, a bentlakós ídőtartama
alatt az ott töltött Ídőt hasznosnak, kellemesnek éreaék.

- Aktívan részt vesz az intézmény programjainak ijsszedllítdsdban és
lebonyolítlÍsúban.

- Rěszt vesz az egyéni gondozúsi terv elkészítésében és megvalósítdsdban.
- Segíti az ellútott kapcsolattartdsđt csalddjdval és ktirnyezetéveL
- Beköltözéskor a szolgdltatdst igénybe vevőkľől lÍpolúsi-gondozdsi tervet

készít, a benntartózkoďúsí ídő alatt vezetett ópollÍsi-gondozási
do kamentdció t e lle nőr zi.

- Az intézmény által kötelezően biztosított gyógyszerekkel és
g1lógyszeľkészlettel kapcsolatos aďminisztľócilÍt pontosan vezeti, a
híúnyossdgokért anyagí felelősséggel taľtozik,

- Gondoskodik a gyóg1lszerek beszerzéséľdl, tartja a kapcsolatot a
gyógyszertárraL

- Felelős az elldtottak egésaégiigyi elldtdsdért, részt vesz az orvosí viziten.
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- Sziikség esetén orvost hív, az oľvos rendelésén rés7t vesz, dokumentólja és

t dj é ko ztatj a felettes ét.

- A kontroll víagúlatok időpontjdt Jigyelemmel kíséri, megszeľvezi a
szakrendelésre tiiľténő szúllítdst, a kórházi ellútúst.

- A szolgltltatúst igénybe vevő kórhúzba keriilése esetén _ hu nincs
eszméletlen óllapotban _ értékeirdl két tanú jelenlétében leltórt készí.t.

- Haldlesetnél az iigleletet értesí.ti, az elhunytat elldtja, értěkeiről két tanú
jelenlétében leltdrt készít, a hoadtartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
szerint azonnal értesíti, felettesét túj ékoztatj a.

- A hoaútartozlíkkal megfelelő kapcsolatot alakít ki és a gonďozott, csalúdja
és az intézet érďekei szerint tartjafenn.

- Rěszt vesz a teamen és esetmegbeszélő csoportot vezet.
- Ki)telezően részvesz az úpolók, technikai dolgozlík munkamegbeszéléseín.
- Felelős az intézmény hdzirendjének betaľtúsúért, a vagyontdrgyginak

megóvdsdért.
- Folyamatosan Jiglelemmel kíséľi az ellútottak egésuégi és pszichés

dllapotdt és kapcsolatot tart hdziorvosukkal, az esetleges vdltozlÍsokról
tdjékoztatja a szakmai vezetőt.

- Hivatali titokként kezeli a rdbí7ott, illetve tudomásúra jutott aďatokat és
infoľmóciókat, amelyeket csak hívatalos titon, a hatdlyos jogszabdlyi
előíľúsok betartdsúval adhat kĹ

- Felelős ű munkarend, ű munkafegłelem, ű tűíz- és munkavédelmi
szabúlyok betaľtdsdéľt.

4.6.2.3. Az ápo|ő, gondozó feladatai

- A szakképzetségének megfelelő ápolási és gondozási feladatokat|át eI.
- Munkaideje alatt a szo|gáItatást igénybe vevő fizikai és mentális ellátását

végzi.
- Bekĺiltözéskor a szol,gáItatást igénybe vevőkľől ápolási-gondozási tervet

készít, a benntaľtózkodás a|att ápo|ási-gondozási naplót vęzet.
- Az átadő naplót pontosan vezeti, a napi tĺjrténéseket részletesen leírja,

műszakváltáskor az átadő napló alapjan és személyesen a szobźtkat
végígárva az esetekęt egyénenként, részletesen elmondva sziímol be az őt
váltó munkatarsnak.

- A Gondozóház źita| kĺitelezően biztosított gyógyszerekkel és
gyógyszerkészlettel kapcsolatos adminisztráciőt pontosan vezeti, a
hianyosságokért anyagi felelősséggel taľtozik.

- Gondoskodik a gyógyszeľek beszeruésérő|, tartja a kapcsolatot a
győgyszertátal.

- A gyógyszereket aZ orvos utasításai szerint kiadagolja és felügye| azok
bevételére.

- Sztikség esetén orvost Íúv, az orvos rendelésén résztvesz, dokumentálja és

táj éko ztatj a felette sét.
- A kontroLlvizsgźĺIatok időpontját figyelemmel kíséri.
- A szolgáItatást igénybe vevő kőrházba kerĹilése esetén ha nincs

eszméletlen állapotban _ éľtékeiről két tanú jelenlétében leltáľt készít.
- A leltar szeľint átvętt értékeket megőtzi, és azokat ćúađjaavęzęto ápolónak.
- Halálesetné| az iigyeletet értesíti, az elhunýat el|źftja, értékeiről két tanú

jelenlétében leltáľt készit, a hozzźúartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
szerint azoĺlnal éľte s íti, fe lettę s ét táj éko ńatj a.



- Segítséget nýjt a gondozott részéte az o|tozkodésnél.
- Szfüség szerint źąyathív, ágyaz' sze||őztet.
- Szükség szeľint lefekvésnél, átöltözésnél segít a gondozottnak.
- Felügyel a csendes pihenő, illetve az a|vási idő alatt.
- Etkezéshęz kíséri és segíti a rászoruló ellátottakat, jelen van az

étkezésiiknél, ahol szintén sztikség szerint segítí az étkezését az affa
rászorulónak.

- A szolgźitatást igénybe vevők szekľényeinek rendbetételében segítséget
nyujt.

- Gondoskodik a textíIíźk, ágynemrĺ és a szolgáltatást igénybe vevő ľuháinak
mosatásaról.

- Szfüség szerint segít fiirdetni vagy fiiľdet a fiirđetési rend vagy az
igényeknek megfelelően, kiilön figyelemmel az inkontinens lakót.

- Felĺigyel a lakók személyi hygiéne betaľtásríĺól, és ebben segíti a lakókat.
- Az ágýá|akat az el|źtottak rendelkezésére bocsátja, sztikség szerint segíti

használatukat, kiĹiríti, gondoskodik fertőtlenítéstikĺől, tisztításulľól.
- TV nézésnél figyelemmel kíséri a lakók igényeit és kezeli a készüléket.
- Kezeli, kiadja, és felelősséggel tartozik a te|evíziőéľt, HI-FI berendezéséľt

és a videomagnóért.
- Ahozzátartozókkal megfelelő kapcsolatot alakít ki és a gondozott, családja

és azíntézet érdekei szeńnt taľtja fenn.
- Lehetőség szerint résztvesz a klub-teameĺ és az esetmegbeszélő csopoľton.
- Kĺitelezően ľész vesz az ápolók, technikai dolgozók és konyhai dolgozók

munkamegbeszé1ésein
- Sziikség esetén ellútja a jelzőrendszeres húzi segítségnyújtdsfeladatkörét.

4.6.2.4. A mentálhigiénés munkatáľs feladatai

- Felelős az intézmény hĺázirendjének betarĺásáért, a vagyontargyainak
megóvásáért.

- Folyamatosan figyelemmel kíséľi az ellátottak egészségi és pszichés
á||apotźĺt és kapcsolatot taľt hĺĺziorvosukkal, az esetleges változásokĺól
tájékońatjafelettesét.

- Kĺĺteles fe|adatt"ĺ iĺgy végezni, hogy az intézményben lakó ellátottak minél
nagyobb számban vegyék igénybe a szo|gá|tatást, a bentlakás iďotartama
a|aÍt az ott töltött időt hasznosnak' kellemesnek &ezzék.

- Ennek érdekében olyan programok szervezését kezdeményezí, me|y az
ellátottak érdęklődését felkelti.

- Munkájába minden esetben bevonja aszo|gźt|atban lévő gondozónőt.
- Aktívan részt vesz az iĺtézméĺy progľamjainak összęállításában és

lebonyolításában. Havonta elkészíti a fo glalkoztatási tervet.
- Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és megvalósításában.
- Kcjzľemfüöđik az éves gondozási teľv elkészítésében.
- E||átja a sztikséges adminisztrációs tevékenységeket.
- Segítséget nyújt az e||átottak életvitelében, hivatalos ügyeinek intézésében,

konfliktusainak rendezésében, ennek érdekében egyéni és csoportos
f o g|a|ko zźlsokat taľt.

- Segíti az elIźńott kapcsolattaľtását családjával és kcirnyezetével.
- Szükség esetén elkíséri az e||átottat egészségiigyi és egyéb intézményekbe,

hozzásegiti a hitélet gyakorlásához.
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- Hivatali titokként kezeli a rábízolí, illetve tudomásaľa jutott adatokat és
információkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabáIyi
előírások betaľtásával adhat ki.

- Folyamatosan figyelemmel kíséľi a teľületére vonatkozó
jogszabá|yvá|tozásokat,azokate|sajátitjaésa|kalmazza.

- Fokozottan figyel a foglalkoztatási napló ĺaprakész vezetéséľe.
- Felelős a munkaľend, a munkafegyelem, atílz- és munkavédelmi szabéiyok

bďartásáért.
- Részt vesz a feladatk<jréből eredő éľtekezlęteken.
- Munkája soľán úgy segít, hogy az ellátott személyisége, habitusa ne

séľülj<1n.

- Kapcsolatot tart a hazi segítségnýjtásban, szociális étkęztetésben és a
jelzőrendszeľes házi segítségnyújtásban dolgozó kollégákkal, illetve
egészségüg yi intézményekkel, részĹikĺe minđen segítséget megad és szĹikség
esetén kéri segítségiiket.

4.6.2.5. E gyéb munkatáľsak (m os ón ő, takarítő) feladatai
- A takaľító feladata az szewęzeti egység székhelyének és tagintézményeinek

tĺsztántartása. A napí takarításon túlmenően feladata a szeÍvezęti egység
székhelyének és tagintézményeinek helyiségeibęn nagýakarítást végezni.

- A mosónő feladata az átmeneti elhelyezést nffitó intézményben
elhelyezésre keľülő ellátottak ĺlhazatźnak tisńítása az intézménylezető,
v ezető ápoló iľánymutat ása a|apj źn.

4.6.3. A J e|zőrendszeľes házi segítségnyújtás
A segélyhívó ľendszeÍ az Ezüstfenyő Gondozóházban keľült telepítésre. A
je|zőrendszeres hazi segítségnýjtástZ,S fo ápoló gondozónő és 1 fő muszerész
koza|ka|mazottfolyamatosmunkaľendbenlát1aeI.

4.6.3.1.. Feladata

Saját otthonukban é|ő, egészségi állapotuk és szociális helyzetiik miatt
ľászoruló időskoru, pszichíátriaí beteg, vagy fogyatékos szeméIyek részére az
ĺjnálló életvitel fenntartása mellett felmeľĹilő h'ĺízíshe|yzetek elháľítása cé|jábő|
nyújtott ęllátás.

4.6.3.2. Az e||átottak kiiľe

I e|zőrenđszeres hźní segítségnyújtás szempontj ából szociálisan ľászorult
- az egyeďül élő 65 év feletti személy,
- az egyeđil élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes hźntartásbal éIő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos

vagy pszichiátľiai beteg személy, ha egészségi á||apota indokolja a
szo|gźitatás fo lyamato s b izto sítás át.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiźĺriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot külön jogszabáIy szerint kell igazolni.
Az ígéný a Házi segítségnyújtást és Szociális étkeztetést biztosító szakmai
egység vezetőjénél kell személyesen, vagy telefonon kell jelezni. A szfüséges
orvo si i gazo lás ok b e szer zésév e| p trhuzamo san környezettanulm áĺý készi| az
ellátott lakásán. Amennyiben a szociális rászorultság igazolt, és van
ľendelkezésre ál1ó késztilék, az te|epítésľe keľül.
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4.6.3.3. A ľendszer miĺkiidésééľt felelős műszeľész - gépkocsivezető
feladatai

Felelős:
. a feladat zcikkenőmentes, színvonalas mfüödéséért,
- kooľdinálja a gondozőnőkmunkáját.
- a rendszer kaľbantartásáért, a készülék kihelyezésééľt és leszeľeléséért
- Felelős az adminiszttáciő pontos, precíz, naprakész vezetésééľt, va|arliĺt a

leltáľéľt.
- Felelős a normatíva igényléséhez snikséges adatok pontosságáért és a

hataľidők b etartásáért.
- Szóllítja az ü,o lakóít,felelős a gépjdrmíĺ szabáIyszerűí műĺködtetésěěrt

Feladata fentieken tul:
- Elkészíti az ellźtottak arryagéú,
- figyelemmel kíséri az ęI|átott egészségügyi és mentális állapotát, a jelentős

változás ok at rc gziti a kliens arry agźtb an.
- elkészíti aziĺtézményben do|goző kollégfü beosztását,
- kéthavonta próbahívást kezďeményez az ellátott lakásĺíľól, melyet a

segélyhívások között dokumentál.

4.7. GazdasúgiSzervezet

EIIátja a JSzSzGyK, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
rögzítő megállapodźs a|apjźn e|IáÍ1a a Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺilcsődék
p énzngy i- gazđasági feladatait.
A gazdaságí szęwezęt felelős a fenti intézmények mfüĺjdtetésééľt, a
költségvetés tervezéséért, az e|őirźnyzatok módosításrínak,
átcsopoľtosításának és felhasználásanak (a továbbiakban egyiitt: gazdálkodás)
végrehajtásáért, a ťlnanszítozási, aďatszolgá|tatźsi, beszámolási és a vagyon
haszná|atával, védelmével tjsszefiiggő feladatok teljesítéséért, a pér.zljgyi,
számviteli ľend betaľt ásáért.

A gazdaságí szervezet e|Iátja:
a) a JSzSzGyK, illefue a hozzá rendelt ĺjnállóan működő intézĺnény
e|ofuźnyzatai tękintetében a teľvezési, gazdá|kodási, ťĺnanszírozási,
adatszolgźitatásiésbeszémolásifeladatokat,
b) a JSzSzGyK illętve a hozzá rendelt ĺjnállóan mfüödő intézmény
működtetésével, üzemeltetésével, a bervhtnásokkal, a vagyon haszná|atáva|,
haszno s ítás áv a|, v éde|mével kapc so lato s fel adatokat.

4.7.1. A Gazdasági Szeľvezet munkatársai

1 fő gazdasdgi vezető
1 fő gazđasdgi vezető helyettes
4fő könyvelő
1főpénziigyi előadlj - pénztdros
1 fő es zköznyílv dntaľtó-lekúľo uj.
1fő gazdasógi előaďlÍ
1fő takarító
2 fő munkaiig1łí íigyintéző
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1fő gépjdľműívezető
2fő kézbesítő

4.7 .I 1. A gazdzsági v ezető feladatai

- Feliigleli, irúnyí.tja és ellenőrzi a JSzSzGyK gazdasúgi szervezetét.
- Kialakí'tja és mííködteti a gazdúlkodtźssal - így kiilönösen a

kötelezeÍtségvúllalús, ellenjegyzés, ü szaknni teljesítés ígazolúsa, üz
érvényesítés, utalvdnyozlźs glakorlúsónak móďjdval, eljórúsi és
dokumentúciós részletszabúlyaival, valamint az ezeket végző személyek
kijeltilésének rendjével, és az adatszolgúltatúsi feladatok teljesítésével
k ap c s o l ato s b e ls ő előír ús o kat, fe ltéte le ket.

- Elkészíti az intézmény kiitelezően előírt szabdlyzatait, ľendelkezéseit.
- Felelős a gazdasúgi szervezet műíkiidésééľt és gazdúlkoddsúéľt.
- Tervezi, szervezi, irúnyítja és ellenőrzi a gazdasúgi szervezet szakmai-

g azd as ógi műíkti d é s é n e k v al gme n ny i ter iłI e tét.

- Ellútja a szervezet műíki)dését érintő jogszabdlyokban, önkormányzatí
rendeletekben és di)ntésekben a gazdasúgi vezető részére előíľtfeladatokat.

- Kapcsolatot tart a túľsíntézményekkel, helyi szakmai szervezetekkel.
- Az íntézmény szdmvíteli, pénzgazďólkodási renďjének szakmai

megszeľyezőj e és felelős e.

- Biztosí,tja a pénzíigyífeglelem és a pénzforgalmí szabólyok maradéktalan
betartúsút.

- Szervezi az önállóan míĺködő intézmény felé nrténő adatszolgáltatási
kiitelezetts éget meg bízús a alapj ún.

- Gonďoskodik, felel a ,,Munkamegosztds és felelősségvlÍllalds renďjét
r ö gzítő me g óllap o dlÍs,, - b an fo gl alt ak t elj es kö r íí v é g r e h aj tús dr ó l.

- Feliigleli a JSzSzGyK éves mííkiidési költségvetésének tervezését, valamint
annak végrehajtdsút.

- Feliigyeli és ellenőrzi az előiľónyzatokkal történő gazddlkoddst, illetve a
j óvdh agł ott előirúnyzaton b eliil az op e ratív gazdálko dús b ony olítds dt.

- Felíigyelí és ellenőrzi a bankszdmla és készpénzforgalom bonyolítdsút.
- Kialakí,tja és véleményezi a ktiltségvetési ěs pénziigyifeladutok elldtdsúhoz

kap cs o ló dó b els ő s zab úly o zúst.
- Ellútja a JSzSzGyK míÍködési ktiltségvetésének végľehajtúsúhoz

kap cs o ló dó b es zđmoldsi feladato kat.
- Feliigyelí a szdmvíteli feladatok végrehajtdsút, a szúmviteli

ny ilv dntartds o k v ezetés ét.

- Elkészíttetí a költségvetési beszdmolót.
- KijzremíÍködík a JSzSzGyK feladatainak elldtásdhoz sziikséges gazdasdgi,

mííszaki feltételek biztosítdsdban, a tdrgłí eszki)zi)k, készletek
beszerzésében, ílletve e célból szolglÍltatúsok igénybevételében.

- Részt vesz a JSzSzGyK ťizemeltetésével és a telephelyek múíkijdésével
k ap cs olatos feladato k ellútás úb an.

- Gondoskodik a JSzSzGyK vagyondnak megóvúsdról, ellenőrzi
rendeltetésszeríí takaľékos felhasznúlds át.

- Gondoskodík a gazdasdgi műíszaki előírdsok, ľendelkezések, jogszabúlyok,
JS aS zGyK s zab dly zataínak betartds dr ó l.

- Gondoskodik a tíízvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok
elldtásóról.
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- Feliigyelí a tdrgyi eszköztik és készletek mozgdsdval kapcsolatos
bůzonylatok készítését és uz analitíkus nyilvdntartdsok vezetésével
k ap c s o l ato s feladato k at, tov db b d a l elt dľ o zds í tev é ke ny s é g et.

- Előkészíti az intézményvezető ďöntési hatdskiiľébe tartoaj gazdasógi,
műíszaki ĺigl eket, intézkedés eket, b es zúmoló kat.

4.7.l.2. A ktinyvelő feladatai

- a péĺlztĺári és banki alapbizony|atok kontítozása, az eze|<kel kapcsolatos
ügyintézés, ellenőrzés, a kettős kcinyvelés előírásainak megfelelően, a
számlźk nyilvantaľtása, ellenőrzése, hibák javítása;

- a vevő-szállító analitikak felilvizsgáIata, eltérések rendezése, a havi
ktinyvelési adatok egyeztetése az ađatogzítőve| (pénzté!Í, bank, béľ,
előlegek);

- havonta az eLóIeg nyilvántaľtások ellenőrzése, a fliggő kiadások és bevételek
egyeztetése' valamint folyamatos ellenőľzési tevékenység a kontíľozás
helyességére vonatko zőan;

- p áIy źzatok nyilvánt artásáho z adatszo|gźitatás ;
- a CT-EooSTAT, progÍam éves zárźsában, illetve nyitásában töľténő

kĺjzremúködés, változások feladá sźůloz adatszo|gźůtatás;
- abeszámolók elkészítésénél előkészítés, egyeztetés;
- a gazdasági v ezeto ľendszeres tź$ékońatása a v égzett munkáj áról ;

- a szźtmvitel területén a bizonylati rend és fegyelem biztosítása;
- a k<jltségvetési kapcsolatok rendezése: adók kiszámítása, hatźrtdőre ttjľténő

befizetése;
- egyéb kĺjtelezettségek hatáľidőre tĺiľténo beťĺzetése;
- hazípénzuár és bankforgalom ellenőľzés;
- a beérkezett bizonylatok alaki, tartalmi helyességének ellenőrzése és a

bizonylati rend és okmrĺnyfegyelem betaľtásrának biztosítása;
- folyamatosan és napľakész állapotban biztosítja az iĺtézmény főkönyvi

könyvelését;
- résú' vesz a zźtrási munkrĺk előkészítésében, záĺő kimutatásokat készít a

sziĺkséglet szeľint;
- eLlátja az iĺtézményi leltárnál az e||enőn feladatokat;
- ellenőľzi az aĺalitika és főkönyv, valamint a sztlmviteli előírások szeľinti

főkönyvi szám|źlkat;
- péĺlztarcllenőľi teendőket lát el, fokönyvelő távollétében;
- a felsoľolt feladatokon kívii| e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbizzák.

4.7.1.3. A pénzügyi előadĺí feladatai

- aMagyaľ Áilamkĺncstaľ eAdat rendszer keretén beliil érkezett illetmény és

nem rendszeľes kifizetésekkel bérkcĺnyvelési anyag feladása a főkönyvnek;
- a KIR3 munkaügyi programban szźlmfejtett ''ĺlem rendszeľes kifizetések''

kiťrzetésę (pl.: megbízási đíj, étkezési hozzźĄániźls, bérlettérítés, stb.,),
- az intézményektől visszaérkezett fizetési jegyzékek, és átvételi ívek

e llenőrzé se az aIź.ŕ,r ások hi ányal ans ága szemp ontj áb ó l ;

- a kiadott munkabér előlesek MAK-hoz tĺjľténő továbbítása. azok
nvilvántartása:
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- teljesítésigazolt bizonylatok szémlrák sztlmszaL<l, foľmai
érvényesítés'

- banki utalások előkészítése utalandó állománvok feltĺiltése az
banki felületre,

ellenőrzése,

elektronikus

- az uta|vtĺnyozott túutalási megbízások szerelése a banki terhelés és jóváírás
bizony|atával és átadása a ktinyvelésnek,

- a gazđasźryi v ezetó rendszeľes taj ékoztatása a v égzett munkáj aľól ;
- a felsorolt feladatokon kívü| eLvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel

fel ętte s ei me gbízztlk.

4.7 .1.4. A eszkiiznyilvántaľtó.|e|tároző feladataĺ

- Az intézmények analitikus eszkĺiznyilvántartása szźmítőgépes rendszerben,
valamint a |e|tźtr ozás- sel ej tezé s l eb onyo l ítás a.

- A kis és nagyénéku tźtrgyi eszközök analitikus nyilvantartása, a méľleg
a|átámasnása.

- Az eszközĺjk nyilvántaľtásba vétele, a beérkezett számlák a|apjźn a kis és
nagyéľtékű tárgyi eszk<jzĺik koĺtírozása, bevételi bizonylatok kiállítása,
bevételi bizonylat alapjan a vásarlás gépi rogzítése aZ a mindenkoľ
használtprogramban, az uzembe helyezési okmányok kiállítása, a bevételi
bizonylatok és üzembe helyezési okmányok továbbítása az íntézméĺyek
felé.

- Negyedévenként a beruházás statisztikai jelentés elkészítése és határidőre
történő továbbítása, a statisztikai jelerrtés és az ana|itíka egyeztetése a
főkönywel.

- Hó végén a havi könyvelési arlyag kinyomtatása, a hónap |ezźnása, új hónap
megnyitása.

- Az intézméĺyek igénye alapjan a se|ejtezés lebonyolítása: a selejtezési
jegyzőkönyv és mellékleteinek elkészítése, a leselejtezett eszk<jzĺjk
kivezeté s e a ny i|v ántartásb ó 1.

- Le|tátozási iitemterv készítése.
- Az intézmények vagyonĺínak nyilvántartása, leltarainak vezetése, a

Ie|tározást megeIózően a tźlrgyi eszközök, valamint a kis értéku targyi
eszkoz készletek egyeztetése, eltérések rendezése.

- A leltarfelvételi ívek kitöltése az intézményben talá|hatő tényleges
mennyiségek alapjan, a felvett adatok rogzítése szźmitőgépen, eltéľések
rendezése.

- Atadás-átvételek, kivezetések, ajźnđékozások, leírások lekönyvelése.
- Év végén: a tárgyi eszközĺik értékcsökkenésének leíľása, nap|őzása, a

kartonok és naplók lezárása, főkönywel való egyeztetése, zźrőkész|etek
kinyomtatá sa, ir attát azás.

- Az íntézmények által beadott vagyonkimutatások aLapján az é|ę|miszęr
vagyonké s z|etek me gáI|apítása.

- A gazdasági v ezető rendszeres táj ékoztatźlsa a v égzeÍt munkáj ĺáľól.

- A felsorolt feladatokon kívĹi| e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel
felettesei megbizzák.

4.7.1.5. A munkaiigyi előadó fe|adatai

- a közalkalmazottak jogviszonya soľán keletkező iratok elkészítése,
továbbítása a Magyar Allamkincstár (MAK) felé, valamint ezek rogzítése az
Intézményi Munkaügyi Információs (KIR) rendszerben;
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- kozalkalmazottak adatainak, és ezek v áItozźsaiĺak nyilvant artźsa;
- szabadság nyĹIvźntaľtás vezetése;
- a JSzSzGyK mellett, a Józsefuarosi Egyesített Bĺĺlcsődék dolgozói

tękintetében is a nem rendszeľes kifizętések adminisztráIása bérsziĺmfejtése,
jelentése MÁK felé; összesítő készítése a könyveléstészére,

- fizetési előlegek nyilvantaľtása, jelentése a MAK felé;
- munkáltatői igazo|źlsok elkészítése;
- a koza\kalmazoÍĺak kozszoIgáIati nyilvantaľtásának kezelése, változások

jelelrtése;
- év végi ađőígazolálsok kiadása;
- megbízási đíjak szĺímfejtése;
- jogszabá|yban előírt aďatszoIgáItatások teljesítése a felettęs szervek felé;
- tźĄékońatźĺs nyujtźlsa a munkáltató és a felettes szervek felé;
- munka-alkalmassági vízsgźiat megszervezése;
- a gazdasági v ezető rendszeres tźĄékońatása a v é gzett munkáj áĺól ;
- a felsoľolt feladatokon kívüI e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbízzák;

4.7 .l.6. A gépj áľmíivezető feladatai

- az intézményvezető közvetlen irźnyíttrsa aIatt végzi tevékenységét heti
töľvénye s munkaidej ében;

- vezeti az íntézméĺyi fulajdonú személygépkocsit, gondoskodik
tisńźntartásaról, kaľbant artásźr őI1'

- köteles ellenőrizni, és sziikség esetén biztosítani, hogy a gépkocsinak
érvényes foľgalmi engedélye, biztosítása, stb. legyen;

- a foľgalmi engedéIý, a gépjarmú egyéb okmányait és kulcsait a gépjármu
tt|talatĺiľténőüzemeltetésealattkötelesmagtnáItartani;

- közreműkodik az adományként kapott tałgyak igénybevevőkrész&e töľténő
eljuttatásában;

- végzi a napi kézbesítési feladatokat;
- segítséget nyújt azintézmény ľészéľe történő beszeruések lebonyolításźlban;
- t észt vesz közösségi szociális munkában, információkĺlzvetítésben;
- vezetí az intézményben szokásos valamennyi adminisztráciőt;
- a v ezető rendszeres tájékońatása a v égzelt munkáj aľól ;
- a felsorolt fęladatokon kíviiI e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbízzák;
. a kapu melletti ügyeleti helyiségben elhelyezett füzetben je|zett eszkoz

meghibásodásokat lehetőség szerint e|hnítja vagy gazdasági vezetővel
e gy eztefu e elhar ittatj a.

4.7.1.7. A kézbesítő feladatai

- |ntézményen belül és intézmények, irodĺík, telephelyek és egyéb helyek
kcizcitt küldeményeket, leveleket kézbęsít, kisebb csomagokat szá|Iít, illetve
kisegítői feladatokat lát el.

- egyeńeti az elvégzendő feladatot avezetojével
- átveszí a kézbesítendő küldęményeket
- ellęnőrzi a küldemények darabszźmźú, akézbesítési címet
- meggyőzoďik a külđemények ép, sértetlen á|IapotarőI
- gondoskodik a sérült küldemények megfelelő kezelésérő|, je|zi a séľülést a

vezetőjének
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- ellenotzí a đíjazźs' bérmentesítés helyességét, kezdeményezi a helytelen
ađatok javításźi

- kézbesítésľe, postázásra előkészíti a ka|deményeket
- gondoskodik a ńbízottküldemények, értékek biztonságos őľzéséľől
- kézbesíti a küldeményeket (pl.. postai úton, személyes kézbesítéssel) a

megadott helyre
- az átadott leveleket, küldeményeket a megadott címekľę postźzza, illetőleg a

tészéte,va1yazađottíntézményrész&eküldötteketelhozza
- soron kívĹil kézbesíti a stirgős küldeményeket
- sikertelen kézbesítés esetén je|zi azt a vezetojéĺek, illetve ismételten

megkísérli a kézbesítést
- eleget tesz e|szárlolási kĺĺtelezettségeinek
- kifutói feladatokat végez
- ađminisztrál, đokumentációt vezet az átrett küldeményekľől (kézbesítő

könyvet vezet)
- a v ezető rendszeres táj ékońatása a v é gzett munkáj aról.

4.7.2. A Gazdasági Szervezet gazdátlkodásának ľendje

A gazđasági szewezet tevékenységét az ügyrend szabáIyozza.
Az igyrenden kívtil külön kell bęlső szabá|yzatban ľęndezni a mfütjdéséhez
kapcsolódó, péĺ:r;ld;gyi kihatással bíľó, jogszabźlyban nem szabá|yozott
kérdéseket, így különösen

a) a teľvezésseI, gazdáIkodással - így különtisen a kötelezeÍtségvźilalás,
ellenjegyzés' teljesítés ígazo|ása, éľvényesítés, utaIvźnyozás
gyakorlásĺának módjával, eljáľási és dokumentációs
tészletszabźt|yaiva|,va1amintazezekętvégzószemélyekkijelölésének
rendjével -, az e||enőrzési adatszo|gá|tatásí és beszámolási felađatok
teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljáľásrendet,
c) a belftildi és ktilft'ldi kiküldetések elrenđelésével és lebonyolításával,

elszámolásával kapcsolatos kéľdéseket,
d) a, anyag- és eszkozgazdálkodás sziímviteli politikában nem

szab á|y o zott kéľdé seit,
e) a teptezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és

e l számo l ás ának szab źiy ait,
Đ a gépjźrmllvek igénybevételének és használatĺának rendjét,
g) a vezetékes és mobiltelefonok hasznáIatát, és

h) a kozéľdekű adatok megismerésére iľányuló kéľelmek intézésének,
továbbáakotęIęzoenkozzéteendőadatoknvilvánossásrahozatalának
rendjét.

A gazdá|kodás megs zerv ezéséhez tow ényben r ö gzített alapelvek, értékelési
előírások a|apján ki kell alakítani és íľásba kell foglalni az intézméĺy
adottságainak, körĹilményeinek leginkább megfelelő - a számviteli tĺirvény
vé gľehaj tás ának mő dszereit, e szkö zeít me ghatér o ző - számvitel i politikát.
A számviteli politika keretében írásban rogzíteni kell - tĺĺbbek közĺjtt - azokat
a gazdźĺ|kodóra jellemzo szabáIyokat, elóírásokat, módszeľeket, amelyekkel
meghatáĺozza, hogy mit tekint a számviteli e|szźlmo|ás, az éľtékelés
szempondából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,
továbbá meghatźlrozza azt, hogy a törvényben biztosított váIasńźsi,

66



minősítési lehetőségek köZiil melyeket, milyen feltételek fennállása esetén
alkalmaz, az a|ka|mazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatru.

A számviteli politika keretében el kellkészíteni:
Đ az eszkozok és a foľľások |e|tźrkészitési és leltarozási szabá|yzattĺt;
j) az eszkozok és a fonasok éľtékelési szabáIyzatát;
k) u önköltségszźlmitás rendjéľe vonatkozó belső szabáIyzatot;

Đ a pénzkezelési szabályzatot.

5. AZ [NTÉzwÉNYľĺuronnsl RENDJE

5.1. A közalkalmazottak munkavégzéséľe vonatkozó szabúlvok

5. 1.. 1. A kiĺzalka|mazotti j ogviszony létľej titte

A JSzSzGyK íntézményvezetője az a|kalmazottak esetében a belépéskor
hatźnozoÍt vagy hattrozat|an idejű kinevezéssel hatátozza meg, hogy a
kozaLka|mazottat milyen feltételekkel és a kozalka|mazoÍtakta vonatkozó
illetménnyel fo glalko ztatj a.

A munkav égzés telj esítése, munkaköľi kĺitelezettsé gek :

A munkavégzés teljesítése azintézmény vezetoje általkijelölt munkahe|yen, az
ott érvényben lévő szabá|yok és a kinevezési okmányokban foglaltak szerint
töľténik.
A közalkalmazott köteles a munkak<irébe tar:tozó munkát képességei maximális
kifejtéséve|,aze|váľhatőszakértelemmeléspontosságga|végezłll'.

5.1'.2. Szabadság

Az éves ľendęs és ľendkívtili szabadság kivételéhez előzetesen a szahnai
vezetőkkel egyeńetett tervet kell készíteni. A rendkívĹili és fizetés nélkiili
szabadság engeďéIyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult.
A dolgozók éves szabadsźętnak mértékét a kozalkalmazottak jogállásaról
szóló jogszabá|y szerint kell megállapítani és enől a munkaváIlaIőt _
jogcímenkénti bontásban - írásban értesíteni kell.

5.1.3. Fegyelmi és káľtérítési felelősség

Fegyelmi vétséget követ el a koza|ka|mazott, ha a köza|kalmazotti
jogviszonyból eľeđő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi.
A koza|kalmazott a jogviszonyából eredő kĺjtelezettségének vétkes
megszegésével okozott ktfiért káľtéľítési felelősségg eI tartozĹk.

A JSzSzGyK valamennyi dolgozója fęlelős abęrenđezési, felszerelési táľgyak
rendeltetésszerúhaszĺá|atáért, a gépek, eszköztik, szakkönyvek megóvásáért.
Az íntézmény a ďo|goző haszná|ati tźlrgyaibaĺ a munkavégzés folyamán
bekövetkezett kfuért vétkességre tekintet nélkiil felel, ha a kźr a do|goző
munkahelyén vagy más, megőrzéste szo|gá|ő helyen elhelyezett đolgokban
keletkezett.
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A dolgozó a szokásos személyi hasznáIati tźrgyakat meghaladó mértékű és
értékű hasznáIati dolgokat csak az tntéznéĺyvezető engedélyével hozhat bę
munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl. számítógép, egyéb).

5.t. 4. Va gyo n ny i|atkozat-tételi kti tel ezetts é g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől szőIő 2007. évi CLII.
törvény 3. $-a a|apján' vagyonnyilatkozat-téte|i kĺltelezettség az a|ábbi
vezetőWe vonatkozik:

t . Intézményv ezeto (magasabb v ezeto)
2. Gazdasźlgí Szerv ezet v ezetój e

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából jelenléti ívet kell
vezetní. A jelenléti íven fel kell tiintetni a munkába á||źs és az e|távozás pontos
idejét. A jelenléti ív vezetésééľt a magasabb vezetó és avezetők a felelősek.
A ledolgozott munkaidőt hetenként összęsíteni kell. Tclrekedni kell aľra, hogy a
töľvényes munkaidő _ heti 40 őra_ az adott héten mindenki által ledolgozásra
keľüljön. A heti munkaidő átcsoportosítźsźÍ a magasabb vezetó, illetve a
nappali ęllátást nyujtó intézmények vezetői engedélyezhetik a jelenléti íven
töľténő szignálással.

5.l..5. Munkaľend

5.1.5.1. A Gyeľmekjóléti
Hétfő:
Keďď:
Szerda:
Csiitörtök:
Péntek:

Kiizpont nyitva tartása
08.00 - 18.00
08.00 - 16.00
12.00 - 18.00
08.00 - 16.00
08.00 - 13.00

5.1.5.2. A Családsegítő Központ nyitva tartása
Hétfő: 08.00 _ 18.00
Kędd: 08.00 _ 17.00
Szerda: 13.00 - 18.00
CsĹitörtcik: 08.00 _ 17.00
Péntek: 08.00 _ 13.00

Menek iłltekke Uo ltalmazottakkal fo glal koaj cs alůdgo ndo aÍ k :

5.1.5.3.

5.1.5.4.

Hétfő:
Kedd:
Szeľďa:
Csĺitörtök:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:

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

A Gyeľmekek Atmeneti otthona nyitva tartása
folyamatos

A LELEK-Pont nvitv a tĺrtása
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Szęľda: 07.30 - 12.00
Cstitöľtök: 07.30 _ 16.00
Péntek: 07.30 _ 13.30

5.1.5.5. A LELEK-Ház nyitv a tartása
folyamatos

5.1.5.6. A. H:áni segítségnyújtás és Szociális étkeztetés telephelyének nyitva
tartász

hétÍő - cslitčjľtök: 07.30 _ 16.00
péntek: 07.30 _ 13.30

5.1.5.7. Az Idősek Klubjainak nyitva taľtása
hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

Az Idősek Klubjaiban inteľnet szo|gá|tatźls naponta, a mindenkoľi
nyiwa taľtási időben vehető igénybe a keľületi lakosok számáta
térítésmentesen, azzal a kitétellel, hogy a szolgá|tatás 11.00 - 14.00 óra
között szünetel.

5.1.5.8. Az Eľtelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának nyitva tartása
hétfőtől-péntekig: 07.00 _ 17.00

5.1.5.9. A ,,M:átyás Klub'' (szenvedéIybetegek nappali intézménye) nyitva
tartása

hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

5. 1.5. 1 0. Az,,Eziistfenyő'' G on doz őház nyitv a tartása
folyamatos

5. 1.5. 1 1. G azdasági Szery ezet nyitva taľtás a
hétfőtől csütörtĺikig 8.00 - 16.30
pénteken 8.00 - 14.00

5.2. Az intézménv míiködésével kapcsolatos szabóIvok

5.2.7. Kiadmányozás ľendje

Az íntézményben a kiadmanyozási jogkort az intézményvezető gyakorolja,
távolléte esetén az íntézmény-vezetohelyettesek, vagy az intézményvezetó áItaI
írásban me ghatalm azott szemé|y .

5.2.8. Bélyegzők hasznáůata, kezelése

Valamennyi, az intézmény képviseletében tĺiľténó aláírásĺá| bé|yegzőt kell
haszĺźtlni. A béIyegzővel ellátott, cégszerueĺ aláírt iratok taľtalma érvényes
kötel ezetts é gv áIIaIźĺst, j o gszer zést, j o gľó 1 val ó Iemond ást j el ent.

Az iĺtézmény bélyegzoit a gazdaságí vezeto köteles naprakész állapotban
nyilvántartani.
Azíntézménybenbé|yegzőhaszná|atźxa jogosultak:
intézményv ezető, intézményvezető-helyette sek, gazdasági v ezető, szakmai
vezetők.
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Az áwevők személyesen felelősek a bé|yegzők megőrzésééľt. A béIyegzók
bęszęrzéséről, kiadásaról, nyilvźntartásźltő| a gazdasági vezető gondoskodik,
illetve abé|yegző elvesztése esetén az eloírások szerint jár el.

5.2.9. A bankszámlák feletti ľendelkezés

A szźlmlavezető bankná| vezętett szétmla feletti rendelkezésre jogosultakat az
íntézményvezető jelölí kí. Nevfüet és aláírás bejelentési kartonjaik egy-egy
pé|daĺryát a gazđaságivezető kĺĺteles őrizni.

5.2.t0. Ktitelezettségvállalás' éľvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás
ľendje

A kötelezettségvállalás, pénziigyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés
és utalványozás rendjét az intézményvezetó hatźrozza meg' melyre vonatkozó
részletesszabá|yozáskülönszabá|yzatbankerülmeghatfu ozásra.

5.2.11. Belső ellenőrzés

Az intézmény belső ellenőrzési feladatait ktilső szakértő |átja el. E külső
szakértő |átj a e| a b e l ső e llenőrzé si v ezetői feladatokat i s.

A belső ellenőrzési tevékenység: fiiggetlen, tźngyi|agos bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenység, amelynek céIja, hogy az intézmény mfüĺjdését
fejlessze és eredményességét növelje, és az intézmény céljai elérése érdekében
ľendszerszemléletű megközelítéssel és módszeľesen értékelje. A belső
ellenőrzés fejleszti az irtézmény szęrvęzetiranyítási és belső kontroll-
rendszerének hatékony ságát.

A belső ellenőľzési feladatokat ellátó külső szakértő a munkájźú a nemzetkozi,
valamint az á|Ianlháztartásért felelő s mini szter á|ta| k1zzétett belső ellenőrzési
standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető
á|tal _ az áIlanháńartźsért felelős miniszter áItaI k1zzétett belső ellenőrzési
kézikönyv minta megfelelő a|ka|maztsáva| kidolgozott és az
íntézményvezetó źita|jóvĺáhagyott belső ellenőľzési kézikönyv szeľint végzi.

A belső ellenőrzést végzo személy tevékenységét az intézményvezetőnek
közvetlenül alaľendelv e v é gzi,j elentéseit közvetlenül neki kül di meg.

A belső ellenőľzést végző személy tevékenységének tervezése során önállóan
jźr eL, ellenőrzési terveit kockźnate|emzésre a|apozva és a soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételéve| á||ítja cjssze. A külső szakéĺő az eL|enőrzési
programot szahnaí megítélésének megfelelően ĺjnállóan áIlítja össze, mely
vonatkozik az elLenórzési jelentésre is.
Az intézményvezetó bińosítja a belső ellenőr funkcionális függetlenségét,
kül önĺj s en az alábbiak tekintetéb en :

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockazatelemzési módszerek
a|apj an és soron kíviili ellenőrzések fi gyelembevételével ;

b) az ellenőrzési pľogľam elkészítése és végľehajtása;
c) az e||enőrzési módszerek kiválasńása,
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ktjvetkeztetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés
elkészítése;
a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és anemzetkozi, valamint
az á|Lanhźztaľtásért felelős miniszter áItaI kozétett belső ellenőrzési
standaľdokkal ĺissáangban lévő tanácsadási tevékenységen kívĹil más
tevékenység végĺehajtásába nęm vonható be.

A belső ellenőr nem vehet részt:
a) a költségvetési szerv operatív miĺködésével kapcsolatos feladatok

ellátásźban és az intézmény műkĺjdésével kapcsolatos döntések
meghozataIában;
az intézmény végľehajtási vagy ktnyítási tevékenységében;
péĺlnrgy í tľanzakciók kezdeményezésében vagy j óvah agy ásźlban;
a belső szabźiyzatok elkészítésében, (kivételt képez a belső ellenőrzésľe
vonatkozó Kézikönyv elkészítése);
intézkedési terv elkészítésében.

A belső ellenőľzéssel kapcsolatos összeférhetetlenségeket, a belső ellenór és az
ellenőrzöttek jogait, valamint kĺitelezettségeit a Belső Ellenőľzési Kézikönyv
tartalmazza.

A belső ellenőľzés fęladata: a belső ellenőrzés fęladatait a vonatkozó
jogszabáLyok, valamint részletesen azintézmény Belső Ellenőľzési Kézikĺĺnyve
togzíti.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az íntézmény minden tevékenységére,
kültintjsen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
fe|haszná|źtsának és elszámolásának, valamint az eszkozökkel és foľrásokkal
v aLő gazdáIko dásnak a v izs gźiatfu a.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belsőkontľoll-ľendszeľek

kiépítésének, mfüödésének jogszabáIyoknak és szabá|yzatoknak való
megfelelését, valamint múkodésén ek gazdaságo sságát, hatékonyságát
és eredményességét;

b) e|emezni, vizsgálni a rendelkezésre á||ő erőforľásokkal való
gazdáIkođźĺst, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az
el számolások megfelelő sé gét, a beszźlmo|ók valódi ságát;

c) a vizsgáIt folyamatokkal kapcsolatban megá||apításokat,
következteté s eket é s j avasl atokat me gfo g almazru a ko ckázati tény ezők,
hiĺínyosságok megsziintetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a
szabá|ýa|arlságok megelőzése, illetve feltáľása éľdekében, valamint a
költségvetési szerv múködése eľedményességének növelése és a
belsőkontroll-ľendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) nyilvanhrtaru és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján
me gtett intézkedéseket.

A bizonyosságot adó tevékenységet az a|ábbi ellenőrzési típusok szerint kell
ellátni:

d)

e)

b)
c)
d)

e)
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a) a szabźLlyszeľűségi ellenőrzés arľa irányul, hogy az adoĹÍ, szervezetvagy
szervezeti egység mfüĺĺdése, illetve tevékenysége megfelelően
szabá|yozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabá|yok, bęlső
szabáIyzatok és vezetői ľendęlkezések előírásai;

b) a péĺlnigyi ellenőrzés célja az adott szervezet, pľogram vagy felađat
pénzngyí elszámolásainak, valamint aZ ezek aLapjź;ul' szolgźiő
szĺímviteli nyilvántaľtások ellenőrzése;

c) a rendszeľellenőrzés keretében az egyes rendszęrek kialakításanak,
illetve műkĺjdésének átfogó vizsgáIatát kell elvégezni;

d) a teljesítmény-ellenőľzés cé|ja annak megállapítása, hogy az aďotĹ
szervezet éital végzett tevékenységek, programok egy jól
köriilhatárolható területén a mfüöđés, illetve a forľásfelhasznźlás
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;

e) az ínformatikai ellenőrzés a költségvetési szervnél mfü<jdő informatikai
rendszeľek megfelelős égére, megbízható ságára, bíztonsźryfua, valamint
a rendszerben táľolt adatok teljességére, megfelelőségére,
s zabźiy o ssźlgár a és védelmére iľányul.

A belső ellenőľ tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatok lehętnęk
különösen

a) vezetók támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével,
értékeléséve|,vizsgá|atával,kockézatźnakbecslésével;

b) pénzügyi, tźrgyí, informatikai és humánerőforľás-kapacitásokkal való
ésszenibb és hatékonyabb gazdźikodásra irányuló tanácsadás;

c) a vezetőség szak&tói támogatása a kocktuatkezelési és
szabáIýalarlságkezelési rendszerek és a teljesítmény-menedzsment
rendszer kialakításában, folyamatos továbbfej lesztésében;

d) tanácsadás a szervezeti strukturak raciona|izá|ása, a
változásmenedzsment teľĹiletén ;

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés ľészéľe a szeÍvęzeti stratégia
elkészítésében;

Đ javaslatok megfogalmazása a költségvetési SZerV mfü<idése
eľedményességének növelése és a belső kontrollľendszerek javítása,
továbbfejlesztése éľdekében, a költségvetési szeľv belső
szabáIvzatainaktartalmźú.szerkezetétilletően.

Az intézmény felügyeleti ellenőľzését Józsefuárosi onkormáĺyzat
Polgáľmesteri Hivatalban működő Belső Ellenőrzési Iroda bifosítja.

5.2.|2. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a đo|gozók iđőleges vagy tartós távolléte nem
befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása a sza]<nai
vezetó' illetve - felhatalmazása a|apjźn _ az éitala megbízott vezetőnek a
feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konlaét fęladatokat a
munkakĺjri leírásokban kell röszíteni.

5.2.I3.Munkaköľtik átadása
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Az intérrĺlény dolgozói munkakörének átadásátő| illetve átréte|éro| személyi
vźitozźs esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.
A munkakör átadásarőI, átvéte|éről készĹilt jegyzők<inyvben fel kęll ttintetni az
źúadás-átvétel időpontját, a foLyamatban lévő konkľét ügyeket, a jelenlevők
alźitásźú.
A munkakor átadás-áwételével kapcsolatos eljaľás lefolytatásáról a munkakĺjľ
szerinti felęttes vezető gondoskodik'

5.2.1,4. A JSzSzGyK mÍíködésének elvei

A JSzSzGyK múködése a jelen Szervezeti és Működési SzabźĺIyzatbarl
rész|etezettek szerint valósul meg. Valamennyi egysége miĺködése során
kĺjteles az aIábbi alapelvek betartásźra.

Nyitottsdg elve:
A JSzSzGyK nyitott iĺtézmény, igénybevétele feltétęlhez nem köthető. Az
intézméný egyének, csoportok, közösségek vagy kozvetlenül keresik fel, vagy
a teľületen mrikĺjdő más intézmények javasolhatják a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel toľténhet a jogszabáIybarl szabá|yozott
kĺjtelezettségvállalással is. Az iĺtézmény jogosult a további segítségnyújtás
e|ól e|zźrkőzni a kliens egyĹittmfüödésének |ĺtnya esętén.

Az önkéntesség elve:
Az intézmény klienseivel az önkéntesség aIapjtn alakit ki egyĹittműködést.
Mfüödése nem hatósági, hanem szol'gźitatőjellegű. Az együttmfüĺidés alapja a
klienssel köz<jsen megfogalmazott célok megvalósítása. Az intézméĺy
munkataľsai mindenkor klienseik érdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszéIyeńetés esetét kivéve az intézmény csak az énntett személy,
illetve törvényes képviselője hozzájarulźtsával jogosult intézkedni. (Súlyos
veszé|yeńetés azoÍI á||apot, tevékenység, vagy magatartás' amelynek
kĺjvetkeztében a kliens, vagy egy másik szemé|y é|etét, testi vagy mentális
épségét kö,zvetlenül és súlyosan fenyegető he|yzet áll elő).
Gyeľmelďekveszé|yeztetése, illefue hatósági elľendelés esetén azintézménnyel
való együttműk<jdés kĺjtelezettségként előíľható (pl. védelembe vétel, aktív
koru szociális segélyezettek, adósságkezelési szolgáltatás).

A személyiségi jogok védelmének elve:
Az intézmény munkatársainak - a tevékenységfü során tudomásukľa jutott - a
kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények nyilvantaľtására és
kezeléséľe a polgarok személyi adatainak és lakcímének nyilvantaľtásaról szóló
|992. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek, valamint a Szociális Munka Etikai
Kódexében foglaltak betaľtása kötelező. Az intézmény munkatarsainak e

szolgá|atí titoktartási kötelezettség betaľtás źra fogada|mat kell tennifü .

Az iĺtézméný felkereső állampolgaľok anonimitását - kívánság szeriĺt - az
irtézmény munkataľsai kĺjtelesek megtartani.

Az egyenlőség elve:
Az íntézmény minden kliens ügyével neÍnÍe' szźtrmazásra, fe|ekezete, családi
áIIapotra, korra tekintet nélkül ktiteles éľdemben foglalkozni, illetve a
hatáskĺjľébe nem taľtoző, vagy ań. meghaladó tigyekben a szfüséges
felvilágosítást megadni.



5..3. Az intézménv szervezeti egvségei kijziitti kupcsoluttuľÍú's ľendie

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása éľdekében a belső szewezeti
egységek e gymással szoro s kapcsolatot taľtanak.
Az egyĹittmfütidés során a szervezeti egységeknek minden olyan
intézkedésnél, amelyik egy másik szeruęzeti egység mfüödési tęriiletét érinti,
az iĺtézke ďést me gel ő ző en e gy ezteté s i kötel ezetts é gfü van.
A belső kapcsolattaľtás rendszeres formái a különbĺjző éľtekezletek,
esetmegbeszélések, belső levelezés stb.

5.4. A kiilső kupcsolattartús ľendie

Az eredményesebb mfüödés elősegítése éľdękében az intézmény a sza\<rni
szervezetekkel, tźrsintézményekkel, civil szervezetekkel, gazďá|kodő
szervezętekkel együttmfüĺjdési megállapođást köthet.
A helyi és oľszágos táĺsiĺtézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani,
szfüség szerint segíteni kell egymás munkáját.
Fejleszteni kell a kapcsolatot külföldi tćtĺsintézményekkel is, melynek
fenntaľtása, ápolása és bővítése állandó feladata azintézménynek.
Aziĺtézmény szoľos kapcsolatot taľt a külonbozó szakĺnai szervezetekkel.
A szęrvezetí egységek vezetői a költségvetési szerv képviseletében a
költségvetési szerv egyéb szabćůyzataiban meghatározott módon jĺíľnak el.

5.5. Az intézménv míÍkiidési rendiét meghutúrozó dokumentumok

Az iĺtézmény vezetője belső szabá|yzatokbaĺ rendezl' a múköđéséhez,
gazdá|kodásźůloz kapcsolódó és pénzĺigyi kihatással bírő, jogszabályban nem
szabá|y ozott kérdések et, így kiemelten

a) a gazdá|kodással - így ktilön<jsen a kĺjtelezettségvét|Ialźs, ellenjegyzés, a
szakmai teljesítés igazo|ása, az érvényesítés, utalványozás
gyakorl ás anak mó dj ával, elj aľási é s do kumentáci ó s r ész|etszab á|y aiv a|,

valamint az ezeket végzo személyek kijelölésének rendjéve|, és az
adatszo|gá|tatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előíľásokat,
feltételeket,

b) abęszerzések lebonyolítźsáva| kapcsolatos elj árásrenđet,
c) a belft'ldi és külft'ldi kiküldetések elľendelésével és lebonyolításával,

elszĺĺmolásával kapcsolatos kérdéseket,
đ) az anyag- és eszkozgazdálkodás számviteli politikában nem

szab á|y o zott kéľdé s ęit,
e) a helyiségek és beľendezések haszĺźiatáravonatkozó előírásokat,

Đ a gépjármuvek igénybevételének és használatának rendjét,
g) a vezetékes és mobiltelefonok haszĺá|atát,
h) a közéľdękű adatok megismeľésére irányuló kérelmek intézésének,

tov źlbb á a k<jtelezőe n kozzéteendő adatok nyilváno ss ágr a hozataIának
rendjét.

5.6. A Szervezeti és Mííködési Szabdlvzat fiiggeléke Íurtulma?Z,a az
in t é zm é nv b e ls ő n o ľmúiľ a v o n at k o zó s zu b úIv zat ait.
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