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Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A20l6.januaľ 01. napjától a családsegítés és a gyeľmekjóléti szolgá|tatás integľáltan egy szerve-
zęti és szakmai egységben működhet tovább. A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzatfenntaľtásá-
ban mfücidő Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti Központ (a továbbiakban:
JSzSzGyK) évek óta integráltan binosítjaa családsegítés szolgáltatást és a gyermekjóléti kĺlzpont
jogszabáIy szerint meghataľozot| fe|adatait, azonban a hatályos jogszabá|yi előírásoknak való
megfelelés érdekében szervezeti éÍaIakitźst kellett végrehajtani, ami a Kĺizponton belül mfüödő
Csaláđsegítő Központ, valamint a Gyeľmekjóléti Központ átalakítását is eredményezte, me|yrő| a
Képvi selő -testület 242 / 20 t 5 . (XI. 0 5 . ) sz. határ ozatźlban döntött.

A fentiekben meghatĺíľozottak szĹikségessé teszik a JSzSzGyK Szewezeti és MfüödésiSzabályza-
tiĺnak, valamint Szakmai Progĺamjĺĺnak módosítását, mely alapdokumenfumok az előteľjesztés 1-2
mellékleteitképezi.Avá|toztatásokvastagítottdőltbetűvelkerĹiltekjelĺilésre. Í'l...i',..':..:"iĺ
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il. A beterjesztés indoka
A jogszabályivéitozások alapjan a JSzSzGyK alapdokumentumainak módosítása miatt szükséges,
hogy a Képviselő-testiilet a szervezeti és műkĺidési szabá|yzat, valamint szakmai program elfoga-
dásával kapcsolatos döntését a20|6. maĺcius 03-i ülésén meghozza.

ilI. A dłintés célja' pénzügyĺ hatása
A dĺintés cé|ja a hatályos jogszabá|yi vźtltozělsoknak való megfelelés érdekében a JSzSzGyK Szer-
vezetí és Működési Szabályzatának és Szakmai Pľogľamjanak módosítása, fenntaľtói jóvahagyása.
A dokumentumok módosítása péĺlzigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályiktiľnyezet
A Magyarország helyi önkormányzatairő| szóIő 20|1. évi CLrcoilX. töľvény 23. $ (5) bekezdés
1la' pontjában foglďtak szeľint a keriileti ĺinkoľmanyzat fe|adata kĺilönö'sen a szociális szo|gźlta-
tások és ellátasok.

A költségvetési szervek SZMSZ-ének elkészítését az á||amhánartásról szóló 20l|. évi CXCV.
törvény (Aht.) 10. $ (5) bekezdése írja elő. A költségvetési szeľvek SZMSZ-ének tartalmi elemeit
az lł,nt. végĺehajtásáĺőIsző|ő 368120|1. CXII.3l.) Korm. rendelet 13. $ (l) bekezdése.
A személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények SZMsZ-ének taľtalmi elemeit a szemé-
lyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mfüĺidésfü feltételeiről
sző|ő 112000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/B. $.a tarta|mazza, a Szakmai Pľogľam taľtalmi elemeit az
5/A. $ szabáIyozza.

Fentieka|apjánkéľemazalćtbbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

l. elfogađja a Józsefuiĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Szeľvezeti és Mfüö.
dési SzabáIyzatát és a Szakmai Pľogľamj át az előter1esztés l-2. szźľľrű mellékletei szerinti taľta-
lommal 2016. maľcius 15. napi hatalybalépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mĺĺľcius 03.

2. fe|hata|mazzaapo|gźrmesteľt ahatátrozat 1. pontja szerinti dokumentumoka|źńrźsára.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. máľcius 1 5.

A döntés végľehajtásáúvégző szewezeti egység: HumánszolgźitatásiUgyosztály Humĺĺnkapcso-
lati lľoda.

Budapest, 20|6. február 23.

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Riman Edina
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyeľmekj óléti Ktizpont'
JoGÁLLÁSA, AZoNosÍľo ADATAI, HATÁsKoRE, ILLETEKESSEGE

AZ INTÉzNĺľNY RoVIoÍľpľľ NEVE: JSzSzGyK
(ToVÁBBIAKBAN : INTÉzľmľľv)

1. A SznnvnzuT|ns MÚroopsl Sza.ľÁlYZAT cÉr,ĺ^ł.

A Szervezeti és Mfücjdési SzabáIyzat céIja a JSzSzGyK tevékenységének,
szewezetí rendjének, irányításanak, feliigyeletének, képviseleti ľendjének,
feladatainak me ghatár ozása.
Az Intézmény Szew ezeti é s Mfü ö đé s i S zabál y zatźú az intézményv ezetó adj a ki
az onkorm ány zat jőv źůlagy ásźtv a|.

1.1. Az Intézmény megnevezése, Iegfontosabb adatai

Megnevezése : Józsefr aľosi Szociális Szol gáltató és Gyeľmekj óléti Központ

Rtividített megnevezése : JSzSzGyK
Székhelye: 1 08 1 Budapest, Népszíĺlhźz ll.22.
Levelezési címe : 1 08 1 Budapest, Népszínhźz u.22.
Telefonszáma: 333 -058f; Fax száma: 210-932|
E-mail címe : info@jszszgyt.hu
Létrehozásráľól ľende|kęző hatáĺozat: Budapest VIII. keľület Józsefuarosi
onkormanyzatKépviselő.testiiletének 99l20l 1. (ilI.03.) szźrrlllhatározata.
Az alapítźts időpontja: 20|1. május 01. nap (2014. januĺáľ 07. napjátőI az
elnevezése Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kdzpont_ra
módosult)
Alapító okirat szźmta, kelte: N250l20I5.,2016. februaĺ 10.

Alapító Szerve: Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefraľosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete ( 1 082 Budapest, Baľoss ll. 63 -67 .)

1.2. Az Intézmény azonosító adatai

Törzskönyvi azonosító szźlma: 7 91 452
Statisztikai számj ele : 1 57 9 I 4 5 4 -8899 -322 -0 I

Adőigazgatási szěmla: I 57 9 | 45 4 -2- 42
Bankszáml a szźtľ"ĺla 1 04 03 3 8 7-00 0 2 8 6 1 1 -0 000000 0

Alkalmazott jelzései:

BéLyegzo: k<irbélyegző, melynek külső körfelirata:
Józsefu árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Kĺizpont
Az íntézméĺy szewezeti egységei źt|tal használt további bé|yegzőkęt az
Iratkezelési SzabáIyzat mellékletét képező bé|yegző nyilvantaľtás tartalmazza.

Azintézmény fenntaľtója és feltigyeleti szerve: Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuiáľosi onkoľmĺányzatKepviselő-testĹilete (1082 Budapest, Baĺoss u. 63-
67.)
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1.3. Az Intézmény íIletékessége

Az iĺxézłnény a hatáskörébe tartoző, jogszabáIyban meghatźlrozot1 szociális
a|apszolgáltatás,gyeľmekjó|étialape||átástevékenységeitvalamintszakellátás
keretében időskoruak átmeneti el|átásźt illetékességi teriiletén |átja e|.

Illetékessége:
- Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat közigazgatősi

terĹilete.
- Belváľos-Lipófuaros Budapest Főváros V. keriilet onkoľmányzat

kö zígazgatási teľĹilete.
A Képviselő-testiilet I43l20I2. (IV.19.) számíhatározataalapjánhatfuozott
iďóre 2012. május 01. napjától'2017. április 30. napjáig megktitött ellátási
szerzőďés szerint a Belvaros-Lipótvrĺľos Budapest Fővaľos V. kerület
onkoľmanyzat kozigazgatási teľĹilete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyeľmekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozźsa _ azon
beliil gyeľmekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetébęn, valamint a
szabad ferőhelyek terhérę további V. kerĹileti gyermek fogadása.

- Budapest VI. kerület Terénátos onkormrínyzatkozigazgatási teriilete.
A Képviselő-testĹilet 36212012. CX.18.) szfurÍlhatźrozata a|apjanhatérozott
időre 2012. novembeľ 01. napjátő| 2017. október 3l. napjáig megkötĺitt
ellátási szerzőđés szerint a Budapest Főviíľos VI. kerület Terézvĺĺľos
onkormanyzat kozigazgatási teľĹilete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyeľmekjóléti alapellźńźs, gyermekek átmeneti gondozźsa _ azon
belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a
szabad' ferőhelyek teľhére további VI. kerĹileti gyeľmek fogadása.

- Budapest Főváros II. kerületi onkoľmanyzat kozigazgatási terĹilete.
A Képviselő-testiilet 991201-4. (V.l4.) száműhatározataa|apjánz}l4,június
0|. napjátőIhatźrozatlan időtaľtamľa megkđtött ellátási szerzodés szerint a
Budapest Fővaros II. kerĹileti onkormźnyzat kozigazgatási teľülete,
személyes gonđoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape|Iétás,
gyermekek átmeneti gondozása _ azorl belül gyermekek átmeneti otthona 1

ferőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további II.
keľületi gyeľmek fogadása.
A Képviselő-testiilet 30912006. (vI.29.) szźlmű hatttrozata alapjźn
fogyatékosok nappali e||źtása tźtrgyaban hatźtĺozatlan, idejű megállapodást
kötött Budapest Főváros II. Keriilet Önkoľmĺĺnyzatźtval 2006. januríĺ 01
ĺapjátő| 1 fő II. kerĹileti lakóhellyel ľendelkező személy nappali ellátásanak
biztosítása érdekében.

- Budapest Főváľos IX. kerület Ferencváros onkormányzat kilzígazgatási
teľiilete.
A Képviselő-testĹilet 373l20II. (IX.l5.) szźlrĺÍt hatźrozata a|apján
fogyatékosok nappali ellátása tárgyában hatźtrozat|arl idejű megállapodást
kötött Budapest Főváros IX. keriilet Ferencvaľos onkoľmányz atával' 2011.
októbeľ 01. napjátó| 2 fő, valamint a Képviselő-testiilet 386120|3. (X.16.)
szźlmű hatfuozatában foglaltak a|apjźn módosított szerződés szerint 2014.
januaľ 01. napjátóltovábbi 1 fő IX. kertileti lakóhellyel rendelkező személy
nappali ellátásanak biztositásźtra.

{o'v zn/'t/ /4
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A Józsefurĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ önálló jogi
személyiséggel ľendelkező kĺiltségvetési szerv (a továbbiakban:
JSzSzGyIíintézmény).

A JSzSzGyK önkormiĺnyzati ktiltségvetési intézmény. Az iĺténrléĺy
fenntaľtásaľól a Budapest Fővrĺľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmányzat
gondoskodik.

Az intézmény élén a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi
Önkormányzat Képviselő-testülete áItaI 5 év hatźrozott időľe megbízott
intézményvezető á||.

Az intézmény képviseletére, a kiadmĺínyozási jogk<iľ gyakorlására,
utalvtnyozásľa és szerzódésen vďó ktitelezettségvállalásra az íĺtézményvezető
jogosult.

Az intézménynél foglalkoztatott a|kalmazottak k<jzalkalmazottijogviszonyban
állnak. IlletményĹikľe és egyéb juttatásailľa a köza|kalmazottak jogállásáról
szőIő 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell a|ka|maznl.

Az dgazatí jogszabólyban meghatdrozott munkaruha és közlekeďés költségét,
valamint védőruhdzatot az íntézmény biztosí,tja a költségvetésbe elfogadott
keľetösszegben, a juttatdsok feltételeÍt az intézmény kiilijn szabdlyzatban
szabúlyoua.

1.5. Telephelyek

- 1089 Budapest, Kőľis u. 35. (Család- és Gyeľmekjóléti Központ)
- 1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I.4. (Gyeľmekek Atmeneti otthona)
- 1086 Budapest, Magdolna v 43. (raktaĺ)
- 1089 Budapest, Saľkany u. 14. fsz.|. (Kĺízislakás)
- 1083 Budapest,Illés u. 18. fsz.8. (Kľízislakás)
- 1086 Budapest, Karácsony S.u.22.I.22. (Ikizislakás)
- 1089 Budapest, Kőris u. la I.9. (Kĺízislakás)
- 1089 Budapest, orczy ift 4I. (Hazi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés)
- 1089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgó Idősek l(ubja)
- 1081 Budapest, II. Janos Pá| pápatér |7. (Ciklámen Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg otthon Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Baross u' 109. (oszikék Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 4. (Reménysugaľ Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. (Eľtelmi FogyatékosokNapk<izi otthona)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 12. (Mátyás Klub _ Szenvedélybetegek nappali

ellátása)
- 1087 Budapest, Keľepesi ift Z9la(Ezüstfenyő Gondozóhźn, Je|zorendszeres

hazi segítségnyujtás)
- l081 Budapest, Magdolna u.43. (Népkonyha)
- 1086 Budapest, DaÍkó u. 16. (Irlon-pľofit funkció)
- 1086 Budapest, Dobozi u.23. (Családfejlesztési szolgźůtatás, Lakossági

tanácsadás' Inteĺuiv Családmegtartó Szolgáltatás)
- 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13. (Közösségi mosoda)
- 1084 Budapest, Déri Miksa v 3. fsz.4. (LELEK-Pont iroda)
- 1086 Budapest, Koszorú u.4-6. (LELEK-HďII.)
- 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. (Családos Kĺizöjségi Szállás)
- 1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-11. fsz.1. (luká.'' LELEK szá||ás)
- 1084 Budapest, József u. 57. fsz.Z. (lakás, LELEK szźilás)
- 1084 Budapest' József u. 59. fsz,4. (lakás, LELEK szá||ás)
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1081 Budapest, Vay ĺaamu. 4. I. em.22. (lakás, LÉLEK szállás)
1081 Budapest, Vay Áa.ĺm u. 6. fsz. 9. (lakás, LÉLEK szállás)
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I. ęm,2l.'(lakás, rÉrBr szállás)
1089 Budapest, Kőris v 4lAfsz.l. (lakás, LELEK szá||ás)
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.!3. (lakás, rÉrpr szá||ás)
1082 Budapest, Kisfaludy u. l0-12. I. em. 18. (lakás, LELEK szállás)
1086 Budapest, Lujza u.34. felemelet 16. (lakás, rÉrBr szállás)
1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em. 20. (lakás, LELEK szá||ás)
1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet 1. (lakás,,LELEK szálLás)
1089 Budapest, Dugonics u. 16. I. em.17. (lakás, LELEK szállás)
1089 Budapest, Kálváľia u. 10/b I. em.18. (lakás, LELEK szállás)
1 089 Budapest, Kálvári a u. 26. fsz. 9 . (lakás, rÉrpr szá||ás)
1086 Budapest, Magdolna u. |2. fsz.2. (|akás,rÉrpr szállás)
1086 Budapest, Magđolna u. 41. fsz.4. (lakás,.LELEK szállás)
1083 Budapest, Tö,mő l, 23lb fsz. 6. (lakás, LELEK szá||ás)
1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz.19. (lakás, LELEK szállás)
1083 Budapest, Ttimő u. 60. fsz. |4. (lakás, LELEK' szállás)
1081 Budapest II. János PáIpápatér 4. Defü Diák Altalĺános Iskola
1083 Budapest, Losonci tér 1. Losonci ľeri Áltďanos Iskola
1084 Budapest, Német u. 14. Budapest VIII. KerĹileti Németh LászIő
Altalanos Iskola
1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3t, Vajda Péter Ének-zenei Általĺános és
Spoľtiskola
1086 Budapest' Bauer Sándor u. 6-8. Lakatos Menyhért Altaliĺnos Iskola és
Gimnĺzium
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két
Tanítási Nyelvű Altalános Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Józsęfuarosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általános Iskola

2. Äz lľľBznĺrÉľy
FELÉPÍľÉsn

FELADATAI, SZERVEZETT

Az íntézmény alaptevékenysé gei :

Szakágazat
Szakágazatszámz

889900 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
84|||7 kormányzati és önkoľmźnyzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgźiataí

TEAOR számz
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A) Ellátandó alaptevékenységek kormźnyzati funkciók szerinti besoľolása:

I0II42 Szenvedélybetegeknappali e|látása

|0I22I Fogyatékossággalélőknappalie||átása /ť,
,/.tl ,/łr ,/'1
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|02025 Időskoruak átmeneti ellátása

102031 Idősek nappali elldtúsa

102026 Demens betegek útmenetí elldtása

102032 Demens betegek nappalí ellótósa

104037 Intézményenkíviiligyermekétkeztetés

104060 A głermekek, Jiatalok és csalúďok életmínőségét
javítlő programok

I040I2 Gyermekek átmeneti ellátása

104042 Csalúd- és gyermekjóléti szolgtźltatúsok

104043 Csglád- és głermekjóléti központ

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
iizemeltetése

107051 Szociális étkeztetés

107052 Hazi segítségnyujtás

107053 Je|zorenďszereshízisegítségnyújtás

041231 Rövid időtaľtamú kcizfoglalkońatás

041233 Hosszabbidőtaľtamúközfoglalkoztatźs

041236 országoskdzfoglalkoztatásípľogram

107070 Menektiltek,befogadottak,oltalmazotiak
ideiglenes ellátása és támogatása

04|232 Staľt-munka program _ Téli közfoglalkońatás

096025 Munkahelyiétkeztetésk<iznevelésiintézményben

096015 Gyeľmekétkeztetéskĺjznęvelésiintézményben

013360 Más szerv részéte végzett péĺlzllgyi-gazdálkodási'
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs

Fenti tevékenységeket az intézmény komplexitásanak megfelelően egymásnak
melléľendę|teĺvégzi.
Azintézmény tevékenysége sorián az onkoľmtnyzat által kötelezően ellátandó
a|ap - és <inként vá||a\t felađatok kĺiztil közremfüödik a teľülethez tartoző
egyének, illetve családok szociális és mentálhigiénés ellátásában (szociális
alapellátás) a családi rendszeľ mfüĺjđési zavarainak megelőzésében, a kialakult
problémak megoldásában (komplex családgondozás).

A gyermekvédęlmi a|apel|átás keľetében binosítja a gyermekek testi, éľtelmi,
érze|mi és eľkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban tcirténő nevelésének
elősegítését, a veszé|yeztetettség megsziintetését valamint a gyermekek
családj ából töľténő kiemelésének a megelő zését.

ĄĘ
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A JSzSzGyK biztosítja a családbólprevenciós céllalkiemelt gyermek e||átását
intézményes keľetek között. (A feladatokat meghatźrozó jogszabályok
jegyzékét az I. sz. melléklet tartalmazza).

Az ĺntézmény tevékenysége során az Önkoľmźnyzat által kĺitelezóen ellźúarĺďő
alap- és szakosított ellátást végez' ezen kívül önként vźi|a\t feladatokat is ellát.

2.1. Az ISzSzGyK szervezetifelépítése, engedéIyezett lětszúma

JSzSzGyK
Székhelye: 108 1 Budapest, Népszínhźz u. 22.
Az intézmény engedélyezett létszáma: 22I fő

Központi irányítás és Gazdasági Szeľvezet

Engedélyezett létszdma: 4 5 Íő

Kłizpontĺ Szeľvezetĺ Erység
l 08 1 Budapest, Népszínház u. 22.
Engedélyezett létszám: 2 fő

Gazdasági Szeľvezet (JSzSzGyK. GSz)
1089 Budapest, Kőris u. 35.
Engedélyzett létszám: l8 fő
Kiiznevelési ĺntézmények étkeztetése
1089 Budapest, Kőris u. 35.
Engedélyezett létszám: 25 fő

Szakmai egvségek telephelvei. nvitva álló helviségei

I. Csalód-ésG}lermeb-ólétiSzolgálat(JSzSzGvK-CsG:lSz)
1081 Budapest, Népszínház u. 22.

Engedélyezett létszáma: 27 fő

il. Család- és Gvermeb-óléti Kt)zpont (JSzSzG}lK-CsGvK)
I089 Budapest, Kőris u' 35.

osszes engedélyezett létszáma: 4I fő

I Jő egłségvezető, intézményvezető helyettes

I/ I . H at ó s ági t ev é ke ny s é gh e z kap c s ol ó dó fe l a dat o k

Engedélyezett létszáma: I4 fő

I/2. Szolgóltatások

Engedélyezett létszáma: 26 Jő

- Speciális szolgóltatások
- Mentólhigiénés csopoľt /ry,Ą{
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ilI.

- Mene ktłlt e kkel/olt ąlmazott akknl fo gl alkozó c s alóds e gítő k
l084 Budapest, Déri Milaa u' 3. fsz.4.

- Népknnyha
1081 Budapest, Magdolna u. 43.

- Hátr ąlékkez e l é s i s zol gáltatás
1089 Budapest, Kőris u. 35.

- Intenzív cs aládmegtartó szolgáltatás
- Iskolai szociális munka
- C s al ódfej l e s zté s i s zol góltatós

1086 Budapest, Doboziu. 23.
- Lakossági tójékoztatás és tanácsądás

1086 Budapest, Dobozi u. 23.
- Koz(össégi)hely és Mosoda

108ő Budapest, Szerdahelyi u. 13.

- FiDo Ifiúsági Kozpont
1089 Budapest, FiDo tér (hrsz: 35388, műkadési helykent)

- Kálvória tér InfoPont és játszótér lôzôsségi-szociólis program,
di álcľnunkn m e nt or ál ós
I089 Budapest, Kálvária tér (működési helyként)

Gveľmekek Átmenetĺ otthona (JSzSzGvK-GvÁO)
1088 Budapest, Szentkiľályi u. 15. I.em.4.

Engeďélyezett létszdm: 9 fő

Kľízislakások:
l089 Budapest, Sarkány u. 14. fsz. |.
1083 Budapest, Illés u. 18. fsz. 8.

1086 Budapest, Kaľácsony S. u.22.I.em.22.
1089 Budapest, Kőris u.4lal.em. 9.

S zo cidlís Szo lgtźltató Kiizp ont és LÉLE K-Pro gľam

osszes engedélyezett létszdma: 9 9 fő

I fő egłség:tezető, intézményvezető hetyettes. LÉLEK-Program
szakrnai vezető

IV/l. Házi seeítséenyúitás és SzocĺáIis étkeztetés (JSzSzGvK.HSz)
1089 Budapest, Orczy ift 41.

Engedélyezett létszám: 35 fő

Szociális étkeztetés telephelyei :

1089 Budapest, Delej u.34.
1081 Budapest, II. Jĺínos PáIpźlpatér 17.

1084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Buđapest, Baross u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1082 Budapest, Kisstáció u. l1.
1084 Budapest, Mátyás tér 12.

IV

.7

Áb

f-+t--r
N



IV/2. Nappalĺ Ellátás (JSzSzGvK.NE)

Engedélyezett létszóm: j I fő

Időskoruak nappali ellátása:
Napľafoľgó Idősek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.
Cik|ámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. Jiános Pźipźtpatér |7.
Víg otthon ldősek K|ubja
1084 Buđapest, Víg u. 18.

Őszikék ldősek Klubja
1082 Budapest, Baľoss u. 109.
Reménysugár ldősek Klubja
1084 Budapest, Mátyás téľ 4.

Éľtelmi fogyatékosok nappali ellátása:
Értelmi Fogyatékosok Napktizĺ otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Szenvedélybetegek nappali ellátása:
Mátyás Klub
1084 Budapest, Mátyás tér 12.

IV/3. Időskoľúak Átmeneti otthona (JSzSzGvK.IÁo)

Engedélyezett létszám: 2I fő

Ezüstfenyő Gondozőhán
1 087 Budapest, Kerepesi u. 29 I a
Je|zőľendszeľes házi segítségnyújtás
1 087 Budapest, Keľepe si u. 29 la

IV/4. LEłEK.Pľoeľam
LELEK-Pont
1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz.4.
ĺÉlĺĺl<.lłez
1086 Budapest, Koszorú u.4-6.
Családos Kiizłisségi Szállás
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5.

Engedélyezett létszám: l1 fő

r,Ér,nx 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 4aĺ,^ u. 4. I.em. 22.
1081 Budapest, Vay Adĺám u. 6. fsz.9.
1084 Budapest, Nagyfuvaľos u. 26.I.em.21.
1089 Budapest, Kőris u.4/Afsz.I.
1089 Budapest, Kőľis u. 11. fsz.|3.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.l8.
1 086 Budap est, Lujza u. 3 4. félemelet 1 6.
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1086 Budapest, Dobozi u. 17 . I.em.fD.
1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.17.
1089 Budapest, Kálvária u. 10/b I'em.18.
1 089 Buđapest, Kálváľi a v 26. fsz.9.
1086 Budapest, Magdolna u. t2. fsz.2.
1086 Budapest, Magdolna u. 41. fsz. .

1083 Budapest, Tömő u.23lb fsz.6.
1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz.I9.
1083 Budapest, Tĺjmő u. 60. fsz.I4.

2.2. Az Intézmény (JSzSzGyK) tevékenységének céIja

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.), a gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásről szóló |997.
évi )C(XI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint Budapest Fővaros VIII. Keľület
Józsefraľosi onkormtnyzat Képviselő-tęstületének a pénzbe|i és teľmészetbeni,
valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi
szabźt|yairől szóló |0l20l5. (m. 01.) önkoľmanyzatirenđeletében meghatiáľozott
feladatok ellátása.

2.2. 1. Csalúd- és GyeľmekjóIéti SzolgúIat fő feladataA szocilźlis munka eszkiizeinek és módszereinek felhaszndlúsúval,
jelzőrendszer míÍködtetésével horuźjórul az eg1łének, a csalúdok, valamint a
kiiliinbtiző köziisségi csoportok szocíális és mentálhigíěnés problémúinak
vagł krízishelyzetíik megsziintetéséhez, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzéséhez, valumint segítséget nyújt az életvezetési képesség
megőrzés éhez, a s zociólÍs kiirny ezet iikhöz való alkalmazko dús hoz'
A szocilÍlis és mentdlhígiénés elldtás kiegészí,téseként a gondozlÍsba vett
személyek ľészéľe az intézmény teľmészetbeni túmogatúst is nyújthat.
A głermekjóléti alapelldtds keretében szervezési, szolglźItatdsí és gondozlÍsi
tevékenységgel bíztosítja a głermekek testí, értelmi, érzelmi és erkiilcsi
fejlődésének, jólétének, a csalddban tiirténő nevelésének elősegí.tését, a
veszélyeztetettség megelőzěsét és a kíalakult veszélyeztetettség megszíintetését,
valamint a głermekek csalúďjóból tiirténő kíemelésének a megeWését.
Hozzltjdrul a gyermek hdtrúnyos és halmozottan hútľdnyos helyzetének

feltórásóhoz és a glermek szocializdciós hátrúnyónak csiikkentésével annak
lekiizdéséhez.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert műíktjdtet a glermek
veszélyeztetettsěgének, ílletve a csalód, a személy krízishelyzetének észlelése
célj dból, a szocidlis s egítőmunka biztosítds a érdekében.

Az intézmény az egyének, csalddok, Jiatalok és glermekek részére
informdciót szolgdltat, tandcsot ad, segítséget nyújt a szocíúlís helyzetíikbdl
adódó hdtrdnyaík csiikkentésében, szabadídős programokat szervez és
közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszeľ valamennyi tagjdval,
önkormúnyzati intézményekkel, mús szeľvekkel, hatóslÍgokkal, valamint civil
szeľvezetekkel.
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2.2.f. Család. és Gyermekjĺítéti Ktĺzpont fő feladata

2.2.2.1. Hatósúgi tevékenységhezkapcsolódófeladatok

A Csaldd- és Gyermekjóléti Kiiqlont elldtja a Gyvt.39. s @14) bekezdése,
40. $-a, 40/A $-a' valamínt az Szt. 64. $-a szeríntifeladatokat.
A glermek veszélyeztetettségének megszíintetése érdekében a csalúd. és
glermekjóIétí szolgdlat dltaldnos feladatain túl o glermekvédelmi
gondoskodlÍs keretébe tartoaí hatósdgí íntézkedésekhez kapcsolódó
feladatokat, a gyermekek védelmére iľúnyuló tevékenységet lút el, amelynek
keretében kezdeményezi a głermek védelembe vételét vagl slűlyosabb foktł
veszélyeztetettség esetén a glermek iďeiglenes hatdlytł elhelyezését, nevelésbe
vételét
Javaslatot készít a csalddi pótlék természetbeníformóban tiirténő nyújtúsdra,
a glermek tankijtelezettsége teljesí.tésének-előmozdításdra. A gldmhatósóg
megkeresésére a csalddi pótlék teľmészetbeni formdban tiiľténő nyújtltsdhoz
kap cs o ló dó pén4felhas zndlás í teľvet kés zít.
Javaslatot tesz a gldmhivatal részére csalúdbafogadds esetén.
Védelembe vett gsłermek esetében elkészíti a gondozúsi-nevelési tervet és
cs ald d g o n ďo zlÍs t v é g ez.

A csalódjúból kíemelt glermek visszahelyezése éľdekében csalddgondozdst
illetve utógondozlÍst végez.
A megelőző pdrtfogdsba vett gyermek bíÍnísmétlésének megelőzěse érdekében
egl iittműíködík a pdrtfogó feliigelői szolgdlattal.

2.2.2.2. Szolgdltatúsok
A szakmai egłség felaďata az íntéunény elldtottjaí szúmdra, valamint a
gl erme k c s alúdb an tij rt én ő n ev e lke dé s én ek e lős e g í,t é s e, v e s 7,é ly e ztetetts é g én e k
megelőzése ěrdekében a gleľmek ígényeinek és sziiksěgleteinek megfelelő
ijndlhí egéni és csoportos speciúlis és egłéb szolglźltatásokat, programokat
nyújt.

Sp eciúlis szo lgdltatós o k :
- utcaí, lakótelepi szocíúlÍs munka
- kapcsolattartdsÍ íiglelet, ennek keľetében ktizvetítőí eljdľdý
- kórhdzí szocílźlis munka biztosítdsa
- gl erme kv é ďe lmi j e lzőr en ds ze r i kés ze nléti s zo lg d l at
- j o gi tój é ko ztat ás ny új tlźs
- cs alúdko nzultlźció, cs alddterdpia, cs alddi dönté s h ouí konferencia

Mentúlhigiénés cs op o rt fő feladata
Az intézmény elldtoujaí szdmdra a pľoblémamegoldúsukat, gondozúsukat,
ellátúsukat elősegítendő mentdlhigíénés, pszichológíai és fejlesztő pedagógiai
s zo l g d ltat ús ny új t ds a.

Menekíilte kke Uo ltalmazottakkal fo glalko aí cs alúds e gítók fő feladata
Az intézmény a menekiiltiigłi hatósúg ókal menekiiltként ýagy
oltalmazottként elismeľt, WII. keriileti illetékességűí személyekkel túrsadalmi
beilleszkeďésiik elősegítése érdekében szocílźlis munkdt végez a 2007. éví
Dffi. tiirvény, valamint e tiirvěny végrehajtdsdról sajló kormdnyrendelet
alapjdn.
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Népkonyhafőfeladata
A Kiizpont a szocilźlis étkeztetést Népkonyhaformdjdban biztosítja azoknak a
szocidlísan rúszorultaknak legalúbb napí egłszeri meleg étkeztetéséről
gondoskodik, akík azt önmaguk, illetve eltartottjuk ľészére nem képesek
bíztosítani koruk, egésaégi lźllapotuk, szenvedéIybetegségíik, illetve
fogyatékossdguk, pszíchidtríai betegs égíik migtt.

Hútľalékkezelés i s zo lg dltatús fő feladata
A Központ a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gonďoskoďdst
nyújtó szocídlis és głermekjóléti ellútlźsok helyi szabályairól saíló
i)nkormúnyzati rendelet alapjún hótralékkezeléshez kapcsolődó szolgóltatdst
nyújt a rdszorulók és jogosultak részére.

Intenzív cs alddmegtartó szolgáltatós fő feladata
onként vdllalt felaďatként az Intenzív Csalddmegtartó Szolgdltatús keretein
beliil szocídlis munkds szakember dltal nyújt segítséget krízíshelyzetben lévő
głermekes csalúdok szúmúľa hatórozott iďeig.

Is ko lai s zociólis munka fő feladata
A köznevelésí íntézménybe jdró gyermeknek, a głeľmek csalúdjónak és a
kij zn ev e l é s i int é zmé ny p e da g ó g us aín a k ny új to tt tdmo g ató s zo l g lźlt atús.

A ISzSzGyK, mínt a Magdolna Negyed Progľam III. pľojektmegvalósító
sleľve7ete, Budapest Jóaefvdľosí onkormdnyzat Képviselő-testĺiletének
250/2015. (XII. 03.). szdmú hatúrozata alapjdn ijnként vdllalt felaďatként
2016. évben fenntartja és biztosí,tja az MNP III. program aldbbi
szolgltltatósait:
- Lakosslźgi ttźjékoztatds és tanócsadús
- Csalddfejlesztésiszolgdltatás
- Ki)z(össégi)hely és Mosoda
- FiDo lljt,isdgi Központ
- Klźlvdría tér InfoPont és jtźtsuítéľ kiiziisségí-szociúlís program,

diúkmunka mentordlds
- Szomszédsági hlź4feliigłelői tevékenység elldtdsa

2.2.3. Gyeľmekek Átmeneti otthonának fő feladata

otthont nyujtó ellátást biztosít az átmeneti gondozásba vett gyeľmekek
szźnnźtta. Segítséget nyujt a veszéIyeztetettség megsztintetéséhez,
mege|ózéséhez, a családban tĺjľténő nevelés elősegítéséhez. A gyeľmekek
e|Iátását telj es könĺen biztosítj a.

A kĺízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget nýjt életvezetéstikhöz,
segít a hajléktalanság megelőzésében és minden tiímogatást megad az oĺáILő
otthon me gteremt éséhez.

2.2.4. Szociális Szotgáltató és LÉLEK-Pľogľam fő feladata
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2.2.4.1.H:ázi Segítségnyújtás és Szociális Etkeztetés fő fe|adata

Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében
biztosítja az oná||ő életvitel fenntartása érdekében szfüséges ellátást, tigy, mint
az a|apveto gonđozási, ápolási feladatok elvégzését; az ĺinálló életvitel
fenntaľtásában, az ellátott és lakókĺiľnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában valő közreműködést; a veszélyhelyzetek kialakulásanak
me gelőzé sében, il letve azok e|hźlrttásź.ŕlan való se gíts é gnyuj tást.
A hází segítségnyújtás igénybevételét mege|ózoen vizsgéiru kell kĺilön
jogszabályban meghatározottak szerint a gondozási sziikségletet. A szolgźitatás
iranti kérelem alapjrĺn a gonďozási szfüséglet vizsgźlata értéke|ő ađat|ap
kitöltésével töľténik, melyet a szakmai vezeto és a haziorvos tĺilt ki.
A hazi segítségnýjtást a szakvéleményben meghataľozott napi gondozási
szfüségletnek megfelelő időtaľtamban, de legfeljebb napi 4 óľában kell
nyújtani.

SzociáIis étkeztetés:
Szociális alapszolgá|tatás keretében biztosítja azon szociálisan rászorultak
részére a legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik koľuk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségfü, szenvedélybetegségfü,
vagy hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltaľtottjaik részére taľtósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
A jogosultság feltételeit a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások
igénybevételéről sző|ő 9l|999. Q{I.24.) SZCSM ľendelet szabá|yozza.
Az étkeztetést főzőhelyekĺől vásarolt étkeztetés útján lehet biztosítani. Ha az
étkeztetésben ľészesülő személy egészségi źi|apota indokolja, a haziorvos
javas|atára' az e||átást igénybevevő részére diétás étkezés biztosításĺĺľa is
lehetőség van.

Az étkeztetés biztosítása igény szeľint:

2.2.4.2. Nappalĺ Ellátás fő feladata

Az Idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévfüet
betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, tinmaguk e||átásźra részben képes személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni taľtózkodásra, taľsas kapcsolatokra, valamint
az alapv etó hi giéni ai szfü s é gletek kielé gíté s ére.
Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, a 18.

életévfüet betöltött szenvedélybetegek részére biĺosít lehetőséget a
napktizbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokľa, valamint az a|apvető higiéniai
szfüségletek kielégítésére, továbbá igéĺy szeľint megszervezí az ellátottak
napk<izbeni étkeĺetését.
Fogyatékos személyek nappalĺ ellátása elsősorban a saját otthonukban é|ő,3.
életévfüet betöltött, ĺinkiszolgálásra részben képes vagy tinellátásra nem képes,
de felügyeletľe szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részéte bizosít
lehetőséget a napkozbeni tartőzkodásra, tarsas kapcsolatokra, valamint az /
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alapvető higiéniai sztikségleteik kielégítéséľe, továbbá igény szerint
megszerve zi az eIIátottak napközbeni étkeztetését.

2.2.4.3. Időskorr'ĺak Átmeneti Ottho na fő feladata
Az ldőskoľrĺak Átmeneti Otthona szakosított szociális ellátás, melyben azok
a 18. életévfüet betöltött személyek láthatóak el, akik egészségi éslvagy
szociális okokból iđőleges segítséggel képesek csak önmagulaól gondoskođni
és ellátásukat a goĺđozőhźn tudja biztosítani. A gondozőhźn részben
ĺinellátásľa képes, rendszeres győgyiĺtézeti kezelést nem igénylő személyek
részére ĺapi 24 órában felügyeletet, ápolást-gondozást biztosít.
Az ellátás iđótarta|ma legfeljebb 1 év, ami indokolt esetben külon
j o gszab áLyban me ghataľ o zottak szerint tovább i 1 éwel me gho s szabbítható.

A je|zőľendszeľes házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetiik míaĹt rászoruló időskoni, valamint fogyatékos
személyek tészérę nyújtott ellátás. Segítségével fenntaľthatók a biztonságos
élewitel feltételei, k'rízishe|yzetben lehetőséget nyíĄt az ellátást igénybevevő
személynél töľténő gyoľs megjelenésľe és segítségnyújtásra. A je|zorcndszeres
hazi segítségnyujtás keretében biztosítani ke|| az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen tcjrténő haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szo|gá|ő probléma megoldása éľdekében
szfüséges azonnali intézkedések megtételét, sztikség esetén további
egészségĹigyi vagy szociális ellátás kezdemény ezését.
A szociális rászorultságot a je|zorendszeres hazi segítségnffitás szo|gá|tatás
igénybevétele esętén vizsgálni kell.
A jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult az egyeďi| é|ő 65 év fęletti személy, az egyedül élő
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes
hźlnartásban éIő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszicŁtlatnai
beteg szemé|y, ha egészségi állapota indokolja a szo|gá|tatás folyamatos
bíztosítását. A súlyos fogyatékosságot a szt. 65lC. $ (5)-(7) bekezdése szeľint,
a pszichiźúriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot a
|0 12006. Q{.II. 27 .) SZMM rendeletben meghatźrozottak szerint kell igazolni.
A jelzőrendszeres hlízi segítségnyújtás segítségével fenntaľthatók a biztonságos
életvitel feltételei, V,ĺizíshe|yzetben lehetőséget ĺy(Ąt az ellátást igénybevevő
személynél tĺjľténő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres
htzi segítségnyŕljtás diszpécseľkĺlzpontja az időskoruak gondozőháza
(,,Ezüstfenyő Gondoz őház,,).

2.2.4.4. r-,nr,nx.Pľo gľam fő feladata

A LÉLEK-Pľogram célja a hajléktatanná vá|ás megelőzése, valamint a már
hajléktalannáváIt emberęk komplex rehabilitációja, reintegráciőja. Megteľemti
a hajléktalan ęmberek taľsadalmi és munkaerő-piaci integrációjĺĺnak esélyét,
valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a
haj léktalanság problém ájanak megoldására.
A programba való bekeľülés illetékességi fęltétele, hogy mindenki azon a
településen veheti igénybe, ahol elveszítętte a lakhatását.

Célja:
- a hajlékta|annáválás megelozése,
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- a hajléktalanságból kivezető út megteľemtése,
- a visszailleszkedés segítése a munka világába (foglalkoztató: Józsefuarosi

Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., i|Iehre lehetőség szeńnt külső foglalkoztató),
- az ĺinálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása,
- a teljes tĺĺľsadalmi rehabilitáció elősegítése,
- az ĺinálló életvitel feltételeinek megteremtése,
- az adőfizetői státusz megteľemtése és megőrzése.

A pľogľam oélcsopoľtj a:

Az egyedtilálló munkaképes emberek kĺlrében a rehabilitációs folyamat
segítségével a nyílt munka-erőpiacon elhelyezkedni, és lakhatásukat önállóan
megtartani képes hajléktalan emberek jelentik a pľoglam célcsopoľtját. A
Józsefuáľosban élő családok közül azok tartoznak a célcsopoľtba, amelyek
gazdaságiIag <inállóak' a gyeľmek neveléséľe alkalmasak, és ľajtuk kívül álló
okból lakhatási knzishe|yzetben vannak. Elhelyezésfü a család újraegyesítését
is jelentheti, amennyiben a gyennekiiket korábban máĺ á|Larri nevelésbe vették,
és az em|ített feltételeknek megfelelnek. Előný élveznek azon csa|ádok' ahol
az egyitt kĺjltöző gyeľmek(ek) életkora legfeljebb 3 év.

2.2.5. Gazdasági Szeľvezet fő fe|adata

A Gazdasági Szeľvezet az ittézsnény, illetve _ a munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjét rogzíto megállapodás szerint _ a hozzá rendelt
költségvetési szervek miikĺidtetéséért, a gazdá|kodás megszervezésééľt és
irźnyitástÉrt, a vagyon haszná|atźwal, védelmével összefüggő feladatok
teljesítéséért, a pénzigyi, számviteli rend betaľtásáért felelős szervezeti egység.

A Gazđasźtgi Szervezet e||átja
a) az intézmény költségvetésének e|őirźnyzatai tekintetében a gazdálkodással,

kĺinywezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b) az intézmény mfüödtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szeĺĺ

vagyongazdálkodása körében a bervhtuással, a vagyon haszná|atával,
haszno sításával, védelmével kapcsolato s feladatokat,

c) az íntézméĺyhez rendelt más költségvetési szerv a) és ha nem
szo|gá|tatás-vásaľlással tciĺénik annak ellátása _ b) pont szerinti feladatait.

d) az onkormányzat tinként váLIaIt felađatként biztosítja a kerületben az á|tala
működtetett kcjznevelési intézmények részéľe a gyógys zerbeszerzést.

A Gazdasági Szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó vá||a|kozői
tevékenysége nincs.
A Gazďasági Szervezet a Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete által
jóvráhagyott keľetszámok alapján á|Iítja össze a mfüödési költségvetést. A
kĺiltségvetés összeállításában közre kell mfü<jđnie az intézmény vezetőknek
(JSzSzGyK, Jőzsefvátosi Egyesített Bĺjlcsődék, Napraforgó Egyesített ovoda),
a}jaze|őirźnyzatf ęIhasznźiálsi jogkĺirtgyakorolja.

A Gazdasági Szewezet feladatai a költségvetés készítésével kapcsolatban:

- a JSzSzGyK éves költségvetésének ĺĺsszeállítása,
- az intézmény vezetője által elkészített éves költségvetések felĺisszesítése

végleges foľmara és továbbítása a feliigyeleti szeruhez.
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3.

A Gazđaságí Szervezęt féléves és éves költségvetési beszámolót készít
mindazon költséghelyek és e|íĺkényzatok fę|hasznźiásaról, melyeknek
p éĺlzligy i nyi lvantart äsát v ezeti.

Mérleg és költségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költséghelyek
és előiľanyzatokfe|hasznáIásaľól, melynek pénziigyi nyilvantaľtásźńvezetí.

Az lľľnznłnľY sZERvEZETÉNEK TAGolópÁsĺ. És
SZEMÉLYI FELTÉľľr,nr

3.1. Központi Szervezeti Egłség

Intézménwezetó | fő
Általanos s zal<rnaiintézménwezető-helvettes l fő

3.2. Szakmai eglségek (telephelyek, nyitva úIIó helyiség) lúsd 2.1.
pontban

Az egyes szakmai terĹiletek felügyeletét ellátó vezetíók a felügyelt tevékenységi
területiik tekintetében részt vesznek a vezetői döntések meghozatalában és
felelősek azok megvalósításáéľt. Ennek érdekében szervezik a feliigyeletfü alá
tartoző szęrvęzęti egység területén folyó munkát. (Az intézmény szervezeti
felépítésénekźtbtájáta2.sz.melléklettarta|mazza).

3.3. Az Intézmény irúnyítúsu

A J S z S zGyK v ezetői me gbízás sal rendelkező ko za|ka|mazottai :

1. Intézményvezetó (magasabb vezető)
2. Gazdaságí Szervezet vezetoje
3. Általános szakmai intézrnényvezető-helyettes
4. Család- és Gyermekjóléti Központ egységvezetoje _ íntézményvezeto-

helyettes
5. Szociális Szolgáltató Kĺizpont es lÉlpr-Progľam egységvezetője _

intézményvezető-helyettes
6. Család- és Gyermekjóléti Szo|gá|at szakmai vezetoje
7. Család- és Gyermekjóléti Ktizpont szakmai vezetője
8. Gyeľmekek Atmeneti otthona szakmai vezetője
9. Hĺázi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetője
10. Nappali Ellátás szakmai vezetője
11. Időskoruak Átmeneti otthona szakmai vęzetoie

Az íntézmény'vezetó a telephelyek vezetői tészére csopoľťvezetőí, vezető
családgondozói, koordinátori, csopoľt koordináton,vezető gondozói megbízást
ađhat.

3.3. 1. Intézményvezető (magasabb v ezető)

1k
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Azintézméĺy egyszemélyi felelős vezetője az Alapítő okiľatban megállapított
feladatkcjrben tinállóan irányitja a JSzSzGyK tevékenységét.
A Képviselő-testĹilet bízza meg, menti fel, az egyéb munkáltatói jogkĺir
gyakorlój a a polgáľmester.
Illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazotti törvény, va|aĺnint az
önkormĺányzat vonatkozó rendelke zéseit kell alkalmazni.

3.3.1.1.Feladat. és hatáskiiľe, fe|előssége
- Felelős az irźnyítása alatt ál1ó szervezet torvényes mfüödéséért, a

j o gszab á|yok betartás áéľt.
- Yezeti és képvise|i az inténrlényt, meghatźlrozza annak szervezeti

felépítését és mfüödési rendjét, biĺosítja a felađatok végrehajtásźůloz
sziikséges feltételrendszereket.

- Jővźhagyja a szewezeti egységek ügyrendjét.
- Inínyítja az intézmény mfüödését' ennek érdekében Iĺtézményvezetői

utasítást ad ki.
- Felügyęli és ellenőrzi a szervezeti egységek, valamint a belső ellenőr

munkáját,vezetőitrendszeľesenbeszámoltatja.
- Biztosítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási

gyakorlatot a szakmai elj aľásrendnek kialakításával.
- Elkészíti az iĺténrlény éves munka- és ellenőrzési tervét, valanint az

éves beszámoló jelentést és a statisztikai ĺisszefoglalót.
- Felelős az adaíĺédelemért.
- Szerzódéseket, egyiittmfüĺĺdési megállapodásokat köthet,

kötelezettségeket vállalhat a hatályos j ogszabźůyi keľetek kĺjzött.

Képviseli azíntézméný más szeľvezetek előtt.

Az intézményvezető sztikség szeľint a gondozási tevékenységekhez
kapcsolódóan külön munkakört létesíthet.

3.3.1.2.Munkáltatói j ogkiiľe

Az iĺtézmény kozaLka|mazottai tekintetében kizárőIagosan gyakoľo|ja az
alábbi munkáltatói j o gokat :

a) kinevezés,
b) felmentés,
c) fegyelmijogkör,
d) vezetői megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói jogkĺirök:
a) kinevezés módosítása,
b) ideiglenes vagy végleges áthe|yezés' kirendelés, áthe|yezés,
c) jutalmazás,
d) tanulmźnyi szerzódés megkcitése,
e) méľlegelési jogkörbe tntoző ťlzetés nélktili távollét engedélyezése,

Đ btintető, szabá|ysértési eljarás kezdeményezése,
g) me gbizási szeruő dé s kĺjtés e, mó do sítása, me gsziintetése,
h) helyettesítési díj, pótlékok megállapítása,
i) illetményelőlegfelvételengedélyezése,
j) szociális tárnogatás odaítélése,

ĺ,lr/y 
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k) munkaidő, munkarend meghatdrozúsa, túlmunka elrenďelés, gěpkocsi
hasznúlat.

Jogosult a szewezeti egységek szakmai vezetoi részére átruháZnL az egyéb
munkáltatói j o gköröket.

3.3.1.3. Helyettesítése

Feladat- és hatáskörét távollétében vagy akađáůyoztatása esetén teljes jogkönel
_ a munkáltatói jogkör gyakorlása, szerzodés, együttműkc'dési megállapodás
kĺitése, illetve kötelezettség vá||alások kivételével - az íntézményvezeto-
helyettesek|árJáke|azintézmény,vezetőutasításaszerint.

3.3.2. Intézményv ezető helyettesek

A JSzSzGyK intézményvezetőjének távollétében, illetve akadá|yoztatása
esetén, a kizźrő|agos munkáltatói jog gyakorlása kivételével, teljes jogkĺinel
helyettesítik az íntézméĺy vezetojét, továbbá folyamatosan ellátják az
intézményvezető á|tal rájuk bízott feladatokat, a közötttik kialakított
munkamegosztás rendje szerint. Egy fo általanos szakmai intézményvezető-
helyettes. Egy fő a Család- és Gyermekjóléti Központ egység, egy fő a
Szociális Szolgáltató Kĺizpont és LELEK-Program egység céloľientált
mfüödéséért, a feladatok zavarta|an e|IźLtásáért, a végzett tevékenység
szakszeľíiségééľt felelős.

3.3.3. Szakmai vezetők

A szakmai v ezetóket az intézményv ezeto bízza me g.

Munkakĺirfüben, szakmai kérdésekben önálló hatáskörbęn intézkęđésre
jogosultak.
Részletes feladataikat a munkakĺiri leírásuk tarta|mazza.
Munkájukľól kĺjzvetlen a JSzSzGyK intézményvezetőjének kötelesek
beszrímolni.
A szakmai vezetők egymással mellérendelt viszonyban állnak. A mfüödéssel
kapcsolatos gazđaságí-pénzügyi feladatok tekintetében a szakmaí vezętók a
gazdasági vezető iľánymutatása szerint kĺjtelesek elj áľni.

3.3.3. 1. Szakmai v ezetők feladatai

felelősek anyagilag és erkölcsíleg a sajút egységeik míĺködéséért, a
végzett szocidlis munka színvonaldért, gazddlkodússal összefiiggő
felaďatokért,
alapvető feladatuk a szociá|is alapszolgáltatások, és szakosított
ellátások szervezése' feltigyelete, e||enőtzése, értékelése,
k<jzremfüödnek a szakmai egységeikb e tartoző munkataľsak munkaköri
lęírásainak elkészítésében,
k<jzľemiiködnek az iĺtézmény SZMSZ-ének, kcjtelezően ęIóírt
szabáIyzataínak, tovźlbbá az iĺtézsnény mfüĺidését segítő egyéb
szabźtIyzatoknak,rendelkezéseknekaze|készítésében,
kapcsolatot taľtanak a tfusíĺtézményekkel, helyi, terĹileti és országos
sza|łnai szervezetekke|, intézményekkel, civil szervezetekkel, keľületi
e gyhźzi s zeľvezetekkel,
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- Budapest Fővaros VIII. kertilet Jőzsefvźros kozigazgatási teriiletén élő
lako sság he|y zetének me gismeré se,

- figyelemmel kíséľik és segítik a gondozásra szorulók el|átását,
- ťrgyelemmel kíséľik a pá|yźnati lehetőségeket, segítik a páIyazatok

elkészítését,
- a szakmai egységeikben a dolgozóknak a munkavégzéshez szfüséges

munkafęltételeket biztosítjak, javaslatot tesmek a szfüséges
fejlesztésekĺe,

- feltigyelik a szakmai előíľások betartását a szakmai egységeikben,
- felelősek a feladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokban kĺjtelezően

előírt dokumentáció meglété ért, vezetésééľt, ellenő rzéséért,
- elősegítik az egyes ellátási formfü kĺiztĺtti rugalmas ćújétrhatőságot,

kiemelt figyelmet fordítanak a prevencióra, ľehabilitáciőra,
. gondoskodnak a szakmai programok megvalósításáĺő|, ezek

felü1vizsgá|atétrő|, aL<fua|izá|ásaról, figyelmet fordítanak a rendszeres
esetmegbeszélésekĺe, sntpewíziőra,

- biztosítj źk. a szak'rlai egységek épületeinek, beľendezéseinek, egyéb
vagyontźrgyainakrendeltetésszeruhaszná|atat.

3.3.3.2. Helyettesítésük

A szakmai vezetők helyettesítéséről a JSzSzGyK intézményvezetóje vagy az
adott egység intézményvezető helyettese gondoskodik.

3.3.4. Telephelyek, nyitva álló helyiség műkiidése

Az egyes szakmai egységek zökkenőmentes napi munkájanak biztosítása
érdekében az intézményvezeto vezető családsegítőket, koordinátorokat,
programfelelősöket, vagy telephely vezetőket nevezhet ki.
A megbízott személyek a JSzSzGyK intézményvezetőjéĺek, valamint a
szakmaiegységvezetoklvezetőkiranyításával|átjźkelfeladataikat.
Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk szabźiy ozza.
Helyettesítésiikről a JSzSzGyK intézményvezetoje, az egyes egységek
egységvezetőj e gondoskodik.

A JSzSzGyK szakmai egységei: |ásdZ.I. pontban felsorolva!

3.3.5. Gazdasági Szew ezet v ezetője

- Felügyeli, iranyítja és ellenőrzi a JSzSzGyK gazdasági szervezetét.
- Kialakítja és mfüödteti a gazdálkodással - így külĺinösen a

kĺjtelezettségvźl|Ia|ás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés ígazo|ása, az
éľvényesítés, utalványozás gyakoľlásĺĺnak módjával, eljaľási és
dokumentációs rész|etszabáIyaiva|, valamint az ezeket végző
személyek kijelölésének rendjével, és az adatszo|gźůtatási feladatok
teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

- Felügyeli a JSzSzGyK éves mfüodési költségvetésének tervezését,
valamint annak vé gĺehaj tását.

- Felügyeli és ellenőrzi az e|ófuányzatokkaltöľténő gazdáIkodást, illetve a
jóvĺáhagyotte|óirányzatonbelülazoperatívgazdá|kodásbonyolítását.

- Felügyeli és ellenőrzi a bankszźtm|a és készpéĺufoľgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleményezi a költségvetési és pénzugyi feladatok l

eLlźĺásźů.rczkapcsolódó belső szabáIyoztrst. ułł/,, Ł?
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- E||átja a JSzSzGyK működési kĺiltségvetésének végrehajtásához
kapcsolódó beszźlmo|ási feladatokat.

- Felügyeli a számviteli feladatok végrehajtásźt, a számviteli
nyilvántartások vezetését.

- Elkészítteti a költségvetési beszámolót.
- Kĺjzremúködik a JSzSzGyK feladatainak eL|źtásźůloz szfüséges

gazdasági, műszaki feltételek biztosításában, a tárgyi eszkĺiztik,
készletek beszerzésében, illetve e célból szolgáltatások
igénybevételében.

- Részt vesz azintézmény üzemeltetésével és a telephelyek mfüödésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.

. Gondoskodik a JSzSzGyK vagyonĺĺnak megóvásaľól, ellenőrzi
rendeltetésszeľű takarékos felhas znźiását.

- Gondoskodik a gazdasźryi műszaki előíľások, ľendelkezések,
jogszabáLyok,JSzSzGyKszabétlyzatokbetartásráľól.

- Gonđoskodik a t:limédelmĹ munka- és balesetvédelmi feladatok
ellátásaról.

- Felügyeli a taryyi eszközök és készletek mozgásával kapcsolatos
bizonylatok készítését és az analitikus nyilvántaľtások vezetésével
kapcsolatosfeladatokat,továbbáa|ę|tźnozásitevékenységet.

- Előkészítí az intézményvezető döntési hatáskörébe tartoző gazdasági,
műszaki ügyeket, intézkedéseket, beszámolókat.

4. A JSzSzGyKsZAKMAI EGYSÉcľrľnK FELADATAI

A JSzSzGyK munkat źrsai koza|kalmazotti j ogviszonyban főállásban, telj es
illetve részmunkaidőben látják el munkakĺiľfüet, feladataikat. A
köza|ka|mazotti jogviszonyÍa az 1992. évi )oilIl. ttirvény ľenđelkezései
irrányadóak. A tandcsadó mankaköľ a 15/1998. (IV30.) NM ľendelet 3. s e)
bekezdés b) pontja szerint a tandcsadó munkakijr munkaviszony vag1ĺ

munkavégzésre irdnyuló egłéb jogvíszony keretében is betijlthető

4.1. Csaldd- és Gveľmekióléti SzolgúIat

4.1.1. Feladata
A Gyvt.39. s és 40. $ alapjdn a głermekek csalódban tijrténő nevelésének
elősegítése, a veszéIyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség
megsziintetése, valamint a głermekek csalddjlźból tijľténő kíemelésének a
megelőzése. Ezen túlmenően kezďeményezí és elősegí.ti u családjdból
prevenciós c éllal kiemelt gl ermekek cs alúďj dnak gondozús ót.

Az Szt. 64. s (1) bekezdése alapjdn csalddsegítést végez a szocidlis vagl
mentdlhigiénés problémúk, illetve egyéb krízishelyzet míatt segítségre szoľuló
személyek, csalddok szlźmdra az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megsziintetése, valamint az életvezetésĺ képesség megőrzése
céljóból.

A s zo cilÍlis s e gítőmunka, c s aldds egí'tés kereté b en bíztosítania kell
a) a szociúlis, életvezetésí és mentdlhigiénés tandcsadúst,
b) az anyagi nehéaégekkel kiizdők szdmdľa a pénzbeli, teľmészetbeni

elldtúsokhoa tovúbbd a szociúlís szolglÍltatdsokhoz való houdjutás
megszervezését,

ys
f--x-.* i

N



c) a csalúdgondo7úst, ígł a családban jelentkező míÍkiidési zavarok, ílletve
konfliktus o k mego ldđs dnak elős egítés ét,

d) köziisségfejlesztő, valamint egłéni és csoportos terápĺás programok
szeľvezését,

e) a tarfuÍs munkanélkiiliek, a Jíatal munkanélkiilíek, az adóssdgteľhekkel
és lakhatdsi problémdkkal kiizdők, a fogłatěkosslźggal élők, a krónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kóbítószer-
problémdval kiizdők, illetve egyéb szocilÍlisan rdszorult személyek és
csalúďtagj aik részére tanócsadús ltytűjtdsdt,

fl a csalddokon beliilí kapcsolaterősítěst szolglźló kiizi)sségépí.tő,
családterdpids, konfliktuskezelő medidciós programokhoz és
szolgtźltatósokhoz, valamínt a nehéz élethelyzetben élő csalddokat segí'tő
s zolg últatás o khoz való ho zzdj utdst.

A szociólis segítőmunka, csalddgondozús keretében végzett tevékenységnek -
a szolgdltatdst ígénybe vevő éľdekében, músok személyÍségi jogainak sérelme
nélkiil - a sziikséges mértékig ki kell terjeďnie az igénybe vevő kiiľnyezetére,
kiiliintjsen csalódjdnak tagj aira.

Veszélveztetettséget, krízishelvzetet észlelő ielzőľendszer mííkiidtetése
A jesyző, tovúbbá a szocíólís, egészségiigłí szolglźltató, intézmény, valamínt a
głermekjóléti szolgdlat, a pdľtfogói feliigyelői és a jogi segítségnyújtóí
szolgúlat jelzi, a túrsadalmí szervezetek, eglhdzak és magónszemélyek
jelezhetik a csalúdsegítést nyújfui szolgtźltaaínak, ůnté7łnénynek, ha segítségre
szoruló csalddról, személyľől szereznek tudomúst.

A j elzőrends zer tagj ai :
- az egésaégíig,li szolgtźltatúst nyújtlík, ígł kiiliiniisen a védőnőí

szolgólat, a hdziorvos, a hdzi głermekorvos,
. a személyes gondoskodlÍst nyújtó szolgltltatók, ígl kiilönösen a csalód.

és glermekjóléti szolgdlatok, a csaldď- és głermekjlílétí ktizpontok,
- a kiiznevelésí íntézmények,
- a ľendőrség,
- az ĺigtésuég,
- a bíľóslźg,
- apórtfogófeliigłelői szolgólat,
- az óldozatsegí.tés és a kúrenyhítésfeladatait elldtó szeľvezetek,
- ű menekiilteket beÍugadó úllomás, a menekiiltek dtmeneti s7dllúsa,
- az eglesťiletek, az alapíndnyok ěs az eglhtźzí jogi személyek,
- a munkaiigyłi hatósltg,
- a javítóíntézet,
. a gleľmekjogi képviselő.

A jelzőľendszer dltal kapott jelzés alapjún a csalódsegítés keretében

feltérképezi az ellótósí teríłleten élő szocídlÍs és mentdlhígiénés problémókkal
kiizdő glermekek, csalúdok, személyek körét, és személyesen felkeľesve
tlźjékoztatja őket a csalódsegítés Szt. 64. $ (4) bekezdésben megjelölt céljdról,
tartalmdról.

Feladata a wermek testi, lelki egészségének, csalóďban tiirténő nevelésének
elősegítése érdekében
- a gyermekí jogokról és a gyermek fejlődését biztosí,tó tdmogatdsokľól való

tltjékoztatás, a támogatúsokhoz való hozztźjutlźs segítése, lcźrrt8
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. a csalddteľvezési, a pszichológiai, ű nevelési, az egésaégíigłí, ü
mentálhigiénés, a jogi, és a kdros szenvedélyek megelőzését céluÍ
t an ác s adós h o z v a llÍ h o zzdj ut ús me g s aerv e7é s e,

- a szocídlis vdlsdghelyzetben lévő vúrandós anya túmogatdsa, segítése,
tandcsadús, valamint a csalúdok dtmeneti otthondban igénybe vehető
elldtlÍshoz vahÍ houúj utús szervezése,

- szabadidős programok szeľvezése,
- hivatalos iigek intézésének segítése.

Feladata a gveľmek veszélveztetettségének megelőzés e érdekěben
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer mííkijdtetése, a nem úllami

szervezetek, valamint a magdnszemélyek részvételének előseýése u
megelőző renďszerben,

- az adott telepiilésen élő glermekek szociúlis helyzetének,
v es zély eztetetts égén ek fo ly amatos ftgłelemmel kís érés e,

- sziikség esetén új ellútdsok bevezetésének kezdeményezése a telepĺilési
iinkormdnyzatnúl,

- a veszélyeztetettséget előidéző okokfeltdrdsa és ezek megoldúsúrajavaslat
készítése,

- a jelzőľendszer tagjaival való egłíittmííködés megszeľvezése,
tevékenys é g íik tjsszeh ango lás a,

- felkérésľe környezettanulmúny készítése,
- évente legaldbb 6 alkalommal szakmakijzi esetmegbeszéIések

megszervezése és lebonyolítása,
- éves głeľmekvéďelmi tandcskozás megszervezése.

F eladata a k íal ak ult v e s zé lv e zte t e tts é g m e g s ziinteté s e é r de ké b e n
- a g/ermekkel és csalúdjdval végzett szocídlís segítőmunkdval a głermek

problémdínak rendezése, ű csalúdban tijrténő műíkijdésí zavarok
ellensúlyozdsa,

- a csalddi konfliktusok megolddsdnak elősegítése, kíilönösen a vdlds, a
gł er me kelh e ly e zé s é s k ap cs o lattartús e s eté b en,

- az egésaégiigli és a szocidlis elldtds kiilijnösen a csalúdsegítő
s zolgáItatús _ v alamint a h atós úgi b eavatkozlźs kezdeměny e7és e,

- a vědelembe vett głermek gondozós-nevelési tervének elkészítése,
csalddgondozúsa,

- javaslat készítése a gleľmek védelembe vételére, csalúdjúból tiirténő
kiemelésére, leendő gondozlźsi helyre vagł annak megvdltoztatdsúra,
egłéb hatóslźgi intézkedésľe.

Tovúbbi feladatai:
- Feltúrja a szocidlis fesziiltségek okait, megelőzésíikľe az eglént illetve a

köziisséget éríntően intervenciókat dolgoz ki és alkalmat
- Közremíĺködik a csalddok kiilső tdmogató rendszerének fejlesztésében, a

csalódokkal kapcsolatban lévő intézmények, tdľsadalmi szervezetek,
e gy e s iilet e k é s e gy h dzí s ze rv e zete k tev é k eny s é g éne k ö s s ze h an g o llźs úb an.

- MentólÍs és szocilÍlis krízisinteľvencíót ldt eL
- Inglenes tanúcsaďói szolgdltatdst közvetít (iogi, pszichohígiai,

életvezetési).
- S zo ciúlís pro b lémaorientúlt cs op o rto kat s zervez, míÍkij dtet.
- Egłének, pdľok, csoportok kapcsolatkésuégének javítdsa éľdekében

ko n zult dció h oz, te r dp ídh o z v aló h o udj utlźs t kö zv e tít.
Felkéré s re infoľmúciót ny új t, kö rny ezettanulmdnyt kés zít.
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Segítséget nyújt ű nevelési, oktatdsi intézmények glermekvédelmí
feladatain a k e lldtlÍs db an.
Felaďatainak hatékony ellútdsa érdekében egyiittmíÍkiidik a Csaldd- és
Gyermekjólétí Központtal, hatósúgokkal, íntézményekkel, tdrsadalmi
szervezetek kel, egł es iiletekkel és egy hlÍzi szervezete kkel.

4.I.2. A Csalúd- és Gyermekjóléti SzolgóIat munkatúrsai
1fő szakmaí vezető
21fő csalddsegí,tő
4 fő szocilźlis segítő
1fő takarító

4. 1. 2. 1. A C s aldd- és Gy erme kj ó léti S zo lg dlat s zakmai v e zetőj én e k fe ladatai

- Felelős az íntézmény múĺkijdéséért, a feladatok zavartalan ellúttźsdért, a
tev é k e ny s é g s zaks ze r íĺs é g é ért.

- Gondoskodík a jogszabdlyok, feliigleletí szervek hatdrozatainak
végrehajtúsúróL

- Az Intézményvezető óltal átruhúzott jogkörben elldtja az íntézmény
képvíseletét.
Az Intézményvezető últal dtruházott jogkörben egliittmíÍktiděsi
megdllapodást ki,t az ellútottakkal.
Esetelemzés eket és tovlźbbképzési lehetőségeket biztosí,t.
Részben gondoskodik a feladatok megolddsónak személyí, túrgyi
fekételeírdl, sziikség szerint kíilső szerv vagł személy kijzremííkijdését kéri
Rendszeres en ellenőrzi a közp ont do lgouíinak tevékenys é géL
Meghatdrozza űz irdnyítdsa ald tartozlÍ dolgoaík munkaidejét,
felaďatkörét, a munkúltatói jogkörök kiiziil a dolgoaík vonatkozúsúban
glakorolja a szabadság, tlźvollét engedélyezésének (kivétel ez glól a JÍzetés
nélkiili szabaďsóg engedélyezése), tlűlóľa elľendelésének, belső
h ely ettes ítés s zabdly o zds únak j ogkt)reit.
Irdnyítja, szervezi és ellenőrzi a dolgozlík mankdját.
A dolgoaík munkújáról mínden évben írósbelí éľtékelést készí.t melyet
ismertet az érintett munkatúrsakkal is.
Megszervezi az éves szakmai tanócskozdst.
Gondos ko dík az éves j elzőrendszerí íntézkedés i terv elkészítés érdl.
S,zakmaközi megbeszélést szeľvez, évente legalúbb hat alkalommal.
Evente legaldbb két alkalommal dtfogó szakmai és statisztikai beszdmolót
készít u kiiliin meghatdrozott irdnyelvek és előírdsok szerínt.
Ellenőrzí az intézmény és az ott dolgouí munkatúrsak vonatkozlźsúban a
mun kav é ďe lmi- é s t íĺzv ě de Imi s zab úly o k b etartós lÍt.

Kezďeményezhetí új munkakłir létesítését egles szakproblémók
me g o l d lźs dra (p l. lo g op é d us, s zo c ío ló g us, p s zic h o ló g us).
Kijel?)lés alapjún elldtja a szakmaí teljesí.tésígazoldst, sajdt szakmai
egłsége tekíntetěben.
Szakmai egłségében engedélyezi a szabadságot, gondoskodik a
helyettesítésről.
Igvaslatot tesz & szakmai egłségében dolgoaík béremelésével és
j utalmazds dval kap cs o latos kéľdés ekb en. Kezďe mé nyezheti a hatús kii réb e
tartouÍ dolgoaí k kitiintetés ét.

Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek uz érintett
alkalmazottak fe gł e lmi fe lelőss égre vonds a iigy é b en.

t'
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4. 1. 2. 3. A cs aldds eýő fe ladataí

- Ügłeleti időben fogadja és meghallgatja a szolgúlathoz ěrkezőket.
Informúciókat aď, az új igénybe vevőket gondozósba veszL

- Lakókörnyezetében is megismeri az igénybevevőket,feltérképezve szocídlis
kiirnyezetiiket, kapcsolatrendszerĺłket, valós igényeíket és szíikségleteiket.

- Felísmeri, felísmertetí és kezeli a gyermekek érdekeit, jiglelembe véve a
csalódok konfliktusait, azok okaít, és köziisen dolgoadk ki a lehetséges
konfliktusme goldó straté gidt, leh etős é geket.

- Meghatároaa a személyes egłíittműĺködési szĺikségleteket. Rendszeresen
ésfolyamatosan egyiittmí,íködík az eglénekkel, csalddokkal, csoportokkal.

- Az egyiittműĺkiidési stratégilźt írdsbeli szerződés keretében rögzítL
- A hozzőfordulók érdekeit képviśeli, ďe velíik és nem helyettíik olďja meg a

fe lme r iilő p ľ o b lémdk at.
- ElllÍtja az érintettek és hozzútartouíík szociális és lelkí segítségnyújtlÍsót,
- SzocídlÍs vúlsógkezelést (krízisintervenció) végez.
- Teľmészetbení és anyagí túmogatdsokat közvetít.
- Specidlis csoportokat szervez és mííkiidtet.
. Segí.tí a rúszoľulókat saját jogaik és lehetőségeik felísmeľésében,

tudatosítva kiitelezettségeiket js. Eljúr az igénybevevők érdekében,
tdmogatja őket jogaik érvényesí.tésében. Kijzreműĺkijdik a civil tdrsadalom
és a tdrsadalmi nyilvdnossdg szféráj dnak fejlesztésében.

- Egyiittműíktidik a konfliktushelyzetben Iévő személyekkel kapcsolatba
keriilő nevelésí, oktatúsí intézményekkel, munkaĺigli köqlonttal, a
szocidlis igazgatds szervezeteível, egyesiiletekkel, tdrsadalmi
szervezetekkel, alapítv óny o kkal, e gl húzakkal.

- Jgvaslatot tehet a kapcsolódó túrsintézmények igénybevételére.
. Elősegí.ti az ellútott glermekek és csalddjaík csalddtervezési, pszichológíaí,

mentdlhígíénés, pľevencíós és a Gyvt. 40/A. $. últal meghatdro7ott,
valamint az intézmény últal nyújtott tovúbbi szolglÍItatúsokhoz való
hoaújatdsót.

- Tdmogatdst és segítséget nyújt a szocilźlis vtźlslźghelyzetben lévő vúrandós
anydknak, résziikre szukmaí tanócsaddst nyújr Sziikség esetén elősegíti a
Csalódok Átmeneti otthondban igénybe vehető elldtúsokhoz és
s zo lg dltatds o khoz való ho uój utúst.

- Szabadidős programokat szervez.
- Segítĺ a gyúmhatósdg, illetve a głdmhivatal hatósdgi tevékenységét,

résziikre a jogszabdlyban előírt dokumentdciót biztosí.tja, illetve a
törvényes határidőket megtartva végzí tevékenységét.

- Megísmerí azokat a jogszabdlyokat, iigłíntézésí mlídokat, szoklÍsos
eljórdsokat, amelyek lehetővé teszik az eredményes segítést és iiglintézěst.

- Széleskijrííen megismeri a helyí szocíálpolitikai elldtás rendszerét, és
egłiittmí,íködík a kollégóíval, valamint a túrsintézmények, tinkormdnyzat
munkatórsaival.

- Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkújúban.
- Ktizremííködík a Szolgálat munkacsoportjónak munkdjúban, valamint

tovób b kép zés e ken ves z részt.
- A vezető egyéb, az ĺntézmény szakmai míĺkijdésének k?jrébe tartozlí

feladattal is megbízhatj u
- A teľepmunkdjdról munkanaplót készí,t és vezet.

b?.
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- A folyamatban lévő egłéni- és csglódsegítői eseteiről a jogszabdlyi
előírdsoknak és a módszertani alapelveknek megfelelően vezetí afoľgalmi
naplót, a7 esetnaplót (dossziĄ és az íntézményben hasznúlt iigłfél-
nyílvóntaľtósi ľendszert (riigzí.ti az iigyfěl személyí adatait, beszélgetéseik
tartalmdt, a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, feljegłzí
meg|igleléseit, szakmaí elem7éseit, valamint a kliensekkel való
egł ĺittmííkö dés célj ltt, stb.).

. Admínísztrdcíós munkdja sorún adatot szolgóltat a szociális asszísztens

felé a TAI alapú nyílvóntartdshoz.
- Munkdját mindenkor az íntézmény alapdokumentumai, a Közalkalmazottí

Szabólyzat és a Szocilźlis Szakmaí Sziivetség ókal elfogadott Etikai kjdex
Jigelembevéte lével v é gzí.

Munkaformúí:
- Egłéni esetkezelés. Az egléni életfeltételek javítúsa a csalddban és a tdľsas

kapcsolatokban.
- Köztisségí szocídlis munka.
- Szociúlis csoportmunka
- Informdcíós szolglźltatós a lakossúg részére.

A c s aldds e g ítők h eti m un kaíd ej én e k b e o s ztús a :
1 6 óra tigł elet/adminisztrdció
20 óra terepmunka
4 óľa team manka, esetmegbeszélés, szupervízilí

4. 1. 2.4. A szocídlís asszisztens feladatai

. Fogadja az iigłfeleket.
- Meghallgatja a személyeket, felvillÍgosítlźst n!úrt, a pľobléma jellegétől

fiiggően tovlźbbírdnyítj a őket csalúdsegí:tőhöz, vagl tórsszervezethez.
- Kezelí a központi telefont, feljegyzi az tizeneteket, dtaddsukľól

gondoskodik.
- Segítséget nyújt az iigłfelek szdmdra a nyomtatvdnyok kitijltésében.
- Elvégzi az íntézményt felkeľeső szeméIyek ľegisztrúcilíjdt,napi

adminisztrócilís munkdja sordn vezetí a Forgalmi napló személyi
adatrészét, gondoskodik az iigłfélnyilvúntartds napľakész úllapotdról és
ótldthatóslźgúról, végzí a TAJ alapú nyílvdntartóssal kapcsolatos
feladatokat, vezeti az NRSZH últal _ onlíne felíileten _ míÍkijdtetett
nyílvdntartdst.

- A vezető egłéb, az intézměny szakmaí mííkijdésének kijrébe taľtozó

feladattal is me gbízza.
- Ellútja a míÍkiidéssel kapcsolatos iktatdsí, nyilvúntartási,

s zdmít ds t e c h ník ai fe ladat o k aĹ

4.1.3. A Csalúd- és GyermekjóIéti Szolgdlat teamje

A team tagjai a szakmaí vezető, a csoportvezető
csalddsegítők.
A team a szakmai vezető tanúcsadó testiilete.
Ülěseít hetente vagy sziłkség szerint tartja.

csalddsegítő és a
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4.2. Csalúd- és GvermekióIéti Központ

Az egłség vezetését 1fő intězményvezető helyettes ldtja eL

4. 2. 1. Hatós lÍgi tevé kenys égéhez kapcs ollÍdó feladatok
Fő feladata a Gyvt. 39. $ és 40. $ alapjún a gyermekek csalúdban tijľténő
nevelěsének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kíalakult
veszélyeztetettség megszťintetése, valamint a gleľmekek csalddjlźból ti)rténő
kíemelésének a megelőzése. Ezen túlmenően kezďeményezi és elősegíti a
c s al údj d b ó l kíeme lt gy e rme ke k c s ald dj dn a k g o n ďo zlźs út.

E lllÍtj a a v onatkozli j o gszab dlyok dltal előírt utó gondouíi feladato kat.

A 2007. évi LW. törvény, valamint e törvény végrehajtúsdról sailó
301/2007. (XI.9.) Kormdnyľendelet alapjdn 2014. januúr [-től feladata a
menekíiltiigłí hatósdg últal menekiiltként vagł oltalmazottként elismert
személyek túrsadalmi beilleszkeďésének elősegítése, a menekíiltiigli
ll.atósdggal egłíitt.
A menekĺiltiigłi hatósdg az oltalmazott, illetve a menekiłlt kérelméľe
integrúcilís szerzőďést köt az iigłféIlel.
Az integrdciós szeľződésben előírtaknak teljesiilníe kell a meghatdrozottak
szerínt, íg a Csaldd. és Gyermekjólétí Köqlont két családsegítőjének a
feladata, hog ez minél hatékonyabban megvalósuljon a megadott
időszakban.
A Ktizpont munkatdrsdnak segítséget kell nyújtania az iigłfélnek mind
munkakeresésben, óvodába, Ískolóba jelentkezésben, illetve a kiilijnböző
tanuldsí, nyelvtanuldsi lehetőségek megtaldldsdban is. Segí.tséget nyújtanak
tovtźbbtź a civíl, illetve önkormdnyzati szervezetekkel, mankaiigłí központtal,
igény szerint egłhdzakkal való kapcsolatfelvételben is.
Amellett, hogl kiiliinböző szolglÍltatdsokba közvetíti az iigłfelet, a Központ
biztosí.tja résziłkre az Szt. 64.s @ bekezdés a)-g) pontja szerínti csalůdsegítő
szolgdltatásokat Ís.

Feladata a kialakult ves zélveztetetts ég megs zi,łntetés e éľdeké ben
A głermek veszélyeztetettségének megszíintetése érdekében javaslatot tesz
hatősdgi íntézkedésre a glámhivatal részére a głermek véďelembe vételére,
megelőző pdrtfoglźsdra, ĺďeíglenes hatdlytű elhelyezésére, nevelésbe vételére,
csalóďba fogaddsúra, harmadík személynél tijrténő elhelyezésének
kezdeményezésére, csalúdbafogadó gldm kirendelésére, tankijtelezettségének
előmozďítltsdra, gondozdsi helyének megvdltoztatdsdľa, a glermek utdn júľó
c s al ú dí p ó tlé k teľ mé s ze tb e ní fo ľmdb an tij rtén ő ny új ttźs dr a.

Feladata a csalódiából kíemelt weľmek vísszahelvezése érďekében
- a szocíúlís segítőmunka biztosí,tlźsa _ az otthont nyújtó elldtdst ílletve a

terĺileti glermekvédelmi szakszolgúltatúst végző intézménnyel
egliittmííködve a csaldd glermeknevelési kiiriilményeinek
megteľemtéséhez, javítdslÍhoz, a sziilő és a głermek kijzöttí kapcsolat
helyredllítdsdhoz,

- utógondoaí szocídlis munka biztosítdsa - az otthont nyújtó ellútúst, illetve
a terĺileti głermekvédelmi szakszolgdltatdst végző intézménnyel
e gy ĺittmíĺ kij dv e _ a gy e r me k c s aI údj d b a t ij r té n ő vis s zailles zke dés é h ez.

bĘ
l-*tq-*i-

N



Feladata a veszélveztetettséget és krízishelvzetet észlelő ielzőrenďszer
mííköďtetése

Kiépíti és műíködtetí a glermek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszerL
A j elzőr en ds zer tagj ai :
- flz egészségiigli szolgúltatúst nyújtók, ígl kiilöniisen a védőnői

szolgúlat, a húzioľvos, a hdzi gĺermekorvos,
- a személyes gondoskodóst nyújtó szolgóltatók' ígl kiiliinösen a csaldd-

és glermekjóléti szolgdlatok, a csaldd- és głermekjóléti központok,
- g köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az íłgłészség,
- a bírósúg,
- a púrtfogófeliiglelői szolgdlat,
- az óldozatsegítés és a kdrenyhí'tésfeladatait elldtí szervezetek,
- a menekiilteket beÍugadó dllomds, a menekíiltek dtmenetí s7úllósa,
. az egyesiiletek, az alapítvdnyok és az egłhdzi jogi személyek,
- a munkaügli hatóslźg,
- ajavífuíintézet,
- a g/ermekjogi képviselő.

Kíegés zítő w ermeki óléti s zoleóltatds o k
A kiegészítő glermekjóléti szolglźltatdsok a głermekjóléti alapszolgóltatások
mellett biztosítandóak, illetve a Csaldd- és Gyermekjóléti Kiizpont ľészéľe _
jogszabólyban meghatdrozott kľitéríumok megléte esetén kiitele7őek, melyek
az aldbbiak:
- csalódtervezési, pszíchológiai, nevelésí, egésaégiigyí, mentdlhígíénés, jogí

és kdros szenvedélyek megelőzését célzó tanúcsaddsokhoz való hozzlÍjutlÍs
megszervezése ílletve ezek biztosítúsa,

- konfliktuskezelő szolgúltatds (pl. medidcĄ bíztosítúsa vagl az ahhoz vuló
h oadj utds megszervezés e,

- a helyettes sziilőí szolgólat slerve7ése, míÍkiidtetése, a férőhelyek
nyílvúntartdsa,

- felkérésre informúció nyújtdsa, környezettanulmóny késlítése,
- a głermekjogi képviselő munkavégzéséhez szĺikséges helyiségek

biztosítúsa,
- segítségnyújtós a nevelésí, oktatúsi intézmények głermekvédelmi

fe I adata ín ak e lldtás db an,
- tandcsaďdsi szolglźltatúsok: életvezetési, jogi, pszichológíaí,

fej les ztőp e dag ó gíai tandcs adús.

Tovdb bi szolgdltatások és ellútlźsok
- prevenciósfeladatok,
- szocidlís segítőmunka, csalddgondozlźs,
- veszélyeztetett głeľmek elldtúsa, szgkemberhez kiildése, lígłelemmel

kíséľése,
. v e s zé ly e zt et etts é g ľ ől s zó ló j e lzé s e k, fe lj e gy zés e k fo g aďús a,
- a glermekek panaszúnak meghallgatdsa,
- csalúdi konfliktusokban aktív kiizvetítés,
- javaslattétel a głdmhívatal részéľe csalddbafogadás esetén,
- utligondozús,
- útmeneti gondoztÍssal kapcsolatosfeladatok,
- elhelyezésí, védelembe vételífeliilvíagúlati tdrgyaldsokon való ľészvétel,
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4.2.1.l. A Csaldd. és Gyermekjóléti Központ Hatóslźgi tevékenységhez
kapcs oló dó feladato kat elldtó egység munkatdľs ai

1 fő szakmaí vezető
IIfő esetmenedzser / csalddsegítő / tanácsadó
2 fő szocilÍlis asszisztens

Tekíntettel arra, hogł a Csaldd- és Gyermekjólétí Központ és a Csaldd- és
Gyermekjóléti Szolgólat ellótási teľiilete Budapest WII. keriilete, így a
jelzőrendszeri tanúcsadó és ajelzőrendszeľífelelős tevékenységet a Csalúđ- és
Gyermekjóléti Ki)zpont egłik munkatúrsa lútja el.

4.2.1.1.1. A Csalúd- és Gyermekjóléti Központ hatósúgi tevékenységhez kapcsolódó
feladatokat ellútó egys é g s zakmai vezető feladataí

. Felelős a Csgllźd- és Gyermekjóléti Kiirpont felaďatainak zavaľtalan
elldtúsúéľt a tevékenység szakszerűĺségéért.

- Gondoskodik a jogszabólyok betartdsúróI, a feliigłeleti szervek
h atúr o zatain ak v é g r e h aj t ds dr ó l.

- A ISz'SzGyK íntézményvezetője dltal dtruhúzott jogkiirben elldtja az
intě zmé ny k ěpv ís eletét.

- Es etme g bes zé lés eket és tov tźb b képzésí lehetős é ge ket biztosít.
- Részben gondoskodik a felaďatok megoldúsdnak személyi, túľgłi

fekételeiről.
- Rendszeľesen ellenőrzi a Csaldd- és Gyermekjóléti Ki)rpont dolgouÍinak

tevékenysěgét.
- Javaslatot tesz az intézmény tigfeleí ľészére kiftzetendő anyagi juttatdsok,

valamínt a természetbeni aďomdnyok iłgłében a túmogatdsokról suíhj
s zab dlyzatb an fo g laltaknak megfelelően.

- Meghatóroaa az írúnyítdsa ald tartózó ďolgouÍk munkarendjét,
feladatkörét, a munkúltatói jogkörök kijziil a ďolgouík vonatkozúsúban
głakorolja a szabadsóg, tdvollét engedélyezésének (kivétel ez alól a Jizetés
nélkiilí szabadsóg engedélyezése) túlóľa elrendelésének, belső helyettesí,tés
szab dly o zlźs ónak j o gköreít.

- Iľónyítja, szervezi, ellenőľzí a dolgoaík munkdjóL
- A dolgoaík munkújúróI minden évben íľósbeli értékelést készí,t, melyet

ismertet az éríntett munkatdrsakkal ís.
- Evente legalóbb két alkalommal dtfoglí szakmai és statisztikai beszúmollít

készí't a hatólyos jogszabúlyok, irúnyelvek és előíľdsok szeľint.
- Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatdrsuk vonatkozúsdban a

munkavédelmi és tűízvédelmi szabúlyok betartdsút.
- Kíjelölés alapjún ellótja a szakmaí teljesí.tésigazollÍst, sajdt szakmai

egłsége tekíntetében.
- Szakmai egységében engedélyezí a szabadsúgot, gondoskodik a

helyettesítésről.
- Javaslatot tesz a szakmai eglségében dolgoaík béľemelésével és

j utalmazós dv al kap cs o lato s kérdés ekben. Kezdemény ezh eti a hgtlźs kijréb e
tartouí dolgouík kítíintetését.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek űz éľintett
al k almazo ttak fe gł e lmi fe le lős s é g r e v o n ás a iigy é b en.

36\'{
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4.2.1.1.2. Az es etmeneda er / cs aldds egítő / tandcs adó feladatai

t}głeletí ídejében fogaďja az igénybe vevőket és elldtja a sziikséges
ínfo r múcilÍ kk a l é s t an úcs o k kal.
Lakókörnyezetíikben (akásdban, lakóhelyén) megismeri az igénybe
vevőt, csalódtagjaít, a csalddok belső struktúrújót és kiiľnyezeti
feltételeíket
Felismeri, és kezeli a głeľmekek érdekeit, Jiglelembe véve a csalúdok
konfliktusait, ezek megoldúsúra a csalúddal köztjsen stratégiót dolgoz ki,
melyet írdsbeli szerződés keretében rögzí.t.
Meghatúroaa a személyes egliittmíĺköďés kereteit. Renďszeresen és

fo ly amatos an e gł íittłnűíkö dík a cs alúdo kkal.
Egłiittműíkijdík a konfliktus helyzetben lévő személyekkel kapcsolatba
keriilő nevelési, oktatdsi intézményekkel, cívíl szervezetekkel és
egłhúzakkal.
Iavas latot tesz tdrsintézmények igénybevételére.
Elősegí.ti az ellótott glermekek és csalddjaik családterve7ési,
pszichológíai, mentúlhígiénés és prevenciós szolgúltatdsokhoz való
hozzlźjutúslźt,
Tdmogatóst és segítséget nyújt a szocilźlis vlźIslźghelyzetben lévő vúrandós
anyóknak, réyziikre szakmai tandcsaddst nyújt. Sziikség esetén elősegíti a
Csalddok Atmeneti otthonóban ígénybe vehető ellátúsokhoz és
s zo lg dltatds o khoz való hozzlźj utlźst.
S zab adidős pro gramo kat s zerveL
Segí,ti a glámhatóslźg, ill. a gldmhivatal hatósdgi tevékenységét, ľésziikre
a jogszabdlyban előírt dokumentúciót biztosí,tja, illetve o tiirvényes
hatdridőket megtartva végzi tevékenységét.
A Teriileti Gyermekvédelmi Szakszolgdlat felkérésének megfelelően
viagdlj a és feltúrj a az öri) kbe fogadni szdndékouík életkijriilményeit.
Eljúr a csalddok éľdekében, tdmogatja őket jogaik érvényesítésében.
Felměrí elldtottjai kiirében a szociólís és mentúlhigiénés jólétet
veszélyeztető tényezőket, elemzí az udatokat, javaslatot tesz a lehetséges
megolddsokra.
Széleskijríĺen megismerí a helyí szocídlpolitíkai ellútds renďszerét, munka
kapcsolatot épí:t kí az ott dolgouÍkkal.
Megísmeri azokat a jogszabólyokat, iiglíntézési módokat, szokltsos
eljúrdsokat, amelyek lehetővé teszik az eredményes segítést és iiglíntézést.
Közreműĺkijdík az inté zmé ny munkacs oportj ónak (team) tevé kenys égé b en,
tovlÍbbképzéseken vesz ľészt az íntézményvezető óltal meghatdrozott
mlÍdon, ílletve a tovlÍbbképzési tervezet alapjdn.
Egłíittműíködík az adott íntézmény óvodai, illetve iskolaí szocidlÍs munkút
végző szakembereível.
Szakmai tovdbbképzéseken vesz ľészt gz íntézményvezető últal
meghatdrozott mlídon, illetve a tovtźbbképzésí terv alapjdn.
Kapcsolattartúsi iigleletet, ennek keľetében ktjzvetítői eljárdst bíztosít.
Csalódkonzultdcilít, csalúdí diintéshoaí konferencidt szervez és biztosí,t.
Kezdeményezi ű glermek védelembe vételét, stilyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatdlyt,i elhelyezését,
nevelésbe vételét, csalddba fogadásót, haľmadík személynél történő
elhelyezését, csalúdbafogadó gydm kirendelését, tankötelezettséglĺnek
előmozdítds út, go ndozlÍsi he ly éne k me gvóIto ztatús út.



- Védelembe vett głermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési teľvet,
csalúdgondozdst végez

- Javaslatot tesz a csalúdi pótlék természetben tijrténő nyújtúsdra, a
gl ermek tan kłitelezetts égének előmozdítlÍs dru

- A głdmhatósltg megkereséséľe a csalódi pótlék természetbení foľmúban
tiirténő ny újtús ú'hoz kapcsolódó pénzf,elhaszndldsi tervet készít

- Javaslatot tesz megelőző pdrtfogds elrendelésével kapcsolatban,
elrendelés es etén aktívan egł iittműíkii dik a p drtfo gó felíigł előkkel.

. Szakmai tdmogatóst nyújt az elldtlÍsi teriiletén míÍködő csalúd- és
g er me kj ó létí s zo lg ólat s zdmúr a.

- AdmínÍsztrúciós munkdja soľdn adatot szolglÍltat a szocilźlis usszisztens

felé a TAJ alapú nyilvdntartúshoz.

F ela datai a kial a k ult v e s zélv e ztetetts é g me g s ziintet é s e é rd e k é b e n :
- A veszélyeztetettség megsziintetése éľdekében szocilÍlis segítő munka

keľetében a gyermek problémúinak rendezése, a csalddban jelentkező
míikij dési zavaro k ellens úly ozás a

- A csalúďi konfliktusok megolddsúnak elősegítése kíilöniisen a vúlds, a
głermek elhelyezés és a kapcsolattartds esetében.

- Az önkéntesen ígénybe vehető szolgáltatós elutasítúsa esetén hatóslűgi
b eavatkozlźs kezďeménye zés e.

- Indokolt esetben javaslatot tesz a głermek csalddból történő kiemeléséľe,
a leendő gondozdsí helyére, vagl annak megvdltoztatdsúra.

Felgdataí a csalddból kfumelt gvermek visszahelvezése érdekében:
- A csalóďból kiemelt glermek visszahelyezése érdekében szocilźlis segítő

munkdt végez a csalúd głermeknevelési kiiríilményeinek
megteľemtéséhez, javítlźslźhoa a sziilő és a głermek közötti kapcsolat
helyreúllítlźsdhoz.

. Utógondozói szocitźlis munkút, csalódgondozóst végez a g1łermek csalódba
ttj ľténő vis s zah e ly e zé s é h ez.

- A terepmunkdjáról munkanaplót, valamennyi dltola elíndított, ill.
folyamatban lévő alapellútlÍsi, és hatósdgi íntézkedést követő eseteiľől
feljegłzést (dosszié) készít és vezeti a 235/1997. (XII 17.) Korm. ľendelet
előírús a s zerinti, un. Gy eľmekeink Vé delméb en elnevezés űí adatlap okat.

- A dosszíéban írdsban rögzítí az iigyfél személyi adatait, beszélgetéseík
tartalmdt, a kapcsolódó személyek, íntéanények véleményét, feljegyzi
meg1figłeléseit, szakmaí elem7éseit, valamint u kliensekkel való
e g iitt míĺ k ö ď é s c é lj tÍt"

Munkaformdí:
- Egyéni esetkezelés, csalddgondozás
- Kapcsolattartús a hatósúgíjogkiirľel ľendelkező szervezettekkel
- Kapcsolattaľtds a jelzőrenďszer intézményeivel és munkatársaival
- Szocitźlis csoportmunka
- Informúciós szolgóltatús a kliensek és a lakossdg részére

Az es etmeneduer/cs aldds egítő/tanúcsadő heti munkaidej ének beosztúsa:
I 6 ó ra iigy elet/adminís ztrúcilj
20 óľa terepmunka
4 óra team munka, esetmegbeszéIés, szupervízili
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4. 2. I. 1. 3. A j elzőrendszerí tandcs adó/felelős feladatai. koordinóljo az ellátlźsi teriileten műíködő jelzőrendszerek munkdjlŕt,
- szakmai túmogatást nyújt a szakmakiizi megbeszélések, az éves szakmai

tandcskozds szemezéséhez, valamint az éves jelzőrendszerí intézkedésí
teľvek elkészítés éhez és ijsszehangoldsúhoz,

- a csaldd- és gyermekjólětí szolgdlat 9. s O bekezdése szerinti megkeresése
alapjdn segítséget nyújt' sziikség esetén intézkedik,

- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a csalód- és gleľmekjólétí
szolgdlat kijziittí konflíktusok megoldásdban,

- meg b eszélést kezdemény ez a j e lzőľends zerek mííkiidés ével kap cs o latb an,
- a kapcsolatí erőszak és emberkereskedelem dldozatainak segítése

érdekében folyamatos kapcsolatot tart az oľszúgos Krízískezelő és
Információs Telefons zo lg ólattal,

- esetkonfeľencíón vesz részt.

4. 2. 1. 1.4. A szocilźIis gsszisztens feladatai

- Ügłeletí idejét az íntézmény előteľében tölti, fogadja az intézménybe
érkezőket, felvilúgosíttÍst ad ľésziikre.

. Kezeli a telefont,feljeglzi az ĺizeneteket.
- Elllttja az intézmény míĺködésével kapcsolatos gépelési' iktatúsi,

nyilvdntartásí, s zómítástechnikai feladato kat.
- Napí adminisztrócíós munkdja sorún vezetí a forgalmi napló személyi

adatrészét, gondoskodik az íigyfélnyilvántartds napľakész állapotdľól és
dtlóthatósúgdról, végzí a TAr ahpú nyílvdntartással kapcsolatos
feladatokat (vezeti az NRSZH lźltal _ online felíileten _ míikiidtetett
nyilvdntartást).

. A vezető egłéb, az intézmény szakmai mííkijdésének kijrébe tartoaí
fe l adato kkal is me g b ízh atj a.

4.2.I.2. A CsgllÍd- és GyermekjóIéti Központ Hatósltgi tevékenységhez
kapcsolódó feladatokat ellútó egység teamje

- A team tagjaí a csalód- és gyermekjólétí központ hatóslźgi felaďatokat
ellútlÍ szakmai vezetője, a csoportve7ető esetmenedrser-csalódsegítő, az
es etmenedzs eľ-cs aldds egítők és a szo ciólis as szís ztens ek.

- A team a szakmai vezető tgnúcsadó testíilete.
- Üléseit hetente taľtja a szakmaí vezető dltal meghatdľozott ídőpontban.
- A dijntés előkěszítésen kíviil esetmegbeszélőfeladatot is elldĹ

4.2.2. Szolgáltatúsok egység feladatai

A Szolgdltatdsok egség az íIntézmény szakmaí egłségeinek feladataik
eredményesebb elldtúsa, az egłének, gyeľmekek, csalúdok, kiizösségek
életminőségének javítdsa, a szocíólis ľúszoľultsdg enyhítése céljdból tovlźbbi
s zo lg tź ltatds o k at b ízto s ít.

4.2.2.1. SpecióIis szolgdltatdsok
A Család- és Gyermekjóléti Szolgúlatnak, valamínt a Család- és GyermekjóIéti
Központnak a Gyvt.39. $ a 40. $ (2) bekezdése és az Szt. 64. $ (4) bekezdése szerínti //
dltaldnos szolgdltatúsi feladataín túl a gyeľmek csalddban nevelkedésének u,ł,,
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elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a g1łermek
igényeinek és sziikségleteínek megfelelő ijndlló egłéní és csoportos speciális
szolgdltatásokat, programokat ny újt:

- utcai,lakótelepi szocidlis munka szemezése és míÍkiidtetése,
k ap c s o lattartds i iigy ele t s ze rv ezés e é s míÍkö dteté s e,

- kórhdzí szocídlís munka biztosítúsa,
- glermekvédelmi jelzőrendszeri készenlětí szolgúlat szervezése és

mííkijdtetése,
- josi tdjékoztatdsnyújtús,
- pszíchológiai tanúcsadds,
- c s alddko nzultdció, cs alúdterápia, cs alddi dijntés ho uí konferenciu

4.2.2.2. MentúIhigiénéscsoportfeladata
Az intézmény elldtottjaí szúmára a problémamegolddsukat, gondozásukat,
elldtúsukat elősegí.tendő mentúlhigíénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógíaí
s zo l g lźltatós ny új tds a.

4.2.2.3. MenekültekkeVoltalmazottakkal foglalkozó családsegítők
feladata

Az intézmény a menekültiigyi hatóság által menekültként vagy oltalmazottként
elismeľt, VIII. kerületi illetékességű személyekkel taľsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a2007. évi LX)o(. t<irvény, valamint e

törvény végrehajtás árő| sző|ő koľmányrendelet alapj an.

A menekült/oltaIamazott tigyfelekkelfoglalkozó családsegítők heti beosztása:
| 6 őra ügyelet/csopoľtos tájékoztatő/adminisztráció
20 őraterepmunka
4 őr a tearn munka, esetmegbes zéIés, sn,lpervíziő

4.2.2.4. Népkonyha
Az szt. 62. $ (1) bekezdése alapjan a szociális étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a lega|ább napi egyszeľi meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik aŻ. ottnaguk, illetve eltartottjaik tészére taľtósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen életkoruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiźĺtriai betegségfü, szenvedélybetegségĹik, vagy
hajléktalanságuk miatt. Adagsziĺm: 350 fő.

4.2.2.5. HlÍtľalékkezelési szolglźltatds feladata
A hdtralékkezelés feladata a Jóuefvúrosi onkormdnyzat Képviselő-testiiletének a
szocidlís jellegűí tdmogatdsról szóló ľendelete alapjún a hdtralékok kezeléséhez
k ap c s o ló dó s zo lg d lt at d s o k, admínis ztľ lźc ili é s tan úcs adds.
A csoport munkatdrsai fődlldsban, köl,alkalmazotti jogliszony keľetében ldtjdk el
munkgköríikeĹ

A csopoľt munkatdrsai munkaidej ének beosztósa:
16 óľa iigyelet, iigyfélfogadds
20 óra terepmunka
4 óra team munka, esetmegbeszélés, szupervízió

4.2.2.6. IntenzivCsaládmegtartőSzolgáltatás feladata
o*ent vá|Ia|t feladatként az Inteĺuív Családmegtaľtó Szolgá|tatás keretein beliil
szociális munkás szakember á|ta| nyű1t segítséget |<rizishe|yzetben lévő gyerekes
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családok számźľa hatźtrozott ideig. Az inteluív segítség a családok ĺinkéntes
jelentkezése, vállalásai a|apján töľténik, mely feladat ellátása a klasszikus
családgondozói feladatokon tul akĺĺľ napi 24 őrás szolgálatot is jelenthet, melyet a
családsegítő a család kĺjrében tölt.

4.2.2.7. Iskolai szocitilis munkafeladata
onként vdllalt feladatként a köznevelési intézménybe jdró gleľmeknek, a gyermek
csalddjúnak és a kiiznevelési íntézmény peďagógusaínak nyújtott tdmogató
szolgóltatds.

4.2.2.8. A Magdolna Negyed Program III szolgóltatósainakfeladatai
A Magdolna Negleď Pľogram III Tórsadalmi és Gazdasógí alprogľamjainak
fenntartása, az MNP projektek eredményeínek megőrzése, a Tdmogatási
Szeľződésben vdllalt fenntartdsi kötelezettség teljesí,tése keretében az Intézmény
2016. évben az gldbbi szolglÍltatásokat tartjafenn:

4.2.2.8.l. C s aládfej lesztés i szo|gá|tatáls felad ata
Feladata a keľiiletben élő családok belső kohéziőjźnak erősítése és a családtagok
tarsadalmi kompetenciájának egyénľe szabott továbbfej lesztése.
A csopoľt munkataľsai kőrhazi szociális munkát és az adomĺĺnyok gffitése és
széto sztása fel adatokat i s ellátj ak.

4.2.2.8.2. Lakossdgí tújékoztatás és tandcsadús feladata
A munkacsopoľt munkatórsaí elsősorban, mint ki)zösségfejlesztők tevékenykednek.
Főbb feladatuk a lakossltg tdjékoztatdsa, lakossdgi csoportok felkeresése, részletes
tdj é ko zt at ds ny új t ús a az ig é ny b e v eh ető s zo lg últatds o kr ó l.
A csopoľt munkatdrsaí a hdtralékkezeléshez kapcsolódó feladatokat és uz utcai
s zocílźlis munka feladataít is elldtj lík.

4.2.2.8.3. Köz(iisségi)hely és Mosoda feladata
Mosodaí szolglÍItatds nyújtdsa, kiizösségi progromokkal, egléni segítő jellegűí
beszélgetés ekkel kíegészíne.

4.2.2.8.4. FiDo Iljtisdgi Központ feladata
L e gfo nto s ab b cě lj a o ly a n p ro g r amo k, ľ en dezv ény e k, sp o r to l ús i le h et ős é g e k ny új tds a
a helyi głermekek és Jiatalok szúmóľa, ami szabadiďejíik hasznos és egésaéges
eltöltését biztosí.tja (iáték- és sporteszköz-béľlési lehetőséggel). Míndekiizben cél a
Jiatalok mentordlósa ís. Iskolai megkereső munkút, utcai megkereső munkót ís
végeuek a munkatdľsak

4.2.2.8.5. Kdlvdľia tér InfoPont és jdtsuítér köztisségi-szocidlís program,
ďiúkmunka mentordlds

Vús dr o lt s zo lg úkatds dkal e ll dt ott t ev é ke ny s é g.
Az InfoPont szolgúltatds célja a Kdlvória téľ délí oldalón a környéken lakók és az
arra jdrók részéľe lakossógi ínformáció szolgdltatds nyújtása.
A jdtsłítéri szolgúItatús célja a ktirnyéken lakók és az arra jóľók kiiliinbiiző
célcsoportjai suźmúra, az ífttűsdgi, illetve közösségí szocilÍlÍs munka eszkiizeivel
info rmdció s, kö zii s s é gfej l e s ztő é s s zo c íd lis mun ka ko mp lex s zo lg lźltatds ny új t ús a
A didkmunka mentoróIds célja, hogl a résztvevők iľónyí.tott köľiilmények ktiziitt
ismeľkedhessenek meg a munkahelyí követelményekkel, a munka iirijmeivel és
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4. 2. 2. 8. 6. Szoms zé ds úgí h ú4feliiglelői tevékenys ég (meg bízósí szeľződés e k útj dn)

4. 2. 3. A Szolg ltltatús o k egys ég feladatait ellđtó munkatúrs ak

4.2.3.1. SpecióIis szolglźltatdsok
4.2.3.2. Mentdlhigiénés csoport munkatáľsai

1fő pszichológus
1 fő pszichológus (20 órdban)
1fő mentdlhigíénés munkatórs (30 órúban)
1 fő fej les ztő p edagó g us

4.2.3.2.1. A pszicholrígus feladatai
- ügyeleti idejében pszichológiai tanácsadást, konzultációs lehetőséget,

egyéb pszichológiai szo|gźitatást biztosit, az eI|źtott egyének, családok,
csopoľtok köľében szaktudásának és a szakmai előíľásoknak megfelelő
módon,

- heti 15 óľában a Gyeľmekek Átmeneti otthonában látja eI feladatait,
- a Gyermekek Atmeneti otthonában kapcsolatfelvétel az újonnan

bekeriilő gyermekekkel, felméľésiik pszicholó giai szempontból,
- a 3-18 éves koru gyeľmekek magataľtási-, beilleszkedési-,

teljesítménybeli zavarainak vizsgźiata, állapotĺínak véleményezése,
nevelésiikkel kapcsolatos problémák megoldásanak segítése,
tanácsadás,

- szaktanácsokkal segíti az intézmény szakmai feladatot ellátó dolgozóit,
az intézményben beindított csopoľtok munkájában szaktudása szerint
segítséget nffit,

- sztikség esetén tészt vesz esetmegbeszélő csopoľton, illetve
esetkonferenciiín,

- együttmfüĺidik, konzultál közvetlen munkataľsaival, valamint minden
olyan intézménnyel és személlyel, aki segíteni tudja a gyermek
egészséges személyiségfejlődését, kapcsolattaľtás egyéb terápiás illetve
ellátó (iskola, óvoda, stb.) intézménnyel,

- felismeri és felismeľteti a konfliktusokat és ezek okait,
- az ellátottal közĺisen dolgoz ki lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát,

melynek soľán meghatáĺozztů< a személyes együttmfüt!đés keľeteit,
- javaslatot tehet a szolgá|tatások bővítésére, a kapcsolódó és

taľsintézmények igénybevételére,
- szupervíziónveszrészt,
- tevékenységéről feljegyzéseket készít, melyek nem képezik az

esetnapló részét; gondoskođik a dokumentáció adatvédelem
követelményeinek megfelelő órzésérőI és tarolásaról,

- közvetlen felettesę felé információs és besziĺmolási kcitelezettsége van,
- évente legalább két alkalommal szakmai beszrímolót készit,
- munkafoľmái:

o egyéni pszichológiai tanácsadás
o rövid, probléma fokuszú pszichoterápia
o esetmesbeszélő konzultáció az intézmények más

szakenibereivel
o paľ- és családkonzultáció
o kĺízis-tanácsadás
o esetenként nevelési tanácsadás

b,( hL
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o 1.3 alkalmas pszichológiai állapotfelméľés gyermekek vagy
[elnőttek részére, amely a|apjźn az e||źltott továbbiranyíthatő a
megfelelő szakellátást nyújtó intézménybe

o kiilĺinbĺiző tematikájú szülő- illetve gyeľmekcsopoľtok
szervezése és vezetése

4.2.3.2.2. A mentálhigĺénés munkatáľs feladatai
- heti |5 &ábanaz ldőskoruak Atmeneti otthonábarl|átjael feladatait,

o Köteles fe|adatźú ilgy végezłĺ, hogy az Időskoruak Atmeneti
otthonában lakó ellátottak minél nagyobb szźlmban vegyék
i génybe a szo|géitatést.

o Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és
megvalósításában.

o Kĺizremfü oďik az éves gondozási terv elkészítésében.
- ezentulmenően az időskoruak klubjaiban

o egyéni (veszteségek feldolgozása, új élethelyzetben célok
felállítása, gyászmunka segítése, stb.) és csopoľtos
beszélgetések biztosítása,

o segítséget nyujt a gondozottak életvitelében, mentális
problémáik megoldásában, megfelelő szolgźĺItatásba
irányításukban,

o az Időskoruak Klubjaiban a felmerülő konfliktusos helyzetek
oldásanak elősegítése,

o gondozási teľvek a|<tua|izá|źlsrának előse gítése.
- szeľvezési és adminisztrációs feladatok el|átása, a kapcsolóđó

dokumentáció vezetése,
- negyedéves rendszerességgel idősekkel kapcsolatos szakmai

keľekaszta| szewezése szakembereknek, érdeklődőknek,
- az ellátottakat érintő témfüban (az igéĺyek szeľint) vendég előadók

szervezése,
. együttmfüödik és kapcsolatot taľt a teľĹileten mfüödő egészségĹigyi,

szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi intézményekkel, civil
szervezetekkel,

- szakmaimegbeszéléseken, továbbképzéseken résztvesz.
- munkája soľán úgy segít, hogy az ellátott személyisége, habitusa ne

sériiljön.

4.2.3.2.3. A fejlesztő pedagógus feladatai
- A tanulási zavarok okainak feltárása utĺín egyénľe szabottan készíti fel a

gyeľmekeket.
- Elkészíti a kisziĺrt tanulási zavarokkal, részképesség- kieséssel ktizđő

tanulók fo g|alko ztatásanak beo sztását.
- A gyeľmekeket a kialakított munkaľenđ szeľint, a

családsegítőlďesetmenedzseľeVtanácsadók javaslata a|apjén, előre
me ghatźr ozott i dőb en fej le szti.

- Megállapítja a tanulási zavaÍ vagy lemaradás okát. A fejlesztésről tervet
készít minden gyermek esętében.

- A fejlesztési folyamatról haľom havonta írásos szakvéleméný készít,
melyet megkiild az illetékes családsegítőnek / esetmenedzseľnelď
tanácsadónak és átbeszé| a syeÍmek szüleivel.
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A gyermek egyéni képességeinek
vételével tudatosan megszervezi az
eljáľásait.
Rendszeresen konzultál a
esetmenedzserével/ tanácsadójával,
sikerességét.

és sajátosságainak figyelembe
egyéni foglalkozás módszeľeit és

gyeľmek családsegítójéveU
javaslatával segíti a gondozás

4.2.3.3. MenekültekkeVoltalmazottakkalfoglalkozó munkatársak

2 fő csa|áđsegítő

4.2.3.3.Í. MenekültekkeUoltalmazotta|,<ka| foglalkozó családsegítő feladataĺ

- Menekült és oltalmazott ügyfelek esetében a családsegítő
együttmfü<idésének a|apja az ngyféI és a Bevĺĺndorlási Hivatal k<jzött
létľej ött integľációs szerzodés.

- A családsegíto az iĺtegľźrciős szerzódés aLáitását kĺĺvető 30 napon beltil
készíti el a gondozási tervet, melyet megküld a menekülttigyi
hatóságnak.

- A családsegító az integtáciős szerzĺĺdés első hat hónapja alatt legalább
heti egy, majd an, követően legalább havi egy kapcsolattaľtási alkalmat
biztosít, amelyen a menekült és az oltalmazott kĺiteles megjelenni.

- Félévente környezettanulmány, illetve beszámolót készít a gondozási
teľv me gvaló sításĺíról.

- Kĺizremfüödik és összeállítja minden hónap 5. napjáig az illetékes
területen lakóhellyel rendelkező, a Család- és Gyermekjóléti Központtal
integrációs szerzódés a|apjźn kapcsolatot taÍtő, integĺációs
trĺmogatásban ľészesülő menekültek és oltalmazottak számźtt, a
jogszabéiyban meghatźtozotĹ adataik egyidejű feltiintetésével, mely
megküldésľe keľül a megadott hatríridőn bęlül.

4.2.3.4. Népkonyha munkatársai
1 fő szociális segítő
3 fő konyhai kisegítő

4.2.3.4.l. A szociális segítő feladatai
- együttmiĺk<idik az intézmény többi munkatiársával az étkezést

igénybevevők éľdekében,
- felelős a népkonyha mfü<jdéséért, a feladatok szakszeru el|átásáért, a

HACCP betartźsáért,
- gondoskodik atargyifeltételek beszeľzéséľől'
- az intézmény vezetóje felé információs és beszámolási kötelezettsége

van,
- betaľtatj a az igyfe|ekkel aházíręndet.

4.2.3.4.2. A konyhai kisegítő feladatai
- a népkonyha működéséhez szfüséges előkészítő, kiszolgáló és

utómunkfü ellátása,
- heti egy alkalomma| nagýakatítást végez.
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4.2.3.5. Hdtralékkezelési szolgltltatús munkatdrsai
3 fő csalúďsegí.tő

4.2.3.5.1. A csaldďsegítő aki hútralékkezelésselfoglalkozik feladata:. Ügłeleti iďejében fogadja és meghallgatja a Központhoz érkezőket.
Tlźj ékoztatj a az adóst az adóssógkezelés formúiról, fekételeiľtÍl.

- Az adós houdjdrulúsával megvi,zsgdlja az adlís húztaľtósónak
gazddlkodúsát, jizetési kapacítósút és késaégét, ěs ennek alapjdn
javaslatot tesz az adóss dgkezelési szolgdltatds ba ttirténő bevonúsrn

- Meghatúrozza a személyes egłĺittmííkiidési sziikségleteket, az adóssóg
ľendezés éne k feltételeirdl az adóss al írósos megdllapodúst köt.

. A hdtralékkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és
legaldbb havonta egl személyes taldlkozds litjdn folyamatosan
ftglelemmel kíséri az adóssdgkezelési megúllapodlźsban foglaltak
betartósát.

- Lakókörnyezetében is megísmerí a kliensei csalddjúnak tagjait, a
c s alúdo k b e ls ő s tr ukt úr dj út, a kö rny e zeti fe ltéte I e ík eĹ
Sziikség esetén egłíittműĺködik az adósokkal kapcsolatba keriilő
munkaiig1li központtal, a szocilźlis ígazgatds szervezeteível,
eglesĺiletekkel, tdľsadalmi szervezetekkel, alapítvúnyokkal,
egłhózakkal.
Sziikség esetén kezdeményezi a hótralékkezelési tómogatúsra
vonatkoaí diintés mó dosítlźs út.
Javaslatot tehet a kapcsolódó és túrsíntézmények ígénybevételéľe.
Eljdr az egłének, csalddok érdekében, tómogatja őket jogaik
érvényesí'tésében.
Szélesköľííen megismerí a helyi szocídlpolitikai ellótás rendsleľét,
munkakapcsolatot épí,t ki az adott dolgoaíkkal.
Megismeri és alkalmazza azokat a jogszabdlyokaĄ iigłíntézésí
módokat, szokdsos eljúrdsokat, amelyek lehetővé teszík az eredményes
segítést és iiglíntézést.
Részt vesz a pľoblémamegoldó csoportok munkójdban.
Közremíĺködik a Csaldd- és Gyeľmekjólétí Köqont
mun k ac s op o rtj dn ak (te am é s s zup eľvízíó) mun k dj ób an.
Szakmaí tovlÍbbképzéseken vesz részt.
A terepmunkdľól munkanaplót, a folyamatban levő eseteíről
feljegłzést (dosszié) készí.t és ve7et, naprakész óllapotban.
A dossziéban írásban ľiigzí.ti az iigyfél személyí adatait, beszélgetéseik
tartalmót, a kapcs ollí dó személy ek, íntézmény e k v élemény ét, felj eg zi
megftgleléseit, szakmaí elemzéseit, valamint a kliensekkel való
egłíittmíĺködés céljdt és módjót (formdjdt).
Fo g a dj a é s me g h all g atj a a Kti zp o nth o z é ľ k e zők et, fe lvilóg o s ítást ny új t,
a p r o b léma j elle g ét ĺÍl fiig g őe n tov db b íľ dnyítj a ők e t.

Segí,tséget nyújt az iigłfelek szdmdra a nyomtatvdnyok kitöltésében.
Sziikség szerint a hdtralékkezelési programban részt vevő iigfelekľől
statÍs ztíkaí kimutgtlźst kés zíl.
A hótralékkezelési tandcsaďó ezen feliil elvégzi míndazokat a
teendőket, amelyeket a jogszabály, az SzIuISz, a hútralékkezelěsről
saíló iinkormdnyzatí rendelet a munkaköľébe utal.
Munkújút mindenkor a Szocídlís Szakmai Szövetség últal elfogadott
Etikai Kódex Jigłelembevételével végzí.
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4.2.3.6. IntenzívCsaládmegtartőSzolgáltatásmunkatáľsai
2 fó családsegítő

4.2.3.6.1. A családsegítő aki lz Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás
keľeteiben dolgozik feladatai:
Az áůtalénos családsegítői feladatokon tul
- Részt vesz aszolgáItatást igénylő családok kiválasztási folyamatában.
- A kiválasztott családok gondozása, a családokkal egyeztetett

időpontban, a család szĹikségleteihez alkalmazkodva, rugalmas
időtaľtamban, je||emzően a család kĺiľnyezetében, megállapođott célok
érdekében.
Egyéni komplex esetkezelést végez szakmai tudása és a szakmai
előíľások betaľtásával.
Kľízis ügyekben eljĺár.
Amennyiben ań. tapaszta|ja, hogy a gyermek(ek) az esetkonferencián
megfogalmazottaknźi súlyosabb veszélyben vannak, azonna| je|ez a
külđőnek valamint a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatnak.
Az esetkezelés mellett, mely a családi-, egyéni-, közösségi
kapcsolatrendszer jav ítésáú szolgáLja, r észt v esz közĺi sségi szociális
munkában, infoľmációközvetítésben.
Esetkonferenciák összehívása és levezetése' a családokkal
megállapodás megkötése.
Esetmenedzselés, szfüség esetén külső szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattaľtás.
EgyĹittmfüc'dik a konfl iktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatban
álló nevelési, oktatási, gyámugyi, egészségügyi, rendészeti és szociális
igazgatási, tars adalmi szerv ezetek munkataľsaival.
Közľemfüödik a hetente 2x2 óľás team-munkában, tésń. vesz
továbbképzéseken, konfeľenciiĺkon.
24 őrás tęlefonos elérhetőséget biztosít a szo|gá|tatást igénybe vevő
családok részére, minden nap, beleértve a pihenő és tinnepnapokat is.
Szupervízió n v esz tészt.
Az eset|ezźnást követő két héten belül esetleirástkészit.

Iskolai szociális munka
Az iskolai szociális munkát ellátó családsegítők kétheti rendszeľességgel
személyesen felkeresik a keľĹiletben lévő általános iskolákat. A munkatĺáľsak
elsődleges fe|adata az intézméĺyek közĺjtti kommunikáció gĺirdülékenyebbé
tétele, a kölcsĺjnĺjs tájékoztatás a jogszabźt|yi vá|tozźtsokĺól, va|ałrĺint az
osztályfőnĺikök naprakész tájékońatása a családsegítők családdal történő
együttmfüödéséről.

4.2.3.8. A Magdolna Negyed Program III szolglÍItatúsainak
munkatúrsai

4. 2. 3. 8. 1. Cs aldďfej les ztés i s zo lglźltatús munkatdľs aí
1fő szocidlis munkds _ koorďindtor (aki egłben a LakosslÍgi tdjékoztatds és

tanúcs adús cs op o rt ko o rdínótori feladatait Ís elldtj a)
1fő szocídlís munkds

4.2.3.7.
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4.2.3.8.I.I. A szocidlis munkds _ koordíndtorfeladatai
Az MNPIII Csalddfejlesztési Munkacsoport dltal gondozott 56 csaldd
utógondozdsi feladatainak elldtdsa megdllapoďús alapjdn, a 2016.
évben u programba csatlakozott csalúdokkal kapcsolatban

- ezen túlmenően koordindlja a Családfejlesztésí szolgdltatús, valamint
a Lakossúgí tújékoztatás és tanócsadás szakmaí teamben dolgoaő
szocíólis munkús kollégdkat, megtervezi az eg|es tevékenységek
iitemezését, irónyítj a, ellenőrzi, adminÍsztrdlj a;

- rendszeresen ellenőrzi a munkacsopoľt tagjai által kijtelezően
v ezet e ndő do k ume ntóció kat.

- Feludatai a természetbeni tómogatdsok biztosítása érdekében:
kapcsolatot épí:t ki és egłiittműíktidík a segítő, túmogató és cívil
szervezetekkel, amelyekkel a rSz"SzGyK megdllapoďást kijtött;
koordindlófeladatot lót el a JSzSzGy munkatőrsaí és az adomdnyouík
között.

- Feladatai a kórhúzi szociólís munka elldtúsóra vonatkozóan
elsődlegesen kooľdíndló feladatok elldtdsa a ISzSzGyK és a kórhóz
kiiz?itt, melynek értelmében fogadja a jelzést és a jelzett esetrdl értesítí
az gdott kijrzetben dolgozó illetékes csaláďsegítőt. Tevékenysěgével
kapcsolatban elldtja a megfelelő adminisztrúcíót.

4. 2. 3. 8. 1. 2. A szociltlis munkás feladatai
- Az MNPIII. Csalúdfejlesztési Munkacsoport últal gondozott 56 csaldd

ufuÍgondozúsi feladatainak ellótdsa megúllapodús alapjdn, a 2016.
évben a programba csatlakozott családokkal kapcsolatban

- Feladatai a teľmészetbeni tómogatúsok biztosítása érdekében:
kapcsolatot épít ki és egíittmíĺkiidík a segítő, túmogató és civil
szeľvezetekkel, amelyekkel o JSzSzGyK megdllapoďúst kiitiitt;
koordindló felaďatot lát el a JSzSzGyK munkatársaí és az
adomónyoaík kijzijtt.

- Feladgtai a kóľhlÍzi szocilźlis munka ellótúsúľa vonatkouían
elsődlegesen kooľdíndló feladatok ellútlÍsu a JSzSzGyK és a kórhdz
között, melynek értelmében fogadja a jelzést és a jelzett esetről ěrtesí'ti
gz adott kijrzetben dolgouí illetékes csalddsegítőt. Tevékenységével
kapcs olatb an e llútj a a megfelelő adminisztrdcilÍt.

4. 2. 3. 8. 2. Lakossdgi tdj ékoztatds és tanúcs adús munkatúrsai
3 fő szocídlís munkós

4. 2. 3. 8. 2. 1. A szocídlís munkús feladatai
- ellútja az MNPIII Tdrsadalmí akcíók megszervezése és Lakossógi

tdjékoztatús és tanúcsadds szakmai munkójúhoz kapcsolódó
utó g o n do zús í fe I aďato kat ;

- a lakóktizösségeket tújékoztatja a JSzSzGyK szolgóltatósaiľól;
- közösségszervezésifeladatokat ldt el;
- felhíuja a lakókat a progrumokban való részvételre, népszeríísíti a

JSaSzGyK renďezvényeit, részt vesz a programok megszervezésében,
meg hirdetés ében, lebo ny o lítds áb an ;

- Feladgtgi a hdtralékkezeléshez kapcsolódóan: ľészt vesz
előkészítőként a JSzSzGyK hdtrulékkezelěst végző csalddsegítő
munkatdrsainak feladataiban; egłiittmííködik a Jóaefvúrosí
Gazddlkodúsi Központ Zrt. munkatdrs aival;

- Felgdgtgi gz utcai szociúlis munka elldtdsóľa vonatkozlőan: /
ďť7
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o felkutatja és eléri a keriiletben az elsősorban veszélyeztetett
głermekeket, Jiatalokat és szúmukra alternatívdt kíndl
s zab a dídej íik eltii kés ér e ;

o munkúja sorón a klienseket/íiglfeleket tartózkodlźsi helyiikön
keresifel, munkaidejének szerves része a terepen eköltött idő;

o felvildgosító programok, szabadidős programok szervezésében
kiizľemííködik;

o munkdjdhoz kapcsolódóan aďminisztratív feladatokat ldt eI.

4.2.3.8.3. Köz(i)sségi)hely és Mosoda munkatdrsaí
1fő szociúlís munkús - koordindtor
1fő segítő munkatdrs

4.2.3.8.3.1. A szocitÍlÍs munkds - koordindtorfeladatai
- sziikség esetén egłéni tandcsadds a mosodaí szolgúkatóst ígénybe

vevő csércsoport tagjaí suÍmúra, amelynek keretében törekszik arra,
hogł felismerje és felismertesse a hozzd foľduló emberek problémdit,
konfliktusait, azok okait és _ a lehetőségekhez méľten _ elősegíti azok
kezelését, megolddsút, ílletve javaslatot tesz
s zo lg dltatós ainak ig ény b evételére ;

- a helyi lakók, lakóközösségek tdjékoztatdsa,
igényb evéte lé re történő felhív ús a ;

- egyéni szocilźlis munka és közösségfejlesztési tudatossúg növelése;
- ezen túlmenően irdnyí.tja a mosodai dolgoaíkat, megtervezí az egyes

tevékenységek íitemezését, irúnyítja, ellenőrzi, aďminÍsztrólja a
kötelezetts é g e k telj esítés ét

4. 2. 3. 8. 3. 2. A mos o daí kis e gítő feladataí
- mosodai szolglźltatds, amelynek célcsoportja a kerťłletben élő

emberek, akiknek szociúlis helyzetíik és/vagł lakhatdsí kiiriilményeik
miatt nem vagl csak nagł nehéaégek úrón megolďható a textíliúk
mosdsa, szúrítúsa.

4.2.3.8.4. FiDo lljt,islźgi Ktizpont munkatdrsaí
1fő szocídlís munkds _ koordindtor
4fő szocidlís munkds

4.2.3.8.4.1. A szocíólis munkós - koordinútorfelaďatai
- részt vesz a FiDo Ijfúsógi Központ tevékenységeinek megtervezésében,

íite me zés é b e n, v é g re h aj tds d b an, e llenőľ zés é b en és admínís ztr úlds d b a ;
- feladata az iftúsdgi szociúlis munka és kiizösségszervezés7
- szíikség esetén egléní és/vagł csoportos tandcsadds a 15-25 éves

pľimer célcsoport tagjai szúmdra, amelynek keľetében törekszik arra,
hogy felismerje és felísmertesse a houú forduló liatalok problémúít,
konfliktusait, azok okait és _ a lehetőségekhez mérten _ előseýi azok
kezelését, megolďlÍsltt, illetve javaslatot tesz társíntézmények
szo lglźltatds ainak ígény b evételér e ;

- feladata a helyi lakóktiztjsségek tdjékoztatdsa, progľamokban való
ľés zvételre tö rténő felhív ós a ;

- ezen túlmenően írdnyítja a szakmai teamben ďolgozó szocilźlis
munkdsokat, a feladat ellútdsóban részt vevő szakembereket,
megtervezi az egyes tevékenységek íitemezésět, irúnyítja, ellenőrzi'

túrsintézmények

a szolglźltatús
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adminisztrdlja a szakmai egłség dltal vúllalt kiitelezettségek
teljesítését.

4. 2. 3. 8.4. 2. A s zocílźlis munkús feladatai
- részt vesz a FiDo Ijfllisógi Kiizpont tevékenységeinek megtervezésében,

iitemezésében, végľehajtdslt.ban, ellenőrzésében és
udmínísztrólásúban;

- feladata az íljtisógi szociális munka és kiiziisségszeľvezés;
- sziikség esetén egléni és/vagl csoportos tandcsadds a 15-25 éves

pľímeľ célcsoport tagjai szómúra, amelynek keľetében törekszik arra,
hog felismeľje és felismertesse a hozzó forduló liatalok problémóít,
konfliktusait, azok okait és _ a lehetőségekhez mérten _ elősegíti azok
kezelését, megoldltsdt, illetve javaslotot tesz tóľsintézmények
s zolgdltatús aínak íg ény bev éte léľe ;

- feladata a helyí lakókiiz?jsségek tdjékoztatósa, programokban való
r é s zv ět elľ e tö ft é n ő fe l h ív ds a.

4.3. Gvermekek Átmeneti otthona

Ellátottak köre: 0 _ 18 éves koľig, egy csopoľtban,12 fo

A Gyermekek Átmeneti otthonábaÍLazacsaládban é1ő gyermek helyezhető el,
aki átmeneti|eg e||átas és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiźnyában
ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszé|yeztetett. Az átmeneti gondozásba vett gyeľmek teljes köni
ellátásra jogosult.

4.3.1. Feladatai

- Segítséget nyújt _ a Gyeľmekjóléti Központtal egyĹittmfüödve _ a gyeľmek
csa|áĄéha töľténő visszatéréséhez.

- Az otthon hozzájáru| az átmeneti gondozásba vett gyeľmek testi, éľtelemi,
érze|mi és erkölcsi fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban történő
nevelésének elősegítéséhez.

- Segítséget nyújt a v eszé|yeztetettség megelőzéséhez, megszĹintetéséhez.

4.3.2. A Gyermekek Átmenet'i otthonának munkatáľsai

1 fő szakmaivezeto
5 fő gyeľmekfelügyelő (ebből 1 fő csecsemő- és kisgyermekgondozó)
1 fő családgondoző
1 fo nevelő
l fő takaľító.konyhai kisegítő szemé|yzet

4.3.2.1.AGyeľmekek Átmeneti otthona szakmaĺ vezetőjének feladatai

- Felelős a Gyermekek Átmeneti otthona feladatainak zavarta|an el|átásáért a
tevékeny sé g szakszerusé gé ért.



- bányítja, szeÍvezí, feltigyeli és ęllenőrzi a Gyeľmekek Átmeneti otthonában
dolgozó gyeľmekfelügyelők, szakgondozók, szociális munkások,
gondozónők és technikai dolgozók tevékenységét.

- Gondoskodik a munkarend elkészítéséről, betaľtásráľól és a helyettesítések
megszervezésérőI.

- Ellenőľzi az elrendelt tulmunka sziikségességét és e|végzését.
- Javaslatot tesz a dolgozók szakmai továbbképzésére és elősegíti annak

megvalósítását.
- A munká|tatői jogkörök köZĹil a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a

szabaďság, távollét engedéIyezésének jogköľeit _ kivétel ez a|ő| a ťlzetés
nélkĹili szabadság engedélyezése.

- E||enőrzi és felügyeli a gyermekek napi és heti rendjének kialakítását.
- Szfüség szerint kapcsolatot tart a teriiletileg illetékes oktatási, nevelési és

képzo' valamint szociális intézmények és szervezetek vezetőivel.
- Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakellátást nyijtó intézményekkel és

más taľsintézményekkel.
- az Intéznényvezető á|ta| átÍvházott jogkĺirben döntést hoz a Gyeľmekek

Átmeneti otthonába töľténő felvételről, az éúmeĺeti gondozás- nevelés
megsziintetéséről, j avaslatot tesz a téľítési díj összegére.

. az Iĺtézményvezető áItaI źúrthź.r;ott jogköľben együttmfüĺidési
megállapodást kĺjt az ellátottakkal

- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak személyi, targyi
feltételeiről.

- A dolgozók munkájaľól minden évben íľásbeli éľtékelést készít, melyet
ismertet az énnteLt munkataľsakkal is.

- Évente legalább két alkalomma| źľĺfogő szakmai és statisztikai beszĺĺmolót
készít a hatályos j ogszabá|yok, irányelvek és előírások szerint.

- Ellenőrzi az íntézsrlény és az ott dolgozó munkatáľsak vonatkozásźlbarl a
munkavédelmi és tiĺzvédelmi szabályok betaĺtását.

- A krízíslakdsokba való bekeríilésről dijntő team munkújában részt vesz.
- Elllźtja a krízislakdsok írúnyítúsút és szakmaifeliigłeletéL
- Kijelölés alapjún elldtja a szakmaí teljesítésigazollűst, sajdt szakmaí

egłsége tekíntetében.
- Szakmai egységěben engedélyezi a szabadsdgot, gonďoskodik a

helyettesítésrőL
- Iavaslatot tesz a szakmai egłségében dolgoaík béľemelésével és

j utalmazús dv al kap cs olatos kéľdés e kben. Kezďemény ezheti a hatás kijľéb e
taľtoaí do lg oai k kitiintetés ét.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az érintett

- 
al k almazo ttak fe gy e lmi fe le lős s é g ľ e v o n ús a iigy é b en.

4.3.2.2. A gyeľm ekfelü ryelő feladatai

- Iyĺunkáját jővźhagyott alapdokumenfumok és jogszabá|y a|apjarl végzi az
Atmenetiotthonvezetőjénekközvętlęnirźlnyításáva|.

- A gyeľmekfelügyelő felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális
fejlődésééľt. Törekednie kell a biztonságos, családias légkör
megteremtéséľe, fenntartásaľa.

- A munkaideje alatt tĺjrtént eseményeket és észrevétęleket az ügyeleti
naplóban is vezeti. Minden ügyeletes gyermekfelügyelőnek tudnia kell a
gyeľmekek hrtozkođási helyét, eltávozásuk és visszaérkezésfü időpontj át.
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- Gonđoskodik aZ otthonban lévő gyeľmekek szakszęru felügyeletéľől,
gondozó, nevelő tevékenységet végez (étkeztetés, ruhájuk tisztćntartása,
takaľítás).
A gyermekek szociális he|yzetét folyamatosan figyelemmel kíséri. A
gyermek panaszát meghallgatja és orvosolja.

- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi napi életfüet, segíti
őket a tanulásban. Támogatja, fejleszti önállóságukat, ĺinismeretfüet,
éľdeklődési köľfüet.

- Fclclős a gyeľmekek szabadidejének hasznos eltĺĺltéséét, ľészĹikre
programokat szervez. A nyáľi táborozásokon kísérő és gyermekgondozói
feladatokat lát el.

- Gondoskodik ahźnirenđbetaľtásaľól.
. Gondoskodik a gyeľmekek k<izintézménybe töľténő eljutásaról, valałrťrĺÍ az

otthonba ttĺľténő visszaérkezéséről. Napktizben a gyeľmekotthonban maľadt
gyermekekkel szakszeríien foglalkozik.

- E|végzí a gyerekek megbetegedésével, ápo|ásával és gyógyszeręzéséve|
kapcsolatos teendőket.

. RendkívĹili esetben, az érvényben lévő Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzat,
valamint jogszabźiy a|apjźn befogadhat gyeľmeket, bekéľheti a szülőktől a
szfüséges dokumentumokat. A felvételről haladéktalanul értesítenie kell a
Gyeľmekek Átmeneti otthonanak szakmai vezetőjét.

- Elősegíti a gyeľmek és a szülő kapcsolattaľtását.
- Baleset, tűz esetén értesíti a mentőket, tlizo|tőkat, éľkezéstikig megteszi a

szfüséges óvintézkedéseket, rendkívĹili esemény tĺjrténése esetén
haladéktalanul éľtesíti a Gyeľmekek Átmeneti otthonĺĺnak szakmai
vezetőjét, illetve a JSzSzGyK intézményvezetojét.

- Amennyiben a beosztása szeľint éjszakás, éber ügyeletet liít el, ellenőľzi a
bejarati kapuk, ablakok, irodahelységzérását a szfüséges éjszakai világítást,
vízcsapok zźttsá'gát.

- A Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetőjének, illetve a JSzSzGyK
intézményvezetőjének utasításiĺĺa kĺiteles rendkívüli esetben munkakĺjrén
kívĹil eső feladatokat is ellátni a gyeľmekek ellátása éľdekében.

- Továbbá:
- A helyiségek higiénés besoľolásának megfeleLően végzi a napi, heti, havi

nagýakaľítást, feľtőtlenítést.
- A gyeľmekek napirendjéhez igazodva végzi a tisztítási, takaľítási

műveleteket.
- Gondoskodik a gyeľmekek ruháinak tisztántartásaľól.
- Fertőtleníti a gyeľmekasztalok, mosdók, wC, szeÍrnyes- és szemetes

tĺĺrolókat.
- Minden nagytakaritás alkalmával lemossa a mosható falľészeket, ajtőkat,

bútorokat, ablakokat.
- Betartja a HACCP kézikönyv előíľásait az éte|kjszo|gá|ásra, az éte|mnadék

kezelésre és mosogatásra vonatkozőan.
- Az előzetes és éves munka-alkalmassági vizsgálaton résztvesz.
- Betartja a munka- és hĺzvédelmi előírásokat.
- A haszná|atra kiadott eszkozilkért, a leltarban |évó tźrgyakért és

ľendelteté s szerű haszn áIatáért fe|e|.
- Je|zi a felszerelés vagy a takarítőeszkĺizök tĺjrését, meghibásodásźtt, az

ezekbó| eredő balesetveszélvt.

4.3.2.3. A csecs emő. és kisryeľm eknevelő. gond ozĺó feladatai /ry
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- Az egészséges kisgyeľmekek, csecsemők testi, lelki, mentális fejlődésének
elősegítése, az aktivitásuk, kreativitásuk fejlesztése szakmai ismeretei
segítségével.

- Szakszeľíien, a helyi pľogramnak és módszertani útmutatókban foglaltaknak
me gfelelő e n gondozza, nevel i, fej le szti a r ábízott ki s gyeľmekeket.

- Abban az esetben, ha az otthonba fogyatékkal é1ő kisgyeľmek kerĹil, a
szakemberek által meghatźlrozott tevékenységeket végzi a gyeľmekkel.

- Vezeti a gyermekekkel kapcsolatos đokumentációt. Éves munkaterv
készítéséberr és végľelrajtásában ak1ívarr ľészt vesz.

- A szülőkkel megfelelő kapcso|atot tart, és igyekszik a gyermek családba
t<jľténő visszahelyezését elősegíteni. Látogatási időben ľendszeresen
beszámol a szülőknek a gyermekkel kapcsolatos eseményekről.
Figyelemmel kíséri a gyeľmek elvitelét, megbeszélt időre való vissza
hozata|źú.

. Tájékoztatja a kĺjzvetlen felettesét a szĹilői magatartásrő|, esetleges
panaszról. - A gyeľmek betegségét jelzi az otthon vezetőjének, megmutatja
a gyeľmeket az otthon orvosának, és követi az utasításait. Szfüség esetén
gondoskodik a gyerm ek, kőrhtľ;i elhelyezéséről.

- Munkáját a HACCP kézikönyvben rögzítettek szerint végzi, ügyel a
higiénés szabályok betartásáĺa. A gyeľmekek játékait tisztźn taĺtja, e|htlritja
a balesetveszé|yt.

4.3.2.4. A családgondozó feladatai

- Felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődésééľt. Munkáját
jóvĺáhagyott alapdokumenfumok alapjtn végzi, a Team és a szakmaí vezetł|
irźnyításźxa|.

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

- Az ügyeleti naplóban a munkaideje a|atl tĺiľtént eseményeket és
észrevételeket vezętí. Ügyeleti idejében fudnia kell a gyeľmekek
Ártőzkođási helyét eltávozásuk és visszatérésfü időpontját.

- A Gyeľmekek Atmeneti otthona mfütidésével kapcsolatos aktuális
iďoľmációkat a naplóban rc gzíti.

- Vezeti a gyermekek zsebpéľa ruha, tanszer nyilvríntaľtó dokumenfumait és
ęrľől k<jteles elszĺímolni.

- Taľtja a kapcsolatot az osztá|yfőnökökkel, óvónőkkel, a gyeľmek sziileivel,
illetve hozzátartozó ival.

- A gyeľmekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi napi életfüet, segíti
oket a tanulásban.

- Tĺímogatja, fejleszti ĺinállóságukat, cinismeretiiket' érdeklődési ktirfüet.
- Gondoskodik a gyermekek szabadidejének hasznos eltĺiltéséről, résztikre

pľogramokat szervez.
- Rendkívüli esetben, az érvényben lévő Szewezetí és Mfü<jdésí Szabá|yzat

szerint felvehet gyeľmeket, bekérheti a szülőktől a szfüséges
dokumentumokat. A felvételről és megbeszéléselaől értesítenie kell a
GyermekekÁtmenetiotthonaszak'naívezetojét.

- Segíti a szülő és gyermek közötti kapcsolattaľtást.
- A Gyeľmekjóléti K<izpont családgondozőjáva| és a szülővel közösen

elkészíti a gondozási és nevelési tervet.
- A szerzőđés megszűnésekor íľásban értesíti a sziikséges intézményeket.
- Baleset, tűz esetén éľtesíti a męntőket, bjizoltőkat, érkezésfüig megteszi a

szfüséges óvintézkedéseket és éľtesíti a Gyeľmekek Atmeneti otthona
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szakmai vezetőjét. Báľmilyen más rendkívüli esemény esetén szintén értesíti
a Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetőjét.

- A Gyeľmekek Átmeneti otthona szakmai vezetőjének utasításĺáľa köteles
rendkívüli esetben munkakörén kívtil eső fęladatokat is ellátĺni a gyeľmekek
e||átása érdekében.

- Taľtja a kapcsolatot az illetékes Gyeľmekjóléti K<ĺzponttallSzo|gźlattal és
más tiĺľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkel és alapítvanyokkal.

- Szponzorokat, támogatókat keres, figyelemmel kíséri apá|yázati kiíľásokat
ésamennyibenazintézméĺyprof iljábaillő,elkészitihozzźtapáLyźnatot.

4.3.2.5. 
^ 

nevelő feladatai

. Felelős a gyeľekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődéséért. Munkáját
jóvĺíhagyott ďapdokumentumok alapjźnvégzi, a Team és a szakmaivezetł!
irźnyításáva|.

- Törekednie kell a biztonságos, családias légköľ megteremtéséľe,
fenntaľtásara.

. Az ügyeleti naplóban a munkaideje a|att történt eseményeket és
észrevételeket vezetí. Ügyeleti idejében tudnia kell a gyeľmekek
tartőzko dás i helyét eltávozásuk é s vi s szatéré sfü időp ontj át.

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

- Vezeti a gyeľmekek zsebpénz, ruha, tarĺszer nyilvantaľtó đokumentumait és
erről kĺiteles elszámolni.

. Tartja a kapcsolatot az osztályfőnököktel, óvónőkkel, a gyeľmek szüleivel,
i l l etve ho zzátartozó ival.

- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezínapi életiiket, segíti
őket a tanulásban.

- Trĺmogatja, fejleszti önállóságukat, ĺinismeretifüet, éľdeklődési köľfüet.
- Gondoskodik a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséről, részĹilľe

pľogramokat szervez.
- A nevelő a gyerekek megbetegedésével, ápolásával és gyógyszerezésével

kapcsolatos teendőket is elvégzi.
- Baleset, ttĺz esetén éľtesíti a mentőket, tlizoLtőkat' érkezésiikig megteszi a

sziikséges óvintézkedéseket és éľtesíti a Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai vezetőjét. Bríľmilyen más rendkívĹili esemény esetén szintén éľtesíti
a Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetőjét.

- A Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetĺijének utasításara köteles
ľendkívüli esetben munkakörén kívül eső feladatokat is ęllátni a gyermekek
e||źtása éľdekében.

- Tartja a kapcsolatot az illetékes Gyeľmekjóléti Kĺizponttal/Szolgźtlatta| és
más tiĺľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkelés alapítvanyokkal.

- Szponzoľokat, tĺímogatókat keres, figyelemmel kíséri a pá|yázatí kiírásokat
ésameruryibenazintézsnénypľofi ljábaillő,elkészítihozzáapá|yźzatot.

4.3.3. A Gyermekek Átmeneti otthona teamje

- A team tagsai: a szak<nai vezeto, a gyeľmekfelügyelők, a pszichológus, a
családgondozó és a nevelő.

- A team a szakmai vezeto tanácsadó tęstiilete.
- Üléseit kéthetente vagy sziikség szerint tartja.
- A dĺjntés ęlőkészítésen kívül esetmęsbeszé|ő fe|aďatot is ellát. /c4ĺ
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4.3.4. Kľízislakások
4.3.4.1.Feladata

- Átmenetileg hajtékt a\annávált családok ľészére lakhatás biaosítása.
- Segítségnyujtás az ott élő családok tészéte autonómiájuk, önmaguk iranti

felelősségfü kialakításabar\ a taĺsadalmi beilleszkedésben, életkorukból,
szociális helyzetfüből adódó hátranyaik cstikkentésében.

- Progľamokkal és tanácsadással hozzźĄérulás a családok élefuiteli
nehézségeinek me gold ásźůloz.

- Segítségnyújtás azon igényeik kialakulásában, hogy a kĺjzĺlsségekben
munkát v é gezzenek é s kö zcj s sé gtudatuk ki alakulj on'

- Jogsegé|yszolgźtlat és pszichológiai tanácsadás mfüĺiđtetése az ott éIok
részére, sziikség szeńnt, ingyenes foľmában.

4.3.4.2.Munkatárs
. a Gyermekek Atmeneti otthonanak családgondozója látjae|a feladatot.
- Tevékenységét közvetlen felettesének, a Gyeľmekek Atmeneti otthona

szal<rnai v ezetőj ének irrányításáv aI v é gzi.

4.4. SzociúIis Szolgdkató és LELEK-Proqľum

Az egység vezetěsét 1 fő intézményvezető helyettes ldtja el, aki eglben a ĺÉĺrr-
Pr o g r am s zakmai v ezetőj e.

4.4.|. H:ázi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés
4.4.1.1.Feladata

Házi segítségnyújtás:
olyan gondozási foľma, amelyben a jogosultnak saját lakókömyezetében kell
az onáI|ő életvitelének fenntartása érdekében sziikségleteinek megfelelően
ellátást biztosítani.
Hrízi segítségny'ujtás keretében kell gondoskodni azo|<tőI a személyekľől, akik
offhonukban önmaguk e|Iátására saját erőből nem képesek és ľóluk nem
gondoskodnak.
A házi segítségnffitás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell külĺjn
jogszabályban meghatarozottak szerint a gondozási sztikségletet. A szolgáltatás
iľĺánti kéľelem alapjan a gondozási szfüséglet vizsgálata értéke|ő ađatlap
kitöltéséveltörténik, melyet a szakmai vezető és a hazioľvos t<jlt ki.
A házi segítségnyújtást a szakvélęményben meghatźrozott napi gondozási
szfüségletnek megfelelő időtartambaĺr, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyujtani.

Többletfeladatként fođtász, pedikrĺľös, gyógymasszőľ és győgýomász
szo|gźitatástbiztosítazellttásbanľészesülőknek.

Étkeztetés:
Napi egyszeri meleg ételt biztosítása azol<nak a keriileti lakosoknak, ak<lk azt
életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetĹik miatt önmaguknak,
illetve önmaguknak és eltaĺottj aik részére tartósan, vagy źimeneti jelleggel
nem képesek biaosítani.

A szociális étkeztetés biztosítása hźzhozsztilítással, a nappali ellátást biztosító
intézményekben (Idősek Klubja) helyben fogyasztással illetve elvitellel

6JŤ
5Ł--.if*



töľténik. A hétvégi étkeztętés szintén kiszállítással töľténik, a nappali
lntézrnény ekben peđig pénteki elvitellel.

4.4.1.2.A Házi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés munkatáľsai
Házi segítségnyújtás:
1 fő szakmaivezető
3 fő csopoľtvezető
I9fő szocídlís gondoaí
3 fő szocílźlis segítő
1 fő gyógýomász
1 fő gyógymasszőľ
I fő gy ő gymasszőr- gépkocsivezető
1 fĺĺ fodrász
1 fő pedikűrcis
3 Íő adminisztrátor

Szociális étkeztetés:
1 fő adminisńrátor

4.4.1.2.l. A H:á.zi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetőjének
feladatai

- Szervezi, irźnyitja' eL|enőrzi' végzí ahazi segítségnyújtás szakmai munkáját,
ezen belül:

a)fogadja abeétkezo igényeket, megszeľVezi az eI|átást'
b)az Intézményvezeto alta| átnlhazott jogköľben e|végzi az egyéni

gondozási szĹikséglet felméľését,
c)az Intézményvezetó áIta| átnlhazott jogköľben egyĹittmfüödési

megállapodást köt az e||átottal<ka|,
d) be számo lót ké szít az intézményv ezetőn kere sztül a F enntaľtó r észér e,
e)szfüség esetén más típusú ellátást kezdeményez,
f) együttrnfüödik, kapcsolatot taľt a terĹileten mfüddő egészségiigyi

intézményekkel, civil szervezetekkel, az ellátast igénybe vevők
hozzźiartozóival.

- Felelős ahází segítségnyújtás tĺiľvényes és teljes mfüödésééľt, a különböző
szo|gá"|tatások jogszabályban előíľt minőségének biztosításáéľt, felelős az
źitala kiadott intézkedések, utasítások helyességééľt, a rendelkezésére
bocsátott iĺtézetí vagyonért, az ellátásban részestilők és a dolgozók
biztonságáért,a jogszabályokésbelsőszabá|yzatokbetaľtásáéľt,

- ktiteles töľekednie azért, hogy a házi segítségnyújtás színvonďiĺnak
emeléséért minden lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák
feltarásáľól és kij avításáról,

- képviseli az hźzi segítségnyújtás e||átását és dolgozóit, a kĹilönbĺlző
éľtekezleteken, külső szerveknél és fórumokon, elkészíti a dolgozók
munkarendjét és munkaidő beosztását, a hazi segítségnyujtás valamennyi
do|gozőj a teki ntetében,

- az intézményvezet(i utasításának megfelelően elkészíti a hźni
segítségnyújtás éves munkaprogr arc.jźt,

- belső továbbképzéseket szerv ez a szak'rnai dolgozók részéte,
- vezeti, vezeíIęti az eIőíĺ nyilvantaľtásokat, elkészíti az éves és soron kívül

kért jelentéseket,
- szewezi a dolgozók előzetes balesetvédelmi és tuzvéde|mi oktatását,

folyamatosan figyelemmel kíséľi a bizonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez, /
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- jogosult javaslatot tenni a dolgozók jutaImazásáľa,
- gondoskođik azintézményi vagyon védelméről, a betegek biztonságáró|, az

ápolási és technikai munka feltételeiľől, kĺjzremfüĺjdik a karbantaľtási
munkfü előkészítésében és szervezésében,

- a|áíqa a feladatai el|átása során keletkezett iratokat, hasmźůja a szervezeti
egység nevét viselő bé|yegzőt,

- ellenőrzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabźiyzatok előírásainak
betartźsźń, a szakdolgozók munkájtn és etikai magatartását, a dolgozők áItaI
vezetett <lokumęntációt, segÍti azok szakszer{i vezetését,

- a hazi segítségnyújtás szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámo| az
íntézményvezetőĺek,

- szervęzi és levezeti ahazi segítségnyrijtásban dolgozók munkaéľtekez|eteit,
- az íntézmény Szakmai programja szeľinti feladatok végĺehajtásáért és

mfü<idtetésééľt felelős folyamatgazda (az adott folyalnat irényitásáért,
műkcjdésééľt felelős személy). Elsődlegesen fęlelős az ađott folyamat
vé grehaj tás áért, ir źny ításáért, miĺkö dteté séért,

- szervezi a személyi segítők képzését,
- figyeli a páIyéuati kiírásokat, javaslatokat tesz a különböző pá,|yźzatokon

va|ő részvételre és közremfü<jđik az elnyeľt pá|yázati programok szakmai
megvalósításában,

- köteles az intézményvezetó és az źita|a megbizott szociális szo|gźůtatő
kozpontrezető iľĺĺnymutatása alapjĺín kialakítani, mfütidtetni és fejleszteni
azeL|átást,ahźľisegítségnyújtássajátossźryairatekintettel,

- kíjelölés alapjdn elldtja a szakmai teljesí.tésigazollźst, sajút szakmai egłsége
tekintetében,

- szakmaí egłségében engedélyezí a szabadságot, gondoskodík a
helyettesítésről.

- javaslatot tesz a szakmai egłségében dolgołík béremelésével és
j utalmazds úval kapcs o latos ké rdés ekb en. Kezdemény ezhetĺ a h atds ktiľéb e
tarto zlí do l g o zó k kitiintetés ét,

- indokolt esetben javaslatot tesz az íntézményvezetőnek az érintett
alkalmazottak fe gĺ elmi fele lőss é g re vonás a iigłé ben.

4.4.l.2.2. A csopoľtv ezető fe|adatai

- Felelős a gonđozási csopoľt zökkenőmentes működésééľt, a gondozási
munka magas színvonaláéľt.

- Szervezi és irĺínyítja a teľiiletęn folyó szakmai munkát, e||átja a szervezésí,
vezetési feladatokat, a szaL<rnai munka koordinációját.

- Hetente két alkalommal, illetve szfüség szeľint folytat munka megbeszélést
aházi segítségnyújtásban dolgozó munkatarsakkal és muĺkájukat az e||átott
lakásrín folyamatosan, szurópróba szerĺĺen e||enőrzi, melyről írásos
feljegyzést készít.

- Segítséget nyujt a gondozónőn keresztiil az ellátottak mindennapi
életvitelében, hivatalos ügyeik intézésében.

- Tájékońatja az el|źftottat a lehetséges ellátási formákról, helyszíni
környezettanulmányt, szociális anamnézist készít az ę|látottró l, melyben
folyamatosanvezetiazel|átottá||apotábanbekövetkezettváltozásokat.

- Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről és azok befizetéséről.
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- Hivatali titokként kęzeli a rźtbizoI1' illetve tudomásráľa jutott adatokat és
infoľmációkat, annak közlését csak hivatalos úton keresztiil végzi a hatályos
j o gszab á|y i el ő írások b etartásáv a|.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabá|yvźlltozásokat, azokat
e|saj átitj a és alka|mazza.

- Elkészíti ahźzi segítségnyujtássalkapcsolatos kimutatasokat, statisztikfüat.
- Kĺjteles részt venni a vęzetoi értekezletekeĺ, az esetleges nehézségekről

k<iteleshalađéktalanultájékoztatn|felettesét.
. Figyclcmmcl kíséľi a lakosság kö'ľében felnreľülő alapellátási igérryeket,

javaslatot tesz új szolgáltatások lłla|akitésźtra, illetve a meglévő
szo|gá|tatások bő víté sére.

- Az ellátottak érdekében a szakĺnai vezeto és a csoporvezętók kapcsolatot
taľtanak akőrhźz;i szociális nővérekkel (Péterffy Sandor utcaikőrhźľ,' OBSI,
Pszichiátriai Klinika) valamint a fentieken tű| az ellátásra szorulót keze|i3
bármelyik kórhźn vagy személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmény
munkataľsával.

4.4.1.2.3. A' bLári segítségnyújtást v égző munkatáľsak feladatai

Aházi segítségnyrijtás tevékenységei szociális segítés és szociális gondozás
körében e|v égzett résztevékenységekľe oszthatók.

S zo cílźlís s e gíté s keľeté b e n v é gzett fe l a dato k
- a lakókijrnyezetí higiénia megtartdsdban való közľeműíködés,
. a hóztartdsi tevékenységben vgló kiizľeműíködés,
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kíalakulltsának megelőzésében, és a

kialakult vészhelyzet elhdrítdsdban,
- sziikség esetén a bentlakúsos intézménybe történő beköltözés segítése.

S zo cítźlis g o n do zós ke ľ eté b en v é gze tt fe l adato k
- az elldtlźst igénybe vevővel segítő kapcsolat kíalakítdsa és fennfurtdsa

(mentólis túmogatds, érdekvédelem, szociltlis iigłíntéxés),
- a személyi higÍénia megtartdsdban való közľemííködés kiiľében

felmeríilő gondozúsí és lźpollÍsi feladatok,
- orvos dltal elrendelt terópídk betartdsa, głógłszeľezés.

A szocidlís segítők és szocídlÍs gondoaík míndennapos felaďata az ellőtottgk
megfigłelése, az észlelt vlźItozósok jelentése szóban és íľdsban, valamint a
gondozósí do kumentdcíó vezetés e.

4.4.1.2.4. Az adminĺsztrátor feladatai

- Vezeti a házi gondozás és a szociá|is étkeztetéshez kapcsolódó összes
kimutatást, dokumentációt.

- A változás jelentés ftizetben, illetve a szźmitőgépes programban rcgziti az
ellátott ađatait, ellenőrzi a törvényben meghatĺírozott nyomtatvĺányok
meglétét, az eL|źúott papíľ alapú arryagát, gépi rogzítés után szignőjával|átja
el, maj d tov ábbítja a szaknai v ezeto részére.

- Az étkezésben éslvagy házi segítségnyújtásban ľészesülő ellátottakľól
nyilvántartástvezet.

- Naprakészenvezęti' nyomon kĺiveti az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
- A téntési díjak, a |átogatási számok illetve a goĺdozźlsi órfü név szeľinti

nyilvántan ása számítőgépen tĺirténik, melyet az adminis zttátor v égez. /
/Y,/
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- Naponta rcgzíti a goĺdozőnők látogatási szźmlát és a gondozásra foľdított
időt, melyről hó végén kimutatást készit felettese részére, ez a kimutatás az
állami normatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a megadott
időpontban köteles elkészíteni.

- A gondozőnok által beszedett étkezési és gondozási térítési díjakat ľogzíti és
az Intézméĺy száłriájáĺa fizeti be. A téľítési dij átvéte|ét a gondozónő
naplójában aláírásával igazolja, a nap|óban fe|vezetésľe keľül a számla
száma, cisszege és azáwétel időpontją azátvęvő aláírása.

. Adatokat továbbít a Gazdasági Szervezet tészére.
- A számlfüat, kiadja a gonďozási csopoľtvezetók ľészéľe.
- Elkészíti a statisztikĺákat.
- Az étkezéssel kapcsolatos nyilvĺántartásokat naprakészen v ezeti.
- Az étkezési napok szźlmfuőI hó végén kimutatást készít (hétfőtől_ péntekig,

illetve hétvégi étkezési napok szźtma megbontásban) a szakmai vęzetó
részére, ez a kimutatás az állami noľmatíva igénylésének alapja, melyet
negyedévente, a megadott időpontban, cisszesítve köteles elkészíteni.

- A gondozőnők áItaL beszedett étkezési téľítési díjakat, könyvelés utźn az
Intézmény számlźĺjéra ťĺzetí be. A téľítési díj átvéteLét a gondozónő
naplójában a|áirásáva| igazolja, a naplóban felvezetésľe kerĹil a szátlnria

száma, <lsszege és az áfrétel időpontja, az áť,levo a|źńrása.
- Az adminisárátor havonta kimutatást készit a be nem ťlzetett téľítési

díjakľól és intézkeďik az elmaľadt térítési díjak beszedéséről, valamint
ajánlott levélben, vagy postakönyvben dokumentálva felszólítj a az e||átottat
a téľítési díj rendezésére.

- Továbbítj a a szakmai vezető fe|é, a hátralékosok névsorát, illetve ahátalék
összegét.

4.4.2. Nappali Ellátás

4.4.2.|. Feladata' céIj a

Az Idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévfüet
betöltött, egészségi állapotuk, vagy iđős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk e|Iátźstna részben képes személyek tészére
biztosít lehetőséget a napkĺizberu tartő7kodásra, táľsas kapcsolatokľa, valamint
az a|apv etó hi giéni ai szfü s é gletek kielé gíté s ére.
Az e||átást igénybe vevők részéte szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életľitmust biztosító szo|gáItatźst nýjt, a helyi igényeknek
megfelelő köztisségi programot szeÍvez.
CéIja, hogy az igénybe vevők a biztosított szo|gźitatások és pľogľamok által
elkeľüljék az elmagźnyosodással, tétlenséggel egyiitt járó káros hatásokat,
tĺĺľsas kapcsolataik bővtiljenek, mentális, higiénés szfüségleteik kielégítésľe
keľüljenek.

Nyitva taľtásuk, munkanapokon 8.00- 1 6.00 óráig

Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősoľban a saját otthonukban élő, a 18.

életéviiket betöltött szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodtlsľa, taľsas kapcsolatokĺa, valamint az a|apvető higiéniai
sztikségletek kielégítéséľe, továbbá igéĺy szeľint męgszervezi az ellátottak
napközbeni étkeĺetését.
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Az önkéntességre és a speciális segítő programokľa épülve biztosítja az e|Iátást
igénybe vevők igényei a|apjźn a felvilágosító, tanácsadó, tźtjékoztatő,
kulturális, szabadidős programok szęwezését, lebonyolitását.
Cé|ja, hogy a szervezett pľogľamok által elősegítse az ellátást igénybe vevő
rehabilitáciőját, a táľsadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését,
valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.
A programok ľévén arra törekszenek, hogy a fiiggőségi problémával ktizdő
személyeket osńonözzék az é|etmőđ-váItoztatásra és segítsék őket a visszaesés
mege1őzésében.

Nyitva tartásuk, munkanapokon 8.00- 1 6.00 óráig

Fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő,
18. életévfüet betöltött, önkiszolgźiága ľészben képes vagy tinellátásľa nem
képes, de felügyeletre szoru|ő fogyatékos, illetve autista személyek részéte
biztosít lehetőséget a napkĺizberu tartőzkodásra, tiĺľsas kapcsolatokĺa, valamint
az alapvető higiéniai szfüségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
megszeľvezi az e||átottak napközbeni étkeztetését.
Az el|átást igénybe vevők részéte szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szoLgáItatást nyújt, a helyi igényeknek
megfelelő közösségi pľogramot szervez.
A fentieken kívül az ellátást igénybe vevők szźtmáĺa egyéni fejlesztő
progľamokľa épülő gyógypedagógiai foglalkoztatást szeÍvez.
Cél a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A progľamokat
igyekeznek oly módon kialakítani, hogy az ellátottak jő| érezzék magukat,
lehetőségfü legyen a fejlődésre.

Nyitva taľtásuk, munkanapokon 7.00- 1 7 .00 őtáig

4.4.2.2. 
^ 

Nappali Ellátás munkatársai

1 fő szakmaivezető
7 fő klub kooľdinátor
7 fő takaritő
13 fő szociális gondozó
I fő terźryiás munkatĺíľs
2 fő terźlpiás segítő

4.4.2.2.|. A Nappali Ellátás szakmai vezetőjének feladataĺ

- A szakmai vezető fe|adata, hogy a jogszabályoknak és a szakmai
előírásoknak megfelelő módon iľányítsa és koorđinźija a Nappali ellátás
szakmai egységhez tartoző telephelyek munkáj át

- Felelős a szakmai egység mfüödéséért, a fe|aďatok zavartalan e||átásáért, a
tevékenysé g szakszeríisé gé ért.

- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatźrozatainak
végrehajtásráľól.

- Az Intézményvezető źita| átruhazott jogkörben e|Iátja az intézłnény
képviseletét.

- az Intézményvezető áItaI átruhazott jogköľben együttműködési
megállapodást köt az eIlátottak<kal.

- Ellátja a sza]<rnai egység képviseletét, amely jogköľét esetenként, vagy
e gye S ü gyc sop ortokľa nézve az e gy sé g munkatarsai r a átnlhtuhatj a.



- Yezet| vezetteti azelőírtnyilvántaľtásokat, elkészíti azéves és soľonkíviil
kért jelentéseket.

. Szakmai segítséget nyújt a klub kooľdinátorok illetve szfüség szerint a tĺjbbi
munkavállalő száméra.

- A dolgozók munkájaľól minđen évbęn íľásbeli éľtékelést készít melyet
ismeľtet az énntett munkatĺĺrsakkal is.

- Évente legalább két alkalommal átfogó szakmai és statisztikai besziĺmolót
készit a kiilĺin meghatározott irĺínyelvek és előírások szerint.

- Elkészíti a szakmai egységben dolgozó munkatarsak továbbképzési tervét,
nyomon követi annak megvalósulását.

- osszeál|ítja az állami noľmatíva igényléséhez szĹikséges dokumentációt.
- Irĺĺnyítja, szervezi és ellenőľzi a klub koordinátorok munkáját.
- Elkészíti aházírendet és a dolgozók munkaköri |efuásźú.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak személyi, targyi

feltételeiről, szfüség szerint ktilső szerv vagy személy kĺizreműködését kéri.
Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket biĺosít.

- Meghataľozza az irźnyítása aIá tartoző dolgozók munkaidejét, feladatkörét,
a munkáltatói jogkörök ktjzül a đolgozók vonatkozásában gyakoľolja a
szabadsźtg, távollét engedélyezésének (kivétel ez aIőI a ťĺzetés nélküli
szabadság engedé|yezése), belső helyettesítés szabźiyozásĺának jogköľeit.

- Ellenőľzi a szaknai egység és az ott ďolgoző munkatársak vonatkozásában a
munkavédelmĹ és tűzvédelmi szabályok betartásźú, folyamatosan
Íigyelemmel kíséri a biĺonságos munkavégzés feltételeit és indokolt
esetben intézkedést tesz, illetve kezdeméĺy ez.

- Az iľltézmény Szakmai progľamja szerinti feladatok végrehajtásáért és
mfüödtetéséért felelős folyarĺlatgazda (az adott folyanat irźnyitásáért,
mfüödéséért felęlős személy). Elsődlegesen felelős az adott folyamat
vé grehaj tás áért, ir źny ításáért, múkci dteté s éért.

- Kezdeményezheti új munkakĺjr létesítését egyes szakproblémák
megoldásaľa (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).

- Figyeli a pźt|yazati kiírásokat, javaslatokat tesz a kiilönböző pá|ytuatokon
való részvételre és kcizremfüĺjdik az elnyert páIyázati programok szakmai
megvalósításában.

- Részt vęsz szociális akciók szervezésében, lebonyolításában.
- A kezelésében lévő készletekért, tárgyi eszkĺjzökért leltĺĺrhiany esetén teljes

aĺyagi felelősségge| taĺtozik, felügyeli, ellenőrzi az intézmény eszközeinek
IeItár ozását' selej tezé sét.

- Kíjelölés alapjdn ellútja a szakmai teljesí.tésigazoltÍst, sajdt szakmai
eglsége tekintetében.

- Szakmai eglségében engedélyezi a szabadságot, gondoskodik il
helyettesítésrőI.

. Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béľemelésével és
jutalmazósával kapcsolatos kérdésekben. Kezdeményezhetí a hatúsköľébe
tarto aí dolgozó k kitĺintetés ét.

- Inďokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az éľintett
alkalmazottak fegyelmi felelőss égre vonás a iig1lében.

4.4.2.2.2. A klub kooľdinátoľok feladatai

- Elkészíti a dolgozók munkaľenđjét és munkaidő beosztását.
- Vezeti az e|őírt nyilvántartásokat. E|készíti az éves és soron kívĹil kért

j elentéseket, kimutatásokat.
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Elkészíti mindęn hónap 25-ig a következő hónap fog|a|koztatási teľvét és
azt a Nappali Ellátás szak<ĺnai egység vezetőjének továbbítja.
Betaľtja és betartatja az időskoruak klubjanak hźnĺrenđjét. Ellenőrzi és
betartja/betartatjaavonatkoző jogszabályok és belső szabá|yzatokelőíľásait.
E||enőrzi és biztosítja a szakmai és technikai munkafolyamatok
szakszenĺségét és higiénés szabályok betartását.
Képviseli a klub dolgozóit a kiilĺjnbözo értekez|eteken és fórumokon.
Rendszeresen ellęnőrzi a szakdolgozők és kisegítő szemé|yzet munkáját és
etikai nragataftását.
Belső továbbképzéseket szeÍvez mind a szakmai, mind a technikai dolgozók
szźtmára.
Ellenőrzi a gondozők által vezetett dokumentációt. Segíti azok szakszeru
vezetését.
Gondoskodik a vagyon védelméről, a szolgáItatźst igénybe vevők
biztonságaról.
Kĺjzremfüĺjdik a kaĺbantartási munkák előkészítésében és szervezésében.
Fęlelős az źllta\a kiadott intézkedések, utasítások helyességééľt, az
ellenőrzés elvégzéséért, a szfüséges intézkedések megtételééľt, illetve
intézkedések kezdeméĺyezéséért, a mulasztók felelősségre vonásáéľt a
munkáltató felé.
Köteles tĺjrekedni aľra, hogy a gonďozási munka színvonalának emelésééľt
minden lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibak
feltarásáról és kij avításáľól.
Felelős a ľendelkezésére bocsátott intézményi vagyonért, a szo|gźitatást
igénybe vevők és dolgozók biztonságáért, a jogszabályok és belső
szab á|y zatok betaľtás áéľt.
Köteles a szal<nai vezető irĺĺnymutatása alapjźn kialakítani, mfüödtetni és
fejleszteni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerét a klub saj átosságaiľa tekintettel.
Anyagi, erkölcsi és fegyelmi felelősség terheli a vezetése alatt á1ló klub
színvonalas szakmai munkáj áért.
Gondoskodik az élelem időben tciľténő megľendeléséről.
Yezetilvezetteti és e||enőrzi az étkezésre és a nappali ellátásľa vonatkozó
i génybevét e|i,- |áto gatási, - é s eseménynapl ót'

- Az étkeztetés soľán feliigyeli az éIę|em maľadéktalan kiosztását és a
hi giéniai előíľások betartását.
Felelős a řIACCP _ben meghatátrozott előíľások betartásáért.
Gondoskodik a kozintézmény szo|gáItatźsait személyesen átmenetileg
igénybe venni képtelen személyek ebédjének otthonukba szá||ításźtőI
(maximum Zhétig).
Gondoskodik az étkezési és téľítési díjak beszedéséről és azok befizetéséről
a J S z S zGyK szźlmIáj źr a.
Koordinálj a a goĺdozottak részére biztosított foglalkozásokat.
S egítsé get nyúj t a gondozottak életvitelében, Ĺigyeinek intézésében.
Szolgálati titokként keze|i a rttbízott, illetve tudomásaľa jutott adatokat és
információkat, annak közlését csak hivatalos úton kereszľiil, a hatályos
j o gszab áIyi el őírások b etartásáv a| v é gzi.
Biztosítja a balesetmentes munkav égzés feltételeit.
Felelős a munkarend, a munkafegyelem, atíiz- és munkavédelmi szabá|yok
betartásáért és betartatźsáért.
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4.4.2.2.3. A teľápiás munkatáľs feladatai
(fo gyatéko sok nappali ellátása)

- Pedagógiai munkájával kapcsolatos kérdésekben javaslatokat tehet, illętve
új ötletekkel és javaslatokkal élhet.

- Felettese távollétében dĺinthet a gondozottakat érintő pedagógiai
vonatkozású esetekben.

- Javaslatokat tehet a gondozottak napirendjét és foglalkońatását (egyéni és
csopoľtos) illetően.

. Szfüség esetén, aktuális problémĺík felmerülésekor eltérhet a napirendtől, és
a gondozottak javfua dönthet oktatási és nevelési kérdésekben.

- Az ellátott állapotrának ťrgyelembe vételével kĺitęles gondoskodni annak
intézménybevalóbejutásaľól,illetvehazajutésańI.

- Felel:
- arábizottak értelmi fejlődésééľt,
- a rábízottak &ze|mi fejlődésééľt'
- arělbízott tĺáľsadalmi tulajdonéľt,
- aHéziręnd betaľtásáért és betartatásáért,
- az értelmi fogyatékos fiatalok hasznos szabadidő eltĺiltéséért, és annak

megszervezéséért.
- Szakmai segítséget nyújt munkatiáľsainak az &te|mi fogyatékosokkal való

banásmódot tekintően, a napi tennivalókkal kapcsolatban.
- Irźnyítja a munka- és szabadidős progľamokatazintézmény minden fiata|ját

bevonva a munkába.
- Pedagógiai megbeszéléseket javasol aktuális témák esetén.
- Aktívan résztvęsz a programterv összeállításában, és végľehajtásában.
- Figyelemmel kíséri a fogyatékos fĺatalok állapotváltozását (fejlődés, vagy

hanyatlás), s ľendszeresen értékeli azt. A tapaszta|tak<ról feljegyzést készít,
amit aZ ellátottak arlyagában rogzít. Tapaszta|atait, észľevételeit a
felettesével megbeszéli.

- Tartja a kapcsolatot ahozzátaľtozókkal.
- Sziikség esetén kérí az oľvos segítségét is.
- Munkaideje alatt a rźlbízotÍ. gondozottakat nem hagyhatja el. A csopoľtból

csak a klub koordinátoľ engedélyével, és megfelelő felnőtt biztosításával
maľadhat távol.

- Az ellátottakat csak úgy viheti ki az intézményből, ha mellettiik a kint
tartőzkodéts ideje a|attlegalább két fő kísérő van jelen.

4.4.2.2.4. A teľápiás segítő feladataĺ
(szenvedélybetegek nappali ellátása)

- Aktívan részt vesz a klub pľogramjainak összeállításában és
lebonyolításában.

- olyan programok szewezését kezdeményezí,mely a klubtagok érdeklődését
felkelti.

- Közremfü<jdik az éves gondozětsiterv elkészítésében.
- EIIátja a sziikséges adminiszhációs tevékenységeket.
- Segítséget nyújt a gondozottak életvitelében, hivatalos ügyeinek

intézésében.
- Folyamatosan figyelemmel kíséľi a klubtagok egészségi és pszichés

źi|apotźlt és kapcsolatot tart haziorvosukkaI, az esetleges változásokľól
táj ékoztatj a fel ettę s ét.
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- Szfüség szerint az egészségtigyi alapellátáshoz és a szakellátásokhoz való
hozzájl,Íás segítése.

- Az ellátottak munkaképes állapotrának felmérése, munkavégzés
lehetőségének szervezése a munkáłloz va|ő hozzájutás segítése, rendszeres
kapcsolattaľtás a munkaügyi szęrvekkel további elszegényedésiik
megállítása érdekében.

- A szociális, gyeľmekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a
foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéľől,
információnffi tás,hozzájutáshozva|ősegítségadás.

- A szabadido szewezett eltöltésének segítése, információnyújtás, tanácsadás.
- Csopoľtos illetve egyéni terapiás beszélgetések kezdeményezése, vezetése.
- Problémaelemzés, pľoblémamegoldás, a személyes célok meghatźnozásĺának

segítése, a vźito^atásľa motivá|ő tényezok feltaľása, a betegség jráľulékos
áľtalmainak, kiíľos ktjvetkezményeinek csökkentése, egyéni esetkezelés

- Az ĺinellátásra való képesség javítása és fenntartása.
- Életvitellel kapcsolatos trénin gek szerv ezése vagy közvetítése.
- Életvitelre vonatkoző talácsadás, éLetrezetés segłtése, készségfejlesztés.
- Speciális cinszerveződő csopoľtok támogatása, mfüĺĺdésének, szervezésének

segítése.
- Sztikség szerint az el|źtott családjával és teľmészetes támogatórendszeľeivel

való munka.
- Az ellátott személyes céljaiľa és egyéni szfüségletekľe alapozva az e||źńotta|

kĺjzösen gondozási tervet készit, ami alapjźn a további teendőket
meghatáĺozzźk.

4.4.2.2.5. A gondozási tevékenységet végző munkatáľsak feladatai

- Felelős az idősek klubja hrĺzirendjének betartźsáért, a klub
vagyoĺttr gyainak megóvásáért, a le|tár hiĺánytalans ágáért.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a klubtagok egészségi és pszichés
áIlapotát és kapcsolatot tart háziorvosukkal, az eset|eges váItozásokľól
táj éko ńatj a felette sét.

- Aktívan részt vesz a klub progľamjainak ĺisszeállításában és
lebonyolításában. olyan programok szervezését kezdeményezí, me|y a
klubtagok érdeklődését felkelti.

- Közremfüödik az éves gondozásítew elkészítésében.
- Ellátja a szfüséges adminisztľációs tevékenységeket.
. Figyelemmel kíséri az idősek klubja szo|gáItatétsait személyesen átmenetileg

igénybe venni képtelen klubtagok egészségi źilapotźú., szfüség esetén
gondoskodik ebédjének otthonukba szá||ításáről (maximum 2 hétig),
sztikség esetén ahazi segítségnýjtásban dolgozók segítségét kéľi.

- Segítséget nyujt a gondozottak életvitelében, hivatalos ügyeinek
intézésében.

- A klubtag fiirdésekor felügyeletet biaosít, hallótávolságon belül
tartózkodik, szfüség esetén segít.

- Szolgálati titokként kezeli a rábízoÍt, illetve tudomásĺáľa jutott adatokat és
információkat, annak közlését csak hivatalos úton keľesztĹil. a hatálvos
j o gszab źiyi el ő íľás ok b etartásźtv a| v é gzi.

- Részt vesz afeladatköľéből eredő éľtekezleteken.
- A technikai feladatokat ellátó dolgozó szabadsága. betegsége esetén köteles

a takarítási és ebéd kiosztással, mosogatással kapcsolatos feladatokat ellátni.
- Továbbképzéseken kĺitelezően résztvesz
- E|végzi azokat a feladatokat, amivel vezetőjemegbízza.

/
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4.4.2.2.6. Technikai dolgozó feladatai

- A helyiségek higiénés besorolásínak megfelelőeĺ végzi a napi, heti, havi
ĺagytakar ítást, feľtőtleníté st.

- Az idősek napirendjéhezigazodvavégzi atisztítási, takaľítási miĺveleteket.
- Szfüség szerint gondoskodik a gondozottak ruháinak tisztĺĺntaĺtásańI.
- Fertőtleruti az aszta|okat, mosdókat, WC-t, szennyes- és szemetes taľolókat.
- Minden nagýakaitás alkalmával lemossa a mosható falrészeket, ajtőkat,

bútorokat, ablakokat.
- Betaľtja a HACCP kézikönyv előíľásait az ételkiszo|gźiásra, az ételmarađék

kezelésre és mosogatásra vonatkozóan.
- Az előzetes és éves munka-alkalmassági vízsgá|aton részt v ęsz.
- Betaľtja a munka- és trĺzvédelmi előírásokat.
- A hasznáIatra kiadott eszközokért, a leltárban lévő taryyakért és

ľendeIteté s szerű haszn á|atáért felel.
. Je|zi a felszerelés vagy a takarítőeszközĺĺk törését, meghibásođásái, az

ezekbóI eredő balesetveszélyt.

4.4.3. Időskorrĺak Atmeneti otthona
4.4.3.1.Ezíistfenyő G ondozőlhá.z

4.4.3.1.1. Feladata

Kőrhazi ápolást nem, de taľtós felügyeletet és gondozást ígénylő, illetve
Wízishe|yzetbe keľült időseknek meghatźrozott időre bentlakást, és teljes kĺiľű
ellátást biztosít. Segítséget nyújt a keľiiletben élő családoknak, hogy idős
hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják nyaralás, vagy betegség esetén,

valamint rokkantnyugdíjas rászorulóknak is ellátást biztosítunk
intézményĹinkben.
A Gondozóház,,Bu épületében aberendezés szanatórium jellegiĺ, két és három
ágyas szobfüban kapnak elhelyezést az e||źtottak.
Az ,,A,, épületben kćnhazí ágyakon fogadja azon rászorulókat, akiknek ezt
egészségi állapota indokolttá teszi, valamint kialakításľa keľült egy 1 ágyas
elkiilĺjnítő, a Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak megfelelően.

4.4.3.1.2. Az ldőskorrĺak Átmenetĺ Otthonának munkatársai

1 fő szakmaivezetó
1 fő vezeto ápoló
I fo szociális munkatárs
11,5 fő ápoló gondozó
2 fő takarítő
1 fő mosónő

4.4.3.1.2.1.Az ldős ko rúak Átmeneti otthon a szakma i v ezetőjének feladatai

- az Idősek Atmeneti otthonában dolgozók munkájrĺnak irányitása,
ellenőľzése,

- az íntézményi ellátás igénybevételének lebonyolítása,
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- az Intézményvezetó áIta| átrvhazott jogkĺirben az egyéni gondozási
szfüséglet felmérése,

- az inténnényvezetó á|tal átnlházott jogkörben együttmiĺkĺldési
megálIapođás kötése az e||átotta|d<al,

- az egyes ellátások kĺizötti koordináció biztosítása,
- besziímoló készítése az lntéznényvezetł5nkeresztĺil a Fenntaľtó tészére,
- szfüség esetén más típusú ellátás kezdeményezése, intézményekkel, civil

szervezetekke|,aze||átástigénybevevőkhozzźúartozóival,
- felelős a szeÍvezeti egység törvényes és teljes mfüödéséért, a külĺjnböző

szo|gá|tatások jogszabá|yban előít minőségének biztosításáért, felelős az
áItala kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a rendelkezésére
bocsátott intézeti vagyonéľt, az e|Iátottak és dolgozók binonságáért, a
jogszabźiyokésbelsőszabźt|yzatokbetaľtásáéľt.

- felelős azért, hogy a szociális munka színvonalának emelésééĺt minden
lehetséges intézkeđést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltarásaĺól és
kijavításaľól.

- képviseli a szervezeti egység és dolgozóit a ktilĺinbozó értekezleteken, külső
szerveknél és fürumokon.

. irźnyítja és ellenőrzi ahozzá beosztott munkatarsakat, elkészíti a dolgozók
munkaľendjét és munkaidő beosztását, rendelkezési jogköre van az
irźnyitása alatt á||ő valamennyi do|gozőja és technikai do|gozőja
tekintetében.

- az íntézményvezeti| utasításiínak megfelelően elkészíti az Idősek Átmeneti
otthona éves munkapľogramját, belső továbbképzéseket szervez mind a
szakmai, mind a technikai dolgozók részére.

- vezeti, vezetteti az e|oírt nyilvrántaľtásokat, elkészíti az évęs és soron kívül
kért jelentéseket.

- folyamatosan figyelemmel kíséri a biĺonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkedést tesz, illetve kezdeméĺyez.

- jogosult javaslatot tenni térítési díjcsökkentésľe, a dolgozók többtet
javadalmazáséta, juta|mazásźtra.

- gondoskodik a térítési díjak beszeđéséről, az iĺtézményí vagyon
védelméről, a szolgáltatást igénybe vevők binonságatól, a gondozási és
technikai munka feltételeiről, közremfüödik a karbantaľtási munkfü
előkészítésében és szervezésében.

- aláí1a a fe|adataí e|Iétása sorĺĺn keletkezett iratokat, hasznźl|ja az szewęzeti
egység nevét viselő bé|yegzot'

- ę||eĺőrzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabá|yzatok előírásainak
betartásźú, a szakdolgozók és kisegítő szemé|yzet munkáját és etikai
magatartźsát, a munkatársak által vezetett dokumentációt, segíti azok
szakszeru vezetését.

- a szervezeti egység szakmai tevékenységéről ľendszeresen beszárno| az
intézményvezetőnek.

. szewezi és vezeti az Idősek Átmeneti otthona munkaéľtekęz|eteit,
esetmegbeszé|éseít.

- felelős az intézmény Szakmai progľamja szeľinti feladatok végrehajtásáért
és műkĺjdtetéséért. Elsődlegesen felelős az ađott folyamat végtehajtásáért,
ir ány ítas áért, mfü ö dteté s éért.

- figyeli a pá|yézati kiírásokat, javaslatokat tęsz a kiilönböz(5 pályázatokoĺ
valő résnételre és közreműkođik az elnyeľt pźiyázatí progľamok szakmai
megvalósításában.

- kijeli)lés alapjdn elldtja a szakmaí teljesí'tésigazollÍst, sajdt szakmai egysége
tekintetében 
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szakmai eglségében engedélyezí a szabadsúgot, gondoskodik a
helyettesítésrőL
javaslatot tesz ű szakmai egłségěben dolgouók béremelésěvel és
j utalmazús úval kap cs olato s kéľdés ekb en. Kezdemény ezheti a h atás kiirébe
tarto zó do l g o zó k kit iintetés ét.

indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az éľintett
alkalmazottak fe gł e lmi felelőss égľe vonds a íigy é ben.

4.4.3.1.2.2. A' v ezető ápoló feladatai

- az Idősek Átmeneti otthonában dolgozó ápolók, gondozók munkájrínak
ir źny itása, ellenőrzé se,

- kányitja és ellenőrzi ahozzá bęosztott munkatĺĺrsakat, elkészíti a dolgozók
munkaľenđjét és munkaidő beosztását. EIIćĹja a munkaköréhez kapcsolódó
adminisztrációs tevékenységeket.

- Felelős az IAo színvonalas ápolási és gondozási feladatok ellátásáéľt.
Köteles fe|adatát tlgy végeznl, hogy az intézményben lakó ellátottak minél
nagyobb számban vegyék igénybe a szolgáItatást, a bentlakás időtaľtama
a|att az ott töltött időt hasznosnak, kellemesnek érezzék.

- Aktívan részt veSZ az intézmény pľogramjainak összeállításában és
lebonyolításában.

- Az Intézĺnényvezető äIta| źúrvhźnott jogkörben elkészíti az egyéni
gondozási szfüséglet felméréseket.

- Részt vesz az egyéni gondozási teľv elkészítésében és megvalósításában.
- Segíti az e||átott kapcsolattaľtásĺát családjával és kömyezetével.
- Beköltözéskor a szolgá|tatást igénybe vevőkről ápolási-gondozásí tervet

készít, a benntartózkodási idő aIatt vezetett ápolási-gondozási
dokumentációt ellenőrzi.

- Az iĺtézmény á|ta| ktltelezően biĺosított gyógyszeľekkel és
gyógyszeľkészlettel kapcsolatos adminisnráciőt pontosan vezeti, a
hirĺnyo sságokért anyagi felelőssé ggel tartozik.

. Gondoskodik a gyógyszerek beszerzésérő|, tartja a kapcsolatot a
győgyszertáĺra|.

- Felelős az el|átottakegészségĹig, i e||átásáért,tésztvesz az orvosi viziten.
- Szfüség esetén orvost hiv, az orvos ľendelésén részt vesz, dokumentálja és

táj ékoztatj a fel ette sét.
. A kontroll vizsgálatok időpontját figyelemmel kíséľi, megszervezi a

szakľendęlésretöľténőszái|itást,akőrhźniellátást.
- A szo|gá|tatást igénybe vevő kőrhźzba kerülése esetén ha nincs

eszméletlen állapotban _ értékeiről két tanú jelenlétében |e|tźrt készít.
- HalálesetnéI az igye|etet értesíti, az elhunýat ellátja, éľtékeiről két tanú

jelenlétében leltĺírt készít, a hozzátartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
szeľintazonna|éľtesíti,fęletteséttź$ékoztatja.

- Ahozzźĺaľtozókkal megfelelő kapcsolatot a|akit ki és a gondozott, családja
és azintézet érdekei szerint taľtja fenn.

- Részt vesz ateamen és esetmegbeszélő csoportot vezet.
- Kötelezően rész vęsz az ápolók, technikai dolgozók munkamegbeszélésein.
- Felelős az intézmény házirendjének betartźsáért, a vagyontźrgyainak

megóvásáért.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri aZ ellátottak egészségi és pszichés

á||apotát és kapcsolatot tart háziorvosukka|, az esetleges változásokĺól
tajékońatja a szakmai vezetőt.
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- Hivatali titokként kezę|i a rźtbízott, illetve fudomásaľa jutott adatokat és
információkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabá|yi
előíľások betaľtásával adhat ki.

- Felelős a munkaľend, a munkafegyelem, atllz- és munkavédelmi szabályok
beártásáért.

4.4.3.1.2.3. Az áry o|ő, gondozó feladatai

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

végzi.
- Beköltözéskoľ a szolgźitatást igénybe vevőkľől ápolásĹgondozási tervet

készít, a benntaľtózkodás a|att źryo|ási-gondozási naplót vezet.
. A jogszabá|y által meghatározott egyéni tevékenységnaplót vezet, amelyben

a napi töľténéseket részletesen leírja, mÍíszakváltáskor a tevékenységnapló
alapján és személyesen a szobfüat végigiáľva az eseteket egyénenként,
részletesen elmondva számol be az őt váltó munkataľsnak.

- A Gondozőhtn áIta| kötelezően biztosított gyógyszerekkel és
gyógyszerkészlettel kapcsolatos adminisnrációt pontosan vezeti, a
hianyo sságokért anyagi felelő sséggel tartozik.

- Gondoskodik a gyógyszerek beszerzésétol, tartja a kapcsolatot a
győgyszertána|.

- A gyógyszereket az orvos utasításai szerint kiadagolja és felügyel azok
bevételére.

- Sziikség esetén orvost hiv, az orvos rendelésén részt vesz, dokumentálja és
táj ékoztatj a fel ettesét.

- A kontroll vizsgálatok időpontját figyelemmel kíséri.
- A szolgáltatást igénybe vevő kőthźnba kerĹilése esetén ha nincs

eszméletlen állapotban - éľtékeiről két tanú jelenlétében leltáľt készít.
- A leltĺáĺ szerint átvett éľtékeket megőrzi, és azokat átadjaavezető ápolónak.
. Halálesetné| az ügyeletet értesíti, az elhunytat eLlátja, éľtékeiről két tanú

jelenlétében leltáĺt készit, a hozzźúartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
szeľintazonnaléľtesíti,feletteséttájékoztatja.

- Segítséget nyújt a gondozotírészére az öItözkijďésnél.
- SzĹikség szerint ágyathív, ágyaz, sze|Ioztet.
- Szfüség szerint lefekvésnél, áttiltĺjzésnél segít a gondozottnak.
- Felügyel a csendes pihenő, illetve az a|vási idő alatt.
- Etkezéshez kíséri és segíti a rászoruló ellátottakat, jelen van az

étkezésiiknél, ahol szintén sziikség szerint segíti az étkezését az arra
rászorulónak.

- A szolgá|tatást igénybe vevők szekĺényeinek ľendbetételében segítséget
nyújt.

- Gondoskodik a textíliák, ágynemú és a szolgáltatást igénybe vevő ruháinak
mosatásaról.

- Szfüség szerint segít fiirdetni vagy fi.irdet a fiirdetési rend vagy az
igényeknek megfelelően, külön figyelemmel az inkontinens lakót.

- Felügyel a lakók személyi hygiéne betaľtásáról, és ebben segíti a lakókat.
- Az ágýá|akat az e||átottak rendelkezéséľe bocsátja, szfüség szerint segíti

használafukat, kiiiríti, gondoskodik fertőtlenítésiikľől, tisztításukľól.
- TV nézésnél Íigyelemmelkíséri a lakók igényeit és kezeli a készüléket.
- Kezeli, kiadja, és felelősséggel tartozik a te|evízióéľt, HI-FI beľendezésért

és a videomasnóéľt.
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- Ahozzéúaľtozókkal megfelelő kapcsolatot alakít ki és az ellátott gondozott,
családja és azintézmény éľdekei szerint taľtja fenn.

- Lehetőség szerint résztvesz a klub-teamenés az esetmegbeszélő csoporton.
- Kötelezően rész Yesz az ápolók, technikai dolgozók és konyhai dolgozók

munkamegbeszé1ésein
- SzĹikség esetén ellźtjaa jelzőrendszereshlŁi segítségnýjtás feladatköľét.

4.4.3.1.2.4.A szociális munkatáľs feladataĺ
. Felelős az intézmény hrázirendjének betartásáért, a vagyontiíľgyainak

megóvásáéľt.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátottak egészségi és pszichés

áIlapotát és kapcsolatot tart hríziorvosukkal, az esetleges változásokról
Íájékońatjafelettesét.

- Pľogĺamok szervezését kezdeményezi, mely az el|átottak érdeklődését
felkelti.

- Munkájába bevonja aszolgá|atban lévő gondozónőt.
- Aktívan részt vesz az intézmény progľamjainak összeállításában és

lebonyolításában. Havonta elkészíti a foglalkoztatási tervet.
- Az Intézméĺyvezető á|ta| átr:vhźzott jogkĺirben ľészt vesz az egyéni

gondozási sziĺkséglet felmérésében.
- Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és megvalósításában.
- Közremfüödik az éves gondozásitęrv elkészítésében.
- El|átja a sziikséges adminisztrációs tevékenységeket.
- Segítséget nffit az el|źtottak életvitelében, hivatalos tigyeinek intézésében,

konÍliktusainak rendezésében'
- Segíti az e||źtott kapcsolattaľtását családjával és környezetével.
- Szfüség esetén elkíséri az e||átottat egészségügyi és egyéb intézményekbe,

hozzásegiti a hitélet gy akoflásźhoz.
- Hivatali titokként kezeli a rábizott, illetve tudomásara jutott adatokat és

információkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabá|yi
előíľások betaľtásával adhat ki.

. Folyamatosan figyelemmel kíséľi a terĹiletére vonatkozó
jogszabá|yvá|tozásokat,azokatelsajátítjaésalka|mazza.

- Fokozottan figyel a foglalkoztatási napló naprakész vezetéséte.
- Felelős a munkaręnd, a munkafegyelem, atuz- és munkavédelmi szabályok

betartásáéľt.
- Részt vesz afeladatköréből eredő értekezleteken.
- Munkája soriín úgy segít, hogy az ellátott személyisége, habifusa ne

sériiljön.
- Kapcsolatot tart a héľ;i segítségnffitásban, szociális étkeztetésben és a

jelzőľendszeľes házi segítségnyújtásban dolgozó kollégákkal, illefue
egészségügyi intézményekkel, ľésziikľe minden segítséget megad és szĹikség
esetén kéľi segítségĹiket.

4.4.3.1.2.5. E gyéb munkatáľs ak (mos ón ő, takarítő) feladataĺ

- A takarítő feladata az szervezeti egység székhelyének és tagintézményeinek
tisztźntartása. A napi takaľításon tulmenőęn fe|adata a szeÍvezeti egység
székhelyének és tagiĺltézményeinek helyiségeiben nagýak afitást v é gezni.
F eladata ľé szt venni a szakmaí e gys é g munkaértek ez|etein.

- A mosónő feladata az átmeneti elhelyezést nyujtó intézményben
elhelvezésre keľülő ellátottak nlházatźnak tisztítźsa az intézménwezető.
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vezető ápoló iľiánymutatása alapjan. Feladata ľészt venni a szakmai egység
munkaértekez1etein.

4.4.3.2. A Je|zőľends zeres házi segítségnyújtás
A segélyhívó rendszer az Enjstfenyő Gondozóházban kerĹilt telepítésľe. A
jeLzfuenďszeres hĺízi segítségnýjtást 3 fő szociá|is gondozónő és 0,5 fő
műszerészkóza|ka|mazottfolyamatosmunkaľerrdbenlźtjaelr.

4.4.3.2.L. Feladata

Saját otthonukban é|ő, egészségi állapotuk és szociális helyzetfü miatt
rászoruló időskoru, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos szemé|yek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmeľĹilő Ł'rizishelyzetek elháľítása céljából
nffitott ellátás.

Az ellátottak köľe
Jelzőľends zercs hźni segítségnyújtás szempontj ából szociálisan rászorult
- az egyediil élő 65 év feletti személy,
- az egyeđ:d'l élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztaÍtásban é|ő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos

vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi á||apota indokolja a
szo| gźůtatás folyamato s bizto s ítás át.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot külön jogszabá|y szerint kell igazolni.
A jelzőľendszeres házi segítségnyújtás szo|gá|tatás igénylését a szakmai egység
szakmai vezetőjénél jelezheti a kliens személyesen, illetve telefonon. A
szĹikséges orvosi igazolások beszerzésével paľhuzamosan eIőgondozás készül
az ellátott lakásán. Amennyiben a szociális ľászoru|tság igazolt, és van
rendelkezésre álló készülék, az telepítésre keľtil.

4.4.3.2.2. A Je|zőľendszeľes Házi Segítségnyújtás munkatáľsai
3 fó szociális gondozó
0,5 fő muszerész-gépkocsivezető

4.4.3.2.2.1. A szocÍális gondozó feladataĺ:
- Az elógondozźts során vizsgá|ja a kére|mező szociális rászoru|tságźi,

tájékoztat1a a klienst a szo|gźitatás tartalmźlről, a szükséges adminisńráciős
tevékenysé get e|v é gzí.

- Az ellátott személy segélyhívása esetén az lsgyeIetes gondozónak azoma|
intézkednie kell felmérve a kliens szĺikségleteit. A gondozónő 30 peľcen
beliil a kliens lakásaľa érkezik ahol a segélyhívás okául szo|gá|ő pľobléma
megoldása érdekében végzi tevékenységét, szfüség esetén további
e gé szsé gĹig y i v agy szo ciális ell átást kezđemény ez.

. Elkészíti az e||átottak szemé|yi arryagźń. ťrgyelemmel kíséri az e||źtott
egészségügyi és mentális állapotát, a je|eĺtős változásokat rögzíti a kliens
arryagźtban.

- Felelős az adminisztrérciő pontos, ptecíz, naptakész vezetéséért, valamint a
leltláľéľt.

- Felelős a normatíva igényléséhęz szijkséges adatok pontosságáért és a
hataľiđők betartásáért.

- Hozzájźral a szal<rnai egységben a szakmai és kiegészítő tevékenységekhez
elvégzéséhez, sztikség esetén szakképzettségének megfelelő ápolási és
gondozási feladatokat Iź.ĺ e| a gondozőházban.
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- Részt vesz a szakmai egység munkaéľtekezletein.

4.4.3.2.2.2.A ľendszeľ technikaĺ műkiidésééľt felelős mĺĺszeľész . gépkocsivezető
feladatai

Felelős:
- a fe|ađat ziĺkkenőmentes, színvonalas mfüö'déséért, a tęchnikai héútér

biztosításáért,
- a rendszer kaľbantaľtásáért, a készülék kihelyezéséért és leszeľeléséért
- a szakmai vezető részére köteles tź!ékońatźst nyújtani, és adatot

szo|gźůtatru;
- kéthavonta próbahívást kezdeményez az ellátott lakásĺáľól, melyet a

segélyhívások kĺĺzĺjtt dokumęntál.
- SzáIIítja azĺeo lakóit, felelős a gépjármu szabáIyszenĺ mfüĺjdtetésééľt.
- EgyĹittmfüödik azlAo és aje|zórendszeres hazi segítségnyujtás folyamatos

műkcidtetése során adódó technikai feladatok e||átásábarl.
- Részt vesz a szakmai egység munkaértekezletein.

4.4.4. r,Ér,nr.pľogľam

A LÉLEK-Program fő helyszíneí a ľÉiĺBK Ház, a Családos kĺlzĺisségi
szá|Iás, a rÉlpr-p oĺt, szolgálati lakások és a béľlakások.

4.4.4.1,. Feladata

LELEK-Pont:
A LÉLEK-pont feladata a Jőzsefuaros teriiletén hajléktalanná váIt embeľek
eléľése, és a prograÍnmal kapcsolatos információkkal töľténő ellátása.
Közremfü <i dik az i lletékesség megá||apitásában, információt nyij t, szfü ség
esetén megfelelő ellátásba irźnyít tovább. További feladata az e|he|yezésí
sziikségletek és lehetőségek feltarása és a szfüséges szolgáltatások
meghatár ozása, illetve bizto sítása.
Adminisztratív és szo|gá|tatásszęrvezó központként mfüödik, szociális
esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat Lźú. e|.

Védett és egłéb foglalkoztatds biztosítúsa:
A foglalko ztatás biztosítása töľténhet:
. az onkormĺĺn y zat saj át tulaj donú közszo|gźůtató rendszeľében
- szociális szĺivetkezetek, szociális vállalkozások keľetében, melyeket az

Önkormányzat a helyi szfüségletek illetve a közösségi szfüségletek
kielégítésévelbíz meg

- gazdasági vá|la|kozások bevonásáva|
- védett foglalkoztatás a megváůtozott munkaképességiíek és a

kompetenciahiannyal küzdők szfunźtra speciális munkaköľülményekkel és
feltételekkel.

A foglalkoztatás szewezóje az ĺjnkormźnyzat1al, illetve LÉLEK-Ponttal
kötött együttmfü<idési megállapodás keretében biztosítja a foglalkoztatást. A
LELEK-Pont és a foglalkoztató kcjzött folyamatos a kapcsolattaĺtás a
fo g|a|końatott munkav é gzésév eI kapc so lato s rendszeres információ áľamlás
biztosítása érdekében.
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Lakhatds biztosítdsa: a ĺtĺur ĺĺĺz és a Csaldďos közösségí szdllds

A LÉLEK-Progľam kétiĺtézményben és több lépcsőben biztosítja a lakhatást.

A/1. A lakhatás biztosításának első lépcsője, ún. lÉĺ,ľKlďiázban történik
(férőhelyszĺám: |4 fő). (VIII. Koszoľú u. 4,) A kis féróhe|yszźmt, a
személyességet biztosítő szolgá|ati szźi|ás a hagyományos hajléktalan ellátási
intézményi foľmfüba fogalmilag be nem illeszthető védett, közĺisségi száIlás, a
mrrnkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformźk egyfajta ötvĺizete,
szigorű haziľenddel.
A LELEK Hĺĺz munkatarsai elsősorban a kĺizösségi együttélés szabályainak
betartásźi, az e|lhez szfüséges készségek fejlesztését segítik, valamint
felkészíten ek az onál^ló életvitelrę.

N2. A Családos Kiĺziisségĺ Szálláson (VIII. Szeľdahelyi u. 5.) töľténő
elhelyezés alapvetően a Család- és Gyeľmekjóléti Szo|'gáIat, a Család- és
Gyermekjóléti Központ és az onkormanyzat je|zése a|apjźn, a jogosultság és
az a|ka|masság megál|apitását kĺjvetően történik, 14 feľőhellyel.

Az ingat|ant a családok szźlmźra, egyfajta köztisségi szállásként hasznosítjuk.
A Program a Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hianypótló ellátási foľmát
valósít meg. Ennek megfelelően ezen a családi közĺisségi szálláson alapvetően
teljes és gyeľmekes családokat helyeziĺnk el, olyanokat, al<tk gazdasági
éľtelemben képesek a család fenntartásaĺa, életvitelfü is megfe|e|ő, azonbarl
valamilyen okból lakhatási \<rizishe|yzetbe keriiltek a Józsefuárosban.
A családok elhelyezése és az önkormányzati bérlakásba tĺjľténő
továbbhelyezéstik a szfüségleteknek és a továbblépés feltétęleinek
fliggvényében lehetséges.

B.l Szolgálati béľlakás biztosítása:
Az onkormányzat a ĺÉrBr-Hazbarl rehabilitálódott személyek számára
minimum 1 év időtanamľa szolgźůatí bérlakást biztosít. A beköltözők a
szo|'gźiati lakás teljes ľezsiköltségének (viz-csat.,víI|aĺry,gźn ), villanyfütéses
lakás esetén minimum 30oÁ -źLt, gazfiítés lakás esetén minimum 50 % -át
ťlzetik.

C./ Szociálĺs béľlakás biztosítása:
A szolgáIati bérlakásban eltöltĺitt idő után, a Progľamban ľésztvevők szźlmára,
hattrozott időre, szociális bérlakást biztosít, a helyi renđeletnek megfelelően,
lakhatóvá téve.

D/ Utánkiivetés
A LÉLEK-Pont (a szo|gźiatí lakásból való kikĺiltĺizés után), legalább I évíg a
hatćtrozott idejű bérleti szerződéslejartáig utlínkövetéstvégez archabilitźtlódott
személlyel, illefue csaláđdal, melynek formája életvezetési tanácsadás,
konzultáció' cé|ja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integráció további
segítése, valamint a teljes integráció megvalósu|ása. Az utánkĺivetést ktjvetően
a lakhatás megtartásának segítése érdekében, ha a kiköltözőnęk szfüsége van
további szociális típusú segítségre, azt a JSzSzGyK biztosítja, hason]óan
báľmely kerületi lakoshoz.

4.4.4.2.A LELEK.Pľo gľam munkatársai

1 fő módszeľtani munkatĺĺľs
t/cž,,
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l fb LELEK-Pont szakmai munkatĺĺľs
1 fő LÉLEK Hźn szal<rlai munkataľs
0,5 fő Csksz szakmai munkatars (heti 20 óra)
0,5 fő addiktológiai konzultans (heti 20 őra)
5 fő LÉLEK Hazmunkataľs (portaszolgálat)
1 fő szociális asszisztens
1 fő takarító

4.4.4.2.1'. A LELEK-Progľam szakmai vezetőj ének feladatai

- Felelős a lÉlBr-program mfüĺjdésééĺí,, afe|ađatokzavartalan elIźúásáért, a
tevékeny sé g szakszerusé gééľt.

- Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatźtrozatunak
végrehajtásĺáľól.

- Az Intézményvezető által éún;ŕrtuott jogköľben elLátja a Program
képviseletét.

- Esetelemzéseket és továbbképzésilehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak személyi, targyi

feltételeiről, szfüség szerint külső szerv vagy személy közremfü<idését kéri.
- Rendszeresen ellenőrzi a Pr'ogramban dolgozók tevékenységét.
- Meghatźrozzaazirźnyitźsaa|átartozó dolgozókmunkaiđejét, feladatktirét, a

munkáltatói jogköľĺik közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadság, távollét engedélyezésének (kivétel ez a|ő| a ťlzetés nélkĹili
szabadság engedélyezése), tulóľa elrenđelésének, belső helyettesítés
szab áIy o zásanak j o gköľe it.

- Iľĺányítj a, szervezi és ellenőľzi a dolgozók munkáját.
- A dolgozók munkájaľól minden évben írásbeli értékelést készít melyet

ismeľtet az érintett munkatĺíĺsakkal is.
- EIIenoruí az intézmény és az ott đolgozó munkataĺsak vonatkozásźtban a

munkavédelmĹ és tűzvédelmi szabályok betaľtását.
- Kijelölés alapjdn ellótja a szakmai teljesítésígazoltÍst, sajdt szakmai eglsége

tekintetében.
- Szakmaí egłségében engedélyezi a szabadsdgot, gondoskodik a

helyettesí.tésrdl.
- Javaslatot tesz ű szakmaí egłségében dolgozók béremelésével és

j utalmazds úval kapcs olatos kérdés e kb en. Kezdemény ezheti a h atús kijréb e
tarto zó do lg oaí k kítíintetés ét

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intéanényvezetőnek az éľintett
al k almazo ttak fe gl elmi fe le lős s é g r e v o n ás a íigl é b en.

4.4.4.2.2. A mródszertani munkatáľs feladatai

- biztosítja illetve elősegíti a Program szakszeĺu és hatékony mfüödését,
ennek keretében összehangolja a Program tevékenységeit, és intézményeinek
szakmai működését,

- figyelemmel kíséń a pźlly źnatí és egyéb foĺľás-bevonási lehetőségeket,
- elkészíti a vonatkozó páIyźnatokat, illetve irźnyítja az ezze| kapcsolatos

tevékenységeket,
- résú,vesz aProgľamhoz kapcsolódó szakpolitikĺák alakításában, véleményezi

a vonatkoz ő jo gszabźtlyokat,
- esetmegbeszélő csopoľtot vezet a Pľogľam munkataľsai szźnnáľa,
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