
- szakmai-módszeľtani továbbképzést szewez és tart a Progĺam munkatáľsai,
és a Progľam iránt éľdeklődő, az Önkormźnyzat egyéb intézményeiben,
illetve más szeľvezeteknél dolgozó szakemberek száĺnźra,

. felméréseket és éĺtékeléseket készít a Progľam mfütldésével ĺlsszefüggő
témákban,

- kezdeményezi a Programmal ĺisszefüggő fejlesztéseket, módosításokat,
- figyelemmęl kíséľi a digitális sajtót és a szakmai poľtálokat, híľeket, szfüség

esetén r észt v esz a Pro grammal kapcsolatos piíľbeszédekben,
- népszeriĺsíti a Programot és eredményeit a szakmai nyilvánosság forumain,
- távolléte esetén helyettesíti a Szakmai Yezetőt, annak jogköreiben eljaľva.

4.4.4.2.3. A LELEK.Pont szakmaĺ munkatáľs feladatai

- fogadja a lÉLpr-Pontba érkezőket, e|végzi regisztrációj vkat, vezetí az
ellátottak nyilvĺĺntartását,

- kĺizremfüĺjdik a Programba önként jelentkező józsefuarosi hajléktalanok
lÉtBr-progľamba való bekapcsolásában,

. keze|i, tarcIja a dokumentációkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfelelően,

- szfüség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a
megfelelő szakemberh ez irényítja,

- szfüség esętén e|végzi a bej<ivő levelek iktatását, előkészíti a kimenő levelek
kézbesítését,

- kooľdiná|ja a tÉlBr-pont napi eseményeit, felel a.hiĺziľend betartźsáért,
segít a hivatalos ügyek intézésében,

- részt v esz a közcisségi szociális munkában, információközvetítésben,
- eljáľ az ügyfelek érdekében, szfüség esetén javaslatot tęsz atarsintézmények

igénybevételéľe,
- megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési

módokat,eljaľásokat, melyek e|őmozdítjék az eredményes segítést, nyomon
követi azok v á|tozésait,

- közremfüöđik a Team munkájában,
- sziikség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisńráciőt,
. ügyeleti idejét a kijelölt munkateriileten tĺilti,
- elvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabá|y' azSzMSz, illetve a közvetlen

vezetóje írásbeli vagy szóbeli utasítása munkakĺĺrébe utal,
- munkájanak inínyítását aProgľam szakmai vezetője végzi,
- adott esetben kapcsolatot ÍaÍt, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

szállók stb.
- segítő beszélgetéseket folytat,
- adminisztratív és szolgáltatásszervező fe|adatokat, szociális esetkezelési,

esetmenedzseľi feladatokat lát el,
- a programba bekerülőkľe vonatkozóan állapotfelmérést, személyre szabott

gondozási-ľehabilitációs tervet készit,lakhatási, foglalkoztathatóságot javító,
foglalkoztatási, é|etvezetési, illetve az onźi|ó életvitel képességét erősítő és
egyéb szoLgáItatásokat szeľvez és koordinál, és minderről nyilvĺíntaľtást
vezeÍ,

- esetmenedzseľként tervezi, szewezi és kooľdináIja a lÉtBr-programba
bevont személyek rehabilitációját, reinte gráciőjéĺ,

- az esetmenedzseri feladatok ellátása munkájában folyamatos, és független az
ügyryl lakhatásában tcjrténő esetle ges változásoktól,

- a LELEK-Pont munkatáľsaként személyes kapcsolatfelvételt kezđeményez
az e||źtźsí teľületfüön működő hajléktalan e||átő, szociális és egészségügyi /ŕ?
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intézményekkel a programľól való tźljékoztatás, az intézmények látókörébe
keľiilt hajléktalan emberek közvetett elérése, információval való ellátása
érdekében,
a LÉLEK-Pont munkataľsaként a progľamot bemutató infoľmációs
anyagokat _ szórólapot, téĄékoztatőt _ juttat el mindęn hajléktalan eIIźńő

intézmény részére, az aktuálisan más taľtózkođási helyen éLő, az ellátási
teriileten illetékes valamennyi hajléktalan ember elérése érdekében,
a LÉLEK-Pont munkataľsĺának feladata a jelentkezők illetékességi
szempontból való szűrése,
a jelentkezőkről nyilvrĺntaľtást készít, személyesen tájékoztatja a keľĹileti
szociális háló nýjtotta lehetőségekľől, elősegíti a kerületi intézméĺyekkel és
a ktilső paľtneľekkel tĺĺrténő kapcsolatfelvételt,
illetékesség hianyában téĄékoztatást nffit az e|érhetó ęllátási formákĺól, akut
|<rizíshelyzet esetén közremfüödik azok rendezésében, a sziikséges
egészségügyi, szociális ellátásokhoz, szo|gá|tatásokhoz való hozzájutás
megszervezésében,
egyéb feladatai: állapotfelméľés: a LELEK.Pont szakmai munkatĺáľsa az
illetékesség megá||apítását kövętően feltárjak a programban való részvételľe
jelentkező személy hajléktalanná vá|ásćnak okait és köľülményeit,
fe|térképezi a hajléktalan személy egészségügyi, szocitĺ|is helyzetét, munka-
kaľrieľjét, kapcsolati ľendszerét, meglévő erőfoľrásait, valamint céljait,
motivációit, és személyes szĹikségleteit annak érdekében, hogy láthatóvá
váljék, milyen méľtékbęn motivált, illetőleg képes ľészt venni helyzetének
megolđásában. Megáll apítja továbbá, hogy milyen egyéb ellátásokľa, segítő
szo|gáItatélsokĺa van szfüség a célok elérése éľdekében,
feIadata továbbá komplex, egyénľe szabott ľehabilitációs pľogľam
kidolgozása, esetkezelés :
- az állapotfelméľés megál|apításai alapjan a progľamban tésffievó

hajléktalan emberľel közĺjsen készíti e| az egyéni gondozási-rehabilitációs
tervet - rĺĺvid, kozép és hosszú távú célok meghatározásáva| - amely szerves
tészę a progľamban résztvevő és a szo|gáLtatő kĺĺztitt létrejovő
megállapodásnak és kijelöli a segítség és az együttmiĺködés irányait, a
személy számtna biĺosítandő szo|gźitatásokat. A terv része a személy
teľmészetes foľľásrendszeľének feltérképezése, azok újbóli mfüödtetésének
elősegítése.
f e|adata az e|ő gonđozás keretéb en :

- az e|őgondozás az á|Iapotfelméľést k<ivetően, az el|źtźsra jogosult
hajléktalan embeľek felkészítése rendszeres kapcsolattartás keretében a
progľamban való részvételre: segítségnýjtás iratpótlásban, szociális
l:gyintézésben, megoldatlan szá||áshe|yzet esetén a LELEK Házba va|ő
felvételig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a foglalkoztathatőság
javitásában, a munkába állást tartósan nem akadá|yoző egészségĹigyi
problémfü esetén megfelelő oľvosi ellátás megszervezése, adđikciós
problémfü esetén szenvedélybetegeket segítő szolgáltatások szervezése,
ny ujtás, illetve ellátásba juttatás,
feladata az utánki}veté s tekintetében :

. a lÉtpr-pont munkatársaként (a szo|gá|ati lakásból való kiköltĺjzés
után), 1 évig ahatérozott idejrĺ bérletí szerzóđés lejĺíĺtáig utankĺivetést végez
a rehabilitálódott személlyel, illefue családdal, melynek formája életvezetési
tanácsadás, konzultáció, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az
integĺáció további segítése, valamint a teljes integráció megvalósulása.
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4.4.4.2.4. A LELEK-Ház sza|<maĺ munkatáľs feladatai

- keze|i, tźno|ja a dokumentációkat a hatályos adafuédelmi szabályoknak
megfelelően,

- vezeti a nyilvántaľtásokat,
- szĹikség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nýjt és a

me gfelelő szakembeľh ez ir źny ítj a,
- ügyeleti idejét a kijelölt munkaterületen tĺilti,
- elvégzi a bejövő levęlek iktatását, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,

kooľdinálja a rÉlBr-H źn napi eseményeit, felel a házfueĺd betartásáért,
- e|jar az tigyfelek érdekében, szfüség esetén javaslatot tesz a tĺáľsintézrnények

igénybevételére,
- megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési módokat,

eljĺírásokat, melyek előmozdítják az eredményes segítést, nyomon kĺjveti
azokvá|tozásait,

- aktívan közremfüödik a Team munkájában,
- szfüség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabá|y, azSziľĺdSz' illetve a kĺjzvetlen

vezetője írásbeli vagy szóbeli utasítása munkakörébe utal,
- munkáj ánakírźnyítésát aProgľam szakmai vezetóje végzi,
- szfüség szerint kapcsolatot taÍt, egyeztet más szeľvezetekkel (hajléktalan

szállók stb.),
- e|Iátja a LÉLEK-HáZ mfüödésével kapcsolatos gépelési, iktatási,

nvilvĺĺntaľtási. számítástechnikai feladatokat"
- a ĺÉĺBrc-uaz szakmai munkatarsa elsősorban a közösségi egyĹittélés

szabályainak betartását, az ehhez szfüséges készségek fejlesztését segíti,
valamint felkészíti a kliensekęt az öná|Iő életvitelre,

- a beköltözőkkel megállapodás kĺjt az előtakarékosságról, mely a jövőre
irlányuló önálló életvitel megteľemtésének alapját képezi,

- alapvető fe|adata a LELEK-Hź:z lakóinak szociális és mentális
rehabilitációját megtervezli' segíteni, egyéni esetkezelést végezní, illetve
ezek v é gzését megsze rv ezli, ellenőľizni,

- feladatai kozé tartozik a lakók továbbsegítése a szolgáIati lakásba, a
szo|gá.lati lakással kapcsolatos ügyek figyelemmel kísérése, illetve az ott
lakó kliensek ügyeinek, életének figyelemmel kísérése, segítése, adott
esetben az intervenció'

- a egyĹitt kell mfüödnie a lÉlpr-pont szakmai munkatiĺľsával, illefue a
lakók munkahelvi vezetőivel.

4.4.4.2.5. A Családos Ktiziisségi Szállás (CsKSz) szakmaÍ munkatáľs feladatai

- a szakmai munkataľs közremfüödik abban, hogy a családok a lÉlBr-
Progľam és a JSzSzGyK minden szo|gá|tatását igénybe vehessék,

- ügyeleti időben fogadja és meghallgatja a CsKSz-be érkezőket,
informáci ókat ad', az új kl ienseket gondo zásb a v eszi,

- megismeri a kliensei családtagsait, a családok belső struktriľáját, akomyezeti
feltételeiket,

- felismeri és felismeľteti a konfliktrrsokat és ezek okait,
- a családokkalköz<isen do|gozzaki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiźú,
- meghattrozza a személyes együttmfüödési szfüségleteket. Rendszeresen és

folyamatosan egyĹittműköđik a családokkal,
- egyĹittmfüödik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba kęľiilő

nevelési,oktatásiintézményekkel,alapítványokkal,egyhźza|<ka|,
.//
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j avaslatot tehet a kapcsolódó taľsintézmények igénybevételére,
e|jźlr a családok érdekében, télmogatja őket jogaik érvényesítésében,
szélesköriíęn megismeri a helyi szociálpolitíkai eIIźúás ľendszerét, munka
kapcsolatokat építkj az ott dolgozókkal.
részt vesz a problémamegoldó csopoľtok munkáj ában,
kĺjzremfüĺidik a LELEK.Program munkacsopoľtj anak (team) munkáj ában.
szakmai továbbképzéseken részt vesz,
íľásban rögzíti megfigyeléseit, beszélgetéseinek tartalmźń, a szakértok, a
kapcsolódó szenrélyek, intéznrények vólerrrényét,

- elősegíti és ellenőrzi aptogľarlban résztvevő családok előtakarékosságát,

4.4.4.2.6. A LELEK.Ház munkatáľs (poľtaszolgálat) fe|adatai

- A L,É.LEK-IFráł portaszo|gźiata a program biaonsági feladatait végzó
szervezet.

- A portaszolgálat a telephelyet a lÉlE,r-program által meghatározott ľend
szerint biztosítja. A LELEK-Ház a nap 24 órájában ótzés a|att áll. A
lÉlpr-program szakmai vezetoje engedélyezhet pihenőidőt általĺĺnosan és
egyedi esetben is.

- A portaszolgálat munkatáĺsai, a lÉlEr-program által taľtandó szakmai
értekezLeten _ szfüség szerint - tészt vesznek.

- A poľtaszolgálat köteles fellépni a külső behatolások ellen, illetve a lakók
kĺizĺjtti tettlegességet megakad á|y oztĺ.

- A LELEK-Ház munkataľsa betartja és betartatja aHźufuenďet.
- Fentieken tul:
- keze|i a telefont, tizenetek, feljegyzésétő|, źĺtadásátról gondoskodik,
- felel a hźr;írend betartásáért. szfüség szerint segít a hivatalos tigyek

intézésében,
- résztvesz azinfoľmációközvetítésben'
- szfüség szerint eljar az ügyfelek éľdekében,
- megismeľi és a|kalmazza azokat a jogszabá|yokat, ügyintézési

módokat,eljĺáľásokat, melyek e|omozďítjźk az ercđményes segítést, nyomon
követi azok v á|tozásait,

- szfüség szennt közľemfüödik a Team munkájában,
- szfüség szeľint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- elvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabá|y, az SzMSz illetve a kĺjzvetlen

vezetóje írásbeli vagy szőbeli utasítása munkakĺjrébe utal,
- munkájanak irányításźlt aProgram szakmai vezetője végzi,
- ügyeleti idejét a LELEK-Hiíz poľtaszolgéĺ|atén tölti, szfüség esetén fogadja

azintézméĺybeérkezőket,felvilágosítástadrésziikĺe,
- munkáj át a Koza|ka|mazotti Szabźiyzat szeľint v égzi,
- gondoskodik alľól, hogy nap közben idegen személyek az intézmény

területére ne léphessenek be,
- ahívatali munkaidovégeńévelabĄarati kaput és ajtókat bezźnja,
- munkaidő letelte utan kĺiteles ellenőľizĺĺ, hogy nincs ľendellenesség az

épület területén. (ablakok' villany, stb.),
- aszolgálat ideje alatt betöľés,biz, vagy bármely más ľendellenesség esetén

kĺjteles intézkedni a megfelelő hatóság (Renđőrség, Tílzoltőság stb.)
éľtesítéséről, ezt követ ően az intézmény vezetőj ének j elenteni,

- kötelessége az udvar és a kapubejárő tisztántartása, valamint hetente három
alkalommal a szeméttaľolók kitiľíttetéséről gondoskodni,

- a szolgáIatotminden esetben eseménynaplóval kell átadní.

?6
ll+--i -

,}ť



4.4.4.2.7. A szociális asszisztens feladatai

- fogadja a Programba étkezoket, szfüség szerint elvégzí ľegisztrációjukat,
v ezeti a nyilviántartásokat,

- keze|i' tźro|ja a dokumentációkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfele1ően,

- szfüség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a
megfelelő szakemberh ez itányítja,szĹikség esetén személyesen elkíséri,

- kezeli a telefont, Ĺizenetek, fe|jegyzéséro|' átađásáról gondoskodik,
- tigyeleti idejét a kijelölt munkaterületen tölti,
- e|végzi a bejĺivő levelek i|<tatźséú, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
- koordiná|ja a Progľam napi eseményeit, felel a házirendbetartásáért' segít a

hivatalos ügyek intézésében,
- tészt vesz a kĺizĺisségi szociális munkában, információkĺjzvetítésben,
- eljar az ügyfelek érdekében, szfüség esetén javaslatot tesz atĺáľsintézmények

igénybevételére,
- megismeri és aIka|mazza azokat a jogszabáIyokat, ügyintézési módokat,

eljárásokat, melyek eIomozdítjél< az erędményes segítést, nyomon követi
azokvźitozźsait,

- szĹikség szerint közremfüödik a Team munkájában,
- szfüség szerint vezetí a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- eLvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabá'|y, az SzMSz illefue a közvetlen

vezetoje írásbeli vagy szőbeli utasítása munkakĺiľébe utal,
- munkájának iranyítását aProgľam szakmai vezetője végzi,
- a LELEK-Pont, LELEK-Ház, illetve Családos K<lzösségi Szá11ó szakmai

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

szállók stb.),
- iigyeleti idejét - sztĺkség szerint- a lÉlpr-Program telephelyein tölti,

fogadja az iĺtézménybe érkezőket, felvilágosítást ad részĹikĺe,
- ellźtja az íntézmény mfüödésével kapcsolatos gépelési, ikÍatási,

nyilvrĺntaľt ási, számításte chnikai feladatokat.

4.4.4.3.A r,nr,nx.pľogram teamj e

A team tagjai azlntézményvezeto, a szakmai vezető, a módszeľtani munkatĺíľs,
aszakmai munkataľsak.
A team a szakmai vęzeto tanácsadó testĹilete.
Ülésęit hetente taĄa.
A döntések előkészítésen kívülesetmegbeszé|ó fe|adatot is ellát.

4.5. Gazdasúgi Szervezet
4.5.I. Feladatai

EIIátja a JSzSzGyK, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjét
togzitó megállapodás alapjźn e||átja a Jőzsefvźrosi Egyesítętt Bölcsődék és a
NapraforgóEgyesítettovođapénzngyí-gazdaságif e|ađatait.
A gazdasági szervezet felelős a fenti íntézmények kĺiltségvetés tervezésééľt,
az e|őírźnyzatok módosításának, átcsopoľtosításiínak és felhaszná|ásźnak (a



továbbiakban egyiitt: gazdálkodás) végrehajtásáéľt, a ťlnanszirozźlsi,
adatszo|gá|tatási, beszámolási és a vagyon haszsláIatźxal, védelmével
összefüggő feladatok teljesítéséért, apénnigyi, szźlmviteli rend betartásáért.

A gazdasźryí szewezet el|tĺtja:
a) a JSzSzGy-K, illetve a hozzá rendelt intézmények e|óiráĺyzatai
tekintetében a tewezési, gar.dźt|kođási, ťtnanszirozási, ađatszolgáltatási és
beszámolási feladatokat,
b) a JSzSzGyK illetve a hozzá rendelt intézmények műkĺjdtetésével,
üzemeltetésével, a benlhazásokkal, a vagyon hasznáIatával, hasznosítésával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.

4.5.2. A Gazdasági Szeľvezet munkatáľsai

1 fő gazdasúgi vezető
1 fő gazdasógí vezető helyettes
3 fő könyvelő
1fő pénzíigli előadó . pénztúros
I fő eszköznyilvdntartó-leltúrozó.
1 fő gazdasdgí előadó
1fő takarító
3 fő munkaiigłi iigłintéző
1 fő gépkocsivezető
Ifo kézbesítő
1fő admínisztrdtor
3 fő pénzíigli- szdmvíteli íigłintéző
20fő konyhai dolgoaÍ
3 fő gazďasdgi iigłintéző
2 fő élelmezési iigłintéző

4.5.2.1. A gazdasági v ezető fela datai

- Felügyeli, irlányítj a és e||ęnorzi a JSzSzGyK gazdasźtgi szervezetét.
- Kialakítja és mfüöđteti a gazdálkodással - így kĹilönĺjsen a

kdtelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az
érvényesítés, utalvźnyozás gyakoľlásrínak módjával, eljaĺási és

dokumentációs részletszabźiyaíval' valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjével, és az adatszolgźitatási feladatok teljesítésével
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

- Elkészí tí az intézmény kĺitelezően előírt szabáIy zatait, rendelke zéseit.
- Felelős a gazdasági szervezet mfüĺjdéséért és gazdźikodásáéľt.
- Tervezi, szervezí, irarryítja és ellenőrzí a gazđasági szervezet szakmai-

gazdasźąi mfüödésének valamennyi teruletét.
- E|Iátja a szeÍvezet mfüödését éľintő jogszabáIyokban, önkoľmányzati

rendeletekben és dcintésekben a gazđaságivezetó részére elĺĺíľt feladatokat.
- Kapcsolatot taľt atźrsiĺtézményekkel' helyi szakmai szervezetekkel.
. Az íntézmény számviteli, pénzgazdćikodási rendjének szakmai

męgszerve zője és felelőse.
- Biztosítj a a péĺ:zĺjgyi fegyelem és a pénzfoľgalmi szabźiyok maľadéktalan

betaľtását.
- Szervęzĺ az intézméĺy felé tĺjrténő ađatszolgáItatási kötelezettséget

megbízásaalapján.
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- Gondoskodik, felel a,,Munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjét rögzítő
megállapodás''-ban fo glaltak telj es könĺ végrehaj tásaľól.

- Felügyeli a JSzSzGyK éves mfüĺidési költségvetésének tewezését, valamint
annak végrehajtását.

. Felügyeli és ellenőrzi az előirényzato|<ka| történő gazdáLkodást, illetve a
jóváhagyotte|oirźnyzatonbelülazopetatívgazđä|kodásbonyolítását.

- Felügyeli és ellenőrzi abankszámla és készpénzforgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleméĺyezi a költségvetési és pénzugyi feladatok e|Iétáséŕ:roz

kapcsolódó belső szabá|y ozźlst.
- Ellátja a JSzSzGyK mfüödési költségvetésének végľehajtásiához kapcsolódó

beszźmoLétsi feladatokat.
- Felügyeli a szĺímviteli feladatok végrehajtásźÍ, a számviteli nyilvrĺntaľtások

vezetését.
- Elkészítteti aktiltségvetési beszámolót.
- Kĺjzremfüödik a JSzSzGyK feladĺainak e|Iátáséůloz szfüséges gazdasági,

műszaki feltételek binosításában, a tźrgyi eszk<izök, készletek
beszer zésében, i lletve e c élbó l szolgźitatások i gényb evétel éb en.

- Részt vesz a JSzSzGyK tizemeltetésével és a telephelyek mfüödésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.

- Gondoskodik a JSzSzGyK vagyonának megóvásáról, e|Ieĺőrzi
rendelteté s szeĺu takaréko s felhas zná|ásź'/-.

- Gondoskodik a gazđasági múszaki előírások, rendelkezések, jogszabályok,
J S z S zGyK szab á|y zatainak betaľtás aľól.

- Gondoskodik aťuzvédeLmi, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátásĺáľól.
- Feltigyeli a taľgyi eszközĺjk és készletekmozgásźxal kapcsolatos bizonylatok

készítését és az analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos
feladatokat,toválbbáaleltáĺozásitevékenységet.

. Előkészíti az intézményvezeto döntési hatásktiľébe tartoző gazdasági,
múszaki ügyeket, intézkedéseket, beszámolókat.

. Kijelölés alapjdn elldtja a szakmaí teljesítésigazollźst, sajút szakmai egłsége
tekíntetében.

- Ellótja a pénzíigłi ellenjegłzésfeladatát.
- Gazdasdgí iiglekben kiadmónyozdsi jogkiire van.
- Sajdt szakmai eglségében engedéIyezí a szabadságot, gondoskodík a

helyettesítésrdl.
- ravaslatot tesz a gazdasúgi szervezet ďolgozlÍi béremelésével és

j utalmazds úv al kapcs olatos kérdés e kb en. Kezdemény ezh etí a h atús kijré be
tartouÍ dolgozlík kítiintetését. Indokolt esetben javaslatot tesz az érintett
alk almazottak fe gł e lme fe le lős s é g ľ e v o n ús a ii gł é b e n.

4.5.2.2. A gazdasági v ezető hely ettes feladatai

- A gazdaságí vezeto helyettes a JSZSZGYK gazdasági szervezet gazdasági
vezetőjéĺek helyettese, feladatait a gazdasági vezető kĺizvetlen iranyítása és
ellenőľzése mellett |átja e|.

- A gazdasági vezető irrínymutatäsa alapjtn, illetve távollétében irĺínyítja és
eLlenotzi a J SZSZGYK gazďasági szew ezetét.

- Segíti a gazdasági vezeto munkáját a teľvezéssel, az e|őiľźnyzat-
felhasználással, a hatáskörébe tartoző eLoirźnyzat-módosítással, az
tizemeltetéssel, fenntaľtással, mfüödtetéssel, beľuhazással, a vagyon
haszná|atáva|. hasznosításával. a munkaeľő-gazdálkodással, a
készpénzkezeléssel, a k<inyvr'ezetéssel és a beszámolási kötelezetÍségge|, az /Cž,.
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adatszoIgáItatással kapcsolatos tisszefoglaló és a szęwęzętrę kiterjedő
feladatok megoldásában.

- A gazđáIkodás témakörén belül e|Lenjegyzési jogkönel rendelkezík a
gazdasági v ezető távo l léte e setén.

- Segíti a gazdasági vezetőt az iĺtézmény éves költségvetésének
ĺisszeállításában, annak végrehajtásában.

- Segíti a gazdasági vezetőt az éves és fé|éves gazdasági beszámol'ó, valamint
a negyed és haromnegyed éves jelentési kĺjtelezettségek elkészítésében.

- Ellerlőľzi a leltiĺĺ'ozást, a leltar'ozási fegyelern betaľtásáĹ, s vezeti az iúőnkélrt
esedékes selejtezés végrehajtását.

- Figyelemmel kíséri a dolgozók munkavégzésének feltételeit, szfüség szerint
intézkedik a feltételek javítása éľđekében.

- A gazdasógi vezetőt ľendszeľesen tdjékoztatja végzett munkójdról.
- Elldtja az intézményi leltúrnál az ellenőrifelaďatokat.
- Pénztdrellenőri teendőket lút eL
- A felsoľolt feladatokon kívül elvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei me gbízzźk-.

4.5.2.3. A ktinyvelő feladatai

- a pénnaľi és banki alapbizonylatok kontírozása, az eze|<ke| kapcsolatos
ügyintézés, e|Ienórzés, a kettős kĺinyvelés előírásainak megfelelően, a
szániź/r. nyilvantartása, ellenőrzése, hibfü javítása;

- a vevő-szállító analitikfü feltilvizsgálata, eltérések rendezése, a havi
könyvelési adatok egyeáetése az adatrögzítőve| (pénafu, bank, bér,
előlegek);

- havonta az elo|eg nyilvántaľtások ellenőrzése, a fiiggő kiađások és bevétęlęk
egyeztetése, valamint folyamatos ellenőrzési tevékenység a kontíľozás
helyességére vonatko zőan;

- pá|y azatok nyilvĺánt artásźůloz adatszolgá|tatás;
- a CT-EcoSTAT, proglam éves záĺásźlban, illetve nyitásában tĺjľténő

közremfü ĺidés,változásokfeladásźůlozadatszo|gá|tatás;
- abeszámolók elkészítésénél előkészítés, egyeńetés;
- a gazđasági v ezeto rendszeľes tálj ékoztatása a v égzett munkáj áľól ;

- a szénrwitel teruletén a bizonylati rend és fegyelem biztosítása'
- a költségvetési kapcsolatok rendezése: adók kiszámítása, hataľidőre töľténő

befizetése;
- egyéb kĺitelezettségekhatáridőre történő befizetése;
- hazipénztar és bankforgalom ellenőľzés;
- a beérkezett bizonylatok alaki, tarta|mi helyességének ellenőľzése és a

bizoĺy|ati rend és okmányfegyelem betaľtásanak biztosítása;
- folyamatosan és napľakész állapotban biztosítja az iĺtézmény fokĺinyvi

könyvelését;
- részt vesz a zfuźsi munkfü előkészítésében, záĺő kimutatásokat készit a

sziikséglet szerint;
- ęI|enórzi az ana|itika és fokĺinyv, valamint a szźlmvitęli előírások szerinti

főkönyvi szźm/rźkat;
- elldtja az adózóssal kapcsolatos feladatokat és gondoskodík g hatúridőre

tiirténő dtutaldssal a NAVfelé;
- elldtja azÄFA analitikavezetését, azÁFA bevallós előkészítését;
- feladata a munkabérek kontíľozdsa ésfőkiinyví ľögzítése;
- a felsorolt feladatokon kívü| e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei mesbízzák.
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4.5.2.4.A pénzĺigyi előadó feladatai

- teljesítésigazolt bizonylatok szźtm|źk szźtmszaJ<l, foľmai ellenőrzése,
éľvényesítés,

- banki utalások előkészítése utalandó állomĺányok feltöltése az elektronikus
banki felületre,

- az uta|vényozott átutalási megbízźsok szeľelése a banki terhelés és jóváíľás
bizonylatźxal és átadása a könyvelésnek,

- vezętí a kötelezettségvállalás, vevő, száI|itő nyilvantaľtást, az analitikus
nyilvántartásokat, szeruo ďés nyilvántartást,

- a gazdasági v ezetó rendszeres táj ékoztatása a v égzett munkáj rĺró1 ;. kiilĺin megbízás alapjźn e||át1a az érvényesítői feladatokat,
- a felsorolt feladatokon kívĹil e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

fel ettesei me gbizzźtk,

4.5.2.5. A eszkiiznyilvántaľtĺĎ.lel tár oző feladatai

- Az iĺtézmények analitikus eszköznyi|vźntartása számitógépes rendszeľben,
valamint a |eltźtozźs-selej tezés lebonyolítása.

- A kis. és nagyértékú targyi eszközök analitikus nyilvĺíntaľtása, a méľleg
aléúélmasztása.

- Az eszközök nyi|vźntartásba vétele, a beérkezett szĺámlfü alapjźn a kis- és
nagyéľtékű tźrgyi eszközök kontírozása, bevételi bizonylatok kiállítása,
bevételi bizonylat a|apjźn a vásaľlás gépitogzítése az a mindenkor használt
progtambarl, az üzembe helyezési okmanyok L<láI|itása, a bevételi
bizonylatok és iizembe helyezési okmanyok továbbítása az íntézmények
felé.

- Negyedévenként a benlhźaźts statisztikai jelentés elkészítése és hatráľidőre
történő továbbítása, a statisztikai jelentés és az aĺalitika egyeztetése a
főkönywel.

- Hó végén a havi könyvelési anyagkinyomtatása, a hónap lezfuása, új hónap
megnyitása.
Az intézmények igénye alapjźn a selejtezés lebonyolitása.. a selejtezési
jegyzőkönyv és mellékleteinek elkészítése, a leselejtezett eszkĺizök
kivezetése a nyilvántaľtásból.
Le|tźr o zźsi ütemteľv ké s zíté s e.

Az intézrnények vagyonának nyilviĺntaľtása, leltárainak vezetése, a
|e|tźrozást mege|őzően a tárgyi eszkĺiz<ĺk, valamint a kis éľtékű tugyi
eszkóz készletek egyeztetése, eltérések ľendezése.
A leltráĺfelvételi ívek kitĺĺltése az intézményben taláIhatő tényleges
mennyiségek alapjĺĺn, a felvett adatok rogzitése számítőgépen, eltérések
rendezése.
Atadás-átvételek, kivezetések, ajźnđékozások, leírások lekönyvelése.
Ev végén: a targyi eszk<izcjk értékcsĺjkkenésének leírása, naplőzása, a
kaĺtonok és naplók lezźrása, foktinywel való egyeztetése, zárőkészletek
kinyomtatása, irattárazás.
Az intézmények által beadott vagyonkimutatások alapján az éIelmiszer
vagyonké s z|etek me gál l apítása.

- A gazdasági vezető rendszeres tájékoztatása a végzettmunkájrĺról.
- A felsorolt feladatokon kívül elvégzi mindazon fe|ađatokat, amelyekkel

felettesei megbizztk. /'/%-!.
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4.5.2.6.A munkaĺigyi előadĺó feladatai

. a Magłar Államkincstdr eAdat rendszer keretén beliil érkezett illetmény és
nem ľendszeres kiftzetésekkel bérkön1lvelésí any ag feladdsa a főkönyvnek;

- a KIR3 munkaiig1li programban szdmfejtett ||nem rendszeres kffizetések,,
kffizetése (pl.: megbízúsi ďíj, étkezěsi hozzlÍjúrulds, béľlettérítés, stb.);

- az intézményektől visszaérkezett Jizetési jegłzékek, és dtvételi ívek
ellenőrzése az alóírdsok híónytalansóga szempontj úból;

- a kíadott munkabéľ előlegek MAK-hoz tijrténő tovdbbítása;
- a közalkalmazottak jogviszonya soľán keletkező iratok elkészítése,

továbbítása a Magyar Allamkincstaľ (MAK) felé, valamint ezek rogzítése az
Intézményi Munkaügyi Infoľmációs (KIRA) rendszerben;

- koza|kaImazottak ađatainak, é s ezek v á|tozésaínak nyi lvant artása;
- szabadságnyilvrĺntaľtásvezetése;
- a JSzSzGyK mellett, a,Jőzsefvźtosi Egyesített Bölcsődék, valamint a

Napraforgó Eglesített ovoda dolgozói tekintętében is a nem ľęndszeľes
kifizetések adminisztrá|ása bérszámfejtése, jelentése MÁK felé; ĺisszesítő
készítése a könyvelés részére,

- fizetési előlegek nyilvántaľtása, jelentése a MÁK felé;
- munkáltatői igazo|ások elkészítése;
- a koza|kalmazottak kozszolgáIati nyilvántaľtásĺának kezelése, változások

jelentése;
- év végi ađőígazolásokkiadása;
- megbízási díjak számfejtése;
- jogszabá|yban előírt adatszo|gá|tatások teljesítése a felettes szeľvek felé;
- tájékoztatás nyĘtása a munkáltató és a felettes szervek felé;
- munka.alkalmassági vizsgźlatmegszervezése;
- vezeti a běr, cafetěria analítikúkat;
. szeľvezi a kijzhasznú foglalkoztatottak felvételét' megszíintetését,

munkavégzését;
- elkészíti a reprezentúció, telefon adó feladdsokat, rehabilitdciós

h o zzáj dľ ulás adó b ev allús h o z s zĺiks é g es adatot s zo lg óltat ;
- a gazdasági v ezető rendszęres táj ékoztatása a v égzetí munkáj aľól ;. a felsorolt feladatokon kívĹi| e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felette sei me gbízzák..

4.5.2.7 . A gépj áľművezető feladatai

- az intézményvezetó kozvetlen irányítźsa a|att végzi tevékenységét heti
törvényes munkaidej ében;

- vezeti az íntézményi tulajdonú személygépkocsit, gonđoskodik
tisztźntartásĺĺľól, karbant artásétr ő|;

- kĺjteles ellenőrizni, és szfüség esetén biztosítani, hogy a gépkocsinak
érvényes foľgalmi engedélye, biĺosítása, stb. legyen;

- a foľgalmi engeđé|ý, a gépjźrmll egyéb okmanyait és kulcsait a gépjarmn
á|taLa tĺjľténő üzemelteté s e alatt köte le s magźnáI taĺtan ;

- közremfüöđik az ađomźnyként kapott tźrgyak igénybevevőkrészérę tĺjrténő
eljuttatásában;

- végzi a napi kézbesítési feladatokat;
- segítséget nýjt azintézmény részére történő beszerzések lebonyolításában;
- résztvesz közösségi szociális munkában, információközvetítésben;
- vezęti az intézménvben szokásos valamennvi adminisztráciőt:

B:-
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. a vezető ľendszeľes tájékoztatása a végzett' munkájaról;
- a felsorolt feladatokon kívüI e|végzi mindazon felađatokat, amelyekkel

felettesei megbízzźk;
- a kapu melletti ügyeleti helyiségben elhelyezett fiizetbeĺ je|zett eszkoz

meghibásodásokat lehetőség szerint e|hźntja vagy gazdasági vezetővel
e gy eńetll e eLhánttatj a.

4.5.2.8. 
^ 

kézbesítő feladatai

. Intézményen belül és intézmények, irodfü, telephelyek és egyéb helyek
között ktildeményeket, leveleket kézbesít, kisebb csomagokat szá||ít, illetve
kisegítői felađatokat lát el.

- egyeńeti az e|végzendő feladatot a vezetőjével
- átreszi akézbesítendő kĹildeményeket
. ellenőrzi a küldemények đarabszźrrlát, akézbesítési címet
- meggyőződik a kĹildemények ép, sértetlen állapotĺĺľól
- gondoskodik a sérĹilt küldemények megfelelő kezelésétő|, je|zi a séľülést a

vezetőjének
- ellenőrzi a díjazás, béľmentesítés helyességét, kezdeményezí a helytelen

adatok javítását
- kézbesítésľe, postiízásra előkészíti a ktildeményeket
- gondoskodik arábízottktildemények, éľtékek biztonságos őrzéséről
- kézbesíti a kĹildeményeket (pl.. postai úton, személyes kézbesítéssel) a

megadott helyre
- az átadott leveleket, kiildeményeket a megadott címekre postźnza, illetőleg a

részére'vagy az adott intézmény részére küldĺjtteket e|hozza
- soľon kívĹilkézbesíti a stiľgős kĹildeményeket
- sikertelen kézbesítés esetén jelzi azt a vezetőjének, illetve ismételten

megkísérli a kézbesítést
- eleget tesz e|szźlmolási ktitelezettségeinek
- kifutói feladatokat végez
- adminisńrá|, dokumentáciőt vezet az áwett ktildeményekľől (kézbesítő

könyvet vezet)
- a v ezető rendszere s tźlj ékoztatźsa a v égzett munkáj áľól.

4.5.2.9 . A p énzü gyĹ számviteli ugy intéző felad ata

- Nyilvantaľtásba veszi a beérkező szá||ítőí szźrrl/rźl<at, számszaki és
tartalmi szempontból ellenőrzik azokat, gondoskodnak a hatáľidőben
tĺjľténő kifizetésekről.

- Nyilvrĺntartásba veszi a JSZSZGYK és az intézmények
kĺitelezettségvállalásait.

- Rögzíti a gazđá|koďőiklťlzetéseket.
- Folyamatos figyelemmel kíséľi az éves költségvetési eloirźnyzatok

alakulását.
- E|emző anyagokat, listákat készít az intézĺnények gazďáIkodásaľól.
- Feladata a költségvetési szervek vezetőinek segítése a költségvetési

gazdá|ko đás s o ľán az intézmények mfü ö dé s ének b izo sítás ában.
- Kapcsolatot taÍt a JSzSzGyK szakmai egységeivel az intézményi

feladatok vonatkozásában.
A költs é gveté si szervek gazďá|kodás ĺíról havi infoľm ácíő s arry agot készit,

bizto sitj a az e gy ező sé geket.

- Yezeti a költségvetési előiľányzatokat. módosításukat, váltońatásll|<ra,
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belső átcsoportosításukľa javaslatot készít, jóvahagyás uttnl źfiłezeti a
nyilvántaľtáson, rendezi, helyesbiti az e|téréseket.

- Elkészíti és nyilvántaľtásba veszi a kimenő szárĺiźkat, gondoskodik a
bevételek beszedéséről, behajtásaľól.

- Elvégzi aszéi|ítői és vevői számlakkal kapcsolatos egyeztetéseket.

- Gondoskodik a számviteli feladatok naprakészkontírozásiĺról, rĺigzítéséről,
könyveléséről, feldolg ozásźrő|.

- Y é gzi a munkafo 1 y amatb a épitett ellenőrzést.
- Sziikség szerint analitikus nyilvántartást vezet és e|végzi az ehhez

kapcsolódó egyeztetéseket.

- Feladata a késedelmes pénziigyi teljesítésekből eľedő kamatkövetelések
érvényesítése.

- Yezeti az iĺtézmények páIyazatainak nyilvríntaľtását és péĺueszkozeinek
elkültinített kezelését

- Ellátja a költségvetésen kívĹili pénzeszkózök, támogatások, fliggő kiadások
és bęvétęlęk kezelését, e|szźĺrlo|ását,pénzligyí el|enőrzését, egyeztetését.

- Figyelemmel kíséri az intézmények pénzügyihe|yzetét, fedezętmeglétéről
infoľmációt nffit.

- Leigényli a szfüséges finanszírozást.
- Felelőssége a munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a

JSZSZGYK pénaigy -számviteli tevékenysége során.

4.5.2.10. Az é|e|mezési ügyintéző

- Felelős a szocidlis és kijzétkeztetés megszervezéséért, a térítésí díjak
beszeďésének ellenőr7éséért, étkeztetéssel kapcsolatos felaďatok
ellútúsdért (szakmaí egłségek ěs íntézmények dltal megkiildött
rendelések és lemondúsok összegzése, nyilvdntaľtúsa, pénziigli
els zúmolds o k és beJizetés ek e llenőrzěs e, s zúmla ellenőrzés)

- Felügyeli valamennyi melegítőkonyha zavarta|an mfüĺidését, a
melegítőkonyhfüba az éteIadagok kiszállítását, az edéĺyzet és hulladék
visszaszállításźt.

- Gondoskodik az étkezést igénybevevők és az étkezési kedvezmények
nyi lvántartás anak vezeté sérő 1, a napi |étszźlmadatok fel do l go zásźr ő|.

- Elkészíti a normatíva igénylést, elszámolást, vezeti a kapcsolódó
nyilvĺíntaľtást.

4.5.2.11. A gazdasági ügyintéző feladata

- Eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
- Kiemelt feladata a JSZSZGYK-vaI és iskolakkal való napi kapcsolattaľtás,

téĄékoztatás.

- Bonyolítja az iskolai tanulói és felnőtt étkeztetés megrendelést, lemondást,
beszedi a térítési díjakat, ĺy.ug!át ad, kezeli a kedvezményes étkezésben
ľésztvevők hattrozataít, adatot szolgáItat a normatíva igényléshez,
lemondáshoz.
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Ĺ-* BŁ*]



- Fęlelős a pénzkezelésért, melyet a JSZSZGYK intézményvezetőjének

megbízása alapján lát el.

- Szfüség szerint adatot szo|gáItat a JSZSZGYKK kĺiltségvetés

készítéséhe z, besztlmolási kötelezettségéhez.
- Jogosult feladatainak jobb el|źtása érdekében javaslattételľe a kĺizvetlen

fęlettesének.
- Köteles az intézméĺyi vagyont séľtő, káľosító báľmely cselekmény,

mulasztás esetén bejelentés megtételére.

- Biztosítja a telephely és a JSzSzGyK közötti táľgyilagos
információaramlást, felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért.

- Információt szolgáltatnak a dĺintések előkészítéséhez, illetve
alátámasnálstú:roz.

- Irúnyítja, ellenőľzí és szervezi a konyhai dolgozók munkavěgzěsět.
- Részt vesz anoľmatíva tervezés, elszámolás, nyilvántaľtásában.

- Felelős aleLtár elkészítésééľt.

4.5.2.12. A konyhaĺ dolgozó feladatai

- Felelős atáIa|ő melegítő konyha szabá|yszeru mfüĺidéséért, a tanulók és a

dolgozók higiénikus étkezéséért.

- A HACCP rendszer előírásait betaľtja, vezeti az ezzel kapcsolatos

adminisztľáciőt.
- Felelős az ANTSZ előírásainak maradéktalan megtaľtásáért.

- Felel az edények higiénikus ęlőírásnak megfelelő mosogatásáéľt és

táĺo|ásáért.
- Anyagi felelősséggel tartozik az źfilett ételért, valamint a leltaľban szeľeplő

konyhai eszközök és berendezésí targyak rendeltetésszeľÍĺ hasznáIatáért.

- A munkája sorĺín gondoskodik a Íllányző eszközĺlk pótlásaľól,

beszerzésétoI'agazđaságiügyintézőve|töľténtegyeztetéstkĺivetően.

4.5.3. A Gazdasági Szeľvezet gazdálkodásának ľendje

A gazďasźryi szervezet tevékenységét az ügyrend szabá|yozza.
Az ügyrenden kívĹil ktilön kell belső szabá|yzatban rendezni a műköđéséhez
kapcsolódó, pénzĺjgyi kihatással bíró, jogszabźiyban nem szabá|yozott
kérdéseket, így kültinösen

a) a teľvezésse|, gazdá|kodással - így kiilönĺjsen a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, teljesítés igazo|ása, érvényesítés, utalványozás
gyakorlásának móđjával, eljrĺľási és dokumentációs
tész|etszabá|yaiva|'va]amintazezeketvégzőszemélyekkijelölésének
rendjével -, az e||enórzési adatszo|gá|tatási és beszámolási felađatok
telj esítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos elj árásľendet,
c) a belftildi és ktilft'ldi kiktildetések elľendelésével és lebonyolításával,

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az anyag- és eszkozgazdálkodás számviteli politikában nem

szabáIýoňtt kérdéseit, ,4
.|€
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e) a repľezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és
elszámolás ának szab áIy ait,

Đ a gépjrárművek igénybevételének és használatĺínak ľendjét,
g) avezetékes és mobiltelefonok használatát' és
h) a közérdekű adatok megismeréseľe iranyuló kérelmek intézésének,

továbbá a kötel ező e ĺ kö zzéteendő adatok nyi lváno s s ágr a ho zata|ának
rendjét.

A gazdá|kodás megs zew ezéséhez torv ényben ľö gzített alapelvek, értékelési
előírások aIapjźn ki kell alakítani és írásba kell foglalru az intézmény
adottságainak, köľĹilményeinek leginkább megfelelő - a szźlmviteli tĺiľvény
végľehajtásrának módszereit, eszkozeitmeghatźrozó - szĺímviteli politikát.
A számviteli politika keretében írásban rcgzíteru kell - többek k<jzött - azokat
a gazdźikodóľa j ell emz ő szabáIy okat, elő íľásokat, mó ds zer eket, amelyekkel
meghatźrozza, hogy mit tekint a számviteli e|szárnolás' az éľtékelés
szempontj ából lényegesnek, j elentősnek, nem lényegesnek, nem j elentősnek,
továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított vźiasńásí,
minősítési lehetőségek k<jziil melyeket, milyen fęltételek fennállása esetén
aLka|maz, az a|kaLmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltońatru.

A sziĺmviteli politika keretében el kell készíteni:

Đ az eszkozok és a foĺrások leltarkészítési és |e|tźrozási szabáIy zatźú;
j) az ęszkozok és a források éľtékelési szabźiyzatát;
k) az tinkdltségszźmítźs rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
l) a pénzkezelési szabályzatot.

5. AZ TNTF..ZM.ENY MUKODESI RENDJB

5.1. A közalkalmazottak munkavégzésére vonatkozÍí szabdlvok

5. 1. 1. A kiizalka|mazotti j o gviszony létrej ötte

A JSzSzGyK íntézményvezetóje az a|ka|mazottak esetében a belépéskor
hatźrozoÍt vagy hatźrozatlan idejrĺ kinevezéssel hatáľozza meg, hogy a
koza|kalmazottat milyen feltételekkel és a koza|ka|mazotta]<ľa vonatkozó
illetménnyel foglalko ztatja.

A munkavé gzés telj esítése, munkaköri kötęlezettsé gek :

A munkavégzés teljesítése azíntézmény vezetője által kijelĺjlt munkahelyen' az
ott éľvényben lévő szabályok és a kinevezési okmányokban foglaltak szerint
történik.
A k<jzalkalmazott kĺjteles a munkakötébetartozó munkát képességei maximális
kifej té s éve |, az e|v árhatő szakértel emmęl é s p onto s ság ga| v é gezru.

5.1.2. Szabadság

Az éves rendes és ľendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a szakmai
vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A ľendkívüli és fizetés nélktili
szabadság engedé|yezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult.

eô
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A dolgozók éves szabađságának méľtékét a kozalka|mazottak jogállásrĺľól
szóló jogszabáIy szeľint kell megállapítani és eľről a mrrnkavá|Ialőt _
jogcímenkénti bontásban _ írásban értesíteni kell.

5.1.3. Fegyelmi és káľtéľítési felelősség

Fegyelmi vétséget követ el a koza|ka|mazott, ha a koza|ka|mazotti
jogviszonyból eredő lényeges kĺitelezettségét vétkesen megszegi.
A kłJzalka|muzoLL a jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes
megszegésével okozott káÍÉrt káľtéľítési felelősségg eI tartozik.

A JSzSzGyK valamennyi dolgozója felelős abercnďezési, felszerelési taľgyak
rendeltetésszeľű hasznáIatáért, a gépek, eszközĺik, szakkĺinyvek megóvásáért.
Az intézmény a dolgozó haszná|ati tźngyaíban a munkavégzés folyamán
bekövetkezett klíréľt vétkességľe tekintet nélkül felel, ha a káĺ a đo|goző
munkahelyén vagy más, megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban
keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|ati targyakat meghaladó méľtékű és
éľtékú haszĺźiati dolgokat csak az intézményvezető engedélyével hozhat be
munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl. számítógép, egyéb).

5. 1. 4. Va gyon ny i|atkozat-tételi ktitelezettsé g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségelľől szőIő 2007. évi CLII.
töľvény 3. $-a a|apján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az a|ábbi
vezetoke vonatkozik:

I . Intézményv ezeto (magasabb v ezető)
2. G azdasági Szerv ezet v ezetője

A ledolgozott munkaidő nyilvrĺntartása és ellenőrzése céljából jelenléti ívet kell
vezetli. A jelenléti íven felkell tiintetni a munkába állás és az eltávozás pontos
idejét. A jelenléti iv vezetésééľt a magasabb vezető és avezetők a felelősek.
A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törekedni kell arra, hogy a
tĺĺrvényes munkaidő - heti 40 őra- az adott héten mindenki által ledolgozásra
kerüljĺin. A heti munkaidő átcsopoľtosítźsźi a magasabb vezeto, illetve a
nappali ellátást nýjtó intézmények vezetői engeđélyezhetik a jelenléti íven
tĺjľténő szignálással.

5.1.5. Munkaľend

5.1.5.1. A Család. és Gyeľmekjóléti Központ nyĺtva tartńsa
Hétfő:
Keđd:
Szerda:
Csiitöľtök:
Péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - 17.00
12.00 - 18.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

MenekültekkeVoltalm azotta|<|<a| fo glalkozó csa|ádsegítők
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

14.00 - 18.00
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00



Családfejlesztési szolgáltatás

Csütĺjľtĺjk:
Péntek:

Hétfo:
Kedd:
Szęľda:
Csiitörtök:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Cstitöľtök:
Péntek:

FiDo Ifjúsági Kiizpont

Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csüt<ĺľtĺik:
Péntek:

13.00 - 17.00
10.00 - 13.00

08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 14.00

08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 14.00

15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

Lako ss á gi táĄékoztatás, tanács adás

Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csiitörtĺik:
Péntek:
Szombat:
Vasámap:

Kiiz(tisségi)hely és Mosoda
12.30 - 19.30
09.30 - 15.30
12.30 - 19.30
09.30 - 15.30
10.30 - 13.30
08.30 - 12.30

5.1.5.2. A Család. és Gyeľmekjóléti Szolgálat nyitva taľtása

s.1.5.3.

5.1.5.4.

A Gyermekek ÁtmenetÍ otthona nyitva tartása
folyamatos

A LÉLEK-Pont nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szęrda:
Csiitĺirtök:
Péntek:

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

07.30 - 16.00
07.30 - 16.00
07.30 - 12.00
07.30 - 16.00
07.30 - 13.30
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5. 1.5.5. A LÉLEK.Ház nyitva tartása
folyamatos

5.1.5.6. A H:áni segítségnyrlijtás és Szociális étkeztetés telephelyének nyitva
tartása

hétfiô - csütöľttik: 07.30 - 16.00
péntek: 07.30 _ 13.30

5.1.5.7. Az Idősek Klubjainak nyĺtva tartása
hétfotől-péntekig: 08.00 _ 16.00

Az Idősek Klubjaiban inteľnet szoLgá|tatás naponta, a mindenkori
nyiwa taľtási időben vehető igénybe a kerületi lakosok szétmfua
téľítésmentesen,azzal akitétellel' hogy aszo|gáLtatás 11.00 - 14.00 óra
között sztinetel.

5.1.5.8. Az Éľtelmi F.ogyatékosok Napkii zi otthonálnak nyitva taľtása
hétfőtől-péntekig: 07.00 _ 17.00

5.1.5.9. A ,,Mátyás Klub'' (szenvedélybetegek nappali intézménye) nyitva
taľtása

hétfőtől-péntekig: 08.00 - 16.00

5. 1.5. 1 0. Az,,Ezüstfenyő'' Gondoz őhán ny itv a tartása
folyamatos

5. 1.5. 1 1. G azdasági Szerv ezet nyĺtva taľtása
hétÍőtől csĺitiirtökig 7.30 - 16.00
pénteken 7.30 - 13.30

5.2. Az intězménv műíkijdésével kancsolatos szabdlvok

5.2.1. Kiadmán y ozás ľendj e

Az intézményben a kiadmiínyozási jogkĺin az iĺtézményvezet(1 gyakorolja,
távolléte esetén azintézmény-vezetőhelyettesek, vagy azintézményvezető źita|
meghatalm azott szeméIy .

5.2.2. Bélyegzők használata, kezelése

Valamennyi, az intézmény képviseletében ttiľténő a|áírźsnáI bélyegzőt kell
használni. A bé|yegzővel ellátoĹt, cégszeriien a|átirt iľatok tarta|ma éľvényes
kĺjtelezettségvállalást, jogszerzést' j ogró1 való lemondást jelent.
Az intézmény bélyegzőit a gazdasági vezetó köteles naprakész állapotban
nyilvrĺntaľtani.
AzinténnénybenbéIyegzőhasznéiatáĺa jogosultak:
intézményvezető, íntézményvezető-helyettesek, gazdasági vezetó, szakmai
vezetők.

Az átvevők személyesen felelősek a bé|yegzők megőrzé,sééľt. A bétyegzłlk
beszerzéséről, kiadásáról, nyilváftartásárő| a gazđasági vezetó gondoskodik,-u

{s

illetve abé|yegzó elvesztése esetén az e|oírźsok szeľint jráľ el.
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5.2.3. A bankszámlák feletti ľendelkezés

A szĺĺmlavezető banknál vezetett szám|a feletti rendelkezésre jogosultakat az
intézményvezető jelöli ki. NevĹiket és aláírás bejelentési kartonjaik egy-egy
pé|danyát a gazđasági vezető köteles őnznt,.

5.2.4. Kiitelezettségvállalás' éľvényesítés' ellenjegyzés és utalványozás
ľendje

A kötelezettségvállalás, pénnigyi e|Ienjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés
és utalványozźs renđjét az iĺtézményvezető hatźltozza meg, melyľe vonatkozó
részletesszabźůyozźtskiilönszabá|yzatbankeľtilmeghatározásra.

5.2.5. Belső ellenőľzés

Az intézsrlény belső ellenőrzési feladatait külső szakértő látja eI. E kiilső
szakértő ldtja el a belső ellenőľzési vezetői feladatokat is a JSaSzGyK, rEB,
NEo esetén is.

A belső ęllenőľzési tevékenység: fi'iggetlen, táľgyi|agos bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenység, amelynek céIja, hogy az iĺtézmény múkĺjdését
fejlessze és eredményességét nĺivelje, és az intézmény céljai elérése éľdekében
ľendszeľszemléletií megközelítéssel és módszeľesen értékelje. A belső
ellenőrzés fejleszti az intézĺnény szervezetirĺínyítási és belső kontroll-
rendszerének hatékony ságźÍ.

A bęlső ellenőľzési feladatokat ellátó kiilső szak&tó a munkáját a nemzetkozi,
valamint az áLlanháztartásért felelős miniszteľ áIta| kozzétett belső ellenőľzési
standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezeto
áIta| _ az áIlanűáńaľtáséľt felelős miniszteľ á|ta| közzétett belső ellenőrzési
kézikĺinyv minta megfelelő a|kalmazásáva| kidolgozott és az
intézményvezetó źlta| jóváhagyott belső ellęnórzési kézikönyv szeľint végzi.

A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét az intézményvezetóĺek
kĺjzvetlentil alaľendęlv e v égzi,j elentéseit kĺizvetlenül neki küldi meg.

A belső ellenőrzést végző személy tevékenységének teľvezése soriĺn önállóan
jtr e|, ellenőľzési terveit kockźnate|emzésľe a|apona és a soron kíviili
ellenőrzések figyelembevételével áĺIítja össze. A ktilső szakértŕĺ az ę||eĺőrzési
programot szakmai megítélésének megfelelően önállóan á||ítja össze, mely
vonatkozik az e||enórzési j elentésľe is.
Az intézményvezeto biĺosítja a belső ellenőľ funkcionális fiiggetlenségét,
kül ĺjnĺj sen az a|źtbbiak tekintetéb en :

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockazatelemzési módszerek
alapjarl és soron kívüli ellenőľzések ĺrgyelembevételével;

b) u ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
c) az e||ęnőrzési módszerek kiválasztása;
d) kĺivetkeztetések és ajanlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés

elkészítése;
e) a belső ellenőľ bizonyosságot adó ellenőľzési és a nemzetkozi, valamint

az źi|amháztartźsért felelős miniszter á|tal kozétett belső ellenőľzési
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standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívĹil más
tevékenység végľehaj t ásźtba nem vonható be.

A belső ellenőľ nem vehet részt:
a) a költségvetési szerv operatív mfüödésével kapcsolatos feladatok

e||átásában és aZ intézmény mfütjdésével kapcsolatos döntések
meghozata|ában;

b) az intézmény végrehaj tási vagy lr źnyítási tevékenységében;
c) pénzügyi tľarzakciók kezdernényezésébelr vagy j óvďragyásábalr;
d) a belső szabályzatok elkészítésében, (kivételt képez a belső ellenőrzésre

vonatkozó Kézikĺĺnyv elkészítése);
e) intézkeđésitęrvelkészítésében.

A belső ellenőľzéssel kapcsolatos összeferhetetlenségeket, a belső ellenőt és az
eIlenőľzĺlttek jogait, valamint kötelezettségeit a Belső Ellenőrzési Kézikönyv
tartalmazza.

A belső ellenőľzés feladata: a belső ellenőrzés feladatait a vonatkozó
jogszabályok, valamint részletesen azintézmény Belső Ellenőľzési Kézikönyve
rogzítí.

A belső ellenőľzés tevékenysége kiteľjed azintézsnény minđen tevékenységére,
különösen a kĺiltségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
felhasználásiĺnak és elsziĺmolásának' valamint az eszkozokkel és forrásokkal
v alő gazdálko dásnak a v izsgáIatár a.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége kdrében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belsőkontroll-rendszerek

kiépítésének, műköđésének jogszabáIyoknak és szabá|yzatoknak való
megfelelését, valamint mfü<jdésének gazdaságosságát, hatékonyságát
és eľedményességét;

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre á|Iő erőforľásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását' valamint az
elszámolások megfelelőségét, a beszźrno|ók valódiságát;

c) a vizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat,
kĺjvetkezteté seket é s j avaslatokat me gfo g a|maznl a ko ckázati tény ezők,
hianyosságok megsztintetése, kiküsz<ibölése vagy cstlkkentése, a
szabát|ytalarlságok megelőzése, illetve feltáľása érdekében, valamint a
költségvetési szerv mfüĺjdése eredményességének növelése és a
belsőkontroll-ľendszeľek j avítása, továbbfej lesztése érdekében;

d) nyilvĺíntaľtani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések aLapjźn
megtett intézkedéseket.

A bizonyosságot adó tevékenységet az a|źlbbĺ ellenőrzési típusok szerint kell
ellátni:

a) a szabźt|yszenĺségi ellenőrzés ana irányul, hogy az adot1 szervezet vagy
szewezetí egység mfüĺidése, illetve tevékenysége megfelelően
szabá|yozoĺt-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső
szabá|yzatok és vezetői ľendelkezések előíľásai;

b) a pénzijgyi el|enórzés célja az adott szetvezet, pľogram vagy fe|adat
pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek a|apjálĺ| szolgáIő
számviteli nyilvrĺntartások ellenőrzésę; /
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c) a rendszerellenőrzés keľetében az egyes rendszerek kialakításĺĺnak,
illetve mfüödésének átfogó vizsgáIatź.ŕ kell elvégezni;

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megéĺ|Iapítélsa, hogy az aďott
szervezet á|ta| végzett tevékenységek, pľogramok egy jól
kĺiľĹilhatráľolható teľĹiletén a mfü<jdés, illetve a fonásfelhasználás
gazđaséĺgosan, hatékonyan és eređményesen valósul-e meg;

e) az,informatikai e|lenőľzés a kci|tségvetési szervnél mÍĺködő informatikai
rendszerek me gfelelő sé gére, me gb izhatő ságár a. b iztonság ár a, v a|arint
a ľerrclszer.bęrr táľolt adatok teljességéľe, nregľelelőségéľc,
szabályoss ágára és védelmére irányul.

A belső ellenőr tanácsadó tevékenysége keretében ellátható fęladatok lehetnek
különĺisen

a) vezetok támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével,
éľtékelésév eI, vizsgá|atźx aI, kockźzatanak becslésével ;

b) pénziigyi, tźrgyí, infoľmatikai és humanerőforľás-kapacitásokkal való
ésszenĺbb és hatékonyabb gazdáIkodásra iranyuló tanácsadás;

c) a vezetóség szakétői tiímogatása a kockĺŁatkezelési és
szabáůyla|anságkezelési rendszerek és a teljesítmény-menedzsment
renđszer kialakításában, folyamatos továbbfej lesztésében;

d) tanácsadás a szervęzeti strukturák raciona|izá|ása, a
v á|tozásmenedzsment terĹil etén ;

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia
elkészítésében;

Đ javaslatok megfogalmazása a ktiltségvetési szerv mfüödése
eredményességének növelése és a belső kontrollręndszerek javítása,
továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső
szabá|yzatainaktaľtalmát,szerkezetétilletően.

Az íntézmény felügyeleti ellenőrzését Józsefuaľosi onkormlínyzat
Polgĺĺrmesteri Hivatalban mfüödő Belső Ellenőrzési hođa biĺosítja.

5.2.6. A helyettesítés rendje

Az intéznényben folyó munkát a do|gozók időleges vagy taľtós távolléte nem
befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása a sza|<nai
vezető, illetve - felhatalmazása a|apjźn _ az á|ta|a megbizott vezetőnek a
feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a
munkaköri leíľásokban kell ľögzíteni.

5.2.7. Munkaktirök átadása

Az intézmény dolgozói munkakĺĺrének átadásańI illetve átyéte|érő| személyi
vá|tozás esetén j egyzőkönyvet kell felvenni.
A munkakĺir átaďásáĺőI, átvéte1lérol készült jegyzőkonyvben fel kell tiintetni az
átadźs-źńvétel időpontjtń, a fo|yamatban lévő konkľét ügyeket, a jelenlevők
alźirźsát.
A munkakoÍ átadźB-átvételével kapcsolatos eljaľás lefolýatásĺáról a munkakĺir
szerinti felettes vezeto eondoskodik.
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5.2.8. A JSzSzGyK mĺĺkiidésének elvei

A JSzSzGyK működése a jelen Szervezeti és Mfüödési Szabźt|yzatban'
rész|etezettek szeľint valósul meg. Valamennyi egysége mfüödése során
k<iteles az a|źtbbí alapelvek betartásźra.

Nyitottsúg elve:
A JSzSzGyK nyitott intézmény' igénybevétele feltételhez nem kĺithető. Az
iĺtézményt egyének, csopoľtok, k<izösségek vagy kĺĺzvetlenül keresik fel, vagy
a területen mfüödő más intézmények javasolhatják a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel töľténhet a jogszabályban szabéiyozott
kötelezettségvállalással is. Az iĺtézmény jogosult a további segítségnyujtás
e|ő| eIzáľkőzni a kliens egyĹittmfü<jdésének hiĺĺnya esetén.

Áz ?jnkéntesség elve:
Az intézmény klienseiveI az önkéntesség alapjźn alakít ki egyĹittmfüĺjdést.
Működése nem hatósági, hanem szolgá|tatőjellegű. Az együttmfüödés alapja a
klienssel kĺjzĺisen megfogalmazott célok megvalósítása. Az intézméĺy
munkatársai mindenkor klienseik érdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszé|yeztetés esetét kivéve az intézmény csak az énntett személy,
illetve törvényes képviselője hozzájarulásával jogosult intézkedni. (Súlyos
veszélyeztetés azon áL|apot, tevékenység, Yagy magataľtás, amelynek
kcivetkeztében a kliens, vagy egy másik személy é|etét, testi vagy mentális
épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll e1ő).
GyeľmelďekveszéIyeztetése, illetve hatósági elrendelés esetén azintézménnyel
való egytittmfüddés kĺjtelęzettségként előírható (p1. védelembe vétel,
hátr a|é|<kezelé si szol gáltatás).

A személyiségi jogok védelmének elve:
Az íntézmény munkataľsainak - a tevékenységfü soriĺn tudomásukra jutott - a
kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények nyilvlĺntaľtásaľa és
kezelésére a polgĺĺrok személyi ađatainak és lakcímének nyilvántartásáĺól szóló
1992. évi LXVI. törvény ľendelkezéseinek, valamint a Szociális Munka Etikai
Kódexében foglaltak betaľtása kĺitelező. Az ntézmény munkatĺáĺsainak e
szolgźiati titoktaľtási kötelezettség betaľtásźlrafogadalmat kell tennifü.
Az iĺtézméný felkeľeső állampolgáľok anonimitását - kívanság szennt - az
intézmény munkatĺáľsai ktĺtelesek megtaľtani.

Az eglenlőség elve:
Az iĺtézmény minden kliens ügyével netnÍe' szźrmazásra, felekezetre, családi
állapotra, koľľa tekintet nélkül k<iteles érdemben foglalkozni, illetve a
hatáskĺirébe nem tartoző, vagy azt meghaladó iigyekben a szfüséges
felvilágosítást megadni.

5.3. Az intézménv szervezeti ewségei ktiztjtti kgpcsolattartús rendie

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szewęzeti
egysé gek e gymással szoros kapcsolatot taľtanak.
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan
intézkedésnél, amelyik egy másik szervezeti egység mfüĺidési területét érinti,
az intézke dést me gel ő zo en e gy eńeté s i kĺjte lezettsé giik van.
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A belső kapcsolattaľtás rendszeres formái a külĺinböző éľtekezletek,
esetmegbeszé|ések, be}ső levęlezés stb.

5.4. A kiilső kancsolattartds rendie

Az eredményesebb mfüödés elősegítése éľdekében az iĺtézsnény a szakmai
szervezetekkel, taĺsintézmény.ekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó
szervezetękkel egyĹittrnfüĺidési megállapodást köthet.
A helyi és országos tarsintézményekkel folyamatosan kella kapcsolatottartatlj.'
szfüség szerint segíteni kellegymás munkáját.
Fejleszteni kell a kapcsolatot külÍöldi társíĺtézményekkel is, melynek
fenntaľtás a, áp o lása é s b ővíté s e állandó feLadata az intézménynek.
Az íntézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel.
A szervezeti egységek vezetói a költségvetési szerv képviseletében a
kĺiltségvetési szerv egyéb szabá|yzataiban meghatźrozott módon jĺáľnak el.

5.5. Az intézménv míĺkijdési rendiét meghatúrozó dokumentumok

Az intézmény vezetője belső szabá|yzatokban ręndezi a mfücjdéséhez,
gazďźt|kodásźůloz kapcsolódó és pénziigyi kihatással bíró, jogszabályban nem
szabéiy o zott kérdé sek et, így kiemelten

a) agazdźikodással - ígykülön<jsen akötelezettségvéúIa|ás, ellenjegyzés, a
szakmai teljesítés igazo|ása, az érvényesítés, utalvtnyozás
gyakorlásának móđj ával, elj aĺás i é s dokum entáci ó s r ész|etszabźiy aiv a|,

valamint az ezęket végzó személyek kijelölésének rendjéve|, és az
adatszo|gá|tatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat,
feItételeket,

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos elj árásrendet,
c) a belftjldi és külftjldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával,

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az aÍLyag- és eszkozgazdálkodás sziímviteli politikában nem

szabá|y o zott kérdé s eit,
e) a helyiségek és berendezések használatára vonatkoző elóírásokat,

Đ a gépjĺĺľművek igénybevételének és hasznźiatának rendjét,
g) a vezetékes és mobiltelefonok használatát,
h) a ktizérdekú ađatok megismeľésére irányuló kérelmek intézésének,

tov źlbbá a kötelezőe n kozzéteendő adatok nyilvánosság ra hozatalźnak
rendjét, stb.

5.6. A Szeľvezeti és Mííködési SzabúIvzat fiiggeléke tartalmazz,a az
intézménv b els ő n ormúiľa v o natko zlí s zab úIv zatait.

6. ZARO RENDELKEZESEK
A Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont Szervezeti és
Mĺĺkiĺdési Szabá|yzatát Budapest Főváros VIII. keľůilet Józsefuáľosi
Onkoľmányzat Képviselő.testiilete ....t201'6. (III.03.) számr'i határozatáxa| 2016.
március .... napi hatá|lyal hagyta jővá.

Budapest, 2016. máľcius ......jv



dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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S zM Sz 1 . szĺímú mel l éklete : feladatokat me ghatát o zó j o gszabéúyok j e gyzéke

Az |NrÉzn,mľv FELADATAIT MEGIIAľÁnozó JoGSZABÁLYoK JEGYzEKE

Azlntézmény jogszabálybanmeghatáľozottkiizf e|adata

A Magłarorczóg helyi iinkormdnyzatairól suÍló 2011. éví CDffiilX törvény 23. s
(5) bekezdés I1. pontja, a szociális igazgatásről és a szociális ellátásokľó| sző|ő 1993.
évi III. törvény (SZt) 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apjźn kötelező ĺinkoľmányzati
feladatot, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszo|gźitatásokat, a gyeľmekek
védelméľől és a gyrámiigyiigazgatásról szóló |997. éví )oo(. töľvény (Gyvt) 94. $ (3)
bekezdés d) pontja alapjźnkötelező tinkormanyzatifeladatot, személyes gondoskodást
nffitó gyermekjóléti alapellátásokat |át e|, valamint önként vállalt feladatként iĺtenzív
családmegtartő szo|gá|tatást és krízislakásokat műkcidtet; az illetékességi teľĹiletén
lakóhellyel rendelkező, illetve tartósan ott taľtózkođó, szociálisan rászorult személyek
tészére a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 62. $ étkeztetés, 63. $ hazi segítségnýjtás, 65. $ jelzőrendszeľes
házi segítségnyrijtás, valamint a 65ĺF. $-ában a ĺappaIí ellátás, mint szociális
a|apszo|gáItatások; valamint az Sn,. 82. $-ában meghatározott szakosított ellátáSi
formfü köľébe tartoző átmeneti elhelyezést nyujtó intézmények kozé tartoző:
időskoruak gondozőhźna típusú ellátást biztosítja, mint kötelező önkormlĺnyzati
feladatokat.

Az á||aÍnháztartásról szőIő 2011' évi CXCV. törvény, valamint az áIIanháztaľtásľól
szóló ttjrvény végľehajtźntrőI sző|ő 36812011. (X[. 31.) Kormĺĺnyrendelet aIapjźn a
Józsefuiĺľosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.)

költségvetési szeľvek vonatkozásában Budapest VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testiilete źita| meghatározott kĺjrben pénzĹigyi, gazdaságí
feladatokat lát el.

Äz intézmény a laptev ékenys é gét m e gh atá ľo ző j o gszabályok

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tcirvényben
( S zt. ) fo glalt szo ciáli s a|apszo|gá|tatás ok közül bizto sítj a :

az Szt.64. $-a szerinti a családsegítést,
az Sn.. 62. $-a szerinti az étkeztetést,

a teľmészetben nyújtott szociális ellátások közĺil biaosítja:
az Sn.. 55lA. $ (1) bekezdés a) pontja alapjźn adósságkezelési tanácsađást,
amelyet Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat
Képviselő-testĹiletének az adósságkezelési szolgáltatásról szőIő 3|l20I0.
(VII. 1 5.) <inkoľmányzati rendelet e szabá|y oz

A gyermekek védelméről és a gyĺámĹigyi igazgatásről szóló |997. évi )ooil.
ttirvényben (GyVt.) foglalt gyermekjóléti alapellátások közĹil biztosítja:

Gy vt. 39. $-ban szabźůyozott gyermekj őIéti szolgáltatásokat,
Gyvt. 40. $-ban szabá|yozott gyermekjóléti központra vonatkoző fe|adatokat,
GyVt. 50. $-ban szabźůyozott gyermekek átmęneti otthonában nýjtott ellátást.

Az á||anháztartásrő|' szőIő 2011. évi CXCV. törvény és az á||anhźztartás mfü<idési
rendjéről szőLő 3681201 1. (XII. 31 .) Kormĺányrendelęt alapjźn a Jőzsefvárosi Egyesített
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Bölcsődék (székhelye: l083 Budapest, Szigetvári u. 1.) kĺiltségvetési szervek
vonatkozásában az fuányítő szerv á|ta| meghatérozott kĺirben a péĺlnigyi, gazdasági
feladatok e||átása.
Az intézmény tev ékenys é gét az a|ź.řbi j o gsz ab á ly ok határ oruák m e g :

Ttirvények:
Magyarorszőg Alaptoľvény (20Il. április 25.)
1993. évi III. tĺlrvény a szociiílis igazgatásről és szociális ellátásot<ról
2007. évi LXXX. tĺirvény a menedékjogról
|997. évi )oo(. tĺirvény a gyeľmekek véđelméről és a gyámügyi igazgatźsrő|
20II. évi CXCV. tĺiľvény azáIlanhźztaľtásról
2000. évi C' tĺirvény a sziámvitelľől
|992. évi xXxIII. törvény a közalkalmazottak jogállásaľól
2012. éVi I. törvény a Munka Tĺlrvénykĺinyvéľől
20||. évi CLXXXIX. tĺirvény a Magyarorszétghelyi önkormźnyzatairő|
1993. évi L)o(X. törvény akĺizoktatásľól
201I. évi CXC. tĺirvény a nemzeti köznevelésről
l99|. évi LXN. tö,rvény a Gyeľmek jogairól sző|ő, New Yorkban, 1989.
novembeľ 20-arL kelt egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi ktitelezettségelľől
2004. évi CXL. törvény a kozigazgatási hatósági eljĺĺľás és szolgáltatás
általáno s szabáIy air ő|
1995. évi CXVII. törvény a személyi jöveđelemadóľól
2007. évi C)O(VII. ttirvény azá|ta|źnos forgalmi adóról
2003. évi XCII. tĺirvény azađőzás rendjéről

Kor:mányrendeletek:
29/1993. (II.17.) Koľmlányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjaÍőI
328l20II. (xII.29.) Koľmányrendelet a személyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési díjaĺól és
azigény|ésiikhĺ jzfelhasználhatőbizonyítékokľól
l49l|997. (Ix.10.) Kormiányrendelet a gyámhatóságokľól, valamint a
gyeľmekvéđelmi és gyámügyi eljárásról
369/20|3. (X.24.) Koľmányľendelet a szociális gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók intézmények és há|őzatok hatósági
nyilvríntaľtásaról és ellenőrzéséről
23511997. (XII.17.) Koľmányľendelet a gyámhatóságok, a teriileti
gyermekvédelmi szakszolgá|atok, a gyermekjóIéti szoLgálatok és a személyes
gondoskodást nyujtó szervek és személyek által keze|t személyes adatokľól
257/2000. CXII.26.) Koľmányrendelet a koza|ka|mazotĺak jogállásrĺľól szóló
|992. évi )oo(II. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi ágazatban töľténő végľehajtásaľól
368120II. CXII' 31.) Koľmányľendelet az á||anhźztartásrő| szóló tĺirvény
végrehajtásaról
370/2011.(XII.31.) Kormĺányrendelet a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeréről és belső ellenőrzéséľől
4|512015. (XII.23.) Koľmányrendelęt a szociális, gyeľmekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántaľtásľól és az országos jelentési
rendszerről
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33112006. (xII'23.) Kormányrendelet a gyeľmekvédelmi és gyámügyi feladat-
és hatáskörök e||éLtźLsáÍőI, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességérő1
34012007. CXII. 15.) Kormĺínyĺendęlet a személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljráľásokban köZremúködő szakértőkľe, szakértői
szervekre vonatkozó részletes szabályokľól
9212008. (IV. 23.) Komrányľendelet a fogyatékos személyek alapvizsgáIatáĺő|,
a rehabilitációs alkalmassági vizsgéiatró|, továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotanak feltilvizsgál atźrő|
30|12007. CxI.g.) Kormányľendelet a meneđékjogľól szóló 2007. évi L)ooĹ
tĺiľvény vé grehaj tásáról

Ägazati ľendeletek:
|12000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális
iĺtézmény ek szakmai fel adatairó 1 é s mfü ĺj dé sfü feltételeiről
9l|999. 6I.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéľől
l5ll998. (IV.30.) NM ľenđelet a személyes gondoskodást nffitó
gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és műkĺĺdésük feltételeiről
8/2000. (V[I.4.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskodást végzó személyek
adatainak működési nyilvantaľtásríról
912000. (V[I.4.) SzCsM ľendelet a szemé|yes gondoskođást végzó személyek
tov ábbképzé s éľő l é s a szoci ál i s szakvi zs giáľó l
3612007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gonďozási szfüséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgźiaténak és
igazo|ástnak ré szl ete s szab źiy air ő|

Kůilső szakmaĺ ajánlások:
Szociális munkások etikai kódexe

Helyi szabályozások:
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuiírosi onkormźnyzat Képviselő.
testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a szeméIyes gondoskodást
nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályaiľól szőIő |0120|5.
(III.0 1 .) onkoľmanyzati ľendelete.
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet onkormanyzat Képviselő _ testĹiletének
10412013.(III.20.) önkormĺányzati dĺjntése a LELEK-Progľam áihe|yezésétő|.
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺírosi onkoľményzat Képviselő-
testülętének a személyes gonđoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a
téľítési díjfizetési kötelezettségľől szőIő 2|120|1. (N.12.) cinkoľmányzati
ľendelete.
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: ..c'.s,. á.q..éś'.
Gyeľm.ę!ijÓ!éti

JÓzsefvárosĺ Szociális szolgáltatÓ i. cy*'"fi Jletĺ xo"pont 1ĺszszcyx)
Székhely: 1 08 1 Budapest' Népszínház utca 22,

1 fó intézményvezetó (magasabb vezetó), l fó általános szakmai intézményľezetó-helyettes
Összesen: 2 fó

1081,3p.t,.;r ' :. '

ľ.ep44*ĺz.9:z.-:..: '
' 

::,.::,:a..:, :::.::::: :::.::.::,:a....::.:.:. :'
l ft.śf akmái.véżétó . .

2i fó.csďídś9ÉítÓ.. ..
4 fó szoc. assżiśżenś
1 fŐ takarĺtr '' ]

Csa|ád- és GyeľmekjÓléti
KÖzponÍ

(JSzSzGyK-CsGyK)
I Jó epségllezetö

(inté z mé nyv é żé t ó. h e l y e tt e s)

Összesen: 27 f

. l . HatÓs{di
t.evé.kenyqéghez
],.kapcśglÓ'dÓ 

. .
feladatok '

Gyermekek Átmeneti
Otthona

(JSzSzGyK-GyÁo)

1088 Bp.,
Szentkirá|yi u. 15.

l fó szakmai vezetö
l fó neveló
5 fő gyermekfelugye|ö
/ csecsemó és

kisgyermekneveló.
gondozÓ
l fő csa|ádgondozÓ
l fó takarĺtÓ konyhai
kisegító

Összesen: 9 fó

1089 Bp.' Kóris,u. 35.
a.. ... .

l.fo.sŹá máiłeżetó.
ll:fő esetĺienedxer

/családsegítö
/tanácsadÓ

f fó szoc, asszisztens

.]. .Ö.ssueseni].14.fö .

szolEá|tatások (1089 BD.. Kóris u' 35 \ .

spec'dlis.szotgdltaÍdsok .. MenekilltekkeUbltalmazottakkalfoglalkozö csalódsegttók Ĺakossdgi tójékoztďds ěs tan- utcai, lakőtelepi szocilźlis munka 2 fó családsegĺtó 3 fó szöciaiis munkás
- kapcsolattarfuźsi iiglelet, ennek keretében kÖnetítói eljárás) Népkonyha CsalúdfejlesztésÍ szotgdltatds
- kőrházi szocitźlis munką biztosítása l fó szociális asszisztens 2 fó szociá|is munkás- glermekvédelmijelzórendszeri készenléti szolgálat 3 fó konyhai kisegĺtó KÖz(Össégi)hely és Mosoda. jogi ttźjékoztakźsnyijtĺźs Edíĺalékkezelés l fÓ szociális munkás. családkonzultáciő,családterápia, 3fócsat dsegíĺö ,. lfósegĺtŐmunkatáĺs

- - családi d ntéshoző konJerencia In\e11tv CsalddmegaĺÓ Szotgdlwás FiDo lfiílsćgÍ KÖzpont
Mentdlhigiénés csoport 2 fó családsegítô 5 fó šźociđis munľas

lf^ópszi9holÓgus

l ä *:TlffŁffľ1ĺ'P*Jf;fflt 
szolgá|tatás szocidlis pĺogiam, didk unia mentiłdlĺš

(vásáľolt szolgáItatĄl fdfejlesaópedagÓgus ' .s.omszédsdgíhdUfe łgłetöitevékenység: :' Összesen: 26 fó

Házi segítségnytij tás és
Szociális étkeztetés
(JSzSzGyK-HSz)

1089 Bp., Orczy rit 41.

H áz i s e g ít s é g|Đ,?,j t á s :

l fő szakmai vezetó
3 fó csoportvezetó
19 fr szociális gondozÓ
3 fó szociális segító
1 ťÓ gyÓgytomász
1 fó gyÓgymasszór
l fó gylgymasszór-
gépkocsivezetó
1 fó fodrász
1 ft pedikiĺrÖs
3 fó adminisztrátor

Szociális étkeztetés:
l fő adminisztrátor

Szociális Szolgá|tatő KÖzpont és LÉLEK-Program
1 Jó egłs.égvezetó

(intézményvezetö-helyttes, LÉLEK-Program szahnai vezetó)

]Ĺ.a
: (Ą.
I

Krízis|akások

Bp.' Sáĺktáuly u. 14. fsz'l
l083 Bp.' Illés u. 18. fsz.8.
l086 Bp., Karácsony S. u'

Nappali Ellátás

(JSzSzGyK-NE)

I dös ko r ak Napp ali E llĺÍĺds a
l08l Bp.' tr.Iános Pál pápa tér
11.
1084 Bp.' Vígu. 18.
1082 Bp., Baĺoss u. 109.
1084 Bp.' Mátyás tér 4'
1089 Bp., Delej u. 34
Ertelmifoglatékosok
nappali ellátdsa
1082 Bp.' KisstríciÓ u' ll.
Szenv edély baege k napp ali
elldÍúsa
1084 Bp.' Mátyás tér l2.

1 fŐ szakmai vezetŐ
7 fÖ k|ubkoordinátoĺ
7 fó takarítÓ
13 fő szociális gondozÓ
l fó terápiás munkatárs
2 fó terápiás segító

Összesen:31 fó
1089 Bp., Kdris u. 4/a V9.

SzMSz 2. szźm, melléklete: szervęzeti felép

.:l**;-.,**..i*..,.:.':*.^.-*.

IdóskorrÍak Átmeneti
Otthona

(JSzSzGyK-IAO)

Eztłstfenyŕi
Gondozöhdz
1087Bp.,Kerepesi t
29/a

1 Ítl szakmai vezetó
1 fó vezetó ápolÓ
l fó szociális
munkatáÍs
1 1'5 fó ápo|Ó gondozÓ
2 fó takaĺítl
l fÓ mosTnö

Jelzdrendszeres házl
segílségn!,ijtás

3 fó szociális gondozÓ
0,5 fó miĺszerész.
gépkocsivezetó

Összesen:2l fó

Gazdasági Szervezgt.'

(JSzSzGyK-GSż)] !

LÉLEK-Program

1 fó gazdasági vezetó
I fő gazd'vez' helyettes
3 fó kÖnyveló
1 fó pĺi. elóadl
pénztáĺos ':. . :

l fÓ,észkoz-.'
nyilvántaĺtÓ-|eltározÓ.
l fó takaĺítr
l fó gazdasági elóadÓ
3 fó munkaĺlgyi. uint.
l fó gk'vez.
1 fó kézbesító
l fó adminisĺrátor
3 fó pénzĺIgyi.számviteli
tigyintézó

Összesen: 18 fó

l fÓ mÓdszertani mt.
l fó LÉLEK-Pont sz.mt'
1 fó LÉLEK Ház sz.mt.
0,5 fó CsKSz.sz mt. (20
Óra)

0'5 fó addiktolÓgiai
konzultáns (20 Óra)
5 fó LELEK-Ház mt
(porta)
l fó szoc'assz'
l fó takaĺĺtÓ

KÖznevelési
I ntéané ny e k ét keilaés e

20 fd konyhai dolgozÓ
3f gazduágiÜgyintézö
2 fó élelmezési
tlgyintézö

Összesen: 25 fó
Összesen: 11 fó

Szo|gá|ati lakások

20 lakás
( |ásd SzMSz 7.o.)

Az lntézmény engedélyezett kÖza|ka|mazot7i létszáma:
221 fo
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A Józsefyárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont (JSzSzGyK)
szerv ezeti egységeio szolgáltatásai

Jĺízsefvárosi Szociálĺs Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont (JSZSZGYK) 108l
Budapest, Népszínhaz u. 22.)
Család. és Gyermekjólétĺ Szo|gálat (JSzSzGyK.CsGySz) (1081 Budapest,
Népszíĺůázll.2f .)
Család. és Gyeľmekjóléti Kłizpont (JSzSzGyK.CsGyIQ (1089 Budapest, Kőris u.
3s.)
- Hatóstźgí tevékenységhez kapcsolódófeladatok (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Szolgdltatósok (l089 Budapest, Kőris u. 35.)

- Speciális szolgáltatások (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Mentálhigiénés csoport (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Menekiłltekkel/oltalmazottakknl foglallrozó családsegítők (1084 Budapest, Déri

Miksau.3. fsz.4.)
- Népkonyha (1086 Budapest, Magdolna u. 43.)
- Hátralékkezelési szolgáltatós (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás (1086 Budapest, Dobozi u.23.)
- Iskolai szociális munkn (1086 Budapest, Dobozi u.23.)
- Családfejlesztési szolgáltatás (1086 Budapest, Dobozi u.23.)
- Ląkossági tájékoztątás és tanácsadás (1086 Budapest, Dobozi u.23.)
- Köz(össégi)hely és Mosoda (1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.)
. FiDo Ifiúsági Kôzpont (1089 Budapest, FiDo tér (hĺsz: 35338 _ mfüödési

helyként)
- Kálvária tér InfoPont és játszótér kÓzösségi-szociális program, diókľnunka

mentorálás (1089 Budapest, KáLváľiatéľ _ mfüödési helyként)
- Szomszédsági házfelug,,elői tevékenység

Gyeľmekek Átmeneti otthona (JSzSzGyK-cyÁo) (1088 Budapest, Szentkiľályi u.
1s. r.4.)
- Kľízíslakások

- l089 Buđapest' Sríľkany u. 14. fsz.1.
- 1083 Budapest,Illés u. 18. fsz.8.
- 1086 Budapest, Kaľácsony S.u.22.I.22.
- 1089 Budapest, Kőris u.4lal.9.

Szociális Szolgáltató Kiizpont cs luax.Pľogram
- Hlźzi segítségnyújtlűs és Szocidlís étkeztetés QSzSzGyK-IrSz) (1089 Budapest,

Orczy tlt 41.)
- Szocídlís étkeztetés telephelyeí

- 1089 Budapest, Delej u. 34. (Napľaforgó Iđősek Klubja)
- 1081 Budapest, II. János Pá| pápatér |7. (Ciklámen Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg otthon Iđősek Klubja)
- 1082 Budapest, Baross u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 4. (Reménysugaľ Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Kisstáció u. 1 1. (Ertelmi Fogyatékosok Napközi otthona)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 12. (Mátyás-Klub _ szenvedélybetegeknek)

- Nappalí Elldtds (JSr,SzGyK-NE)
- IdőskorúakNappali Ellátása

- Napraforgó Idősek Klubja (1089 Budapest, Delej u. 34.)
- Ciklámen Idősek Klubja (1081 Budapest, II. János PáIpźtpatér |7.)
- Víg otthon Idősek Klubja (1084 Budapest, Víg u. 18.)
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. oszikék Idősek Klubja (1082 Budapest, Baross u. 109.)
- Reménysugar Idősek Klubja (1084 Budapest, Mátyás tér 4.)

- É,rrclmi Fogłatékosok Napkazi otthona 00s2 Budapest, Kisstóció u. I I.)
- Mĺźtyás-Klub (szenvedélybetegek nappali ellátása) (1084 Budapest, Mátyás tér

12.)
- Iďőskorúak Ánrcneti otthona (JSz"SzGyK-Lío)

- Ez.üstfenyő Gondozóhĺźz (1087 Budapest, Kerepesi ,tlt29la)

- Jelzőrendszeres házi segítségryłújtás (1087 Budapest, Kerepesi tlt29la)
- LELEK-Program

- LELEK-Pont iroda (1084 Budapest' Déri Miksa u. 3. fsz.4.)
- ĺÉĺnr-ndz (1086 Budapest, Koszorú u. 4-6.)
- Családos Kozosségi Szállás (1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5.)
- ĺÉĺzĺ< szállások:

1086 Buđapest, Baueľ S. u. 9-11. fsz.1.
1084 Budapest, József u. 57. fsz.2.
1084 Budapest, József u. 59. fsz.4.
1081 Budapest, Vay xaam u. 4. I.ęm. 22.
1081 Buđapest, Vay Áa.ĺm u. 6. fsz.9.
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I.em.21.
1089 Budapest, Kőris l.4lAfsz.I.
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.|3.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.18.
1 086 Budap est, Lujza u. 34. felemelet 1 6.
1 086 Buđapest, Dobozi u. 17 . I.em.20.
1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.17.
1089 Budapest, Kálváľia u. 10/b I.em.l8.
1 089 Budapest, Kálvária u'. 26. fsz.9.
1086 Budapest, Magdolna u. 12. fsz.Z.
1086 Budapest, Magdolna u. 4I. fsz.4.
1083 Budapest, Tömő u.23lbfsz.6.
1083 apest, Tĺjmő u. 56. fsz.|9.
1083 Budpest, Tömő u. 60. fsz.I4.

Gazdasági Szervezet (JSzSzGyK-GSz) (1089 Budapest, Kőris u. 35.)

|.. A szolgáltatás célja' feladata

A települési önkoľmanyzat feladata a gyeÍmekjóléti és a szociális helyi ellátórendszer
mfüĺidtetése' a gyeĺmekj óléti és szociális szo|gźitatálsok biztosítása.

A JSzSzGyK a személyes gondoskodást nýjtó ellátásokat integľált formában biztosítja,
fenntartva a részben önálló - szervezeti egységek egyĹittmfüödését és
feladatmegosńásźú,aszolgá|tatásokegymásraépülését.

Az intézméĺy szewezetí egységei az intézményvezetó és az á|ta|a megbízoÍt vezetők
irźnyítźsa mellett szakmailag önállóan mfüödnek.

Az íntegráció lehetővé teszi, hogy egy intézményi szeľvezeteĺ belül gyeľmekjóléti és
szociális alapszo|gźitatást, valamint szakosított ellátást nýjtsunk. Az intézmény szervezeti
egységeinek külĺjn-kiilön meg kell felelniilk atargyi és személyi feltételeknek.
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Az intézĺnény szociális és gyeľmekjóléti szo|gáLtatásait alapvetoęn az alábbijogszabályok
aIapjánvégzi.

Ma gł ar o r s z ó g A l apt Ôrv é ny e
20]2' évi I. rcrvény a munka torvénykönyvéről
]992. évi WIII. törvény a lôzalknlmazottak jogóllásáról
]993. évi III' tv a szociólis igazgatásról és ellátásolcról (tovóbbiakban: Szt.)
]997. évi XWI. tv. a glermekekvédelméről és a głómügłi igazgatósról (továbbiąkban
Gyvt.)
1998. évi ruW' fu. a fogłatékos személyek jogairól és esélyegłenlőségük
biztosításáról
2003. évi CMV n. az egyenlő bánásmódról és az esélyegłenlőség előmozdításáról

29/1993, (II.17') Korm. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociólis ellátások
térítési díjairól
]49/1997. (IX'10.) Korm. rend. A glámhatóságolcról, valamint a głermekvédelmi és
głám'ügli eljárdsról
235/]997.(ilI.17.) Korm. rend. A głómhatóságok, a tertileti glermekvédelmi
szalrszolgólatok, a głermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatolcról
257/2000' (XII.26.) Korm' rend. A lrôzallralmazouak jogĺźllásóról szóló ]992. évi
WIil. tv.-nek a szociális, valamint a głermekjóléti és głermekvédelmi ógazatban
tor ténő v é gr e haj tás ár ól
226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, głermekjóléti és głermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

1/2000. Q.7.) SzCsM. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
s z akľnai fe l adat aiľ ó l é s műk(j dé s uk fe l t é t e l e ir ő l
9/1999.(XI.24.) SzCsM. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociólis ellótások
igénybevételérőI
15/1998. QI/.30.) NM rend. A személyes gondoskodást nyújtó glermekjóléti,
głermel<védelmi intézmények, valamint személyek szalcľnai feladatairól és műkt;désuk

feltételetről
36/2007.(nI.22.)SzMM'rendelet a gondozási szüIrséglet,valamint az egészségi
állapoton alapuló szociólis rászorultság vizsgólatának és igazolásának részletes
szabdlyairól.

Fenti jogszabályok a|apján eleget téve a meghatarozott szak'rnai minimum noľmáknak,
illetve figyelembe véve a szakmai módszertani ajánlásoknak. Az ellátás célja és felađata
biztosítani, hogy minden gyeÍmekjóléti vagy szociális ellátásra szoruló ember a szélmára
legmegfelelőbb, magas színvonalú személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban az
alapellátások, illetve a szakellátás keretein beltil.

Az inténrlény mfüödését és szo|gáItatásait meghatźnoző szakmai program az intézmény
tevékenységét és a működését szabáIyoző hatáIyos jogszabályokban az önkoľmźnyzat
renđeleteiben és határozataíbarl rogzített jogszabá|yi előírásokon, és módszertani
ajanlásokon alapul.
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A Sziłkmai Progľam aZ, intézmény á|ta| nyújtott szociális a|apszoIgá|tatásokľa és
gyerľnekjóléti alapellátásokľa vonatkozó infoľmációkat integľáltan, a szakmai előírásoknak
megfelelően és közérthetően tarta|mazza.

A Szakmai Progľamot a megváltozott feltételeknek megfelelően vagy taľtalmi elemeinek
v áItozása esetén rrródosítarri kell.

A szolgáltatások szewezéséve| az íntézmény biztosítja a gyermekvédelmi rendszeľ helyi
mfüödtetését, illetve segítséget nyújt a szociálisan ľászorulók részére saját otthonukban és
lakóköľnyezetfüben önálló életvitelfü fenntaľtásiához, va|arint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okbó| szźtrmaző problémfü megoldásához, továbbá
átmeneti bentlakásos jelleggel teljes könĺ ellátást nýjt O-tól 18 éves korig gyermekek,
valamint taľtós felügyeletet, gonđozást igénylő, đe kőrhźľ;i e|Iátásra nem szoruló idős
személyek szźmlźra.

1.1. Család. és Gveľmekióléti Szoleá|at

A szociális munka eszközeinek és módszereinek fe|haszná|ásával, jelzőrendszer
mfüĺjdtetéséve| hozzájźlru| az egyének, a családok, valamint a kiilĺjnbtjző köztisségi
csopoľtok szociális és mentálhigiénés problémáinak vaw krízishelyzetiik
megszĹintetéséhez, az ĺIyen he|yzethez vezeto okok megelőzéséhez, valamint segítséget
nyujt az életvezetési képesség megorzéséhez, a szociáĺris köľnyezetiikhöz való
alkalmazkođáshoz.
A szociális és mentálhigiénés ellátás kiegészítéseként a gondozásba vett személyek részére
az Intézmény teľmészetbeni támogatást is nyújthat.
A gyermekjóléti alapellátás keretében szervezési, szo|gźůtatásĺ és gondozási
tevékenységgel biztosítja a gyeľmekek testi, éľtelmi, étze|mi és erktjlcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszéIyeztetettség megelőzését
és a kialakultveszé|yeztetettség megsziintetését, valamint a gyermekek családjából töľténő
kiemelésének a megelőzését. Hozzájáru| a gyermek hátrĺínyos és halmozottan hátranyos
helyzetének feltáľásához és a gyermek szocia|izációs hátľanyának cstjkkentésével annak
leküzdéséhez.
YeszéIyeńetettséget észlelő és jelző ľendszeľt mfüödtet a gyeľmek veszéIyeztetettségének,
illetve a család, a szeméIy krízishe|yzetének észlelése céIjábő|' a szociális segítőmunka
biaosítása érdekében.

AzIntézméĺy az egyének, családok' fiatalok és gyermekek részére infoľmációt szolgá|tat,
tanácsot ad, segítséget nyújt a szociális helyzetiikből adódó hátrrányaik csökkentésében,
szabadidős pľogramokat szervez és kĺizvetít, valamint kapcsolatot taÍt a jeLzórendszer

valamennyi tagźxa|, <inkoľmányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal,
valamint civil szervezetekkel.

Feladata
A GyVt. 39. $ és 40. $ alapj źn a gyermekek családban tĺjľténő nevelésének elősegítése, a
veszé|yeztetettség megelőzése és a kialakult veszé|yeńetettség megsziintetése' valamint a
gyermekek családjából tĺjľténő kiemelésének a megelőzése.Ezeĺtúlmenően kezdeményezi
és elősegíti a családjából pľevenciós céllal kiemelt gyermekek családjrának goĺđozását.
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Az Szt. 64. $ (1) bekezdése alapjźn családsegítést végez a szociális vagy mentálhigiénés
pľoblémfü, illefue egyéb k'rizishe|yzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
szánźtta az i|yen he|yzethez vezetó okok megeLőzése, a krízishelyzet megsztintetése,
valamint az éIetlł ezeté si képe s s é g me gőr zése célj áb ól.

A szociális segítőmunka, családsegítés keretében biztosítania kell
a) a szociźl|is, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az arlyagi nehézségekkel küzdők szźlmźra apélube|i, természetbeni ellátásoh'hoz,

továbbáaszociálisszo|gáItatétsokhozvalőhozzájutásmegszervezését,
c) a családgondoztst, így a családban jelentkező mfüĺjdési zavatok, illetve

konfl iktusok megoldásĺínak elősegítését,
d) közĺlsségfejlesztő, valamint egyéni és csopoľtos terápiás programok szervezését,
e) a taľtós munkanélküliek, a fiatal munkanélktiliek, az adósság1eľhekkel és lakhatási

problémákkal ktizdők, a fogyatékossággal élők, a kľónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kźlbítőszer-problémáva| küZdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagiaik részére tanácsadás
nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgá|ő közösségépítő, családtetápíás,
konfliktuskezelő mediációs pľogramokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat se gítő szo|gáItatásokhoz v a|ő hozzájutást.

A szocia]is segítőmunka, családgondozás keľetében végzett tevékenységnek - a
szo|gá|tatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak séľelme nélkül - a
szfüséges méľtékig ki kell terjeđnie az igénybe vevő környezetére, külĺĺnĺisen családjanak
tagjaiľa.

Veszélyeztetettséget. krízishelyzetet észlelő j elzőrendszer mfüödtetése
A jegyzo, továbbá a szociális, egészségĹigyi szo|gá|tatő, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pźtrtfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a
tarsadalmi szervezetek, egyhźzak és magánszemé|yek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családľól, személyről szeręznek
tudomást.

A j elzőrenđ szet tagsai:
- az egészségiigyi szoIgá|tatást nffitók, így külĺinĺisen a védőnői szolgáIat' a

hiŁiorvo s, a háľJ gyermekorvos,
- a szęmélyes gondoskodást nyujtó szo|gá|tatók, így külĺjnĺisen a család- és

gyermekjóléti szolgálatok, a csďád- és gyeľmekjóléti központok,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőľség,
- azügyészség,
- a bíľóság,
- apźrtfogó felügyelői szoLgéiat,
- az áIdozatsegítés és a karenyhítés felađatait ellátó szervezetek,
- a menekiilteket befogadó állomás, a menekiiltek átmenetíszá||ása,
- azegyesületek, az a|apítvanyok és az egyhźni jogi személyek,
- a munkatigyi hatóság,
- a javítőĺntézet,
- a gyeÍmekjogi képviselő.
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A jelzőrendszer á|ta| kapott jelzés a|apjan a családsegítés keretében feltérképezi az ellátási
teriileten é1ő szociális és mentálhigiénés pľoblémakka| ki;lzđó gyeľmekek, családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljaról,
taľtalmaľól.

Feladata a gyeľmek testi. lelki egészséqének. családban történő nevelésének elősegítése
érdekében

- a gyeľmeki jogokról és a gyeľmek fejlődését biĺosító támogatásokĺól való
tájékoztatás,atámogatásokhozva|őhozzájutássegítése,

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségĹigyi, a mentálhigiénés, a
jogi, és a kĺĺľos szenvedélyek megelőzését céIző tanácsadáshoz valő hozzźtjutás
megszervezése,

- a szocíźiis válsághelyzetbeĺ lévő vaľandós anya tźlmogatása, segítése, tanácsadás,
valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz va|ő hozzájutás
szewezése,

- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

Feladata a gvermek veszélyeztetettségének megelőzése éľdekében
- a vęszélyeztetettséget észlelő és je|zó rendszer miĺköđtetése, a nem állami

szervezetek' valamint a magénszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszeľben,

- az ađott településen élő gyeľmekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének
folyamatos fi gyelemmel kisérése,

- sziikség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési
ĺinkoľmányzatnźů,

- a veszélyeztetettséget e|őiđézó okok feltarása és ezęk megoldásara javaslat
készítése,

. a je|zőľendszer tagjaival való együttmfü<idés megszeľvezése, tevékenységfü
összehangolása,

- felkérésre kömyezettanulmány készítésę,
- évente legalább 6 alkalommal szakmaktjzi esetmegbeszélések megszervezése és

lebonyolítása,
- éves gyeľmekvédelmi tanźrcskozźls megszervezése.

Feladata a kialakult veszélyeztetettsé g me gsziintetése érdekében
- a gyeľmekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával a gyeľmek

problémáinak rendezése, a családban tĺjrténő mĺĺködési zavarckellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, kiilĺinösen a váIás, a

gyeľmekelh e|yezés és kapcsolattaľtás esetében,
- az egészségĹigyi és a szociális ellátás _ külĺinösen a családsegítő szo|gá|tatás _

valamint a hatósági beav atkozás kezdemény ezése,
- a védelembe vett gyeľmek gondozás-nevelési tervének elkészítése, családgondozása
- javaslat készítése a gyermek védelęmbe vételére, családjából töľténő kiemelésére,

leendő gondozási helyre vagy annak megvá|toztatására, egyéb hatósági
intézkędésre.

További feladatai:
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- Feltarja a szociális feszültségek okait, megelőzésiikľe az egyént illetve a közösséget
éľintően intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz.

- Közreműködik a családok külső támogató rendszeľének fejlesztésében, a
családokkal kapcsolatban lévő intézmények, táĺsadalmi szervezetek, egyestiletek és
egyhází szervezetek tevékenységének összehangolásában.

- Mentális és szociális kľízisintervencióĹ lát el.
- Ingyenes tanácsadó i szo|gá|tatást kĺizvetít ( ogi, pszichológiai, életvezetési).
- Szociális problémaorientált csopoľtokat szewez,mfüödtet.
- Egyének, páľok, csopoľtok kapcsolatkészségének javítása érdekében

konzultációhoz,terápiźůlozva|őhozzáĄutástközvetít.
Felkéľésľe infoľmációt nýjt, kĺiľnyezettanulmáný készít.

- Segítséget nyijt a nevelési, oktatási intézméĺyek gyermekvédelmi feladatainak
ellátásában.

- Feladatainak hatékony ellátása érdekében egyĹittmfüĺidik a Család- és
Gyeľmekjóléti Ktizponttal, hatóságokkal, intézményekkel, taľsadalmi
szervezetekJ<el, egyesületekkel és egyhźzi szervezetekkel.

1.2. Család. és Gyeľmekió|éti Kiizpont

1.2.1. Hatóslźgí tevékenységhez kapcsolódó feladatok

Fő feladata a Gyvt. 39. $ és 40. $ a|apján a gyeľmekek családban töľténő nevelésének
elősegítése, a veszé|yeztetettség megelőzése és a kialakult veszé|yeztetettség
megsztintetése, valamint a gyeľmekek családjából tĺjrténő kiemelésének a megelőzése.
Ezen tulmenően kezdeményezi és elősegíti a csa|áďjából kiemelt gyermekek családjĺĺnak
gondozását.

E|Iátjaavonatkoző jogszabźt|yokáltalelőírtutógondozóifeladatokat'

A 2007. évi L)o(X töľvény, valamint e törvény végľehajtásań| sző|ő 30112007. (XI.9.)
kormlányrendelet a|apjan 20|4. januar 1-tő1 feladata a menektiltiigyi hatóság á|ta|
menekültként vagy oltalmazottként elismeľt személyek tiĺrsadalmi beilleszkedésének
elő se gítése, a menekültiigyi hatósággal egyiitt.
A menekültiigyi hatóság az oIta|mazott, illetve a menekült kérelmére integrációs
szer ző đést kot az tigyfé l l el.
Az integrációs szerződésben előíľtaknak teljesülnie kell a meghatźlrozottak szerint, így a
Család- és Gyeľmekjóléti Központ két családsegítőjének a felaďata, hogy ez minél
hatékonyabban megvalósulj on a megadott időszakban.
A Központ munkataľsiínak segítséget kell nyújtania az ngyféInek mind munkakeresésben,
óvođába, iskolába jelentkezésben, illetve a külĺinböző tanulási, nyelvtanulási lehetőségek
megtalálásában is. Segítséget nýjtanak továbbá a civil, illetve ĺinkoľmányzati
szervezetekkel, munkaügyi központtal, igény szerint egyhźnahkal való
kapcsolatfelvételben is.
Amellett, hogy külĺinbozó szolgá|tatásokba kozvetíti az ugyfe|et, a K<izpont biztosítja
ľészĹikĺe azSzt.64.$ (4) a-g pontja szeľinti családsegítő szo|gá|tatásokat is.

Feladata a kialakult veszélyeztetettsé g me gszĹintetése érdekében
A gyermek veszélyeztetettségének megsziintetése éľdekében javaslatot tesz hatósági
intézkedésľe a gyĺĺmhivata| részére a gyeľmek védelembe vételéľe, mege|oző pźrtfogásźra,
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ideiglenes hatá|yű elhelyezéséľe, nevelésbe vételére, családba fogadásaľa, harmadik
személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, csaláđba fogadó gyĺím
kirendelésére, tankĺitelezettségének előmozdításźra, gondozási helyének megvźitoztatźsára,
a gyeľmek utan jmó családi pótlék teľmészetbeni foľmában történő ĺy(4tásáľa.

Feladata a családjából kiemelt gvermek visszahelyezése érdekében
- a szociźtlis segítőmunka biztosítása _ az otthont nýjtó ellátást illefue a területi

gyeľmekvédelmi szakszolgáitatást végző intézménnyel egyĹittmfütidve _ a család
gyermeknevelési ktiľülményeinek megteremtéséhez, javitásźůloz, a szülő és a
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

. utógondoző szociá|is munka biztosítása _ az otthont nyujtó e||átást, illętve a teľületi
gyeľmekvédelmi szakszo|gźitatástvégző intézméĺlrryel egyĹittmfüödve _ a gyermek
csaláďj áb a töľténő vi s szai lle szkedé séhez.

Feladata a veszélyeztetettséeet és kľízishęlyzetet észlelő jelzőrendszer múködtetése
Kiépíti és mfüĺjdteti a gyermekveszéIyeztetettségét észlelő jelzőreĺđszert.

A jelzőľendszer tagai:
- az egészségiigyi szolgáltatást nýjtók, így kiilĺinösen a véđőnői szo|gá|at, a

hĺŁiorvos, a házi gyermekoľvos,
a szemé|yes gondoskodást nýjtó szo|gá|tatők, így külĺjnĺjsen a család- és
gyermekjóléti szolgálatok, a család- és gyeľmekjóléti központok,

- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- azügyészség,
- abírőság,
- a páľtfogó feltigyeloi szo|gáIat,
- az á|dozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szewezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekĹiltek átmeneti szá||ása,
- azegyesületek, az a|apifrĺányok és az egyhźzi jogi személyek,
- a munkatigyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyeľmekjogi képviselő.

Kiegészítő eyermekjóléti szoleáltatások
A kiegészítő gyeľmekjóléti szo|gáItatźsok a gyeľmekjóléti a|apszolgźĺ|tatások mellett
biztosítandóak, illetve a Család- és Gyeľmekjóléti Központ részére _ jogszabályban
meghatźnozott kritéľiumok megléte esetén ktjtelezőek, melyek az alźhbiak:

- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és kĺáľos
szenvedélyek megelőzését célző tanácsadásokhoz va|ő hozzájutás megszeľvezése
illetve ezek biztosítésa,

- konfliktuskezelő szolgá|tatás (p1. mediáció) biztosítása vagy az allhoz való
ho zzájutás me gszervezése

- a helyettes szülői szolgá|at szewezése, mfüödtetése, a férőhelyek nyilvríntartása,
- felkérésre iďormáció nffitása, kömyezettanulmiĺny készítése,
- a gyeĺmekjogi képviselő munkavégzéséhez szfüséges helyiségek biztosítása,
- segítségnýjtás a nevelési, oktatási intézmények gyeľmekvédelmi feladatainak

e||átásában'
- tanácsadásí szo|gáltatások: életvezetési, jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai

tanácsadás.
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További szolgáltatások és ellátások
- pľevenciós feladatok,
- szocíźt|is segítőmunka, csďáđgoĺdozás,
- ve szélye zteteÍt gyermek el|źĺtása, szakemberhez kiĺldé s e, fi gyelemmel kíséré se,

- veszélyeztetettségľől szóló j elzések, felj egyzések fogadása,
- a gyermekek panaszźnakmeghallgatása,
- családi konfliktusokban alĆív kĺizvetítés'
- javaslattéte| a gyámhivatal tészére családbafogadás esetén,
- utógondozás,
- átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
. elhelyezési, védelembe vételi feliilvizsgálatitáĺgya|ásokon való részvétel,

1.2.2. SzolglÍltatúsok

A szakmai egység feladata pľevenciós jelleggel azintézmény ellátottjai szźlmźra valamint
a gyermek családban ttiľténő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyeľmek igényeinek és szfüségleteinek megfelelő önálló egyéni
és csopoľtos speciális, illetve egyéb szo|gźitatások, programok nyrijtása.

Speciálĺs szolgáltatások
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak valamint a Család- és Gyermekjóléti
Központnak a GyVt. 39. $, a 40, $ (Z)bekezdése és azSzt.64. $ (4) bekezdése szerinti
általános szo|gáItatási feladatain tul a gyeľmek csaláđban nevelkedésének elősegítése,
a gyeľmek veszéIyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és

szfüségleteinek megfelelő önálló egyéni és csopoľtos speciális szolgáLtatásokat,
programokat nyújt:
- utcai (lakótelepi) szociális munka szervezése és miĺktidtetése,
- kapcsolattaľtási iigyelet szewezése és működtetése,
- kőrhází szociális munka biztosítása,
- gyeľmekvédelmi jelzőrendszeľi készenléti szolgáIat szervezése és mfüödtetése,
- jogi tźtjékońatźlsnyújtás,
- pszichol őgiai tanácsadás,
- családkonzul|táciő, családteľápia, csďádi döntéshozó konferencia.

Mentálhigiénés csopoľt
Az iĺÍézmény ellátottjai számára a problémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáItatás
nyújtása.

MenekültekkeVoltalm azotta|<ka| fo glalkozó családsegítők
Az Intézmény a menekiiltĹigyi hatóság á|ta| menekültként vagy oltalmazottként
elismeľt, VIII. kerületi illetékességtĺ személyekkel tarsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végeza2007. évi LXXX. törvény, valamint e

törvényvégĺehajtásárő|szőIőkormányrendeletalapjan.

Népkonyha
A Kĺizpont az Sń'. 62. s (1) bekezdése alapján a szociális étkeztetést Népkonyha
foľmájában biztosítja azoknak a szociálisarĺ rászorultaknak a legalább napi egyszeľi
meleg étkezéséről kell gondoskodni, aL<lk azt <inmaguk, illetve eltaľtottjaik részérę
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taľtósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, kiilönösen életkoruk,
egészségi állapofirk, fogyatékosságuk, pszichiátńai betegségiik, szenvedélybetegségfü,
vagy haj léktalanságuk miatt. Adagszźtm: 3 5 0 fő.

Hátľalékkezelési szolgáltatás
A hátralékkezelési szo|gźĺ|tatás ĺjnként vállalt feladďként aJőzsefvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testiiletének a szociétlis jellegu tźlmogatásról szóló rendelete alapjźn a
hétraléId<ezeléshez kapcsolódó szo|gáItatźtst nyujt arászoru|ők és jogosultak részéľe.

rntenzív Családme gtartó Szolg áłIrtatás
tnľent vállalt feladatként az Lrľreĺ:r;iv Családmegtaľtó Szolgá|tatás keretein belül
szociális munkás szakęmber által nyÍjt segítséget |rłízishe|yzetben lévő gyeľekes
családok szźlĺnána hattrozott ideig. Az inteluív segítség a családok önkéntes
jelentkezése, vállalásai a|apján töľténik, mely feladat e||átása a klasszikus
családgondozői feladatokon tul akar napi 24 őrás szo|gá|atot is jelenthet, melyet a
családsegítő a csaláđ köľében tĺjlt.

Iskolaĺ szociális munka
o*erľ vźů|a\t feladatként a köznevelési intézménybe jáľó gyeľmeknek, a gyeľmek
családjĺának és a köznevelési intézsnény pedagógusainak nyrijtott támogató
szo|géútatás.

A Magdolna Negyed Progľam III. szolgáltatásainak feladatai
A Magdolna Negyed Progľam III Társadalmi és Gazdasági alprogľamjainak
fenntaľtása, az MNP pľojektek eredményeinek megőľzése, a Támogatási Szeľződésben
vállalt fenntaľtási kĺjtelezettség teljesítése keretében azlntézmény 2016. évben önként
vállďt feladatként az a|ábbi szo|gá|tatásokat tartja fenn:

Cs aládfej lesztési szo|gá|tatáls felad ata
Feladata a keľĹiletben éIő családok belső kohéziójanak erősítése és a
családtagok taľsadalmi kompetenciájának egyénľe szabott továbbfejlesztése.
A csoport munkataľsai e||átjzi< a kórhźľ;i szociális munkát. Teľmészetbeni
adományokat kĺizvetítenek a ľászorulók felé.

Lakossági tájékoztatás és tanács adás feladata
A munkacsopoľt munkatiĺľsai elsősorban mint kĺiz<isségfejlesztők
tevékenykednek. Főbb feladafuk a lakosság tájékoztatása, lakossági csoportok
felkeľesése,részletestájékońatásnyújtásaazigénybevehetőszo|gáĺ|tatásokľól.
A csopoľt munkatarsai a hátralékkeze|éshez kapcsolódó preventív feladatokat
és azutcai szociális munka egyes feladatait is ellátjak.

Kiiz(iisségi)hely és Mosoda feladata
Mosodai szolgá|tatás nýjtása, kĺizösségi programokka|, egyéru segítő jellegiĺ
beszél getésekkel kie gé szitr e.

FĺDo Ifjúsági Ktizpont feladata
Legfontosabb célja olyan pľogramok, renđemények, sportolási lehetőségek
nyújtása a helyi gyermekek és fiatalok szźtmétra, arri szabadiđejiik hasznos és
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egészséges eltöltését biztosítja űáték- és sporteszkoz-bér|ési lehetőséggel).
Mindęközben cél a fiatalok mentorálása is. Iskolai megkereső munkát, utcai
megkeľeső munkát is végeznek a munkataľsak.

Kálvária téľ InfoPont és játszótéľ ktiziisségĹszociális pľogľam, diákmunka
mentoľálás
Vás aľo lt szo|gáItatéts által ellátott tevékenysé g.

Az InfoPont szo|gźitatás célja aKá|vźnla tér déli oldalrín a kĺirnyéken lakók és
az arra járők részéľe lakossági információ szolgźitatźls nýjtása.
A jźúszőtéri szolgá|tatźls célja a környéken lakók és az aľ:a jźrők külĺinböző
célcsoportjai számára, az ifiúsági, illetve közösségi szociális munka
eszkĺjzeivel infoľmációs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex
szolgéitatéls nýj tása.
A diákmunka mentorálás célja, hogy a résztvevők irányított köľülmények
közĺjtt ismerkedhessenek meg a munkahelyi követelményekkel, a munka
ĺjrömeivel és nehézségeivel.

Szomszédsági házfelügyelői tevékenysé g (szerzóđések útj an)

1.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

A családok és gyeľmekek részére a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti
alapellátást a ,,Gyeľmekek védeleméről és gyámügyi igazgatásról'' szóló |997, évi )ooil.
törvény, a ,,szemé|yes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek feladatairól és mfüödésfü feltételeiről'' szőIő 15|I998.(IV.30.) NM
ľendelet, ,,a gyámhatóságok területi gyeľmekvédelmi szakszolgálatok, a gyeľmekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nffitó szervek és személyek által kezeIt
személyes adatokľól'' szől.ő 235|1997.(XII.17.) Korm. rendelet, valamint ,,a személyes
gondoskodást nyújtó gyeľmekjólétĺ a|ape|Iátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési
ďíjáÍőI és az igényléstikhöz felhasmáIhatő bizonyítékokľól'' szóló 328120|1. CXII.29.)
Korm. rendelet szęľinti szo|gá|tatáS megszeľvezésével és mfücjđtetésével bizosítjuk.

A gyermekek átmeneti otthonrínak célja, hogy szervesen illeszkedve a kerĹilet szociális és
gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nffitson a szociálisan, mentálisan
teljesítőképességiik határára sodródott sziilőknek és gyerekeknek. A gyermekvédelmi
alapellátás keľetében a gyeľmekek gondozásának, nevelésének időszakos átvállalásával
tiímogatást nýjt a család átmeneti problémáinak a megoldásźůloz.

- A gyermekek átmeneti otthonában az a 0-18 éves koru családban élő gyeľmek
helyezhető el, akinek az e|Iátása és felügyelete átmenetileg családján belül nem
megoldható, valamint akinek az e||átása a család életvezetési nehézségei miatt
veszé|yeztetett.

- A gyermekek átmeneti otthoniának az átmeneti gondozás során hozzá kell jĺáľulnia
a gyermek testi, értelmi, érze|mi és eľkölcsi fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban
töľténő nevelésének elősegíté séhęz.

- A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt _ a Család- és Gyeľmekjóléti
Szolgźiatíal, valamint a Család- és Gyeľmekjóléti Kĺizponttal egytittrnűködve _ a
gyermek családjába történő visszatéréshez. T źmlogatást nyúj t a v eszé|y eztetettség
megelőzéséhez, és megsziintetéséhez.
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- Az átmeneti gondozásban ľészesülő gyermek teljes kcinĺ e|Iétásra jogosult,
valamint biztosítani kell szĺĺmaľa a kapcsolattaľtás lehetőségét.

1.4. Szociális Szoleáltató Kłizpont és LÉLEK.Pľoeľam

|.4.1'. Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés

1.4.1.1. Hdzi segítségnyújtús

Ahazi segítségnyújtás olyan gondozási foľma, amely azigénybe vevő cjnálló életvitelének
fenntaľtását _ szfüségleteinek megfelelően _ lakásan, lakókdrny ezetébenbiaosítj a.

A gondozó szo|gá|at házi segítségnyujtás keretében gondoskodik azokľól az időskoru
személyekľől:

_ akik otthonukban ĺinmaguk ellźtásáĺa saját erőbőlnem képesek, és róluk nem
gondoskodnak,

_ azok'rő|azegészségi állapotuk miattrászoruló személyekĺől, a|<lkeztaze||átási
foľmát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésľe vaľakoznak.

A szociális gondozók, szociális segítők, illetve az intézmény minden munkatarsa
(gyógýoľnász, győgy,masszőr, fodrász, pedikrĺrĺis, adminisĺrátor) feladatuk ellátása során
segítséget nyújtanak abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szfüséglete saját kĺirnyezetében, az é|etkoúnak, élethelyzetének és egészségi állapotanak
megfelelően, a meglévő képességeinek fenntaľtásával, felhaszná|ásźxal, fejlesztésével
biztosított legyen.
Ez történhet:

a.) egyéni gondozás, segítői tevékenység
b.) meleg éteI htzhozszáLlítása
c. ) rehabilitáció ( gyó gýorn ász és gyó gymasszőr közręmiĺködésével)

A hazi se gítsé gnyúj tásb a tarto zó tevékenysé g ktil önö s en :

Az e||átást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása.
Egészségügyi és szociális prevenció, felvilágosítás.
Az oľvos javas|ata szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
Segítségnyújtás a testi, személyi higiéné megtartásában.
A fertőzést' jźÍványt okoző betegségek, fertoző lakókörnyezet észle|ése és
jelzése a háziorvos, és a keľĹileti Tisztiorvosi Szolgálat felé.
Közremfüödés az ellátást igénybe veuő háiartásĺának vitelében (kiilönösen
bevásarlás _ 5 kg _ ig, kisebb takaľítás az eLlátott kĺjzvetlen környezetében,
mosás, meleg étel biztosít ása, ťljlze|ő behordása).
Étehelegítés, étkezésben segítségnyujtás (ľeggeliĺetés, ebédeltetés).
Passzív mozgatás,mobiIizáIás a gyógýoľnász segítségével, illetve irényításéxa|.
Segítségnffi tás a köľny ezetéve| való kapcsolattaľtásban.
Segítségnyújtás az ęllátást igénybe vevőt éľintő vészhelyzet kialakulásanak
me gelő zéséb en' a ki al akult v észÁely zet elhĺárításában.
Az e|Iátást igénybe vevők segítése a számukľa szfüséges szociális ellátásokhoz
va|őhozzájutásban.
A bentlakásos intézményekbe töľténő jelentkezéskor szfüséges előgondozást
végző személlyel való együttműköđés.
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Együttľnfüödés az egészségĺigyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó
intézményekkel és a hiĺziorvossal.

1.4.1.2. Szociálís étkeztetés

Napi egyszeń meleg étel biztosítása azo|<llak' a keľĹileti lakosoknak, akik azt életkoľuk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt ĺjnmaguknak, illetve önmaguknak és
eltaľtottjaik részéte taľtósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biĺosítani.

t.4.2. Nappa|i Ellátás

l.4.2.1. Időskoľúak nappali elldtdsa

Az Idősek nappali ellátása elsősorban a sajét otthonukban é1ő, 18. életévfüet betöltött,
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális tĺímogatásra szoruló,
ĺlnmaguk ellátástra ľészben képes személyek tészére bizosít lehetőséget a napközbeni
tartőzkodásra, tarsas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szfüségletek
kielégítésére.
Az ellátást igénybe vęvők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életľitmust biztosító szo|gá|tatást nyrijt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi
programot szervez.
Célja, hogy az igénybe vevők a biztosított szo|gáItatások és programok által elkeľĹilj ék az
elmagányosodással, tétlenséggel együtt jź,Íć, kaľos hatásokat, tarsas kapcsolataik
bővĹilj enek, mentális, hi giénés szfü ségleteik kielégítésľe keľülj enek.

1.4.2.2. Szenvedélybetegek nappali elldtúsa

Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a sajźt otthonukban é|ó, a 16. életévfüet
betöltött szenvedélybetegek részére biĺosít lehetőséget a napkĺizberu tartőzkodásľa, táľsas
kapcsolatokĺa, valamint az alapvető higiéniai sztikségletek kielégítésére, továbbá igény
szerint megszeľve zi az e||átottak napkĺizbeni étkeztetését.
Az önkéntességľe és a speciális segítő programokľa épülve biztosítja az e||źltást igénybe
vevők igényei a|apján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztatő, kultuľális, szabadidős
programok szewezését, lebonyolítását.
Cé|ja, hogy a szewezett programok á|ta| elősegítse az ellátást igénybe vevő
rehabilitáciőját, a tarsadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a
szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.

A progľamok ľévén aľľa törekszenek, hogy a ftiggőségi problémával ktizdő személyeket
osztonozzék az éIetnőď-vźitoztatásra és segítsék őket a visszaesés megelőzésében.

t.4.2.3. Ertelmifogłatékosok nappali ellútdsa

Fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban é|ő, 3. életévĹiket
betöltött, önkiszolgálásta részben képes vagy önel|átásra nem képes, de felügyeletre
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartozkodásra, tarsas kapcsolatokľa, valamint az alapvető higiéniai szfüségleteik
kielégítésére, továbbá igény szeľint megszervezi az e||átottaknapkozbeni étkeĺetését.
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Az e||átást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritĺnust bi*osító szo|gźitatélst nyújt, a helyi igényeknek megfelelő kĺlzösségi
programot szewez.
A fentieken |<lvnl az ellátást igénybe vevők számźlra egyéni fejlesztő programokra épülő
gyó gyp eđagó giai fo glako ztatást szew ez.
Cé| a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A programokat igyekeznek oly
módon kialakítani, hogy az ellátottak jóI érezzékmagukat, lehetőségfü legyen a fejlődésre,
minél teljesebb életet élhessenek.

1.4.3. Időskorúak Átmeneti Otthona

1.4.3.1.,Ezĺistfenyő,, Gondoaíház

Szakosított ellátás. A szociális igazgatásről és szociális ellátásolaól szóló 1993. évi III.
tĺirvény a|apjtn:
Józsefuaľos területén élő időskorúaknak illetve azoknak a 18. életévtiket betöltött beteg
személyeknek nffit testi, lelki és szellemi gondozást, akik önmagukľól betegségfü miatt
vagy más okból otthonukban időlegesen eÍTe nem képesek. Az ellźtźts átmeneti megolđást
kívan nyújtani a gondozási szfüségletekľe.
Célként foga|maződik meg, hogy az igénybevevo a gonđozási iđőszak |ejártft kĺlvetően
ismét visszakeľĹilhessen, a családjába illefue amennyiben ez nem lehetséges végleges
elhelyezésľe keľĹilj ĺin.

Annak éľdekébęn, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozóhaz 24 óľás feliigyelet
mellett biĺosít lakhatást, egészségügyi ellátást, étkezést ápolást- gondozást, foglakoztatást
az elláľ'ottak szźlmźr a.

l.4.3.2. Jelzőrendszeres húzí segítségnyújtds

onkent vállalt feladatként saját otthonukbaĺé|o, egészségi állaporuk és szociális helyzetfü
miatt rászoruló időskoru, pszichiátľiai beteg, vagy fogyatékos személyek részére az onéi|ő
élewitel fenntaľtása mellett felmeľülő k'rízishe|yzetek elhaľítása céIjáből nyújtott ellátás.
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2. Az el|átandó teľiilet és célcsopoľt jellemzői

Budapest közel 2 millió fős lakosságábőI megkdzelítő|eg 70 ezÍen élnek a VIII.
keľiiletben, melyet l777-ben II. József tľónörökösről nevezetek el Józsefraľosnak. A
kerület Budapest egyik centrális elhelyezkedésiĺ, egyik legsűnĺbben lakott, rengeteg
tarsadalmi problémát hordozó teľĹilete, lakosságszámát tekintve közepes méľetíĺ.
Józsefuaros népességének korösszetétele enyhén ĺiregedő tendenciát mutat, a 45. év
felettiek és a 75. év felettiek arźnya az országos átlagnál magasabb, ezźital az a|<tív

koruak szźlmźnak méľséklődése figyelhető meg, de ennek ellenére az źi|agé|etkor más
kertiletekhez képest fiatalabb (kb. 40 év). A keľtiletben élők kĺĺzĺitt sok a nyugdíjas, idős
ellátásra szoruló, az egyszemélyes, valamint az egyszilős háztartźIs. A gyermekek és
főIegaz idősek a szociális ellátóľendszer vonatkozźsźlbanjelentősebb igényekkeljelennek
meg. Az ellátási teľület sajátosságait figyelembe véve sztikséges az intézmény magas
szakmaiszínvonalúszo|gźitatásainakbiztosítása.

2.|. Család. és Gveľmekió|éti Szoleálat és Család. és Gyermekió|éti
Käzpont

Az elIátarldó célcsoport jellemzoit a20|5. évi szakmai beszámolő a|apjtn mutatjuk be, a
20|6. évi strukturźůis váLtozások figyelembe vétele nélkĹil.

A célcsoport:
- Budapest Főviáľos VIII. KeľüIet kozígazgatási teľĹileten é|ő, veszé|yeńetett

gyermekek, családok, akik ĺinkéntesen' vagy hatósági ktĺtelezéssel20|5. évben
igénybe vették a JSzSzGyK szolgáltatásait

- Budapest Fővaros VIII. keriilet kozigazgatási területen éIő, szociális és
mentálhigiénés problémrákkal kijzdő, veszélyeztetett családok, egyének;
adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küZdők és mindazok, akik
problémájukka|20|5.évbenazintézményhezfordultak.

A 20|5. évi statisztikai adatok alapjan a gyermekjóléti szolgáltatás 2.030 gyermeket
éľintett, új ügyfelként 398 gyeľmek (354 család) jelent meg a gyeľmekjóléti,
gyermekvédelmi ľendszerben.

osszesített esetszámok ellátási típus szerint:
- tanácsadás: 84l gyeľmek (345 család)
- a|apellátás: 595 gyeľmek (205 család) (ebből 2015. évben 230 gyermek _ 198

család)
- védelembe vétel: 185 gyermek (|47 család) (ebből 20|5. évben 146 gyermek _

1 12 család)
- ideiglenes hatállyal elhelyezett: 45 gyermek(29 család)
- nevelésbe vétel: 360 gyeľmek (l01 család) (ebből 2015. évben: 32 gyermek _ 9

család)
- utógondozott:4 gyeľmek (3 család)
- családba fogadás: 38 gyeľmek (29 csa|ád) (ebből 2015. évben: 18 gyeľmek _ 12

család)

A gyeľmekjóléti szo|gá|tatás szempontjából fontos kiemelni a keriilet demográfiai,
szociális helyzetéből elsősorban a nem csak a keľĹiletre je|Iemzó, általános vonásokat. Ezek
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felsoľolásszeruen: a családi szerkezet megbomlása, az ebbóI fakadó nevelési problémfü, a
gazdaséęi ellehetetlenülés, ezek hatása a gyeľmekkoru lakosságra, valamint a
szenvedélybetegségek és a psziclĺźinai problémák egyre nĺivekvő szćtma. A keriiletre
jellemző sajátosságok, melyek a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és
Gyeľmekjóléti Szolgálat speciális vźiaszait igénylik, a kerületen beltil lezajlő vźndor|ás, az
alacsony státuszú területek, a szociális problémfü komplexitása is.

Csaláđsegítést af0|5. évben az ellátási teľületen 2.303 fő vett igénybe, ębből 509 fő az ÍĄ

igénybe vevők száma.
A 2015. évben egyiittmfüödési megállapodás a|apján |.997 esetben dolgoztunk (egyszeľi
tanácsadásban 306 fü részesült).

Az egytittműködési megállapodás a|apjan a szolgźitatást igénybe vevők száma gazdasági
aktivitás szeľint:

Af0|5. évben a szo|gá|tatást igénybe vevők hozott pľoblémái (esetek szźlma) az a|ábbiak
szeľint alakultak:

Pľoblématípus Esetszám Megoszlás
("/ol

Anyasi r.356 4s%
Fo slalkoztatással kaocsolatos 72 2%
Eletviteli 1.003 33%
Üsvintézéshez sesítséskéľés 195 6%
Infoľmációkérés 199 6%
Családi-kapcsolati 51 2%
LelkĹmentális 28 T%
Esészséekárosodás kĺivetkezménye 40 1,3 yo

Gvermeknevelési 14 0,4 oÁ

C s al ádon b e lüli b źnta|mazás 9 0.3 %
Eeyéb 97 3%

É1etkori ások évi statisztikai adatok
0-13 t4-17 t8-34 35-49 50-61 62 éves és

iđősebb
Férfi t69 218 265 204
Nő r97 471 428 351

Gazdasási aktĺvitás Ipénvbe vevők száma ífő)
Foslalkoztatott 654
Munkanélküli s89
Inaktív 754

ebből nyusdíias 558
Eltartott

ebből sveľmek- és Íiatalkoru í0-17 éves)
osszes isénvbe vevo r.997
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Az adósságkeze|ő csopoľtot 2015. év folyamán 3816 alkalommal keľesték fel ügyfeleink
közĹizemi díjak elmaľadásáva| (víz, csatoma, szemét' távfiĺtés, gźz, fuasl).20|5. évbęn az
összes igénybevevő 568 fő, ebből új igénybevevő: 281 fő volt.

2015.01.01 20|5.I2.3I. kcizött 241 esetben továbbított adósságcsökkentési
tźmogatáslháttalék.kezelési támogatás tránti igéný a Családtámogatási Iroda fe|é. Ez
mintegy 7l,2 milIiő foľint támogatásba bevont taľtozásösszeget jelentett.

Azoknak a családoknak, akik díjhátľalékkal rendelkeznek, de az adósságcsĺikkentési
támogatás/héúra|ék'keze1ési tĺámogatás feltételeinek nem felelnek meg' az adósságkezelési
tanácsadóink közľeműködésével a,,Hźůőzat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátľalékosokéľt
A1apítvlíny''-on keľesztiil igyekeztek segítséget nyújtari. Az a|apítvźnyi tźlmogatáła a
20|5. évben 198 fő esetében kerĹilt kéľelem továbbításra.
2015. év végéigaz A|apítvźny źl|ta|megité|ttálnogatási <isszeg: 5I.738.431 Ft volt.

2015.01.01.- 2015. 12.3|. közĺitt |84 je|zés érkezett a VIII. kerület területén lakhatási
szĺíndékot megjelĺilő menekiilt/olta|mazott ügyfelekről a Bevandoľlási és Áltampolgáľsági
Hivatal részétó|. KöZĺilfü 50-en rendelkeznek VIII. kerĹileti lakcímmel.

2.2. Gveľmekek Átmenetĺ otthona

2.2.t. Gyermekek Átmenetí otthona

A Gyermekek Átmeneti otthoniĺnak mfüödési teriilete Budapest Fővaľos VIII. keľület
kozigazgatási területe, valamint Belvaros-Lipótvĺáros Budapest Fővaros V. Kerület
onkoľmrĺnyzatźtva| kötött ellátási szeruőďés a|apján egy férőhely, Budapest Fővaros VI.
Keľület Teľézvaľos onkormányzatźtval, tovźhbá Budapest Fővaľos II. KeľĹileti
onkoľmanyzatáva|kötött ellátási szerzodés a|apjźn egy-egy férőhely biztosított a megjelĺilt
kerületek rászoruló gyeľmekei részére.

Az otthon engedélyezett férőhelyszáma: |2 fő

A célcsopoľt: a keľĹiletben é1ő, valamint az el|átási szerződéses kęľületekben különbciző
szociális, egészségügyi és mentális problémák miatt átmenetileg |<rizis helyzetbe keľült
családok és gyeľmekek. Az átmeneti gondozást kiváltó okok közül a lakhatási
problémákkal, gyeľmek magataľtási problémfü, é(efrezetési nehézségekkel ktizdők, családi
konfliknrssal és egyéb okokkal kiizdők aránya volt magasabb, amit a20|5. évi adatok is
mutatnak.

ktválto oľobléma tĺpusar szennt
A szülők esészsésüsvi problémái 12

A szĹilők lakhatási problémái miatt aa
JJ

Sziilő vagy gondviselő indokolt távolléte 5

Bźnta|mazás 2
Családi konfliktus 6

/,4
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A gyeľmek magataľtási pľoblémái 2
Esvéb 1

2.2.2. KrízÍslakósok

A JSzSzGyK Gyeľmekek Átmeneti otthona _ mint átmeneti gondozással foglalkozó
szervezetí egység _ 4 db kľízislakást mfüĺjdtet, mely a családok átmeneti otthona
funkcióját igyekszik pótolni a VIII. keľĹilet szoIgźitatási palettájan. Szakmai szempontból
életszenĺ módon biztosítja a lakhatásuk miatt válsághelyzetbe keľĹilt, vagy átmenetileg
hajléktalanná vált csaláđok gondozását, lakhatását, 4 hónapos időtaľtam(ok)ra kĺitött
szá||źsszerződéssel - maximum egy éven keľeszttil. A gondozásban tĺiltĺjtt időszakban a
csďád előtakaľékoskodik, melyĺek havi minimum összege 35.000-Ft és családgonđozői
segítséggel felkészĹil az oná||ő életvitel kialakításáĺa és a szfüséges anyagi erőfoľások
megteremtésére. A Kĺízislakásban tóltött idő alatt a családnak nem kell fizetnie sem
lakbéľt, sem kĺjztŁemi költségeket _ ezt a JSzSzGyK feďęzí _ ennęk fejében, illetve a
biztonságos kimenet és csaláđ arryagi helyzetéĺek megerősĺiđése érdekében kotelező az
előtakaľékosság folytatása.

2.3. Házi seeítségnyúitás és Szociális étkeztetés

2. 3. I. HlÍ'zi segítségnyújtlźs

Az íntézmény a gondozási teľületén élő személyek szźtmfua segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókĺirnyezetĹikben önálló életvitelfü
fenntartásában, valamint egészségtĺgyi állapotukból, mentális állapofukból vagy más okból
szźrmaző pľoblémáik megoldásában.
Igy a tarsadalom aktív részeseként a méltóságukat megőrizve élhetnek a sziĺmukľa
biztonságot j elentő otthonaikban.
A színvonalas és hatékony ellátás érdekében jól képzett éstapasztalt gondozók végzik az
e||átását.

2.3.2. Szocíólís étkeztetés

Az e||źiást kéľheti minden olyan Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľoskozigazgatási
teľiiletén élő, lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult (Szt. 62.$,
illetve a2Iĺ20|1. (N.12.) számihelyi önkormźnyzatiľendelet szerint) személy aki:

- a tarsadalombiztosítási nyugellátásľól szőlő t<irvény szerint saját jogu
nyugellátásban részesül,

- megváltozottmunkaképességű,
- ahźziorvosi igazolás szerint egészségi á||apota miatt átmenetileg vagy taľtósan

nem képes biztosítani napi egyszeľi meleg ételt,
- súlyosan fogyatékos,

2015. évi adatol htzl tásban részesülők szźmźnak]akulása
hónapok I.hó II.hó III.hó Iv.hó v.hó vI.h'ó vII.hó VIII.hó DĹhó x'hó xI.hó xII.hó

e||átottak
száma (fő) 148 143 148 145 146 139 137 144 146 155 158 r54

?Ę
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- pszichiátnaibeteg,
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkiiliek ellátásráľól szóló 1991. évi

IV. törvény alapjźn az állami foglalkoztatási szeľv áItaI álláskeľesőként
nyilvantaľtott személy,

- aktív koruak ellátásában ľészesül,
- időskoruakjnađékźhan részesül.

A20|5. đecember 31-i adatok a|apján a szociális étkeztetésben részesülok szźtma: 5l2 fő.

Azétkezésben -en:részesiilok iövedelem szeľint megoszlása 2015. december 3 ]

iövedelem (Ft) étkezésben részesiĺlő (fő)
0 - 28.s00 250

28.500 - 57.000 t2r
57.000 - 85.000 66
85.000 - 114.000 39

I 14000 - 36
512

2.4. Nappali Ellátás

2.4.1. Időskorúak nappali ellútdsa

Az idősek klubja szolgáltatást igénybe vehetik a Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuaros kózigazgatási teľĹiletén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel,
vagy Józsefuaĺos teleptilésszintíi bejelentéssel ľendelkező és életvitelszenĺen
Józsefuarosban taľtózkodó időskoru, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló 18.
életévfüet betĺjltött személyek.

Az idősek klubja binosítja, hogy a szo|gáItatás nyitott foľmában, az elLátotti kör és a
lakosság źita| egyarźnt eléľhető módon mfüödjön.

Az iđősęk klubjainak engedélyezett férőhelyszáma (kapacitása) klubbonként 60 fő,
kerĹiletben <isszesen 300 fő.

Az e|Ićtottak többsége egészségi á|Iapota vagy idős kora miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló személy. onmaguk eL|átásara részben képesek, de önállóságuk minél
hosszabb ideig töľténő meglartása érdekében szfüségfü van a napi életritmust biztosító
szolgáItatźtsra. A közösség megtaľtó eľeje, a csoport toleranciája lehetővé teszi, hogy
pszichés problémával küzdő személyek is be tudjanak illeszkedni. Az önállóság szinten
tartásával, erősítésével megelőzhető, ill. lerövidíthető az egészségügyi fekvőbeteg-ellátás
intézmény eib en tö ltött idő szak.
A nappali ellátást igénybe vevő idős emberek jelentős része évek óta egyedül tölti
mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja mentális állapotuk ľomlását. Az
egyedüllét mellett jellemzőek a ktilĺinbĺjző egészségügyi pľoblémfü. Je||ęmzo
egészségügyi problémák: keringésĹ, és szív elégtelenség, magas vémyomás,
cukorbetegség, ízu|eti bántalmak, érzékszewi karosodás, igen gyakĺan kiilönböző
pszichiátriai kórképek.

2ź-
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IIónap CikIámen Napľaforgó iszĺkék Reménysugáľ Víg-
Otthon

Osszesen

I. látosatás 892 ll0 1260 96r 2ĺ| 5434
IL |átogätás 942 055 1200 919 t64 5280
ilr. látosatás 1010 100 1320 983 293 5706
rv. |átogatás 865 043 1260 929 217 5314
v. |átoeatás 66r 941 I 140 875 t34 4751
vI. |átogatás 875 1082 l3 t5 949 265 548ó
\rII. látoeatás 920 1037 1377 977 217 5528
VIII. |átogatás 764 904 tt94 852 083 4797
Ix. látogatás 939 1040 t276 r02s 203 5483
x. |átogatás 945 996 t257 1030 183 5411
xI. |átosatás 1003 1001 1239 1026 182 5451

XII. látosatás 933 960 r298 r07l 187 5449
Osszesen |átosatás 10749 Íf269 1s136 11597 4339 64090

A |átogatátsok számának alakul ása az idősko rúak klubj aiban
20Ĺ5.01. 01. - 2015. 12.31.

A klubok átlagos, napi látogatási száma az év folyamán = 50,46 fő= 84,I o/"

2.4.2. Szenvedélybetegek nappalí ellútósa

A szenvedélybetegek nappali e||átását minden 16 év feletti, Buđapest Főviíros VIII. keľület
Józsefuáros kozĺgazgatási teľiiletén bejelentett lakóhellyel, vagy éľvényes tartózkodási
hellyel, illetve települési szintti bejelentéssel rendelkezó szenvędélybetegséggel küzdő
személy igénybe veheti.

A szenvedélybetegek nappali ellátása biztosítja, hogy a szolgá|tatás nyitott formában, az
ellátotti kör és a lakosság áItaI egyarant elérhető módon mfüödjön. Az eLlátotti köľ
speciális he|yzetébol adódóan a szenvedélybetegségben érintett családtagok szálmźlra is
elérhető a szolgźitatás.

Aze||átottaktöbbségeaza|ábbíakmiattvesziigénybeaszoLgáItatást:
- absztinenciájának fenntaľtásában kér segítséget,
. ľehabilitáción vagy hosszabb gyógykezelésen vett részt. és segítséget igényel a

reintegráciőjában,
- az addiktív problémfü máľ megjelentek, de még nem keresett fel egészségügyi

szakellátást.

Az ellátottak diagnózis szerinti összetétele sokfele: alkoholbeteg, gyógyszerfiiggő,
játékszenvedély, ópiát-ftiggő. A diagnózisok keveľtek is lehetnek, és a felsoľolt
fiig gő s é gekh ęz á|talźlb arl nikotinfiig gé s i s tarsul.

Jellemző problémák a betegség. addikció mellett:
- Megélhetési problémák: a j<ivedelem nélküliség, * alacsony jĺiveđelem a napi

életvitelt teszi bizonýa|anná (hátralékok megjelenése, fizetési k<itelezettségek
elhalasztás a, az alapvető szfüségletek kielégítésének nehezítettsége).

- Foglalkoztatóssal kapcsolatos problémák: a munkahely elvesztése, munkaügyi
problémfü, elhelyezkedési nehézségek, a munkaerő-piaci elvárźlsokhoz nem illeszkedő
egyéni tudás, végzettség, mobilitás hiźlnya, valamint munkaadói oldalľól hátranyos
megkülcinbĺjztetés.

ú
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- Lakhatással kapcsolatos problémák: Iakásfenntaľtási adósságok, lakás-karbantaľtási
nehézségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

- Kapcsolati problémák: csaláďon beltili és más személyközi kapcsolati konfliktusok,
gyakÍan a kapcsolatok teljes hiźnya, az e|magányosodás. Kommunikárciős zavarok,
erőszak megj elenés e, bźnta|mazás, gyermeknevelési pľoblémfü

Az engedélyezett férőhelyszám: 50 fő

A |átogatások számának alakulása
a Szenvedélybetegek nappali ellátása - Mátyás k|ubban

2015. 01. 01. - 201s. 12.31.

2.4.3. Éľrclmifogłatékosok nappali ellútdsa

A fogyatékosok személyek nappali e||átását(Értelmi fogyatékosok napkcizi otthona.ÉNo;
a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľos kozigazgatási teľületén bejelentett
lakóhellyel, érvényes tartőzkodálsi hellyel rendelkező, 18 év feletti éľtelmileg, illetve
halmozottan sérült (mozgás, hallás, látás) személyek, valamint ktilön megállapodás alapjan
a Főváros közigazgatási tertiletén élő séľiiltek vehetik igénybe.
Jelenleg 4 o|yan ellátotľunk van, aki nem keľĹileti lakos, a 4 főbő| l a II. keľĹiletben, míg 3
fő a IX. kęľületben él.

Az e||źtottak fogyatékosságuk súlyossága és képességeik alapjan heterogén köztisséget
alkotnak. Többségfü a középsúlyos fogyatékos rétegből kerülki, de van kĺizĺitrÍik Wilson-
szindrómás, Down.kóros, epilepsziás, skizofrén, mozgáskor|éúozott, hallásséľült,
látásséľĹilt (vak) és autisztikus személyiség is. Jelentős a halmozottan sérĹiltekszáma.
Az ellátottak 65%o-anő, életkoľuk alapján jelen|eg24-55 év közöttiek.

Az engedéIy ezett ferőhelyszrĺm : 20 fii'

A' |átogatátsok számának alaku |ása az EľtelmÍ fo gyatékos ok napktizi otthonában @ľo;
201s. 01. 01. - 2015. 12. 31.

tlagos, napi látoga lyamán = 18,3 fő= 9Í,8%o

2.5. Időskoľúak Átmenetí otthona

n-

4 z,a

Mátyás K|ub
01.
hó

02.
hó

03.
hó

04.
hó

05.
hó

06.
hó

07.
hó

08.
hó

09.
hó

10.
hó

11.

hó
12.
hó

ossz.

-átogatási napok
lzáma 943 918 1056 l01l 932 1070 tt27 962 1091 105ĺ l02z 105( 12249

A klub átlagoso napĺ látogatási száma az év folyamán : 48,2 fő= 96,4"Á

Éľo 01.
hó

02.
hó

03.
hó

04.
hó

05.
hó

06.
hó

07.
hó

08.
hó

09.
hó

10.
hó

11.

hó
12.
hó ossz.

-átogatási napok
v,ŕlma

393 369 43r 4II 348 413 398 339 406 404 404 350 4666

Az ENo át|apos. n átoeatási száma az év Ío|vamán = 18.3 fő= 9

2.5.1.,,Ezíistfenyő,, Gondoajhdz
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Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľoskozigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
vagy érvényes taľtózkodási hellyel illetve települési szinhi bejelentéssel rendelkező
egészségileg éslvagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az źimeneti ellátást,
ak'lk számźra nem nyújtható megfelelő szinhí ellátás a héui segítségnffitás, illetve más
ďapellátás keľetein belül nem biztosítható.

Az engedé|yezett férőhelyek szánla:2l fő.

A 2015. évi adatok alapjźn a gondozóhźnban éves szinten átlagosan 20 fő e||átásara került
sor.

2. 5.2. Jelzőrendszeres hdzí segítségnyújtús

Az ,,Ezistfenyő'' Gondozőhźnban keľült telepítésľe a je|zoreĺdszeres hfui segítségnffitás
segélyhívó renđszere. A szolgáItatźst Józsefuáľos onkoľmźnyzata ĺinként vállalt
feladatként biztosítja, mely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetfü miatírászoruló időskoru, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére
az oĺáIIő életvitel fenntaľtása mellett felmeľĹilő knzishe|yzetek elharítása cé|jáből nyujtott
ellátás. A szo|gá|tatás térítésmentęs.

A 2015. évi adatok aIapjan a je|zóreĺdszeres hazi segítségnyujtást éves szinten átlagosan
55 fő vette igénybe.

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

3.1. Család. és Gyermekióléti Szoleálat

3. 1. 1. Az íntézményben folyó szocídlís munka formói
- Egyéni tanácsadás, esetkezelés: Gyeľmekvédelmi esetmunka, segítő

tevékenység, melynek során egyéneknek, csaláđoknak nyujtunk segítséget.
- Szociális csopoľtmunka: A szociális csoportmunka teľvezett, célirányos szakmai

tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csoportokkal közvetlenül
foglalkoznak.

- Kĺjzĺjsségi szociáIis munka: a szociális munkás valamilyen cél elérése éľdekében
szewezi a közösséget együttmfüödő közösséggé.

3.l.2. A csalddsegítés a meghatdrozott jelzőľendszeľ míÍkijdtetése köľében
A gyermekek veszélyeztetettségének, illetve a család, a személy |<rízishelyzetének
észlelése megelőzése érdekében a veszé|yeztetettséget észlelő- és je|zórendszert
mfüĺjdtet.
- Általános segítő szolgá|tatás keretében feladat a lakosság szociális és mentálhigiénés

he|yzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémfü okainak
jelzése az illetékes hatősźą, illetve szo|gáItatźtst nýjtó szerv felé.

- a je|zésre köteles szewezeteket felhívja a veszélyeztetettség je|zésére, Wizíshe|yzet
é szlel ése e s ętén az arr őI való táj éko ztatást a,
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- tájékoztatja a je|zőrendszerbenrészt vevő továbbí szervezeteket és az ellźtási teľiiletén
é1őszemélyeketaveszé|yeztetettség jelzéséneklehetőségéről,

- fogadja a beérkęzett jelzéseket, és felkeresi az éintett szemé|yt, illetve családot a
szo|gá|tatásairólvalótájékoztatásérdekében,

- a probléma jellegéhez, aveszélyeztetettség méľtékéhez' a gyeÍÍnek, az egyén, a család
szfüségleteihez igazodő intézkedést tesz a veszéLyeztetettség kialakulásanak
megelőzése, illetve a veszéIyeztetettség megsztintetése érdekében,

- az intézkedés tényéľo| tájékońatja a je|zést tevőt,
- folyamatosan figyelemmel kíséri az énntett személý, illetve családot veszélyeztetó

kĺĺrülményeket és a veszélyeztetett szemé|y, illetve család szociális ellátások iranti
szfüségleteit.

- a jelzőľendszeľi szereplők egyiittmfüödésének koordinálása érdekében
esetmegbeszé|éstszetvez,azelhangzottakrólfeljegyzéstkészít,

- éves szakmai tanácskozást taľt és éves jelzőrendszeľi intézkeđési tervet készit,
. a kapcsolati erőszak és embeľkereskedelem źiďozatainak segítése éľdekében

folyamatos kapcsolatot tart az oľszágos Kľíziskezelő és Infoľmációs
Te1efonszo|gá|attal

A j elzőrend szet tagsaiz
- Egészségügyi intézmények; háziorvosok, védőnők, szakosított egészségtigyi

intézmények,kórhźnak
- Szociális ellátó intézméĺyek; bĺilcsődék, családsegítő szo|gálatok, gyámhatóságok,

gyĺĺmhivatalok, gyermekotthonok' TEGYESZ
- oktatási intézmények; óvodfü, iskolfü, középiskolák, kollégiumok, nevelési

tanácsadó
- Rendészeti,igazságügyi szervezetek; rendőrség, iigyészség, bíróság, páľtfogók
- Civil szervezetek, egyhźnak, minden olyan civil szervezet, arle|yek célcsoportjaí a

gyermekek.

A jelzőrendszer tagjai részére, a Gyvt. a|apjźn, a jelzésekre minden esetben íľásos
visszaje|zést ktild.

A jelzésekkel kapcsolatban a JSzSzGyK tisszes szakmai egysége tekintetében kiilön
elj ĺárásrenđ keľĹilt bevezetésľe.

3. 1.3. Tdj ékoztatús, infoľmdcilíny újtós
- Tájékoztatja a szo|gźt|tatást igénybe vevőt mindazon jogokról, tiímogatásokról és

ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a család problémájával, vagy a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításáva|, a családban töľténő nevelkedésének
elősegítésével.

- A tĺĺmogatásokhoz, ellátásokhoz va|ő hozzájutás segítése éľdekében a segítséget nyújt
kéľelmek előterjeszéséhez, illetve kezdeményezitźĺmogatás megállapítását az illętékes
hatóságokkal.

- Tájékoztatja a szĹilőt vagy gyermeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségtigyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiń|, cé|jtrő|
és feltételeiről, esetleg segíti atanácsadást nyújtó felkęresését.

- Válsághelyzetben lévo várandós anyát tájékoztatja az ót és a magzatot megillető
jogolľól, támogatásokĺól és ellátásokľóI, az ezeL<hez va|ő hozzájutés lehetőségeirő|, az
esetleges öľĺjkbeadás lehetőségeiről.
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3.1.4. Egłéní esetkezelés, szocilźlis segítő munka
A családsegítés és gyermekjóléti szolgá|tatás a személyes gonđoskodźst végző és a
szo|gá|tatźtst igény'be vevő személy egyĹittes munkafolyamata, melynek tartalma és
menete íľásbeli egyĹittmfüödési megállapodásban keľül rogzítésre, feltéve, hogy a
szakmai tevékenység az e|ső interjú kapcsrán tett intézkedéssel nęm zźnhatő le. A
munkafolyarnat az első interjú soriĺn az igénybevevő szfüségleteinek megállapításával és
a problémamegoldó alternatívák kidolgozásávalkezdóđik. A megállapodźs tarta|mazza a
szolgáltatást igénybe vevő személy pľoblémáit ) az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az együttmfüödés mőďjźtt, a folyamatba bevonandó
szo|gáItatőkat, intézményeket, a ta|á|kozások rendszerességét, a segítő folyamat vaľható
eredményét és a lezźlrás időpontj át.

A segítő szolgáItatás az igénybevevő otthonában, családi kĺirnyezetében tett
látogatásokon és az intézményben folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkaformfü különösen a szociális esetmunka, a szociális
csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végzo személyt
esetfelelősnek kell kij elölni.
Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgá|tatást igénybe vevő személy problémája
kezeléséhez igénybe vette-e az e|erhető szo|gźl|tatźlsokat, valamint - a szoLgáLtatást
igénybe vevő beleegyezésével - együttmfüödik a más szociális és egyéb szolgáltatást
nyujtó szolgáltatókkal és intézményekkel.

3.1.5. Tanúcsaďdsok
Az intézmény ingyenes tanácsadó szolgá|tatásokat is közvetít az igénybevevők felé, egy-
egy adott' a családsegítő kompetencia hatźrźú. meghaladó probléma kapcsán. A
szolgźitatásokat a Család- és Gyermekjóléti Központ SzolgáItatások szakmai egységének
munkataĺsai nyujtják.

3.I.6. A szocilźlis segítő munka dokumentólúsa
A személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésfü feltételeiről szóló 15lI998. (IV. 30.) NM
rendelet 7. számu melléklete szerinti, valamint a ,,gyźnnhatóságok, a teľiileti
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyeľmekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyujtó szęrvęk és személyek által kezęIt személyes adatokľól'' szóló
23511997. (XII.17.) Kormányrendelet un. ,,Gyermekeink Védelmében'' elnevezésű
adatlap rendszert haszná|ja. Ezen tű| a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szo|gá|tatők, intézmények ágazati azonosítójráľól és országos nyilvántaľtásról szóló
22612006. (XI.20.) Koľm. rendelet szerinti aďatrogzítést végez.
A családsegítés szolgźitatásait esetnaplóban kell dokumentálni' E đokumentációt a
szakmai egység v ezetője legalább negyedévenként ellenőľzi.
A családsegítés és gyermekjóléti szo|gá|tatás igénybevétele esetén az egynéI tobb
taláIkozást igénylő segítségnyújtás a fent hivatkozott jogszabáIyban meghatározott
esetnaplóban kerül dokumentálásra. Az ellátás igénybevételéľől az esetfelelős és az
ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője megállapođást kĺjt. A megállapodás
tafialmazza a szo|gá|tatást igénybevevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében
megvalósítandó fe|ađatokat' az együttműködés mőđjźt, a fo|yarĺatba bevonandó
szolgá|tatőkat, iĺtézményeket, a ta|á|kozások rendszeľességét, a segítő folyamat várhatő
eredményét és a Lezźlrás időpontj át.
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3.f. Család- és Gveľmekióléti Központ

3. 2. I. Iratós ógi tevékenys ég hez kap cs oló úí feladato k

3.2.1.1. Az íntézménybenfolyó szociúlis munkaformái
- Egyéni tanácsađás, esetkezelés: Gyermekvédelmi esetmunka, segítő

tevékenység, melynek során egyéneknek, családoknak nyujtunk segítséget.
- Szociális csoportmunka: A szociális csopoľtmunkatervezett, céliľányos szakmai

tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csoportokkal közvetlenül
foglalkoznak.

- Közösségi szociális munka: a szociális munkás valamilyen cél elérése éľdekében
szervęzi a kö'zösséget egyĹittmfüĺidő közösséggé.

3.2.1.2. Tdjékoztatds, ínfoľmdcilÍnyújtlÍs
- Tájékońatja a szo|gá|tatást igénybe vevőt mindazon jogokĺól, tiímogatásokról és

ellátásokľól, melyek összefüggésben állnak a család problémájáva|, vagy a gyeľmek
testi, lelki egészségének binosittsával, a családban töľténő nevelkedésének
elősegítésével.

- A tĺámogatásokhoz, ellátásokhoz va|ő hozzájutás segítése érdekében a segítséget nýjt
kérelmek előterjesztéséhez, illetve kezdeményezitźtmogatás megállapitását az illetékes
hatóságokkal.

- Tájékoztatja a szĹilőt vagy gyeľmeket a családteľvezési, pszichológiai, nevelési,
egészségĹigyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, céljaról
és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyújtó felkeľesését.

- Válsághelyzetben lévő varandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető
jogokról, támogatásolaól és ellátásokľóI, az eze|<hez valő hozzájutás lehetőségeirő|, az
esetleges örökbeadás lehetőségeiről.

3.2.I.3. Egłéní esetkezelés, szociólÍs segítő munka
A családsegítés és gyeľmekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodást végzo és a
szolgá|tatást igénybe vevő személy egyiittes munkafolyamata, melynek taľtalma és
menete írásbeli egyiittmfüödési megállapodásban keľül rogzitéste, feltéve, hogy a
szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem záĺható le. A
munkafolyatnt az első inteľjú során azigénybevevő szfüségleteinek megá||apításával és
a problémamegoldó alteľnatívák kidolgozásáva|kezdődik. A megállapodás taĺtalmazza a
szo|gá|tatást igénybe vevő személy problémáit) az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az egytittmúködés módját, a folyamatba bevonandó
szo|gá|tatőkat, intézményeket, a ta|źlkozások ľendszeľességét, a segítő folyamat várhatő
eľedményét és a Iezáĺás időpontj át.

A segítő szo|gá|tatás az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatásokon és az intézményben folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkaformĺík külĺlnösen a szociális esetmunka, a szociális
csoportmunka és a kĺizĺisségi szociális munka. A szociális esetmunkát végzó személý
esetfelelősnek kell kij elcĺlni.
Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy aszo|gá|tatást igénybe vevő személy problémája
kezeléséhez igénybe vette-e az eLérhető szo|gá|tatásokat, valamint - a szo|géitatást
igénybe vevő beleegyezésével - egyĹittműködik a más szociális és egyéb szolgá|tatást
nyujtó szolgá|tatőkkal és intézményekkel.
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3.2.I.4. Tandcsadúsok
Az intézmény ingyenes tanácsadó szolgźůtatásokat is közvetít az igéĺybevevők felé, egy-
egy adott, a családsegítő kompetencia hatźrát meghaladó probléma kapcsín. A
szolgá|tatásokat a Család- és Gyeľmekjóléti K<izpont Szo|gá|tatások szakmai egységének
munkatĺĺrsai nyujtj ĺík.

3.2.1.5. Védelembevétel
A GyVt' 68. $ (1) és (2) bekezdése alapjĺán a védelembe vétel esetén a Család- és
Gyeľmekjóléti Központ szakmai vezetojejavaslatot tesz a védelembe vétel elrendeléséľe,
és a kirendelendő esetmenedzser személyére.
A kirendelt esetmeneđzser készíti el a gondozási-nevelési tervet, a vonatkozó adatlapon,
amely tarta|mazza aveszé|yeztető körülményeket, a elérendő változásokat, a feladatokat,
a feladatok végrehajtásábanrészt vevő személyek és intézmények megjelölését.
Védelembe vétel esetén az esetmenedzseľ a gyermek goĺdozását-nevelését folyamatosan
Íigyelemmel kíséľi, szükség szerint a gonđozźlsi-nevelési tervben rögzített feladatok
végrehajtásźń ęIlenórzi' a gyeľmeket és szülőjét támogatj a a fe|adatok végrehajtásában, ha
szfüséges, a gondozási-nevelési tervet módosítsa. Sikeľtelen védelembe vétel esetén, az
esetmenedzser j avaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.
Védelembe vétel felülvizsgálata soriĺn az esetmenedzseľ tźĄékoztatja a jegyzői
gyámhatóságot az addigi eredményekľől, problémákĺól, és indokolt javaslatot tesz a
védelembe vétel megsztintetésére, vagy fenntartásaľa.

3.2.1.6. Csalúdból kiemelt głermekek, visszahelyezésiik a csalódba
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ szakmai vezetoje, amennyiben az esetlegesen
elrendelt védelembe vétel nem elegendő a gyeľmek veszéIyeztetettségnek e|hźlrltásźra,
javaslatot tęsz a gyámhivatal felé a gyeľmek családból tĺiľténő kiemelésére, e|készíti az
eľľe vonatk oző jav aslatát.
A Család- és Gyermekjóléti Központ
segítő szociális segítő munkát végez a
terv alapjan.
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ esetmenedzseľe egyĹittmfüödik a Fővĺírosi
TEGYESZ illetékes szakéľtői csopoľtjával, minden esetben részt vesz a helyezési, és
kapcsolattartási éĺtekezleteken.
A gyermek átmeneti nevelésbe vételének felülvizsgálata során az esetmenedzser
tájékoztatja a gyámhivata|t a tapaszta|atairó|. Az átmeneti nevelés során, a gyeľmek
szakellátásba keľülését követően felveszi a kapcsolatot a gondozási hellyel.
Az esetmenedzser a családjába visszahelyezett gyeľmek utógondozását a gyámhivatal
hatźtrozata a|apjan |źtja eI, egyiittműködve a gyermekotthon, a nevelőszüloi háIőzat,
illetve a szakszoIgálat utó gon ďozőjáv a|.

3.2.1.7. Szabadiďősprogramok
A Család- és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont rendszeresen szeÍvez a gyermekek szźmára szeÍvez
szabadidős tevékenységeket. Pľogramjaink a családban jelentkező nevelési pľoblémak és
hiányosságok kaľos hatásait enyhítik, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyeľmekek
sztnĺltna teremt lehetőséget a szabadidő hasznos ęltöltésére.

3.2.I.8. Az íntézménybenfolyó szociúlís segítő munka dokumentálúsa
A személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai fe|ađatairől és mfüĺjdéstik feltételeiről szóló I5l1998. (IV. 30.) NM
rendelet 7. szám,ú' melléklete szerinti, valamint a ,,gyálmhatóságok, a területi

a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezését
gyĺámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési
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gyeľmekvédelmi szakszo|gtllatok, a gyeľmekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról'' szóló
23511997. CXII.|7.) Koľmányrenđelet un. ,,Gyeľmekeink Védelmében'' elnevezésű
ađatlap rendszeľt hasznáIja. Ezeĺ tűI a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
szo|gźitatők, intézmények ágazati azonosítójaľól és országos nyilvántaľtásról szóló
22612006. (XI.20.) Koľm. rendelet szerinti adatrögzítést végez.

3.2.2. Szolglźltatdsok

3.2.2.l. Specidlis szolgáltatdsok

3.2.2.1.1. aftaí (ahítelepi) szociúlís munka
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet23. $ szerint azltcu és lakótelepi szociális munka
céIja a magatartásával testi, lelki, éĺtelmi fejlődését veszé|yeztető, a szabadiďejét az
utcrán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéľől
ĺĺnkényesen e|távoző, vagy gondozőja źita| a lakásából kitett, ellátás és feltigyelet
nélkiil maľadó gyermek felkutatása, lakóhelyére töľténő visszakerülésének elősegítése,
szfüség esetén átmeneti gondozásiĺnak vagy gyeľmekvédelmi gondoskodásban
részesítésének kezdeményezése.
Az utcaí (lakótelepi) szociális munkát a nyźlrl napközi, a tźtboroztatás, a gyeľmekek
szánźlra szęrvezett szabadidős tevékenység, valamint tanítási időszak alatt a BRFK
Biĺnmegelőzési osńźiya áIta| szewezett ,,Interaktív Police és Fiatalokat védő
C sopoľt'' elnevezésii pľo gramj ában való részvételtink biztosítj a.

3.2.2.1.2. Kapcsolattartúsí iigłelet ( ennek keretében kijzvetítői eljdrús)
Külĺjn é|ő, elvált szülőknek helyszínt biztosítunk arÍa' hogy gyermekével a
kapcsolatot taľtsa. A szolgáItatás igénybe vétele józsefrlíľosi taÍtőzkodással
rendelkezőknek lehetséges. A kapcsolattaľtási ügyelet célja, a gyeľmek és a
kapcsolattaľtásra jogosult szülő vagy más kapcsolattaľtásľajogosult személy szźlmźlta
a talźikozźtsra, együttlétľe alkalmas semleges hely biztosítása

3.2.2. 1.3. Kórhdzi szocilÍlÍs munka
CéIja a kőrhazakd<al való kapcsolattaľtás, a kóľhazbő| érkező jelzések fogadása,
intézkedések kezdeményezése. Knzíshelyzetben levő varandós anyrĺk, újsziil<itt
csecsemők hazagonđozása. Cé|ja továbbá a helyi kőrhazi véđőnővel valamint
kőrhazi szociális szakemberľel történő együttmúkĺĺdés, koordináló szerepkör a
nőgyógyászati.snj|észetiosztá|yonésgyermekosztályon.

3.2.2. 1.4. Iskolai szocídlis munka
A kĺiznevelési intézménybe jarő gyermeknek, a gyeľmek családjának és a
köznevelésiiĺtézménypedagógusainaknffi totttźmogatőszo|gá|tatás.

3. 2. 2. 1. 5. Gy e rme kv é ďe lmi j e lzőľ e n ds ze rí kés zen léti s zo lg álat
CéIja az intézmény nyitvataľtási idején tul felmerülő gyermekvédelmi
knzíshelyzetekben tĺjľténő azorľra|i segítség, tanácsadás vagy tájékoztatźs nyújtása.
A készenlétben lévő munkatars szakszeru segítséget tud nýjtani, vagy ilyen
segítséget fud mozgósítani.
Készenléti telefon: 06130-493-1925
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3.2.2. 1. 6. Jogi tdj ékoztatósnyĺłjtós
Az esetfelelős által, telefonoďírásban (,,Irźnyítő lap'' segítségével) előre egyeztętett
időpontban keresheti fel az igény'bevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szo|gá|tatások egység
jogászát. A tevékenység kizáróIag tájékoztatásnyújtásra, tanácsadásra,
iratszerkesztéľe koľlátoződik,j ogi képviseletet nem jelent.

3.2.2.2. Mentdlhígiénéscsoport
Azintézmény ellátottjai száméra a pľoblémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesĺő pedagógiai szolgáltatás
nyújtása.

Első alkalommal az esetfelelős által, telefonoďírásban (,,Irányító lap'' segítségével)
előľe egyeztetett időpontban keľesheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK
Szolgáltatások egység pszichológusát, fejlesztő pedagógusát, mentálhigiénés
munkataĺsát.

P s zichológiai tanács adás
A pszichológus heti 15 órában a Gyeľmekek Átmeneti otthonábanlátjael feladatait.
A tanácsadás eszktizeivel segití az ellátottat egyéni életvezetési pľoblémáinak
megoldásában, életszerepeinek optimalizálásában, egyéni problémakezelési
kompetenciájának nĺjvelésében, döntési képességének fejlesztésében,
konfl iktusmegoldó képességeinek növelésében.
Teľiiletei: párkapcsolati problémźk, házassági konfliktusok, szülő-gyerek kapcsolat,
veszteségélmény, bźnta|mazźts, munkanélküliség, családi problémĺĺk, kĺízisek.
Jellemzői: probléma fókuszú, felkészítő j ellegtĺ.
Ülésszám: ar]r}u|és
Végzettség: okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, par- és
családkonzulens.

P s zi choter ápi áh ps z i choló gi ai konzultóci ó k
A pszichoterápia és a pszichológiai konzultáció mindig kezeléssoľozat, ülésekben
töľténik. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rogzitett. A pszichoterápiás iilés
időtaľtama alapesetben 60 perc, melyből az e||źÍottal töltött idő 45-50 perc. Egyes
móđszereknél dupla (például családterápia) illetve tripla (pszichodrĺíma,
családteľápia) ülésekkel helyes dolgozni. Bizonyos módszerek, illetve szuppoľtív
teľápiĺĺk esetében indokolt lehet a fe|ezett ülés (25-30 perc).
A pszichológus, vagy pszichoterapeuta és a páciens közĺitti megbeszélés alapjĺán
r<igzítésre kerül a terápiás módszer, az iilések ideje, gyakorisága és a terápia vĺĺľható
hossza. A terápiára töľténő megallapodás és az ellátott felvilágosítása
elengedhetetlen.
A pszichoterápiás munka a tenĺpiás tilések mellett feldolgozási időt és
esetmegbeszélési időt foglal magában (köľülbelül négy órából hĺárom óra terápiás
ülés, egy óra felđolgozás és esetmegbeszé|és).

I . Alappszichoteľápiák
Alappszichoterápiás beavatkozásra klinikai pszichológus szakvizsgával ill.
pszichoterapeuta szakvizsgáva| rendęlkező személy jogosult (szupervízió mellett a
felsorolt végzet1ségek megszerzését cé|ző szakképzésben résztvevő szakemberek is
v égezhetnek ilyen tevékenységet).

- Pszichoterápiás lcrízisintervenció
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pszichés tekintetben veszéIyeńetó á||apotban lévő szeméIyleU céIzott vĺzsgźiata és
kezelése, amelynek céIja a veszéIyeztető áIlapot megsziintetése, illetve megfelelő
szakmai ellátása.
Időtaĺtam: 1-3 ülés (az aďotthe|yzet szfüségletei szerint, előre nem tervezhető).

- Pszichoterópiás konzultáció
egy adott probléma vagy tĹinet rövid távú megsztintetése pszichoteľápiás eszkÓzök
felhasznáIásával.
Időtartam: egy-négy ülés.
output: az ak<fiá|is tĹfuret, probléma megszĹintetése, elfogadtatása * a konzultációból
való elbocsátás.

- Szupportív terápia - pszichoterápiás betegvezetés
pszichoterapiás szemlélette| vezetett cé|zott beszélgetések, melyek az ellátott
problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb
kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálj ak.
Időtaĺtam: alkalmanként fel-egy órď ülés. Gyakorisága hetente egy, vaw ľitkább.
Ülésszám maximum 100.

. Autogén tréning
testi mííködések tudatosítása és harmoĺllzźtlása meghatáĺozott gyakorlatsorozat
a|ka|mazásával, amely soľiĺn feltételes reflexek épülnek ki. A gyakoľlatsor
elsajátításával a pszichés tenzió csökken, a szoľongás oldódik, a vegetatív mfücidés
stabilizálódik.
Ülésszám, tilésgyakoľiság: Schultz-féle autogén tréning 30 őra, egyénileg és
csoportosan is végezhető. Speciális célú relaxációs technika teľápiás céltól függően
30-50 óra. Heti 1.3 tilés.
Eszkĺjzszfüséglet: zajmentes környezet, ellazulásra alkalmas, kényelmes ülőhely.

- Pszichodiagnosztikn
A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is
állhatnak, amelyek megakađályozzék az aďek<lĺźt problémamegoldást. Ha ennek
gyanúja felmerül, akkor a pszichológus tesztek segítségével ľávilágíthat eľre' A
pszichológus a lelki betegségek, mentális állapotok fe|tźrására különbĺiző interjfüat,
pszichológiai teszteket alka|maz. Véleményt, szakvéleméný ír. Konzultál a
kezelőorvossal. Az eredményekľől felvilágosítást ad az ellátottnak. A
pszichodiagnosztikai munka során nyert adatok kezelésére vonatkozóan a
Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, és a |997 . évi XLV[. töľvény az ĺrźnyađő
A tevékenység végzésének feltétele az a|kalmazott tesztekben való jáľtasság, ill. a
tesztekhasznźllatélrafeljogosítővégzettség.
Időtartam: 1-4 ülés ł ateszt éľtékęlése és a vélemény megírása
Végzettség: okleveles pszichológus (személyiséglélektan szakiľány), okleveles
pszichológus (tanácsadó sza|<lrźny), klinikai pszichológus, tanácsadó
szakpszichológus

- Családterápia
a családon belül előforduló egyĹittélési, kapcsolati pľoblémákban valrő

segítségnffitás. A felmeľĹilő tiineteket vagy problémĺíkat a családi ľendszer ľészének
tekinti, így nem az egyénnel dolgozik egyéni munkában, hanem az egész családdal
együttmfüĺidve segíti a problémamegoldást. Céljuk egy új, kiegyensúlyozott családi
rendszer kialakítása. A pszichológus igyekszik a csa]áđok eľőforrásait felkutatni és
azok'ĺa támaszkodni a vá|tozásí folyamatok sorĺín. Altalában nem egyedül, hanem
más, a családkonzultációban j étrtas személlyel vezeti azi|ést.
Időtaľtam: 6-25 tilés. háľom hetente/havonta
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Yégzettség: okleveles pszichológus/ tanácsadó szakpszichológus/klinikai
szakpszichológus + családter źlpiźn képzettség

A p s zi chol ó gi ai s z ol góltatás dokument óI ós a
Az adminisztráciő és a személyes adatok védelme érdekében az infoľmációs
tlnľendelkezési jogról és az infoľmáciőszabadságról sző|ó 2011. évi CXII. törvény, a
polgáľok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺántartźsárő| sző|ő |992. évi LXVI.
tĺirvény, az Szt., a Gyvt., az egészségugyi és a hozzźĄuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséľől és védelméről szóló 1997. éví XLVII. tĺirvény, rendelkezéseit kell
alkalmazni. A fenti törvényekben nem szabźiyozott egyéb kérdésekben
tevékenységtĺkre a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe iranyadó.
A pszichológiai szolgá|tatást,,Pszichológiai esetnapló''ban és foľgalmi naplóban kell
dokumentálni. E dokumentációt a Mentálhigiénés Csoport kijelölt koordinátora
legalább negyedévenként ellenőrzi.
A pszichológiai szolgá|tatás igénybevétele esetén a szakmai tevékenység
,,Pszichológiai esetnapló''ban keľül dokumentálásľa. Az eIIźÍás igénybevéte|érő| az
esetfelelős, a pszichológus és az e|Lźttst igénybevevő, illetve törvényes képviselője
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a szo|gźitatźĺst igénybevevő személy
problémáit' az eléreĺdő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttmfüödés
módját, a folyamatba bevonandó szolgéitatőkat, iĺtézłnényeket, a találkozások
rendszerességét' a segítő folyamat vráľható eľedményét és a|ęzźlrás időpontját.
A pszichológus az eset sorián elkészitett fe|jegyzéseit külĺin e|zźrya 1'arthafia. Az
intézmény az adatrédelmi szabályok rendelkezéseit betaľťva, e|zźrtarl kezeli, trĺľolja
az adatokat, és a szociális törvény rendelkezései alapjan selejtezi.

Titohartás
A pszichológust titoktaľtási kötelezettség teľheli minden _ az e||átott e||átása során
fudomásaľa jutott _ pszichológiai és személyes adat vonatkozásźlban, amelyek a
pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az aľľa jogosulttal
kĺjzölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A pszichológus titoktaÍtáSi
kötelezettsége az ellátottal való kapcsolatának |ezélrźsa után is fennáll. A
pszichológusi titok körébe taĺtozik minden, a szakmai tevékenysége során
fudomásĺĺra jutott pszichológiai és személyazonosítő adat, továbbá a szfüséges vagy
folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel
kapcsolatban megismeľt egyéb adat, függetlenül attól, hogy írásbeli vagy szóbeli
közlés iftjtľ', és hogy mely pszichológiai vizsgźiat soľán ismeľte megazokat.
Pszichológiai adat különösen: az érintett éľtelmi és lelki á||apotźlra,
viselkedésmőđjźra, öľ<ikbefogadó szülői, nevelőszĹilői, gyénní, gondnoki feladatok
e||átásźra, illetve e feladatok e||átásźlra való alkalmasság |<ĺzźrásźtra,
pályaalkalmasságára, illetve a páLyaalkalmasság l<tzźrásźra, kóros szenvedélyére
vonatkozó, illefue észlelt, vizsgá|t, mért, leképezettvagy szfumaztatoÍt adat; továbbá
az előzóe|*el kapcsolatba hozhatő, az azokat befolyásoló mindennemii ađat (pl.
családi környezet, foglalkozás).
Szemé|yazonosító adat: a családi és utónév, leánykoľi név, a nem' a szĹiletési hely és
idő, az anya lerĺnykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartő'zkodási hely, a
tĺĺľsadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám) együttesen, vagy ezek közül
báľmelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az énntett azonosításara.
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. Az adatfelvételnek és az ađatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és
töľvényesnek kell lennie.
. Az adatoknak pontosaknak, teljeseknek, és ha sziikséges, időszerÍieknek kell
lennitik.
. Taľolásuk módja alkalmas kell hogy legyen arra, hogy az énntettet csak a tlírolás
cé|jźůloz szfüséges ideig lehessen azonosítani.
. Tiszteletben taľtia az el|átott azoĺ igényét, hogy a pszichológíaí vizsgá|at várhatő
kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy az ellátott
k'lketzér ki pszicholőgiai ađatainak ľészleges vagy teljes megismeréséből.
Az énntett ellátott pszichológiai adatut hozzájfualása hianyában is közĺjlni kell,
amennyiben ezt
a) törvény elrendeli, illetve
b) mások védelme sziikségessé teszi.
Az e|Iátott felé a pszichológus biĺosítja, hogy vizsgá|ata és ellátása során csak azok
a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az e||átásbarĺ szfüséges, illetve azok,
akiknek jelen|étéhez a kliens hozzájén:|t.

F ej l e sztőpe dagó gi ai tanác s adás
A Kĺizpont gyógypedagógusa a gyeľmekjóléti szo|gźitatás keretében segítő,
tanácsadó tevékenységet végez szülők részére, gyeľmekek szźlmźlra fejlesztő
foglalkozásokat nyúj t.

Mentálhigiénés tanács adás
A mentálhigiénés mrrnkataľs heti 15 órában az Időskoruak Átmeneti otthonábantátja
el feladatait.
Az időskoruak klubjaiban egyéni és csoportos beszélgetések biztosítása. Segítséget
nýjt a hozzá foľdulók életvitelébęn, mentális pľoblémáik megoldásában, megfelelő
szoLgáItatásba iľanyításukban.

3. 2. 2. 3. Menekiiltekke Uoltalmgzottakkal fo glalkoaí cs alúds e gítők
Az Inténnény a menekiilttigyi hatóság által menekültként vagy oltalmazottként
elismeľt, VIII. kerületi illetékességii személyekkel tarsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a2007. évi LX)o(. törvény, valamint e

törvény végrehajtás átől' szőIő koľmányrendelet a|apjarl.
Menekült és oltalmazott igénybevevő esetében a családsegítő munkatĺĺľs
együttmfütldésének a|apja, az ugyféI és a Bevĺĺndorlási Hivatal kĺjzött létrejĺitt
integrációs szerződés, amely a|apjźn az esetfelelős gondozási-tervet készít ügyfelével
és a terv elkészültét követően (az integráciős szerzóđés megkcitésétől számítoÍt 30
napon beltil) megkĹildi a Bevándorlási és Allampolgźrsági Hivatal részére is.
A szo|gźitatást igénybevevő részére szfüség szerint segítséget nyujt
munkakeresésben, kozintézménybe töľténő jelentkezésben, illetve a ktilönböző
tanulási, nyelvtanulási lehetőségek megfa|źiásźlban is, illetve hivatalos ügyeik
intézésébęn.
Továbbá bizosítj a a szo|gźitatást igénybevevő męnekülťoltalmazott szemé|y részére
a Szoc.tv. 64 $ (4) a-g pontja szerinti családsegítő szolgáItatásokat.

3.2.2.4. Szociúlis étkeztetés - Népkonyha
A szociális étkeztetést Népkonyha formájában nyújtó szo|gá|tatás. Azoknak a
szociálisan ľászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeľi meleg étkeztetéséről,
akik azt ĺlnmaguk, illetve eltaĺtottjuk részére nem képesek bizĺosítani koruk,
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egészségi állapotuk, szenvedélybetegségĹik, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségfü miatt.
Az etrIźtás téríté smente s.

3.2.2.5. Hdtralékkezelésí szolgúltatds
A hátľalékkezelési szo|gźitatás az adós háztartásźnak ađóssága megťlzetéséhez
nyújtott hátra|éI<kezelési támogatás, valamint az adós háztartás erőfoľrásainak
fe|tźrásźt, gazdá|kodźtsának optima|izá|ását és motiváltságrĺnak erősítését elősegítő
adósságkezelési tanácsadás. Az adósságkezelési tanácsadás - lényegében - egy
együttgondolkodási folyamat az igénybe vevővel annak érđekében, hogy miként
lehetséges az aďősságot minimális méľtélaĺre csĺjkkenteĺi az alábbi erőforľások
maximáli s fęIhasznźiźlsával :
- család meglévő jövedelme,
- természetes tĺímasz (ľokonok, ismeľősök) segítsége,
- munkanélküli családtag esetén munkahelykeľesésből és munkába állásból adódó,

esetleg munkanélküli j ráradékbó| szérmazó j övedelemnĺlvekmény,
- rendszeres, de nélkiilözhető kiadások csökkentése,
- családtag egészségi á||apotźltől fiiggő taľsadalombiztosítási ellátások,
. a család szociális he|yzetétő| ftiggő, nem adósságkezelés típusú szociális

ellátások,
- az eladósodás megelőzését cé|ző támogatások (közüzemi díj kompe nzáciő),
- a család szociális he|yzetétő| fiiggő, adósságkezelés típusú támogatások,

segélyek,
- az adósság jogosultjai (közmiĺ-, energiaszolgá|tatők, taľsashazak, stb.) által

nyrijtott kedvezmények (részletfi zetési lehetőség, kamatelengedés).
A hátralékkezelésben ľésztvevő egyén szociális segítésben is részt vesz, az esetek
dontő tĺibbségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatási- és mentálhigiénés
tanácsadást vesznek igénybe a kliensek a hátralékkezelési szo|gźl|tatás mellett. A
gyeľmekjó|éti szolgá|tatás, családsegítő szo|gźitatás és a hźtraléId<ezelési tanácsadás
egymást kjegészíto, komplex szo|gźitatások, a lakosság a fęnti ellátási foľmfü
egyikéből sem szorulhat ki amiatt, meľt a másik szo|gá|tatást igénybe veszi. A
lakosság számźtra lehetővé kell tenni, hogy a fenti ellátási foľmákat együttesen
igénybe vehesse sztikség esetén.

3.2.3. Intenzív Csalddmegtartó Szolgúltatús
onkent vállalt feladatként az Intenzív Családmegtaľtó Szolgá|tatás keretein belül
szociális munkás szakember á|ta| nyűjt segítséget kĺízishelyzetben lévő gyeľekes
családok számétra hatétrozott ideig. Az iĺtenziv segítség a családok ĺjnkéntes
jelentkezése, vállalásai a|apjarl történik, mely fe|adat elLátása a klasszikus
családgondozőí fe|adatokon tul akír napi 24 őrás szolgálatot is jelenthet' melyet a
családgondoző a család körében tölt.

3.2.4. Cs alddfej lesztési szolgúltatós
Feladata a kerületben élő családok belső kohéziőjanak eľősítése és a
tiĺrsadalmi kompetenciájának egyénĺe szabott továbbfejlesztése.
A csopoľt munkataľsai kőrházi szociális munkát és az adomiĺnyok
széto sńása felađatokat is ellátj ak.
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