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Tisztelt Képviselő.testület!

I. TényáIlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése
1) A Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család - és Gyermekjóléti K<iz-
pontja (a továbbiakban: Gyermekjóléti Kĺizpont) ĺinként vállalt feladatként 20|4 ápnlisától beindĹ
totta az iskolai szociális munkát, érzéke|ve azt a nehézséget, amelyet az iskolai gyeľmekvédelmi
felelős munkakcjr megszÍínése okozott. Az iskolai szociális munka keretében a Gyeľmekjóléti
Kcizpont családgondozői rcĺdszeÍesen személyesen felkeľesik a kerületben lévő általĺínos iskolá-
kat, ezá|tal az intézmények közötti kommunikáció göľdülékenyebb, a jogszabá|yi változásokĺól
kölcsön<is atájékoztatás, illetve a kcĺznevelési intézmények a családgondozók éita| az egyes csalá-
dokkal töľténő egytittmfüĺidésről informálódĺak. Az egyĹittmfüödés ezen formáját az iskolák és a
Gyermekjóléti Központ is sikeľesnek és hatékonynak tartja, ezért a Képviselő-testület |2512016.
(VI.02.) szźtmű, döntésében foglaltak a|apján a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjótéti
Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK) engeđé|yezett|étszámát2016. augusztus 1. napjától 2 főve|
megemelte és továbbra is biztosítja az iskolai szociális munkát önként vá||alt feladatként.

Az iskolai/óvodai szociális munka céIja a gyeľmek veszé|yeztetésének megelőzése, a családban
ttiľténő nevelésének elősegítése, valamint a kiilönböző rendszerekben (csa14d*ę.ľ:JIr]ek.ęf csoport- /
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jai, közösség, stb.) meghatźrozott pľoblémák komplex módon, a szociális munka eszközeivel tör-
téĺőkezelése. A JSzSzGyKSzervezeti és MfüĺjdésiSzabáIyzata,valarrlint Szakmai Prcgranýaaz
iskolďóvodai szociális munka feladat e||źtásźra, egyes munkaköľök elnevezésének vá|toztatásźra,
intézményi telephelyek nyiwatartźtsi idejének váItozásőtra tekintettel módosításľa keľiiltek az eIő-
terjesztés |-2. szttműmellékleteiben foglalt taľtalommal. Avá|toztatások színezett, vastagított đőlt
betíĺvel keľĹiltek j elölésľe.

2) A JSzSzGyK iĺtézméĺyvezetőjének kinevęzése a Képviselő-testĹilet 82120116. (IV.07.) szttm,ű
határozata a|apjan megt<iľtént. A Magyar Allamkincstár felé a Budapest Józsefuráľosi Önkormĺĺny-
zat źůta| benffitott ,,Yźtltozásbejelentés-Vezető,, tárgý kéľelem hiĺányos tekintettel arra, hogy a
JSZSZGYK aIapítő okiratának 5.1-es pontjában szeľeplő a k<iltségvetési szerv vezetójének kine-
vezésére vonatkozó meghatźrozás nincs összhangban az intézméĺyvezető kinevezési idejével,
ezért az a|apítő okirat módosítása szfüséges. Az a|apítő okiľatot módosító okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okirat az előterjesńés3-4. szźmumellékletét képezí.

il. A beteľjesztés indoka
1) A Képviselő-testiilet |2512016. (VI.02.) szźtmű döntésében felkérte a JSzSzGyK vezetőjét, hogy
a Képviselő-testĹilet 20|6. szeptembeľ havi üléséľe az intézmény módosított Szervezeti és Mtĺkö-
dési SzabáIyzatźú terjessze be, egyúttal módosításra kerül azintézmény Szakmai Programja, mely-
hez sztikséges a Képviselő-testiilet döntése.

2) A JSzSzGyK a|apítő okiratlínak módosításához és a hiĺánypótlás teljesítéséhez a Képviselő-
testiilet 2016. szeptember 08. napjan hozott döntése szfüséges.

ilI. A diintés célja' pénziigyi hatása
A döntés cé|ja a JSzSzGyK Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzatźnak, a Szakmai Pľogľamjĺínak,
valamint a|apítő okiratiínak mó đo sítás a, fenntartó i j őv áhagy ása.
A JSzSzGyK alapdokumentumainak módosítása péĺlnlgyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
A Magyaľország helyi ĺinkormtnyzatairó| szől'ő 20||. évi CLX)O(IX. törvény 23. $ (5) bekezdés
1 1 a. pontjában foglaltak szerint a kerĹileti ĺlnkoľmanyzat fe|adata kiilönösen a szociális szolgá|ta-
tások és ellátások biztosítĺĺsa.

A költségvetési szervek SZMSZ-ének és alapító okiratanak módosítása az á|Iamháztartásrő| sző|ő
2OI|. évi CXCV. töľvénybenésazÁht. végľehajtásźrő|,szőIő36812011. (XII.31.) Koľm. rendelet-
ben foglaltakon alapul.

Az intézłnény szak<rlai programjźnak tarta|mi követelményeit a személyes gondoskodást nýjtó
szociális íntézmények szakmai feladatairól és működésfü feltételeiről szóló Il2000. (I.07.) SzCsM
rendelet, illetve a személyes gondoskodást nyrijtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi iĺtézmények,
valamint személyek szakmai feladataiľól és mfüödésfü feltételeiről szóló 1511998. (IV.30.) NM
rendelet szabáIvozza.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont Szervezeti és Mfüĺidési
Szabá|yzatát, valamíĺt Szakmai Programját ahatározat |-2. száml,t, mellékletei szeľinti taľtalom-
ma] 20 I 6 . szeptember 1 5 . napi hatá|yb a|épé s s el.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 6. szeptember 08.
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2. elfogadja a Józsefuiĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont alapítő okiratát módosító
okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okjtatát, aLlatźrozat3-4. sz. mellék-
leteiben foglalt taľtďommal, melyek a Magyar Á[amkincstár által történő törzskönyvi nyilvĺántar-
tásba töľténó bejegyzés nap1án lépnek hatályba.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 08.

felhatalmazza apolgźrmesteľt ahatátozat |-2. p,ontjźhan meghataľozott dokumenfumok a|źirására,
illetve az a|apítő okirat tekintetébeĺ aMagyar Allamkincstĺĺr esetleges hiánypótlási felszólításá.
nak teljesítésére azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hatátozattal nem lehet ellentétes és az
alapítő okiratokat lényegi _helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosít-
hatja.

Felelős : polgiĺrmester
Hataridő: 2016. szeptember 30.

A döntés végľehajtá sát v égző szerv ezeti egység: Humánszol
lati lroda.

Budapest, 2016. augusztus 29.

gá|tatási Ü gyo sztály Humankap cso -

Tcirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízźlsából :
/Mr./a

"k ,)LLĺJ./ fu
dr. Mésžar Erika

aljegyző
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Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kłizpont,
JoGÁLLÁsA' AZoNosÍľo ĄPATĄ, HATÁsKoRE, ILLErÉxnssncľ

AZ INTEZMENY ROVIDITETT NEVE: JSZSZGYK
(TovÁBBIAKBAN: INTÉZwľr)

1. A SznnvoZETIÉs MŰroonsl Sza.ľÁr-,YZAT cÉr-,ĺł

A Szervezeti és Műkcldési SzabáIyzat cé|ja a JSzSzGyK tevékenységének,
szeruezęti rendjének, irányításrának, felügyeletének, képviseleti rendjének,
feladatainak me ghatáľ ozása.
Azlntézmény Szervezeti és Műköđési Szabźůyzatát azintézméĺyvezeto ađja ki
az Önkorm ány zat jőv źůlagy ásźtv a|.

1.1. Az InÍézmény megnevea,ése, legfontosabb adatai

Megnevezése: Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ

Rĺjvidített megnevezése : JSzSzGyK
Székhelye: 1 08 1 Budapest' Népszíllhźz u.22.
Levelezési címe : l 0 8 1 Budapest, N épszínhźa v22.
Telefonszám a: 333-0582; Fax száma: 2|0-9321
E-mail címe : info@jszszgyk'hu
Létrehozásaról ľenđe|kező hattrozat.. Budapest VIII. keľĹilet Józsefraľosi
Önkoľmĺányzat Képviselő-testiiletének 99120|1 . (il.03 .) szźrrĺtĺhatátozata.
Az a|apítźls időpontja: 2011. május 01. nap (2014. januĺĺľ 0I. napjátőI az
elnevezése Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ-ra
módosult)
Alapító okirat száma,kelte: ffiffiffi
Alapító szeľVe: Budapest Főviíros VIII. keľület Józsefuarosi Önkoľmźnyzat
Képviselő-testĹilete ( 1 082 Budapest, Baľoss u. 63 -67 .)

1.2. Az Intézmény azonosító adatai

Töľzskdnyvi azonosító szźtma 79I45f
Statisaikai számj ele : 1 57 9 | 45 4-8899 -322-0 |

Aďőígazgatźsi szźlma: | 57 9 1 45 4.2- 42
Bankszĺíml a szźlma: 1 04 03 3 8 7-0002 8 6 1 1.0 00000 0 0

Alkalmazott jelzései:

BéIyegzó: kĺirbélyegző, melynek kĹilső körfelirata:
Józsefu aľosi S zociális Szol gáltató és Gyermekj óléti Ktizpont
Az intézmény szervezeti egységei źtlta| hasznźtLt további béIyegzőket az
Iľatkezelési Szabá|yzat mellékletét képezo béLyegző nyilvantaľtás tartalmazza.

Az intézmény fenntartója és felügyęleti szerve: Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testülete (1082 Budapest, Baľoss u. 63-
67.)
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1.3. Az Intézmény illetékessěge

Az iĺtézméĺy a hatáskörébe tartoző' jogszabályban meghatźrozotĺ szociális
a|apszolgźůtatás, gyermekj óléti alapellétás tevékenysé geit valamint szakellátás
keretében időskoruak átmeneti e|Iźiását illetékességi teľületén látja el.
Illetékessége:
- Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefurírosi onkormányzat kozigazgatási

teľülete.
. Belváros-Lipófuaľos Budapest Fővaľos V. kerület onkoľmányzat

közigazgatási teriilete.
A Képviselő-testtilet I43l20|2. (IV.19.) sztlmthatźtrozataalapjźnhatźrozott
idfue 2012. május 01. napjátó| 2017. ápľilis 30. napjáig megkdttitt ellátási
szerzódés szerint a Belvaros-Lipótvĺĺľos Budapest Fővaľos V. keľĹilet
Önkormanyzat kozigazgatásí teriilete, személyes gondoskođás keretébe
tartoző gyermekjólétí a|apellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása _ azon
belül gyeľmekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a
szabad' férőhelyek teľhére további V. keľiileti gyeľmek fogadása.

- Budapest VI. keľtilet Teľézvaľos onkormanyzatkozigazgatási teľĹilete.
A Képviselő-testület 36212012. Cx.18.) szźlm,íhatźrozata aLapjánhatfuozott
iďőre 2012. november 01. napjátőI 2017. október 31. napjáig megkötött
ellátási szęrzódés szeiĺt a Budapest Fővaľos vI. kerület Terézsĺtľos
onkoľmanyzat kozigazgatási területe, személyes gondoskodás keľetébe
tartoző gyeľmekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása _ azon
belül gyeľmekek átmeneti otthona l féľőhely tekintetében, valamint a
szabad feľőhelyek teľhére további VI. keľiileti gyeľmek fogadása.

- Budapest Fővĺíĺos II. keľületi Önkormanyzatkozígazgatási teriilete.
A Képviselő-testület 99l20I4. (V.14.) szźlmis'hatźrozataa|apjánz}I4.június
0l. napjátó|hatánozatlan időtaľtamľa megk<itött ellátási szeruódés szerint a
Budapest Főviĺľos II. kerĹileti onkoľmányzat kozígazgatási teľülete,
személyes gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti gondozása _ azon beltil gyermekek átmeneti otthona 1

feľőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további II.
kerületi gyermek fogadása.
A Képviselő-testtilęt 30912006. (VI.29.) száłní hatźrozata a|apjźn
fo gyatéko sok napp al i e|Iátása táĺ gy áb an hatáĺ o zat|arl idej ű me gál lap o dást
kötött Budapest Főváľos II. KeľĹilet onkormányzatáva| 2006. januar 01
napjĺĺtól 1 fő II. keľĹileti lakóhellyel rendelkező személy nappali ellátásanak
biztosítása érdekében.

- Budapest Fővaľos IX. kerület Feľencviíľos onkoľményzat közigazgatási
területe.
A Képviselő-testiilet 373l20I|. (x.15.) szźmí hatźlrozata aIapján
fogyatékosok nappali e|Iátása tźtrgyában hatźrozatlan idejrĺ megállapodást
kötött Budapest Főviíľos IX. keľület Feľęncvaľos onkormlínyzatálva| 2O|I.
október 01. napjátó| 2 fő, valamint a Képviselő-testiilet 38612013. (X.16.)
szźlrrru hatfuozatában foglaltak alapjan módosított szerződés szerint 20|4.
januar 01. napjától további l fő IX. keľületi lakóhellyel rendelkező személy
nappal i eL|átásźnak bizto sitásár a.
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1.4. Az Intézmény jogúlldsa

A Józsefraľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ ĺ!ná11ó jogi
személyiséggel ľendelkező kciltségvetési szerv (a továbbiakban:
JSzSzGylíiĺtézmény).

A JSzSzGyK onkoľmányzati költségvetési intézmény. Az iĺtézmény
fenntaľtásĺíról a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat
gondoskodik.

Az intézrnény élén a Budapest Fővaľos VIIL keriilet Józsefriĺľosi
onkoľmányzat Képviselő-testiilete áItaI 5 év hatźrozott időre megbizott
intézmény,vezetó á||.

Az intézmény képviseletére, a kiadmĺányozási jogköľ gyakorlásara,
uta|vźnyozásra és szerzőďésen való kötelezettségvállalásra az intézményvezető
jogosult.

Az intézménynél foglalkoztatott a\kalmazottak kĺjzalkalmazotti jogviszonyban
állnak. IlletményĹikľe és egyéb juttatásaikľa a koza|kalmazottak jogállásĺíľól
szőIő |99f. évi )ooilIl. tĺĺrvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az źryazati jogszabályban meghatźlrozott munkaruha és közlekedés koltségét,
valamint védőnllázatot az intézmény biztosítja a ktĺltségvetésbe elfogadott
keretĺisszegben, a juttatások feltételeit az intézmény külcln szabáIyzatban
szabźiyozza.

1.5. Telephelyek

- l089 Budapest, Kőris u. 35. (Család- és Gyeľmekjóléti Központ)
- 1088 Budapest, Szentkiľályi u. 15. I.4. (Gyermekek Atmeneti otthona)
. 1086 Budapest, Magdolna u.43. (raktáľ)
- 1089 Budapest, Sáĺkány u. |4. fsz.I. (Knzislakás)
- 1083 Budapest,Illés u. 18. fsz.8. (Iftízislakás)
- 1086 Budapest, Kaľácsony S. u.22.I.22. (Ikzislakás)
- 1089 Budapest, Kőris u.4lal.9. (Kľízislakás)
- 1089 Budapest, Orczy ift 4I. (Hazi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés)
- 1089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgó Idősek Klubja)
- 1081 Budapest,II. János Ptipápat& |7. (Ciklámen Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Víg u. 18. (Víg otthon Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Baross u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
- 1084 Buđapest, Mátyás tér 4. (Reménysugar Idősek Klubja)
- |082 Buđapest, Kisstáció u' l1. (Ertelmi FogyatékosokNapközi otthona)
- 1084 Budapest, Mátyás tér 12. (Mátyás Klub _ Szenvedélybetegek nappali

ellátása)
- 1087 Budapest, Kerepesi llt29la (EzĹistfenyő Gondozóhán, Je|zőtęndszeres

házi segítségnyujtás)
- 108l Budapest, Magdolna u.43. (Népkonyha)
- 1086 Budapest, Dankó u. 16. (Non-profit funkció)
- 1086 Budapest, Dobozi u.23. (Családfejlesztési szolgá|tatźts, Lakossági

tanácsadás, IrÍenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás)
- l086 Budapest, Szerdahelyi u. 13. (Kcizösségi mosoda)
- 1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz.4. (LELEK-Pont iľoda)
- 1086 Budapest, Koszoľri u.4-6. (LELEK-HďZI.)
- 1086 Buđapest' Szerdahelyi u. 5. (Családos Közösségi Szállás)
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2. Äz IľľBzľĺÉľy
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1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-11. fsz.1. (lakás, rÉrpr szźilás)
1084 Budapest, József u . 57. fsz.Z. (lakás, rÉrBr szállás)
1084 Budapest, József u.59.fsz.4. (lakás, LELEK szállás)
1081 Budapest, Vay Áaam u. 4. I. em.2f. (lakás, rÉrpr szá||ás)
l081 Budapest, Vay Áaam u. 6. fsz. 9. (lakás, LÉLEK szállás)
1084 Budapest, Nagyfuvaľos u. 26.I. em.21.'(lakás, LELEK szźiLás)
1089 Budapest, Kőľis l,4lAfsz.1. (lakás, LF:T EK szállás)
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.13. (lakás, LELEK szá|Iás)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. (lakás' LELEK szállás)
1086 Budapest, Lujza u.34. felemelet 16. (lakás, LELEK szállás)
1086 Budapest, Dobozi u. |7.I. em. 20. (lakás, LELE5 szállás)
1089 Budapest, Dugonics u' 14. félemelet 1. (lakás''LELEK szállás)
1089 Budapest, Dugonics u. 16. I. em.17. (lakás, LELEK szá|Iás)
1089 Budapest, Kálvária u. 10/b I. em.18. (luká9'LELEK szá||źs)
1 089 Budapest, Kálvĺáľi a u. 26. fsz. 9 . (lakás, LELEK szá||ás)
1086 Budapest, Magdolna u. 12, fsz.2. (lakás, ĺÉĺprszállás)
1086 Budapest, Magdolna u. 41. fsz. 4. (|akás,,LELEK szá||ás)
1083 Budapest, Tömő u.23lb fsz.6. (lakás, LELEK szállás)
1083 Buđapest, Tömő u. 56' fsz. |9. (lakás, LELEK szállás)
1083 Budapest, Tĺimő u. 60. fsz. |4. (lakás, LELEK' szá||ás)
l081 Budapest II. János Pá|pápatér 4.Deźk Diak Altalános Iskola
1083 Budapest, Losonci tér 1. Losonci T&í AltaIźnos Iskola
1084 Budapest, Német u. 14. Budapest VIII. Keriileti Németh LźszIő
Altalános Iskola
1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 25-3I. Vajda Péter Ének-zeneí Általanos és
Sportiskola
1086 Budapest, Bauer Sandor u. 6-8. Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és
Gimnlízium
1085 Buđapest, Somogyi Béla u. 9-15. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvrĺ Altalĺános Iskola
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Józsefuarosi Egységes
Gyó gyp edagó giai Mó ds zertari Intézmény é s Által áno s Isko l a

FELADATAI, SZER\rEZETT

Az íntézmény alaptevékenysé g ei :

Szakágazat
Szakńgazat szálmz

889900 máshova nem soľolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
841II7 kormémyzati és ĺjnkoľmányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgáIataí

TEAOR szám:
8899 máshova nem soľolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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A) Ellátandó alaptevékenységek kormźnyzati funkciók szerinti besoľolása:

10I|4f Szenvedélybetegeknappali ellátása
|0L22| Fogyatékossaggalélőknappaliellátasa
102025 Iđőskoruak átmeneti el|átása
102031 Időseknappali ellátása
|02026 l)emens betegek átmeneti e|Iátésa
102032 Demens betegek nappali ellátása
|04037 Intézményen kívtili gyermekétkeztetés
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét

javítő progľamok

|040|2 Gyeľmekek átmeneti eLlátása
|04042 Család-ésgyeľmekjólétiszolgáltatások
|04043 Család- és gyermekjóléti központ

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
üzemeltetése

107051 Szociális étkeztetés
107052 Hĺízi segítségnyujtás
|07053 Jelzőrendszereshazisegítségnýjtás

041231 Rövididőtartamúközfoglalkoztatás
04|233 Hosszabbidőtaľtamúközfoglalkoztatás
04|236 országosközfoglalkońatásipľogram
|07070 Menekültek,befogadottak,oltalmazottak

ideiglenes e|Iźtása és támogatása
04|232 Staľt-munka pľogram _ Téli közfoglalkoztatás
096025 Munkahelyiétkeztetésköznevelésiintézményben
096015 Gyeľmekétkeztetésköznevelésiintézményben
013360 Más szerv részére végzett pénnigyi-gazdźikodásí,

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs

Fenti tevékenységeket az intézĺnény komplexitásának megfelelően egymásnak
melléľendeltenvégzí.
Az intézmény tevékenysége soľiĺn az onkormźnyzat által kötelezőeĺ e||átandő
alap - és önként vállalt feladatok köáil közremfüĺjdik a teriilethez tartoző
egyének, illetvę családok szociális és mentálhigiénés ellátásában (szociális
alapellátás) a családi ľendszer mfüödési zavarainakmege|ózésében, a kialakult
problémak megoldásában (komplex családgondozás).

A gyermekvédelmi a|ape||átás keľetében biztosítja a gyeľmekek testi, éľtelmi,
&ze|mi és ęrkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban töľténő nevelésénęk
elősegítését, a veszéIyeztetettség megsziintetését valamint a gyermekek
családj ából történő kiemelésének a megel őzését.

A JSzSzGyK biztosítja a családból prevenciós céllal kiemelt gyermek e||átásźt

intézményes keretek közĺjtt. (A felađatokat meghatároző jogszabályok
jegyzékét az |, sz. melléklet tartalmazza).

1 Az inténĺéĺy tevékenysége során az Önkoľmźnyzat által kĺĺtelezoen ellátandő

!,,, l alap- és szakosított ellátást végez, ezen kívĹilönként vállalt feladatokat is ellát.
U'V A{
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Székhelye: 1 08 l Budapest, Népszíĺlház u. 22.
Az intézmény engedélyezett létszámą :

2.1. Az JSzSzGyK szervezeti felépítése, engedéIyezett létszdma

JSzSzGvK

Központi iľányítás és Gazdasági Szervezet

Engeďélyezett létszdma: 4 5 fő

Kiizponti Szervezeti Egység
1 08 1 Budapest, Népszíĺlhźz u. 22.
Engedélyezett létszám: 2 fő

Gazdaságĺ Szeľvezet (JSzSzGyK. GSz)
1089 Budapest, Kőris u. 35.
Engedélyzett létszóm: I8 fő
Kłiznevelési intézmények étkeztetése
1089 Budapest, Kőris u. 35.
Engedélyezett létszóm: 25 Jii

Szakmai egvségek telephelvei. nyitva álló helyĺségei

C s al ó d- é s Gv er m e kj ó l é ti S z o l g ál at (JS z S zG)l K- C s G]l Sz )

1081 Budapest, Népszínház u. 22'

Engedélyezett létszóma: 27 fő

C s aI á d- é s G}l er m e U ó l é t i Kt; zp o nt (JS z S zGv K- C s G}l K)
I089 Budapest, Kőris u. 35'

osszes engedélyezett létszáma: m

1 fő egységvezető, intézményvezető helyettes

II/ ]' Ható s ági tevékenys é ghez kapcs olódó feladatok

Engedélyezett létszóma: 1 4 fő

II/2. Szolgáltatósok

Enge dé ly e z e tt l é t s z áma :,lffi^

- Speciólis szolgáltatósok
- Mentálhigiénés csoport
- Me ne kül t e kke Uo k al m az o t t akknl fo gl al ko z ó c s al á ds e gít ő k

1084 Budapest, Déri Miksa u. j' fsz'4.
- Népkonyha
I08l Budapest, Magdolna u. 43.

il.
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- Intenzív cs alódme gtartó szolgáltatás
- Iskolal szociális munkg
- Csalĺźdfej le sztési szolgáltatós

1086 Budapest, Dobozi u. 23.
- Lakossági tájékoztatós és tąnócsadós

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

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.

- FiDo Ifiúsógi Központ
1089 Budapest, FiDo téľ (hrsz: 35388, működési helyként)

- Kálvária tér InfoPont és játszótér kozösségi-szociális program,
di álcľnunka me nt o r ál ás
I089 Budapest, Kálvária tér (műkÔdési helykent)

ilL GvermekekÁtmenetiotthona(JSzSzGvK.GvÁo)
1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I.em.4.

EngedéIyezett létszdm: 9 fő

Kľízislakások:
1089 Budapest, Saľkány u. 14. fsz. l.
1083 Budapest, Illés u. l8. fsz. 8.

1086 Budapest, Karácsony S. u.22.I.em.2f.
1089 Budapest, Kőris u.4/al.em. 9.

IV Szocílźlis Szolgttltató Központ és LELEK-Program

osszes engedélyezett létszdma: 99 Íő

I Jő eg,lségvezető, intézményvezető helyettes. LÉLEK-Program
szalcrnai vezető

IV/1. Házi seeítségnvúitás és Szociális étkeztetés (JSzSzGyK.HSz)
1089 Budapest, Orczy ift 41.

Engedélyezett létszám: 35 fő

Szociális étkeztetés telephelyei :

1089 Budapest, Delej u.34.
1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 17.
1084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Budapest, Baľoss u. 109.
1084 Budapest, Mátyás tér 4.
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

1084 Budapest, Mátyás tér 12.

" IV/2. Nappali Ellátás (JSzSzGyK.NE)
Ü,ĺ

t/ v Engedélyezett létszóm: 3l Jő

A+
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l 089 Budapest, Kálvaľia u. 26. fsz.9.
1086 Budapest, Magdolna u. 12. fsz.Z.
1086 Budapest, Magdolna u. 4I. fsz.4.
1083 Budapest, Ttĺmő u.23lbfsz.6.
1083 Budapest, Tĺjmő u. 56. fsz.19.
1083 Budapest, Tömő u. 60. fsz.14.

2.2. Az Intézměny QSzSzGyK) tevékenysěgének célja

A szociális ígazgatźlsľól és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. tĺirvény (a
továbbiakban: Szt.), a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásről szóló |997.
évi )ooil. tĺirvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint Budapest Fővĺíľos VIII. KeľĹilet
Józsefuaľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testiiletének a péru;be|i és természetbeni,
valamint személyes gondoskodást nyijtó szociális és gyermekj őIétí el|átások helyi
szabéůyaíről szóló 10l20I5. (III. 01.) önkoľményzatí rendeletében meghatĺĺľozott
feladatok e||źtása.

2.2. 1. Csaldd- és GyermekjóIéti Szolgdlat fő feladata
A szociális munka eszkĺjzeinek és módszereinek felhasználásával'
je|zorendszer mfüĺidtetésével hozzájánil' az egyéĺek' a családok, valamint a
különböző közösségi csopoľtok szociális és mentálhigiénés problémáinak vagy
kľízishelyzetfü megsztintetéséhez, az ilyen he|yzethez vezető okok
megelózéséhez, valamint segítséget nyujt az életvezetési képesség
megőrzéséhez, a szociális kĺiľnyezetĹikhoz valő alkalmazkodáshoz.
A szociális és mentálhigiénés ellátás kiegészítéseként a gondozásba vett
személyek részére azintézmény teľmészetbeni támogatást is nffithat.
A gyermekjóléti alapellátás keretében szervezési, szo|géitatási és gonđozási
tevékenységge| bińosítja a gyermekek testi, éľtelmi, érze|mi és erkcilcsi
fejlődésének, jólétének, a családban tcirténő nevelésének elősegítését, a
veszéIyeztetettség megelőzését és a kialakult veszéIyeztetettség
megszĹintetését, valamint a gyeľmekek családjából töľténő kiemelésének a
megelőzését. Hozzź$źlru| a gyeľmek hátrĺányos és halmozottan hátrĺányos
helyzetének fe|tárásźůloz és a gyermek szocia|izácíős hátrányźnak
cstlkkentésével annak lektizdéséhez.
Yeszé|yeztetettséget ész|e|ő és jelző rendszert múkĺjdtet a gyeľmek
veszéIyeztetettségének, illetve a család, a személy |<ĺizisheLyzetének észlelése
célj ából' a szociális segítőmunka biztosítása éľdekében.

Az íntézmény az egyének, családok, fiatalok és gyermekek ľészéľe információt
szo|gźitat' tanácsot ad, segítséget nyujt a szociális helyzetĹikből adóđó
hátrźnyaik csö'kkentésében, szabadidős pľogľamokat szeÍvez és kcjzvetít,
valamint kapcsolatot tart a jelzőreĺdszer valamennyi tagsával', önkoľmĺányzati
intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szęľvezetekkel.

2.2.2. Család. és Gyeľmekjótéti Kiizpont fő feladata

2.2.2.1. Hatósúgitevékenységhezkapcsolódófeladatok

,k
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Idő skoruak nappali eLltĺtása:

Napľafoľgó Idősek Klubja
1089 Budapest, Delej v 34.
Cik|ámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pźipápat& |7.
Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

Őszikék ldősek K|ubja
1082 Budapest' Baľoss u. 109.

Reménysugáľ Idősek Klubja
1084 Buđapest, Mátyás tér 4.

Érclmi fogyatékosok nappali e||átása..

Értelmi Fo gyatékosok Napktizĺ Otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 1 1.

Szenvedélýetegek nappali e||źtása..

Mátyás Klub
1084 Budapest, Mrítyás tér |f.

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

Engedélyezett létszám: 2I lő

Ezůistfenyő G ondozőhán
1 087 Buđapest, Keľepesi u. 29 l a
Je|zőľendszeľes házi segítségnyújtás
1 087 Budapest, Kerepe si u. 29 I a

IV/4. LÉłEK.Proeľam
LELEK-Pont
1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz.4.
LELEK-Ház
1086 Budapest, Koszorú v 4-6.
Családos Ktiztisségi Szállás
l086 Buđapest, Szeľdahelyi u. 5.

Engedélyezett létszóm: 1 1 fő

r,Ér,Bx szállások:
1086 Budapest, Baueľ S. u. 9-11. fsz.1.
1084 Budapest, József u. 57 . fsz.2.
1084 Budapest, József u. 59. fsz.4.
1081 Budapest, Vay Ąaa^ u. 4. I.em. 22.
1081 Budapest, Vay Adám u. 6. fsz.9.
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I.em.27.
1089 Budapest, Kőris u.4lA fsz'l.
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.I3.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.18.
1 086 Budap est, Lujza u. 34. félemelet 1 6.

1086 Budapest, Dobozi u. 17. I.em.20.
1089 Budapest, Dugonics u. 14. felemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.l7.
1089 Budapest, Kálvĺĺľia u. 10/b l.em.l8.
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A Csaláđ- és Gyermekjóléti Kĺizpont ellátja a GyVt. 39. $ (2)-(4) bekezdése,
40. $-a, 40/A $-a, valamint azS*..64. $-a szerinti feladatokat.
A gyeľmek veszélyeztetettségének megsziintetése érdekében a család- és
gyeľmekjóIéti szolgá|at általános feladatain tul a gyeľmekvédelmi gondoskodás
keretébe tartoző hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat, a
gyermekek védelmére iľanyuló tevékenységet lát el, amelynek keľetében
kezdeméĺyezi a gyermek védelembe vételét Yagy srilyosabb fohi
veszéŁyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatáIý elhelyezését, nevelésbe
vételét.
Javaslatot készít a családi pótlék teľmészetbeni formában töľténő nyujtására, a
gyeľmek tankcitelezettsége teljesítésének elomozdításźna. A gyámhatóság
megkeresésére a csaIádi pótlék természetbeni formában tĺjrténő nytĄtásźůloz
kapcsolódó pénzfelhas znáIási tervet készít.
Javas l atot tesz a gy álllhiv atal r észér e c s aládb afo gadás esetén.
Védelembe vett gyeľmek esetében elkészíti a gonđozásĹnevelési tervet és
családgond ozást v égez.
A családjából kiemelt gyeľmek visszahelyezése éľdekében családgondozást
illetve utógondozást végez.
A megelőző páľtfogásba vett gyeľmek búnismétlésének megelőzése érdekében
együttmfü ĺĺdikapźrtf ogőfeliigyelőiszolgáIatta|.

2.2.2.2. Szolgóltatúsok
A szakmai egység feIaďata az íĺtézmény ellátottju szźtmźtra. valamint a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyeľmek igényeinek és szfüségleteinek megfelelő
önálló egyéni és csoportos speciális és egyéb szo|géitatásokat, pľogramokat
nyújt.

Speciális szolgáltatások:
- utcai, lakótelepi szociális munka
- kapcsolattaľtási ügyelet, ennek keľetében közvetítői eljárás)
- kőthazi szociális munka bizto sítása
- gyermekvédelmi j elzőrendszeri készenléti szo|gźiat
- jogi táj ékoztatásnyújtás
- családkonzultáció, családterápia, családi d<jntéshozó konferencia

Mentálhigiénés csopo rt fó feladata
Az intézmény ellátottjaí számźra a problémamegoldásukat, gondozásukat,
ellátásukat elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai
szolgáItatás nyúj tása.

Menekültekkel/oltalm azottal<kal' foglalkozó családsegítők fo feladata
Azintézmény a menekültiigyi hatóság által menekĺiltként vagy oltalmazottként
elismeľt, V[I. kerületi illetékességű személyekkel taľsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a 2007. évi LX)o(. tĺirvény'
valamint e ttirvény végrehajtásáĺő| sző|ő kormányrendelet a|apjan.

Népkonyha fő fęIadata
A Központ a szociális étkeztetést Népkonyha fotmájábarl biĺosítja azoknak a
szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről
gondoskodik, akik azt onmaguk, illetve eltaĺottjuk részére nem képesek
biĺosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségfü, illetve
fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségiik miatt. 7/
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Hátľalékkezelési szolgá|tatás fő felađata
A Központ a pérz;be|i és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyrijtó szociális és gyeľmekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló
önkoľmányzatí rcnde|et a\apjźn hátta\éId<ezeléshez kapcsolódó szolgáltatást
nyújt a rászorulók és jogosu|tak részéľe.

Inteĺuívcsaládmegtartőszo|gáltatásfőfeladata
Önkent vźů|a|t feladatként az Inteluív Családmegtaľtó Szolgźitatás kerętein
belül szociális munkás szakember át|ta| nyújt segítséget krízishelyzetben lévő
gyermekes családok szźtmfu a hatátozott ideig.

Iskolaiffiszociális munka fő feladata
A kĺjznevelési intézménybe jráľó gyeľmeknek, a gyermek családjanak és a
ktlznevelési i tott

A JSzSzGyK, mint a Magdolna Negyed Pľogram III. projektmegvalósító
szervezete, Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének
25012015. (XII. 03.). szźlműhatźttozataa|apjźn önként vallalt feladatként 2016.
évben fenntaľtja és biĺosítja az MNP III. progĺam alábbi szolgáltatásait:
- Lakossagi tájékoztatás és tanácsadás
- Családfejlesztésiszolgáltatás
- Kdz(össégi)hely és Mosoda
- FiDo Ifiúsági Központ
- Kálvráľia tér InfoPont és játszőtét közĺisségi-szociális program' diĺákmunka

mentoľálás
- Szomszédságihazfelügyelőitevékenység ellátása

2.2.3. Gyermekek Átmeneti Otthonának fő feladata

otthont nyujtó ellátást biztosít az átmeneti gonđozásba vett gyeľmekek
szźlmźtra. Segítséget nyujt a veszé|yeńetettség megsztintetéséhez,
mege|őzéséhez, a családban t<iľténő nevelés elősegítéséhez. A gyermekek
el|źńását telj es körűen biĺosítj a.

A kľízislakásokat igény bevevő családoknak segítséget nyrijt életvezetésiikh<iz,
segít a hajléktalanság megelőzésében és minden tiímogatást megad az oĺá|lő
otthon megteľemt éséhez.

2.2.4. Szociális Szolgáltató és LÉLEK.Pľogram fő fetadata

2.2.4.1,. }ďiázi Segítségnyr'ĺjtás és Szociáľs Étkeztetés fő feladataA
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Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében
biztosítja az önźl|Iő életvitel fenntaľtása érdekében szfüséges eLlátźst, úgy, mint
az alapvető gondozási, ápolási feladatok e|végzését; az ĺjnálló életvitel
fenntaľtásában, az ellátott és lakókcimyezete higiéniás köľĹilményeinek
megtaľtásában való közremfüödést; a veszéIyhelyzetek kialakulásanak
megelőzésében, illetv e azok elhárításában való se gítségnffi tást.
A házi segítségnyrijtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell kiilĺin
jogszabályban meghatérozoÍtak szerint a goĺđozási szfüségletet. A szolgá|tatás
iránti kérelem alapjan a gondozźlsi sztikséglet vizsgálata értékelő adatlap
kitĺĺltésével töľténik' melyet a szakmai vezető és aháziorvos tcjlt ki.
A házi segítségnffitást a szakvéleményben meghatáĺozott napi gonđozási
szfüségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyújtani.

Szocĺális étkeztetés:
Szociális a|apszo|gźtltatás keretében biĺosítja azoĺ szociálisan rászorultak
részéte a Lega|álbb napi egyszeľi meleg étkezést, akik koľuk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségfü, szenvedélybetegségfü,
vagy hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltaĺtottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
A jogosultság feltételeit a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
i gényb evétel érő l sző|ő 9 l I 9 9 9 . (XI.24.) S ZC S M rendelet szab áIy ozza.
Az étkeńetést főzőhelyekľől vásarolt étkeztetés útjan lehet biztosítani. Ha az
étkeztetésben részesülő személy egészségi á||apota indokolja, a hiĺzioľvos
javas|atáĺa, az e||źiást igénybevevő tészére diétás étkezés biztosításaľa is
lehetőség van.

Az étkeńetés biztosítása igény szeľint:

2.2.4.2. Nappali E|látás fő feladata

Az Idősek nappalĺ ellátása elsősorban a sajźt otthonukban élő, 18. életévfüet
betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koľuk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, <inmaguk e||átásáĺa részben képes személyek részére
biztosít lehetőséget a napkozbeni tartózkodásľa, tiíľsas kapcsolatokĺa, valamint
az alapveto higiéniai szfüségletek kielégítésére.
Szenvedélybetegek nappalĺ ellátása elsősorban a sĄźt otthonukban élő, a 18.

életévfüet betölttjtt szenvedélybetegek részére biaosít lehetőséget a
napkĺizbeni tntőzkoďásra, táľsas kapcsolatokľa, valamint az a|apveto higiéniai
szfüségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napkĺizbeni étkeztetését.
tr.ogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban asaját otthonukban é|ő,3.
életévfüet betöltött, önkiszolgálásra ľészbęn képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít
lehetőséget a ĺapkozbeĺi tartőzkodásľa, társas kapcsolatokľa, valamint az
alapvető higiéniai sztikségleteik kielégítésére, továbbá igény szęľint
megszerve zi az el|átottak napktizbeni étkeztetését.
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2.2.4.3.Időskorrĺak Átmeneti ottho na fő feladata
Az Időskoľúak Átmeneti Otthona szakosított szociális ellátás, melyben azok
a 18. életévfüet betöltott személyek láthatóak el, akik egészségi éslvagy
szociális okokból iđőleges segítséggel képesek csak önmagukÍól gondoskodni
és ellátásukat a gondozőhźn tudja biztosítani. A gondozőház részben
tjnellátásra képes, rendszeres győgyintézeti kezelést nem igénylő személyek
részére napi 24 órában feliigyeletet, ápolást-gondozást bizosít.
Az ellátás iđőtaľtalma legfeljebb I év, ami indokolt esetben kiilön
j o gszab áIyban me ghat źr ozottak szerint további 1 éwel me ghos szabbÍtható.

A je|zőľendszeres házi segítsógnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapofuk és szociális helyzetiik míal1rászoruló időskorú, valamint fogyatékos
személyek tészére nyújtott ellátás. Segítségével fenntaľthatók a bizonságos
életvitel feltételei, k.łízishe|yzetben lehetőséget nyĄt az ellátást igénybevevő
személynél tĺjľténő gyoľs megjelenésre és segítségnyújtásľa. A jelzőrendszeres
hĺĺzi segítségnyujtás keretében biztosítani keII az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen tĺiľténő haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében
szfüséges azoma|i intézkedések megtételét, szfüség esetén további
egészségiigyi vagy szociális ellátás kezdemény ezését.
A szociális rászorultságot a je|zótendszeres hazi segítségnyujtás szolgáltatás
igénybevéteIe esetén vizsgálni kell.
A jelzőrendszeres házi segítséguyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan ľászorult az egyedül éIő 65 év feletti személy, az egyeđn| éIo
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes
háztartásban é|ő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg szeméIy, ha egészségi állapota indokolja a szo|gáItatás folyamatos
biztositását. A súlyos fogyatékosságot a szL 65lC. $ (5)-(7) bekezdése szerint,
a pszichiátľiai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot a
1012006. Q{.II,27.) SZMM renđeletben meghatźrozottak szerint kell igazolni.
A jelzőľendszeres hrĺzi segítségnyújtás segítségével fenntaľthatók a biztonságos
életvitel feltételei, k,ĺízíshe|yzetben lehetőséget nyĘt az ellátást igénybevevő
személynéltĺjľténő gyors megjelenésľe és segítségnytijtásra. A jelz&endszeres
hází segítségnyújtás diszpécserk<izpontja az időskoruak gondozőhźna
(,,EzĹistfenyő Gondozóhź,z") .

2.2.4.4. r,ar,nr-Pľo gľam fő feladata

A LÉLEK-Program cé|ja a hajléktatanná vźůás megelőzése, valamint a mát
hajléktalannáváIt emberek komplex rehabilitációja, reintegráciőja. Megteľemti
a hajléktalan embeľek tiáľsadalmi és munkaerő-piaci integrációjanak esélyét,
valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a
haj léktalanság problém ájaÍLak megoldásaľa.
A programba va|ő bekeľülés illetékességi feltétele, hogy mindenkj azon a
településen veheti igénybe, ahol elveszítette a lakhatását.

Cé\a:
- a hajléktalannáválás megelőzése,
- a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,
- a visszailleszkedés segítése a munka vi|ágába (foglalkoztató: Józsefuarosi

Gazdálkodási Kđzpont Zrt., í||etv e lehetőség szeľint kiilső foglalkońatő),
- az ĺjnálló lakhatási lehetősés feltételeinek biztosítása.



a telj es táľsađalmi rehabilitáció elősegítése,
az önź.llő életvitel feltételeinek megteľemtése,
az aďőfizetői státusz megteremtése és megőrzése.

A pľogľam célcsopoľtja:
Az egyedülálló mrrnkaképes embeľek kĺjrében a rehabilitációs folyamat
segítségével a nyílt munka-erőpiacon elhelyezkedni, és lakhatásukat ĺjnállóan
megtaľtani képes hajléktalan emberek jelentik a program célcsoportját. A
Józsefuaľosban élő családok közíil azok tartoznak a célcsopoľtba, amelyek
gazdaságl|ag önállóak' a gyeĺmek nevelésére alkalmasak, és ľajtuk kíviil álló
okból lakhatási Lrłízishe|yzetben vannak. Elhelyezésfü a család újraegyesítését
is jelentheti, ameľuryiben a gyennekiiket koľábban maľ állami nevelésbe vették,
és az említett feltételeknek megfelelnek. Előnyt élveznek azon családok, ahol
az egyitt költöző gyeľmek(ek) életkoľa legfeljebb 3 év.

2.2.5. Gazdasági Szeľvezet fő feladata

A Gazdasági Szervezet az íntézmény, illetve _ a munkamegosztás és a
felelősségváI|a|ás rendjét rögzítő megállapodás szeľint _ a hozzá ľendelt
költségvetési szervek mfüödtetéséért, a gazdźikodás megszervezéséért és

irźnyitásáért, a vagyon haszná|atźtva|, védelmével összefiiggő felađatok
teljesítéséért, apéľr'ugyi, szźtmvíteli ľend betartásźÉrt felelős szewezeti egység.

A Gazdasági Szewezet e|Iátja
a) az intézmény költségvetésének e|őírźnyzatai tekintetében a gazdálkodással,

könywezetés sel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b) az intézmény működtetésével, tizemeltetésével, a ktiltségvetési szeľv

vagyongazdálkodása körében a berghźzással, a vagyon hasznźiatźxa|,
haszno sításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,

c) az intézményhez rendelt más költségvetési szew a) és ha nem
szolgźtltatźĺs-vásaľlással töľténik annak elLátása- b) pont szerinti feladatait.

d) az Önkormányzat ĺjnként váLla|t feladatként binosítjaa keľĹiletbeĺ az á|taIa
mfüĺjdtetett köznevelési intézmények részéľe a győgyszerbeszeruést.

A Gazđasági Szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó vá||a|kozői
tevékenysége nincs.
A Gazđasági Szewezet a Józsefurĺrosi onkormányzat Képviselő-testiilete által
jóvĺíhagyott keretszámok alapján áI|itja össze a mfüödési költségvetést. A
költségvetés ĺlsszeállításában közľe kell mfüödnie az tntézmény vezetőknek
(JSzSzGyK, Jőzsefvárosi Egyesített Bĺilcsődék, Napraforgó Egyesített ovoda),
al<l az e|oirźnyzat fe|haszná|élsi jogköľt gyakoľolja.

AGazdasźtgiSzervezet feladatai a kĺiltségvetés készítésével kapcsolatban:

- a JSzSzGyK éves költségvetésének összeállítása,
- az intézmény vezetóje áLta| ę|készített éves kĺiltségvetések felĺjsszesítése

végleges foľmáľa és továbbítása a feliigye|eti sz,ewhez.
A Gazdaságí Szervezet féléves és éves költségvetési beszámolót készit
mindazon kdltséghelyek és e|óirźnyzatok fe|hasznźlásaról, melyeknek
p énzngy í nyilvantat ását v ezeti.

Mérleg és kĺiltségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költséghelyek ,, .,:,/
éseIőírányzatokfelhaszná|źstrőI,melynekpénzĹigyinyi1vántaľtásátvezeti.
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3. Az tľľÉzľrÉľY SZERvEznľnľľK TAcol.ooÁsa' ns
s znľvĺÉr-,Yl FELTÉľBr-,Br

3.1. Kiizponti Szervezeti Eglség

Intézményvezető | fo
Altalanos szakmai intézménwezető-helvettes 1 fő

3.2. Szakmai egységek (telephelyek, nyina dlló helyiség) ldsd 2.1.
pontban

Az egyes szakmai teľtiletek feliigyeletét e|Iátő vezetők a feliigyelt tevékenységi
teľületiik tekintetébeĺ résú. vesznek a vezetói dĺjntések meghozata|ában és
felelősek azok megvalósításáéĺt. Ennek érdekében szęwezik a felügyeletfü alá
tartoző szervezetí egység teľületén folyó munkát. (Az intézmény szervezeti
fel építé sén ek ábr źĄ tt a 2. sz. melléklet tarta|mazza).

3.3. Az Intézměny irónyítúsa

A JSzSzGyK vezetői me gbízással rendelkező közalkalm azotrai:-
1. Intézményvezeto (magasabb vezeto)
2. Gazdasági Szervezet vezetóje
3. Általanos szakmai intézményvezető-helyettes
4. Család- és Gyeľmekjóléti Központ egységvezetője _ iĺtézményvezeto-

helyettes
5. Szociális Szo|gźitatő Kĺizpont es tÉrBr-Pľogram egységvezetője _

intézĺnéĺyvezető-helyettes
6. Család- és Gyeľmekjóléti Szo|gáIat szakmai vezetője
7. Család- és Gyeľmekjóléti K<izpont szakmaivezetóje
8. Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetóje
9. Hazi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetője
10. Nappali Ellátás szakmai vezetője
1 1. Időskoruak Atmeneti otthona szakmai vezetője

Az iĺltézményvezeto a telephelyek vezetői részéľe csopoľtvezetői, vezető
csďádgondozói, koordinátori, csopoľt koordináton,vezető gondozói megbizást
adhat.

3.3.1. Intézményv ezető (magasabb vezető)

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetóje az Alapítő okiľatban megállapított
feladatköľben ĺjnállóan irányitja a JSzSzGyK tevékenységét.
A Képviselő-testtilet bízza meg, menti' fe|, az egyéb munkáltatói jogköľ
gyakoľlój a a polgármester.
Illetményére és egyéb juttatásaira a koza|ka|mazotti törvény, va|arnint az
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3.3.1.1'.Feladat. és hatásköľe, felelőssége
- Felelős az fuányítźtsa alatt áLIő szeruezet torvéĺyes mfüödésééľt, a

j o gszab ályok betart,rĺsáért.
- Yezęti és képvise|i az intézméný, meghatfuozza annak szervezeti

felépítését és működési rendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásahoz
szfü séges feltételrendszereket.

- Jóváhagyja a szervezeti egységek ügyľendjét.
- Itáĺyitja az intézmény mfüĺidését, ennek érđekében Intézményvezetoi

utasítást ad ki.
- Felügyeli és e|Ienőtzi a szervezęti egységek, valamint a belső ellenőr

munkáját,vezetőitrendszeresenbeszámoltatja.
- Biztosítja a jogszabá|yoknak megfelelő egységes jogalkalmazási

gyakorlatot a szakmai eljríĺásrendnek kialakításával.
- Elkészítí az iĺtézmény éves munka. és ellenőľzési tervét, va|aĺnint az

éves beszámoló jelentést és a statisztikai d,sszefoglalót.
- Felelős azadatrédelemért.
- Szerződéseket, egyĹittmfüödési megállapodásokat köthet.

kcĺtelezettségeket vállalhat a hatályos j ogszabályi keretek közĺjtt.

Képviseli az intézményt más szervezetek előtt.

Az iĺtézsnényvezeto sziikség szerint a gondozási tevékenységekhez
kapcsolódóan külön munkaköľt létesíthet.

3.3.1.2.MunkáItatói j ogköľe

Az intézsrĺény koza|ka|mazottai tekintetében kizáľólagosan gyakoľo|ja az
alábbi munkáltató i j o gokat :

a) kinevezés,
b) felmentés,
c) fegyelmijogkĺir,
ď) v ezetoi megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogkĺiľök:
a) kinevezésmódosítása,
b) ideiglenes vagy végleges áthelyezés, kiľendelés, áthelyezés,
c) jutalmazás,
d) tanulmtnyi szetződés megkötése,
e) mérlegelési jogköľbe tartoző ťĺzetés nélküli távollét engedélyezése,

Đ biintető, szabáIysértési eljarás kezđeményezése,
g) megbízási szerzodés kĺjtése, módosítása, megszĹintetése,
h) helyettesítési díj, pótlékok megállapítása,

Đ illetményelőleg felvétel engedélyezése,
j) szociális támogatás odaítélése,
k) munkaidő, munkaľend meghatźrozása, tulmunka elrendelés, gépkocsi

haszná|at.

Jogosult a szervezęti egységek szakmai vezetoi tészére átnlházni az egyéb 
',j!

munkáltatói jogkiĺľöket. r,'i;-r
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i*ä-^i



3.3.1.3. Helyettesítése

Feladat- u. n*u.oo. éttávol|étében vagy akadźtlyoztatása esetén teljes jogktiĺrel
_ a munkáltatói jogkör gyakorlása, szeruőđés' egyiittműködési megállapodás
kötése, illetve kĺjtelezettség vá||a|ások kivételével - az inténrlényvezetó-
helyettesek|átjakę|azíĺtézményvezetőutasításaszerint.

3.3.2. Intézményv ezető helyettesek

A JSzSzGyK intézményvezetőjének távollétében, illetve akađá|yoztatésa
esetén, a k'ĺzfuőIagos munkáltatói jog gyakorlása kivételével, teljes jogkönel
helyettesítik az lntézĺnény vezetőjét, továbbá folyamatosan ellátjak az
intézményvezető á|tal r{juk bízott feladatokat, a közöttĺik kialakított
munkamegosztás rendje szerint. Egy fő általrĺnos szakmai intézményvezętő-
helyettes. Egy fő a Család- és Gyermekjóléti Központ egység, egy fo a
Szociális Szolgáltató Kĺizpont és LELEK-Program egység célorientált
mfüödéséért, a feladatok zavarta|an e||ź./tásáért, a végzett tevékenység
szakszeľiĺségééľt felelő s.

3.3.3. Szakmai vezetők

Aszakmaivezetőketazintézméĺyvezetőbízzameg.
Munkak<jrĹikben, szakmai kérdésekben önálló hatáskörben intézkedésre
jogosultak.
Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tarta|mazza.
Munkájukľól közvetlen a JSzSzGyK intézményvezetojének kötelęsek
beszámolni.
A szakmai vezetők egymással melléľendelt viszonyban állnak. A mfü<idéssel
kapcsolatos gazdaságĹpénziigyi feladatok tekintetében a szakmai vezetők a
gazdaságí v ęzető iránymutatása szerint kötelesek elj ámi.

3.3.3.1. Szakmai vezetőkfeladatai

- felelősek anyagilag és erkolcsileg a sajźt egységeik mfüĺjdéséért, a
végzett szociális munka színvona|áért, gazdálkodással összefiiggő
feladatokért,

- alapvető feladatuk a szociális a|apszolgáItatások, és szakosított
ellátások szew ezése, felügyelete, ellenőrzése, éľtékelése,

- közľemfüĺjdnek a szakmai egységeikbe tartoző munkatarsak munkakĺjri
leíľásainak elkészítésében,

- k<jzremfüĺjdnek az intézsnéĺy SZMSZ-ének, kĺitelezően előírt
szabá|yzatunak, továbbźĺ az iĺtézmény mfüĺjdését segítő egyéb
szabźiyzatoknak,rendelkezéseknekaze|készitésében,

- kapcsolatot taľtanak a tátsintézményekkel, helyi, teriileti és országos
szakmai szervezętękkel, íntézményekkel, civil szervezetekkel, keľületi
egyháziszervezetekkel,

- Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvános közigazgatási területén é1ő

lako sság heIyzetének megismerése,
- figyelemmelkísérik és segítik a gonđozásľa szorulók e||źtását,
- figyelemmel kísérik a páIyázati lehetőségeket, segítik a pá|yźnatok

elkészítését.
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- a szakmai egységeikben a dolgozóknak a munkavégzéshez szfüséges
munkafęltételeket biztosítjfü, javaslatot tesznek a szĹikséges
fejlesztésekľe,

. felügyelik a szakmai előírások betartását a szaL<rnai egységeikben,
- felelősek a feladat el|źtáshoz kapcsolódó jogszabályokban kĺjtelezően

e|őírt dokumentáció meglétéért, v ezetéséért, e||enőrzésééľt,
- elősegítik az egyes ellátási foľmak kĺizĺjtti rugalmas átjráľhatóságot,

kiemelt figyelmet fordítanak a prevencióra, rehabilitáciőta,
- gonđoskodnak a szak<ĺnai pľogramok megvalósításárőI, ezek

feliilvizs gáIatár ő|, alúnlizá|ásaľól, Íigyelmet fordítanak a rendszeres
esetmegbeszélésekĺe, szupervízióra,

- biztosítjĺík a szakmai egységek épületeinek, beľendezéseinek, egyéb
vagyon tĺĺrgyainak rendeltetésszeľiĺ haszná|atźtt.

3.3.3.2. Helyettesítésiik

A szakmai vezetők helyettesítéséről a JSzSzGyK intézményvezetője vagy az
adott egysé g intézményvezető helyettese gondoskodik.

3.3.4. Telephelyek, nyitva álló helyiség míĺködése

Az egyes szakmai egységek zökkenőmentes napi munkájrának biztosítása
érdekében az iĺtézményvezetł5 vezető családsegítőket, koordinátorokat,
progľamfelelősöket, vagy telephely vezetőket nevezhet ki.
A megbízott személyek a JSzSzGyK intézményvezetójének, valamint a
szakmai e gysé gveze tők l v ezetők iľĺányítás áv aI látj źt< el feladataikat.
Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk szabá|yozza.
Helyettesítésiikről a JSzSzGyK iĺtézményvezetóje, az egyes egységek
egységvezetőj e gondoskodik.

A JSzSzGyK szakmai egységei: |ásdZ.|. pontban felsoľolva!

3.3.5. Gazdasági Szeľvezet vezetője

- Felügyeli, iľĺĺnyítja és ellenőľzi a JSzSzGyK gazdasźlgi szewezetét.
- Kialakítja és mfüödteti a gazdálkodással - így különcjsen a

kĺjtelezettségvá||alás, elleĺjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az
érvényesítés, uta|vźnyozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs tész|etszabá|yaiva|, valamint az ezeket végzó
személyek kijelölésének ľendjéve|, és az adatszoIgá|tatási feladatok
telj esítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

- Feliigyeli a JSzSzGyK éves múködési költségvetésének teruezését,
valamint annak vé grehaj tását.

- Felügyeli és ellenőtzi az e|őírźnyzatokkal történő gazdźikodást, illetve a
jóvĺáhagyottelőírźnyzatonbelülazoperatívgazdá|kodźtsbonyolítását.

- Felügyeli és ellenőľzi a banks zámla és készpénzforgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleményezi a költségvetési és pénnlgyí feladatok

e|Iátźsźlhoz kapc so l ó dó b el s ő szabá|y o zást.
- E||átja a JSzSzGyK mfütidési költségvetésének végtehajtźsźůloz

kapcsolódó beszĺímolási feladatokat.
- Felügyeli a számviteli feladatok végrehajtźsát, a számviteli

nyilvantartások vezetését.
- Elkészítüęti a kĺiltsésvetési beszámolót.
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- Közremfüödik a JSzSzGyK feladatainak eIIźĺésźůloz szĹikséges
gazdasźąi, műszaki feltételek biztosításában, a tárgyi eszkozok,
készletęk beszerzésében, illetve e célból szolgáltatások
igénybevételében.

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

- Goncĺoskoclik a JSzSzGyK vagyonának megóvásáľól, ellenőrzi
renđeltetésszeľíĺtakaľékosfelhasznáLását.

- Gondoskodik a gazđasági miĺszaki előírások, rendelkezések,
jogszabá|yok,JSzSzGyKszabáIyzatokbetartásáľóI.

- Gondoskodik a ĺÍzvédelmi, munka- és balesetvédelmi feladatok
e||átźsátő|.

- Felügyeli a ttrgyí eszközök és készletek mozgźlsával kapcsolatos
bizonylatok készítését és az analitikus nyilvántaľtások vezetésével
kap c s olato s fel adatokat, tov źhbá a leltźr ozási tevékeny sé get.

- Előkésziti az intézményvezető döntési hatáskĺjrébe tartoző gazdasági,
múszaki ügyeket, intézkedéseket, beszámolókat.

4. A JSzSzGyKSZAKMAI EGYsncuľEK FELADATAI

A JSzSzGyK munkatarsai kclzalkalmazotti jogviszonyban főállásban, teljes
illetve részmunkaidőben látjźů< el munkakĺjrfüet, feladataikat. A
koza|ka|mazotti jogviszonyÍa az |992. évi )oilIl. tĺirvény rendelkezései
irányadóak. A tanácsadó munkakör a 15lI998. (IV.30.) NM rendelet 3. $ (9)
bekezdés b) pontja szerint a tanácsadó munkakör munkaviszony vagy
munkavégzésľe irány uló egyéb jogviszony keretében is betölthető.

4.1. Csaldd- ěs Gvermekióléti Szolgdlat

4.1.1. Feladata
A Gyvt. 39. $ és 40. $ aIapjarl a gyermekek családban történő nevelésének
elősegítése, a veszéIyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség
megsziintetése, valamint a gyeľmekek családjából t<jrténő kiemelésének a
megelőzése. Ezęn tulmenően kezđeményezi és elősegíti a családjából
prevenciós céllal kiemelt gyeľmekek családj rĺnak gondozását.

Az sń'. 64. $ (1) bekezdése alapjan családsegítést végez a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb |<rízisheIyzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok szźtmźra az ilyen he|yzethez vezető okok megelőzése, a
|<nzishelyzet megsztintetése, valamint az éIeFłezetési képesség megőrzése
céljából.

A szociális segítőmunka, családsegítés keretében biztosítania kell
a) a szoclá|is, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az arlyagi nehézségekkel ktizdők szźtĺnźra a péĺ:ľ'beli' teľmészetbeni

ellátásokhoz, tovźtbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutés
megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező mfüĺidési zavarok, illętve
konfliktusok megoldásrĺnak elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás progľamok
szervezését,

e) a taľtós munkanélküliek, a fiatal munkanélkülięk, az adősság1eľhekkel és

lakhatási problémákkal küzđők, a fogyatékossággal élők, a laónikus
nĄ
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betegek, a szenvedélybetegek, a psztchiátĺiai betegek, a kźlbítőszer-
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagj aik részére tanácsadás nytqtását,

Đ a családokon belüli kapcsolateľősítést szo|gá|ő közösségépítő,
családterápiás, konfliktuskezelő međiációs pľogramokhoz és
szo|gźitatásokhoz, valamint a nehéz élethelyzetben é1ő csďádokat segítő
szolgéitatősokhoz v aIő ho zzájutást.

A szociális segítőmunka, családgondozás keretében végzetttevékenységnek - a
szolgźt\tatźtst igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak séľelme
nélkiil - a szfüséges méľtékig ki kell terjednie az ígérrybe vevő kĺiľnyezetéte,
külön<isen családj anak tagj aira.

Veszélyeztetettséget. kľízishelyzetet észlelő j elzőrendszer működtetése
A jegyzo,továbbá a szociális, egészségĹigyi szolgáItatő,intézmény, valamint a
gyermekjóléti szo|gáIat, a prírtfogói felügyelői és a jogi segítségnyujtói
szo|gétlat je|zi, a tarsadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek
jeleńetik a családsegítést nyújtó szo|gá|tatőnak, intézménynek, ha segítségre
szoruló családľól, személyről szeľeznek tudomást.

A j elzőľend szer tagaí..
- az egészségiigyi szolgáItatást nyújtók, így külön<jsen a védőnői

szo|gá|at, a hazioľvos, aházi gyermekorvos,
. a személyes gondoskodást nyujtó szo|gá|tatók, így különcisen a család-

és gyeľmekjóléti szolgálatok, a csaláđ- és gyeľmekjóléti központok,
- akoznevelésiintézmények,
- a rendőrség,
- az iigyészség,
- a bíróság,
- apźrtfogó felügyeloi szolgźiat,
- azá|dozatsegítés és akarenyhítés fe|ađataít ellátó szervezetek,
. a menektilteket befogadó állomás, a menekiiltek átmeneti szá||ása,
- azegyestiletek, az alapítvanyok és az egyhźzi jogi személyek,
- a munkaiigyi hatőság,
- a javítőintézet,
. a gyeÍmekjogi képviselő.

A je|zőrendszet źita| kapott je|zés a|apján a családsegítés keretébęn
fe\tétképezi az e||átási teriileten é|ó szociá|is és mentálhigiénés problémĺĺkkal
küZdő gyeľmekek, családok, személyek köľét, és személyesen felkeľęsve
tájékoztatja őket a családsegítés Szt. 64. $ (4) bekezdésben megjelĺilt cé|jaről,
tartalmaról.

Feladata a gyermęk testi. lelki egészségének. családban töľténő nevelésének
előseeítése érdekében
- a gyeľmeki jogokľól és a gyeľmek fejlődését biztosító támogatásokľól való

tájékoztatás,atiímogatásokhozvalőhozzájutássegítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségĹigyi, a

mentálhigiénés, a jogi, és a karos szenvedélyek megelőzését céIző
tanácsadáshozva|őhozzájutásmegszervezése,

l"
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a szociális vá|sághe|yzetben lévő vaľandós anya tiímogatása, segítése,
tanácsadás, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátásho z v a|ő ho zzájutás szervezé se,

szabadidős pľogramok szerv ezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése.

nem állami
szervezetek, valamint a magĺánszemélyek ľészvételének elősegítése a
mege|ózo rendszeľben,
az adott településen élő gyeľmekek szociális helyzetének,
veszé|yeńetettségének folyamatos fi gyelemmel kisérése,
szfüség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési
cinkormányzatnáI,
a veszé|yeztetettséget e|óiđézo okok feltĺáľása és ezek megoldásara javaslat
készítése,
a je|zórendszer tagjaival való egyiittmfüödés megszervezése,
tevékenységfü összehangolása,
felkéľésľe kömyezettanulmány készítése,
évente legalább 6 alkalommal szakslakozi esetmegbeszéłések
megszervezése és lebonyolítása,
éve s gyeľmekvédelmi tanácskozás me gszervezé se.

al a gYermek
problémáinak ľendezése, a családban tĺĺľténő mfüöđési zavarok
ellensúlyozása,
a családi konfliktusok megoldásanak elősegítése' különösen a váIás, a
gyermekelhe|yezés és kapcsolattartás esetében,
az egészségiigyi és a szociális ellátás _ ktilönĺisen a családsegítő szolgáItatás
_ valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
a védelembe vett gyeľmek gondozás-nevelési tervének elkészítése,
családgondozása,
javaslat készítése a gyeľmek védelembe vételéľe, családjából töľténő
kiemelésére, leendő gondozási helyľe vagy annak megĺźitoztatására, egyéb
hatósági intézkedésre.

*."*u 
u ,"*iális feszültségek okait, megelőzésiikľ e az egyéntillętve a

közösséget érintően intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz.
Kĺjzľęmfüödik a családok kĹilső támogató rendszetének fejlesztésében, a
családokkal kapcsolatban lévő intézmények, tarsadalmi szervezetek,
egyesületek és egyhźzi szervezetek tevékenységének összehangolásában.
Mentális és szociális kľízisintervenciót lát el.
Ingyenes tanácsadói szo|gáitatástktjzvetít (ogi, pszichológiai, életvezetési).
S zociális problémaorientált csopoľtokat szeÍv ęz ) műktjdtet.
Egyének, paľok, csoportok kapcsolatkészségének javítása érdekében
konzultáci óhoz' ter ápíźůloz v a|ő hozzźĄutást közvetít.
Felkéľésľe infoľmációt nýjt, kömyezettanulmáný készít.
Segítséget nyüjt a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi

u f"ladatainak ellátásában.
11 l
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- Feladatainak hatékony ellátása éľdekében egyĹittmfütjdik a Család- és
Gyermekjóléti Központtal, hatóságokkal, intézményekkel, tarsadalmi
szeľvezetekkel, egyesületekkel és egyhźlzi szervezetekkel.

4.I.2. A Csalđd- és GyeľmekjóIéti SzolgúIat munkatdrsai
1 ffi szakmaivezető
2| fő csa|ádsegítő
4 fő szociá'|i' ffi asszisztens
1 fő takarító

4. 1. 2. I. A Cs aldd- és Gyerme kj ólěti S zolgóIat s zakmai vezetőj ének feladatai

- Felelős az intézmény mfüödésééľt, a feladatok zavartalan e||átásáért, a
tevékenység szakszeríiségééľt.

- Gondoskođik a jogszabályok, feliigyeleti szeľvek hatźrozataiĺak
végrehajtásáľól.

- Az Intézméĺryvezető á|tal źúrvhźľott jogkörben e||átja az intézmény
képviseletét.

- Az Intézméĺyvezető áIta| źúrvhźnott jogkĺiľben egyĹittmfüödési
megállapodást köt az ę||źltottak<ka|.

- Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásrínak személyi, targyi

feltételeiről, szfüség szerint külső szerv vagy személy kĺizremfüĺjdését kéri.
- Rendszeresen ellenőrzi a központ dolgozóinak tevékenységét.
- Meghatáĺozza az fuźnyítélsa alá tartoző dolgozók munkaidejét, feladatkĺirét,

a munkáltatói jogkörĺjk köztil a dolgozók vonatkozásźlban gyakoľolja a
szabadsźlg, távollét engedé|yezésének (kivétel ez aIőI a ťlzetés nélkiili
szabadság engedélyezése), tulóľa elrendelésének, belső helyettesítés
szab źiy ozáls ĺának j o gköľe it.

- Irźnyítja, szervezi és ellenőrzi a dolgozők munkáját.
- A dolgozók munkájarő| minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet

ismeľtet az énntett munkataľsakkď is.
- Megszervezi azéves szakmai tanácskozást.
- Gondoskodik az éves je|zőrendszeri intézkedési terv elkészítéséľől.
- Szakmaközimegbeszélést szervez, évette legalább hat alkalommal.
- Évente legalább két alkalomma| átfogő szakmai és statisztikai beszámolót

készít a kiilön meghatározott irányelvek és előíľások szerint.
- Ellenőrzi az intézmény és az oIt do|goző munkatráľsak vonatkozásábaĺ a

munkavédelmi- és hĺzvédelmi szabályok betaľtását.
- Kezdeményezheti új munkakĺjľ létesítését egyes szakproblémák

megoldásiíľa (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).
- Kijelĺilés alapján ellátja a sza|<nai teljesítésigazolást, saját szakmai egysége

tekintetében.
- Szakmai egységében engeďéIyezi a szabadságot, gondoskodik a

helyettesítésľől.
- Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béľemelésével és

juta|mazásával kapcsolatos kérdésekben. Kezdem ény ezheti a hatáskörébe
tartoző dolgozók kitĹintetését.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az éľintett
a|ka|mazottak fe gyelmi fel el ő s sé gre vonás a ügyéb en.
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4. 1. 2. 3. A cs aldds egítő feladatai

- Ügyeleti időben fogađja és meghallgatja a szolgálathoz érkezoket.
Infoľmációkat ad, aztĄ igérrybe vevőket gondozásbaveszi.

- Lakókömyezetébęn is megismeri az igénybevevőket, feltérképezve szociális
kĺimyezetĹiket, kapcsolatrendszerĹiket, valós igényeiket és szfüségleteiket.

- Felismeri, felismerteti és keze|i a gyermekek érđekeit, figyelembe véve a
családok konfliktusait, azok okait, és kĺizösen dolgozzźk ki a lehetséges
konfliktusmegoldó stratégiát, lehetőségeket.

- Meghatarozza a személyes egyiittműködési szfüségleteket. Rendszeresen és

folyamatos.an egyiittľnfü odik az egyénekkel, családokkal, csopoľtokkal.
- Az egyĹittmfüödési stratégiát íľásbeli szetzodés keretében rogzíti.
- Ahozzźfordulók érdekeit képviseli, de velfü és nem helyettiik oldja meg a

felmeriilő problémákat.
. Ellátja azénntettekéshozzátartozőíkszociális és lelki segítségnyrijtását,
- Szociális válságkezelést (kľízisintervenció) v égez.
- Teľmészetbeni és anyagi támogatásokat közvetít.
- Speciális csopoľtokat szervęz és műkcjdtet.
- Segíti arászora|őkat saját jogaik és lehetőségeik felismerésében, tudatosítva

kötelezettségeiket is' Eljaľ az igénybevevők érdekében, támogatja őket
jogaik érvényesítésében. Kĺizľeműködik a civil taľsadalom és a taľsadalmi
nyilváno ss ág szfér áj ának fej le szté séb en.

- EgyĹittmfütidik a konfliktushelyzetben lévő szeméIyekkel kapcsolatba
keľiilő nevelési, oktatási intézméĺyekkel, munkatigyi központtal, a szociális
igazgatás szeľvezeteivel, egyesületekkel, tríľsadalmi szervezetekkel,
alapítvźnyok<ka|,egyhźnakkal.

- Javaslatot tehet a kapcsolódó tĺársintézmények igénybevételére.
- Elősegíti az e|Iźĺtott gyeľmekek és családjaik családtervezési, pszichológiai,

mentálhigiénés, prevenciós és a GyVt. 40lA. $. által meghatfuozott, valamint
aziĺtézméĺyáltalnyújtotttovábbiszolgá|tatásokhozva|őhozzájutásat.

- Tĺímogatást és segítséget nyújt a szociális válsághelyzetben lévő váľandós
anyáknak, résziikre szakmai tanácsadást nyújt. Szfüség esetén elősegíti a
Családok Atmeneti otthonában igénybe vehętő ellátásokhoz és

szolgáItatás okhoz v a|ő ho zzájutást.
- Szabadidős programokat szervęz.
- Segíti a gyáll,lhatőság, illetve a gyiĺmhivatal hatósági tevékenységét,

résziikľe a jogszabályban előíľt dokumentációt binositja, illetve a tĺirvényes
határidőket megtarťva végzi tevékenységét.

- Megismeri azokat a jogszabályokat, ügyintézési módokat, szokásos
eljaľásokat, amelyek lehetővé teszik az eređményes segítést és ügyintézést.

- Széleskĺĺnien megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, és
egyĹittműködik a kollégáival, valamint a társĺntézmények, ĺĺnkormĺĺnyzat
munkataľsaival.

- Részt vesz aproblémamegoldó csopoľtok munkájában.
- Kcjzľemfüöđik a Szolgá|at munkacsopoľtjĺának munkájában, valamint

tov ábbképzésekęn v esz r ésń..
- A vezetó egyéb, az íntézmény szakmai mfüödésének kĺjľébe tartoző

feladattal is me gbízhatj a.

n - Aterepmunkájárćimunkanaplőtkészítésvezet.
|,,, ĺ - A folyamatban lévő egyénĹ és csaláđsegítői esetęiről a jogszabáIyi

ď V ęlőírásoknak és a móđszertani alapelveknek megfelelően vezeti a foľgalmi
naplót, az esetnaplót (dosszié) és az intézményben hasznáIt ügyfél-

,L3

Ĺ-sot--i



nyilvantartási ľendszert (rogzíti az ngyfé| személyi ađatait, beszélgetéseik
tarta|mát, a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, fe|jegyzi
megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a kliensekkel való
egyiittműködés célját' stb.).

- Adminisńráciős munkája során adatot szolgáItat a szociális asszisztens felé
a TAJ a|apű nyilvantart áshoz.

- Munkáját mindenkor az intéz'mény alapdokumentumai, a Koza|ka|mazotti
Szabźiyzat és a Szociális Szakmai Szĺivetség által elfogadott Etikai Kódex
fi gyelembevételével v égzi.

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

kapcsolatokban.
. K<jzösségi szociális munka.
- Szociáliscsopoľtmunka.
- Infoľmációs szolgáltatás alakosság részére.

A családse gítők heti munkaidej ének beo sztása:
| 6 őr a tigyelet/adm inísztr áciő
20 őraterepmunka
4 őrateam munka, esetmegbeszéIés, szupewíziő

4. 1. 2:'#-. A s zo c i tÍ l is a s s zis zt e n s fe l a d a t aí

- Fogadja az ügyfeleket.
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. Meghallgatja a személyeket, felvilágosítást nyújt, a pľobléma jellegétől
fü g gő en továbbiranyítj a őket c saládse gít óhöz, v agy táĺ sszerv ezethez.

- KezeLi a központi telefont, feLjegyzi az iizeneteket, átadásukľól
gondoskodik.

- Segítséget nyújt az ügyfelek szźtmźttaa nyomtatványok kitĺlltésében.
. Elvégzi az iĺltézményt felkeľeső személyek rcgisztráciőját,napi

adminisztrációs murkája soran vezeti a Forgalmi napló személyi adatrészét,
gondoskodik az ügyfelnyilvantaľtás naprakész állapotláľól és
at|áthatőságáĺő|, végzi a TAJ alapú nyilvántanással kapcsolatos feladatokat,
vezeti az NRSZH á|ta|_ online feliileten _ mfüĺidtetett nyilvtántartást.

- A vezető egyéb, az íntézmény szakmai mfüödésének körébe tartoző
feladattal ís me gbízza.

- E|Iátja a miĺk<jdéssel kapcsolatos iktatási, nyilvántartásí, szźnritástechnikai
feladatokat.

4.1.3. A Csolltd. és Gyeľmekjóléíi Szolgđlat teamje

A team tagsai a szakmai vezető, a csoportvezető csaláđsegítő és a
családsegítők.
A team a szakmai vezetó tanácsadó testĹilete.

Üléseit hetente vagy sziikség szerint tartja.

4.2. Csalód- és Gvermekióléti Rözpont

Az eglség vezetését I fő intézményvezető helyettes lútja eL

4. 2. l. Hatós lźgi tevékeny ségéhez kapcs oló dó feladato k
Fő feladata a Gyvt. 39. $ és 40. $ a|apjaĺ a gyeľmekek családban történő

nevelésének elősegítése, a veszéIyeztetettség megelőzése és a kialakult
veszé|yeztetettség megszĹintetése, valamint a gyeľmekek családjából történő

kiemelésének a megelőzése. Ezęn tu|menően kezdeményezi és elősegíti a
családj ából kiemelt gyermekek családj anak goĺdozásźft .

Ellátja a vonatkoző jogszabáLyok által előírt utógondozói feladatokat.

A 2007. évi L)oo(. töľvény, valamint e törvény végľehajtásaról sző|ő

30112007. CXI.9.) Kormiĺnyrendelet aIapjarl 2014. januáľ 1-tő1 feladata a
menekiiltiigyi hatóság áIta| menekültként vagy oltalmazottként elismeľt
személyek taľsadalmi beilleszkedésének elősegítése, a menekültiigyi
hatósággal egyutt.
A menekültĹigyi hatóság az olta|mazott. illetve a menekĹĺlt kéręlméľe
inte gĺáció s szerző dést kot az tigyféllel.
Az integráciős szerzódésben előíľtaknak teljesülnie kell a meghatźltozottak

ĺ 1 szerínt, így a Csaláđ- és Gyeľmekjóléti Kĺizpont két családsegítőjének a

.l.| l feladata, hogy ezminél hatékonyabban megvalósuljon a megadott időszakban.U\
./
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A Központ munkatarsának segítséget kell nýjtania az ugyfélnek mind
munkakeľesésben, óvodába, iskolába jelentkezésben, illetve a külĺjnböző
tanulasi, nyelvtanulási lehetőségek megtaláIásában is. Segítséget nytijtanak
tovétbbźt a civil, illetve önkoľmanyzati szewezetekkel, munkaügyi központtal,
igény szerint egyhazakka| való kapcsolatfelvételben is.
Amellett, hogy különboző szo|gźůtatásokba kozvetíti az igyfe|et' a Kĺizpont
biztosítja résziikre az Sn..64.$ (4) bekezđés a)-g) pontja szeľinti csaláđsegítő
szo|gá|tatásokat is.

Feladata a kialakult v es zélv eztetetts ég megs ziintetés e érdeké ben
A gyermek veszélyeńetettségének megsziintetése érdekében javaslatot tesz
hatósági intézkedésre a gyámhivatal részére a gyeĺmek védelembe vételére,
mege|oző páľtfogásáta, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére,
családba fogadásźra' harmadik személynél töľténő elhelyezésének
kezdeményezésére, családba fogadó gyám kiľendelésére, tankötelezettségének
e|őmozďításáľa, gondozási helyének megvá|tońatásáĺa' a gyeľmek utrín jáľó
csďádi pótlék teľmészetbeni foľmában tĺjľténő nyújtásĺĺra.

Feladata a csalóďiúból kíemelt gvermek visszahelvezése érdekében
- a szociá|is segítőmunka biztosítása _ az otthont nyújtó ellátást illetve a

terĹileti gyermekvédelmi szakszolgźlltatást végző intézméĺmyel
együttmfüĺidve a család gyeľmeknevelési kĺirĹilményeinek
megteľemtéséhez, javításźhoz, a szld.|ő és a gyeľmek közötti kapcsolat
helyreá||ításához,

- utógondoző szociáIis munka biztosítása _ az otthont nyujtó ellátást, illetve a
teľĹileti gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttmfüödve _ a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

Feladata a veszélveztetettséget és krízíshelvzetet észlelő ielzőrendszer
míikijdtetése

Kiépíti és működteti a gyermekveszé|yeztetettségét ész|eLő je|zőrenđszert.
A jelzőľenđszeľ tagjai:
- az egészségügyi szo|gá|tatźst nyújtók, így különösen a védőnői

szolgáIat, a háziorvos, ahźzi gyermekoľvos,
- a személyes gondoskodást nyujtó szo|gá|tatők, így ktilönösen a család-

és gyeľmekj őIéti szo|gálatok, a család- és gyeľmekjóléti k<lzpontok,
- a köznevelési íntézmények,
- arendőrség,
- az ügyészség,
- abfuőság,
- apźlrtfogó feliigyelői szo|gáIat,

7i
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- az á|đozatsegités és a krírenyłrítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menektilteket befogadó állomás, a menekiiltek átmeneti szá||ása'
- azegyesiiletek, az alapíBnínyok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaiigyi hatóság,
- a javitőintézet,
- a gyeÍmekjogi képviselő.

Kiee észítő w ermeki ó létí s zoleúltatds o k
A kiegészítő gyermekjóléti szolgáltatások a gyeľmekjőIéti alapszolgáltatások
mellett biztosítandóak, illetve a Család- és Gyeľmekjóléti Kcizpont részére _
jogszabá|yban meghatźttozott kritéľiumok megléte esetén kötelezőek, melyek
azalábbiak:
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, jogi

és kĺáľos szenvedélyek megelőzését cé|ző tanácsadásokhoz va|ó hozztt1lstás
megszervezése illetve ezek bińositása,

- konfliktuskezelő szolgá|tatás (pl. mediáció) biztosítása vagy az ahhoz valő
hozzájutás me gszervezé se,

- a helyettes szülői szo|gźĺIat szewezése' működtetése, a ferőhelyek
nyilvántaľtása,

- felkéľésre információ nyújtása, környezettanulmány készítése,
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez sziikséges helyiségek

biztosítása,
- segítségnffitás a nevelési' oktatási intézmények gyeľmekvédelmi

feladatainak ellátásában,
tanácsadási szolgáltatások: életvezetési, jogi, pszichológiai,
fej lesztőpedagógiai tanácsađás.

További szolgltltatúso k és elldtúso k
- pľevenciós feladatok,
- szociális segítőmunka, családgoĺdozás,
- veszélyeńetett gyeľmek ellátása, szakembeľhez küldése, figyelemmel

kísérése,
- veszélyeńetettségről szóló jelzések, feljegyzések fogadása,
- a gyeÍmekek panaszénakmeghallgatása,
- családi konfliktusokban aktív közvetítés,
. javaslattétel a gyrĺmhivatal részéte családba fogadás esetén,
- utógondozás,
- átmeneti gondozássalkapcsolatos feladatok,
- elhelyezési, védelembe vételi felülvizsgá|atitźlrgyalásokon való ľészvétel,

4.2.l.1. A Csaldd- és Gyermekjólěti Központ Hatósltgi tevékenységhez
k ap c s o l ó d ó fel adat o kat ell dtó e gy s é g m un kat óľ s ai

1 fo szakmaivezetó
11 fő esetmenedzser / családsegító l tanácsadő
2 fő szocíális asszisztens

és
Gyeľmetółéti Szełgálat ełłátási teriiłete Budapest VłII. keľtiłete; így a
i€łzőrendszefitffi
Gyeľmet éłétiKeĺzpent egyik mtľil<atársa łáti a el.
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4.2.1.1.1. A Csalúd- és Gyermekjóléti Kiizpont hatósdgi tevékenységhez kapcsolóďó
felaďato kat elldtó e gys é g s zakmai vezető fe ladatai

- Felelős a Család- és Gyeľmekjóléti Központ feladatainak zavafta|an
e|Iatásáért a tevékenység szakszeľiĺségééľt.

- Gondoskodik a jogszabályok betaľtásiĺľól, a
hatźtr ozatainak vé greh ajtásźr ő|.

. A JSzSzGyK intézményvezetóje źl\tal átnlhazott

felügyeleti szeľvek

jogktirben el|átja az
íntézmény képvi se letét.

- Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak személyi, tźrgyi

feltételeiről.
- Ręndszeresen ellenőtzi a Család- és Gyermekjóléti Kĺizpont dolgozóinak

tevékenységét.
- Javaslatot tesz az intézmény ügyfelei tészére kifizetendő anyagi juttatások,

valamint a tetmészetbeni adomanyok ügyében a tźlmogatásokľól szóló
szabáIy zatban fo glaltaknak me gfelelő en.

- Meghatározzaazirźnyításaa|átartőző dolgozók munkaľendjét, feladatkörét,
a munkáltatói jogkĺirtik közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadság, távollét engeđé|yezésének (kivétel ez a|őI a ťlzetés nélküli
szabađság engedélyezése) tulóra elrendelésének, belső helyettesítés
szab álIy ozásĺínak j o gköre it.

- Irányítja, szeÍvezi, e||enórzi a dolgozók munkáját.
- A dolgozók munkájarő| minden évben írásbeli értékelést készít, melyet

ismertet az énntett munkataľsakkal is.
- Évente legalább két alkalomma| átfogő szakmai és statisztikai beszámolót

készit a hatályos jogszabályok, irányelvek és előírások szerint.
- E||en&zi az inténĺlény és az ott do|goző munkatarsak vonatkozásában a

munkavédelmiésttizvédelmiszabźlLyokbetartását.
- Kijelĺilés alapjan e||átja a szaL<nai teljesítésigazoIást, saját szakmai egysége

tekintetében.
- Szakmai egységében engedéIyezi a szabadságot' gondoskođik a

helyettesítésről.
- Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béremelésévęl és

jutaImazésával kapcsolatos kéľdésekben. Kezdem ény ezhetí a hatáskörébe
tarto ző dolgozók kitiinteté s ét.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az éľintett
alka|mazottak fe gyelmi felelő s sé gre vonása ügyéb en.

4.2.1.1.2. Az esetmeneďaer / csalódsegítő / tanócsadli feladatai

- Ügyeleti idejében fogadja az igénybe vevőket és ellátja a szifüséges
információkkal é s tanácsokkal.

- Lakókömyezetfüben (lakásában, lakóhelyén) megismen az igénybe vevőt,
családtagjait' a családok belső strukturáját és köľnyezeti feltételeiket.

!"
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- Felismęľi, és kęzeli a gyermekek érdekeit, figyelembe véve a családok
konfliktusait, ezek megoldásĺáľa a családdal kĺjzösen stratégiát dolgoz ki,
melyet írásbeli szerződés keľetében rogzít.

- Meghatérozza a személyes egyĹittmfüödés kereteit. Renđszeresen és
folyamatosan együttmfüc'dik a családokkal.

. EgyĹittmúködik a konfliktus helyzetben lévő személyekkel kapcsolatba
kerĹilő nevelési, oktatási intézményekkel, civil szeľvezetekkel és
egyházakkaL.

- Javaslatottesztársintézmények igénybevételéľe.
- Elősegíti az e||źltott gyeľmekek és családjaik családteľvezési, pszichológiai,

mentálhigiénésésprevenciósszoLgá|tatásokhozvalőhozzt|utását,
- Támogatást és segítséget nyújt a szociális válsághelyzetben lévő vaľandós

anyáknak, réjziikľe szakmai tanácsadást ny.ujt. Szfüség esetén elősegíti a
Családok Atmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz és
szolgźl\tatásokhoz v aIő ho zzájatást.

- Szabadidős programokatszewez.
- Segíti a gyámhatőság, i11. a gyźlmhivatal hatósági tevékenységét, résziikľe a

jogszabályban eIőírt dokumentációt biztosítja, illetve a törvényes
határiđőket megtartva végzi tevékenységét.

- A Teľületi Gyermekvédelmi Szakszo|gáIat felkérésének megfelelően
vizsgá|ja és feltáľja az öľökbe fogadni sztnďékozők életkörülményeit.

- Eljáľ a családok érdekében, tánnogatja őket jogaik érvényesítésében.
- Felméri ellátottjai köľében a szociális és mentálhigiénés jólétet

veszéIyeztető tényezőket, elemzi az adatokat' javaslatot tesz a lehetséges
megoldásokľa.

- Szélesköľiĺen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás ľendszeľét, munka
kapcsolatot épít ki az ott dolgozókkal.

- Megismeri azokat a jogszabályokat, tigyintézési módokat, szokásos
eljarásokat, amelyek lehetővé teszik az eredményes segítést és ügyintézést.

- Közľemfüödik az ínténrlény munkacsopoľtjanak (team) tevékenységében,
továbbképzéseken vesz ńszt az intézményvezetó álta| meghatĺĺľozott
módon, illetve a továbbképzési tervezet a|apjźn.

. EgyĹittmfüödik az adott intézmény óvodai, illetve iskolai szociális munkát
végző szakembereivel.

. Szakmai továbbképzéseken vesz részt az íĺtézményvezető á|ta|
meghatéttozott módon, illetve a továbbképzési terv a|apjtn.

- Kapcso|attartási tigyeletet, ennek keretében kometítoi eljráľást biaosít.
- Családkonzultációt, családi döntéshozó konferenciát szewez és biztosít.
- Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, súlyosabb fokú

veszéIyeztetettség esetén a gyeľmek ideiglenes hatályu elhelyezését,
nevelésbe vételét, családba fogadását, haľmadik személynél töľténő
elhelyezését, családbafogadó gyám kirendelését, tankdtelezettségének
előmozdítétsát,gondozásihelyénekmegváItoztatásźi.

- Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozásĹnevelési tervet,
családgond ozást v é gez.

- Javaslatot tesz a családi pótlék teľmészetben ttlrténő nyújtásaľa, a gyermek
tanköte l ezettsé gének előmo zđítźsáĺ a.

- A gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában
történő nýj tás aho z kapc s o1ó d ő p énzfelhasznál ási tervet készít.

- Javaslatot tesz mege|oző pártfogás elľendelésével kapcsolatban, elrendelés
esetén aktívan egyiittmfü<iđik a pĺĺľtfogó felügyelőkkel.

- Szakmai tiĺmogatást nyujt az ellátási területén mfüödő család- és
gyeľmekj óléti szolgál at szźmár a.\ł, ĺ

U\ nĄ.r-
l-:ď-i



- Adminisztrációs munkája során adatot szo|gá|tat a szociális asszisztens felé
a TAJ alapú nyilvántaĺttshoz.

F e laďatai a kiala k ult v e s zé lv e zt et etts é e me g s z i:inteté s e ér d e k é b en :
- A veszéIyeztetettség megsziintetése érdekében szociális segítő munka

keretében a gyeľmek problémáinak rendezése, a családban jelentkező
műkĺidési zav arck ellensúlyozása.

- A csaláđi konflikÍusok megoldásĺĺnak elősegítése kĺilönösen a vá|ás, a
gyeľmek elhelyezés és a kapcso|attartás esetében.

- Az önkéntesen igénybe vehető szolgźt|tatás elutasítása esetén hatósági
b eav atko zás kezdemény ezése.

- Indokolt esetben javaslatot tesz a gyeľmek családból tĺjľténő kiemeléséľe, a
leendő gondozási helyére, vagy annak megvá|tonatásfua.

Feladatai a csalúdból kiemelt wermek vísszahelvezése érdekében:
- A családból kiemelt gyeľmek visszahelyezése éľdekében szociális segítő

munkát v égez a család gyeľmeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javitásźůloz, a szi|ő és a gyermek közĺjtti kapcsolat helyľeállításához.

- Utógonďozői szociális munkát, családgondozást végez a gyeÍÍnek családba
tĺjľténő visszahelye zéséhez.

- A terepmunkájaÍć,| munkanaplót, valamennyi á|ta|a elindított, ill.
folyamatban lévő alapellátási, és hatósági intézkedést kĺivető eseteiről
feljegyzést (dosszié) készít és vezeti a23511997. (xII 17.) Koľm. rendelet
előírása szerinti, un. Gyermekeink Védelmében elnevezésű adatlapokat.

- A dossziéban íľásban rögzíti az ngyféI személyi adatait, beszélgetéseik
tarta|mát, a kapcsolóđó szęmélyek, intézmények véleményét, feLjegyzí
megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a kliensekkel való
együttmfüĺiđés célját.

Munkaformái:
- Egyéni esetkezelés, családgondozás
- Kapcsolattartás a hatósági jogkĺiľrel rendelkező szeľvezettekkel
- Kapcsolatĺartás a je|zőreĺdszer intézményeivel és munkatáľsaival
- Szociáliscsopoľtmunka
- Információs szolgáltatás akliensek és a lakosságrészére

Az esetmenedzser/csal áđsegítőltarlácsadó heti munkaidej ének beosztása:
I 6 őr a tigyelet/adminisztľáció
20 fuaterepmunka
4 őra tean munka, esetmegbeszélés, szupewízíő

4. 2. 1. 1. 3. A j elzőľends zerí tanlźcs adóffi feladatai
- koordiná|jaaz ellátási területen mfüĺidő jelzorcndszerek munkáját,
- szakmai támogatást nffit a szakmakozi megbeszélések, az éves szakmai

tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési
tervek elkészítéséhez és <isszehango|ásźůloz,

- a család- és gyeľmekjóléti szoLgźiat 9. $ (7) bekezđése szerinti megkeľesése
a|apjźn segítséget nyújt, sziikség esetén intézkedik,

- segítséget nýjt a je|zorcĺdszer tagai és a család- és gyeľmekjóléti szolgá|at
kĺjzcjtti konÍliktusok megoldásában,

- megbeszélést kezdemény ez a je|zőrendszeľek műkĺjdésével kapcsolatban,

I
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4.2.1.1.4.

a kapcsolati erőszak és embeľkereskedelem á|dozatalnak segítése éľdekében
folyamatos kapcsolatot taľt az országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszol'gáIatíal,
esetkonfeľencián v esz r észt.

A s zociúlís as szisztens feladatai

Ügyeleti idejét az intézmény előteľében tölti, fogadja az iĺtézménybe
érkezőket, felvilágosítast ad résziikľe.
Kezeli a telefont, feljegyzi azi:zeneteket.
E|Iátja az intézmény mfüödésével kapcsolatos gépelési, iktatási,
nyilvantaľt ási, számítźlstechnikai feladatokat.
Napi adminiszhációs munkája során vezęti a foľgalmi napló személyi
aďatrészét, gondoskodik az ügyfélnyilvántartás naprakész állapotaľól és
źtláthatőságźrő|, végzi a TAJ alapú nyilvríntartással kapcsolatos feladatokat
(vezeti az NRSZH áItaI_ online felületen _ működtetett nyilvantaľtást).
A vezető egyéb, az inténrlény szakmai mfüödésének köľébe tartoző
feladatokkal is megbízhatj a.

4.2.I.2. A Csalód- és Gyermekjóléti Központ Hatósltgi tevékenységhez
kapcsolódó feladatokat elldtó egység teamje

- A team tagsai a család- és gyermekjóléti kĺizpont hatósági feladatokat ellátó
szakmai vezetoje, a csopoľtvezető esetmenedzseľ-családsegítő, az
esetmenedzseľ-családsegítők és a szociális asszisztensek.

- A team a szakmai vezető tanácsadó testiilete.
- Üléseit hetente tĄa aszakmai vezętő által meghatźrozottidőpontban.
- A döntés előkészítésen kívülesetmegbeszéIo fe|adatot is ellát.

4. 2. 2. Szolgltltatdsok egység feladatai

A Szolgáltatások egység az intézsnény szakmai egységeinek feladataik eredményesebb
ellátása, az egyének. gyeľmekek, csaláđok, kĺizösségek életminőségének javitása, a
szociális rászorultság enyhítése céljából további szolgáItatásokat biztosít.

4.2.2.1. Speciúlis szolglźItatúsok
A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatnak, valamint a Család- és Gyeľmekjóléti
Központnak a Gyvt. 39. $, a 40. $ (Z)bekezdése és azSzt.64. $ (4) bekezdése szerinti
általános szolgá|tatási feladatain tul a gyermek családban nevelkedésének elősegítése,
a gyermek veszé|yeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és

szfüségleteinek megfelelő tjnálló egyéni és csopoľtos speciális szolgá|tatásokat,
programokat nyújt:

- utcai, lakótelepi szociális munka szervezése és műk<ĺdtetése,

N"Wffi ffi řťffi ffi ä ngił!,ĺŕ,=ffi
. kőrhazi szociális munka biztosítása,
- gyeľmekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szo|gá|at szervezése és

műkĺidtetése,
- jogi tájékoztatásnyújtás,
- pszicholőgíai tanácsadás,
- családko luu|táciő, családterápia, családi dcjntéshozó konfeľencia.

i
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4.2.2.2. Mentúlhigiénéscsoportfeladata
Az intézmény ellátottjai számźra a pľoblémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szoLgá|tatás
nffitása.

4.2.2.3. MenekültekkeVoltalmazottakkal
ffiffiffireladata

Az intézmény a menekĹilttigyi hatóság által menekĺiltként vagy oltalmazotĺként
elismeľt, Vn. kerületi illetékességti személyekkel taľsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a2007. évi L)oo(. törvény, valamint e
tĺirvény végrehajtás arőI sző|ő kormányľendelet a|apján.

4.2.2.4. Népkonyha
Az szt. 62. $ (1) bekezdése alapjan a szociális étkeztetés keretében azoŁ,nak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeľi meleg étkezéséľől kell
gondoskođni, akik azt onmaguk, illetve eltaĺtottjaik részére taľtósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biaosítani, kiilĺinĺisen életkoľuk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségfü' szenvedélybetegségfü, vagy
hajléktalanságuk miatt. Adagszám: 350 fő.

4.2.2.5. Hdtralékkezelési szolgltltatós feladata
A hátralékkezelés feladata a Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a
szociális jellegrĺ támogatásról szóló rendelete alapján a hátta|ékok kezeléséhez
kapc s o l ó dó szolgźitatéts o k, admin isńr áciő és tanács adás.
A csopoľt munkatĺáĺsai foállásban, közalkalmazotti jogviszony keretében látjak el
munkakĺiľfüet.

4.2.2.6. IntenzívCsaládmegtartőSzolgáltatásfeladata
onkent vá||a\t feladatként az Inteluiv Családmegtaľtó SzolgáItatás keretein belül
szociális munkás szakember által nyujt segítséget |łizishe|yzetben lévő gyeľekes
családok szárnźra hatźrozott ideig. Az intenzív segítség a családok ĺinkéntes
jelentkezése, vá|Lalásai a\apján töľténik, mely feladat ellátása a klasszikus
csaláđgondozői fęIađatokon tul akar napi 24 őrás szo|gźtlatot is jelenthet, melyet a
családsegítő a család köľében tölt.

4.2.2.7.
iĺ'ínsłj:i:ĘYtr!::lts;

Iskolaif;f.ffi-ix.ffi.szocilÍlismunkafeladata

foglalkozó
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onkent vállalt feladatként a köznevelési intézménybe járő gyermeknek, a gyeľmek
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4.2.2.8. A Magdolna Negyed Program III szolglÍItatdsainakfeladatai
A Magdolna Negyed Pľogram III Taľsadalmi és Gazdasźryi alpľogľamjainak
fenntartása, az MNP projektek eredményeinek megőrzése, a Tĺĺmogatási Szerződésben
vállalt fenntartási ktjtelezettség teljesítése keretében az Iĺtézsrlény 20|6. évben az
alábbi szolgéitatásokat taľtj a fenn :

4.2.2.8.l. C s alá dfej lesztés i szo|gáůtatás felad ata
Feladata a kerületben élő családok belső kohéziőjźnak erősítése és a családtagok
taľsadalmi kompetenciájának egyénre szabott továbbfej lesztése.
A csoport munkatársai kőrhazi szociális munkát és az adományok gýjtése és
szétosztása feladatokat is ellátj ák.

4. 2. 2. 8. 2. Lakoss ógi tdj ékoztatds és tandcsadős feladata
A munkacsoport munkataľsai elsősorban, mint közösségfejlęsztők tevékenykednek.
Főbb feladatuk a lakosság tájékoztatása, lakossági csopoľtok felkeľesése, ľészletes
tźĄékoztatásnyújtásaazigénybevehetőszo|gáitatásokról.
A csopoľt munkatiĺľsai a hźtalékkezęIéshez kapcsolódó feladatokat és az utcai
szociális munka feladatait is ellátjfü.

4. 2. 2. 8. 3. Köz(össégi) hely és Moso da feladata
Mosodai szo|gáItatźts nyújtása, ktĺzösségi pľogľamokkal, egyéni segítő jellegű
beszélgetésekkel kie gé sziíĺ e.

4.2.2.8.4. FiDo Ift l,isdgi Központ felaďata
Legfontosabb célja olyan programok, rendezvények, spoľtolási lehetőségek nyújtása a
helyi gyeľmekek és fiatalok szźrnźra, aľrli szabadidejfü hasznos és egészséges
eltöltését biztosítja (iáték- és sporteszkĺjz-béľlési lehetőséggel). Mindekozben cé| a
fiatalok mentorálása is. Iskolai megkereső munkát, utcai megkereső munkát is
végeznek a munkatársak.

4.2.2.8.5. Kálvdria tér InfoPont és jdtsaítér közösségi-szocíúlís program,
dídkmunka mentordlds

Vásaľo It szolgźt|tatás által e llátott tevékeny s é g.

Az InfoPont szo|gáltatás célja aKźivźnia téľ déli oldalrán a kĺ!ľnyéken lakók és az arra
j ĺírók r észér e lako s s ági infoľmáció szolgáItatás nyúj tása.
A játszőtéti szoIgá|tatás célja a környéken lakók és az arÍa járók ktilönböző
célcsopoľtjai számára' az iť1,Ĺlsági, illetve közösségi szociális munka eszközeivel
infoľmációs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex szo|gá|tatás nyujtása.
A diákmunka mentorálás célja, hogy a részťvevők iľányított kĺirülmények között
ismerkedhessenek meg a munkahelyi követelményekkel, a munka öľömeivel és
nehézségeivel.

4.2.2.8.6. Szomszédsdgi hdzf,eliigyelői tevékenység (megbízúsi szerződések ťltjdn)

4.2.3. A Szolgúltatósok egység feladatait elldtó munkatdľsak
ĺ\l\lĺ ĺ
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4.2.3.1. Specidlis szolgttltatdsok
4.2.3.2. Mentđlhigiénés csopoľt munkatdrsai

1 fő pszichológus
1 fő pszichológus (20 őrábar)
1 fb mentálhigiénés munkatĺíľs (30 óľában)
1 fii fejlesztő pedagógus

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

e gyéb p szicholó g iu szo|gáItatást bi zto s ít, az ellátott e gyének, cs aládok,
csopoľtok köľében szaktudásának és a szakmai előírásoknak megfelelő
módon,

- heti 15 óľában a Gyeľmekek Átmeneti otthonában Ęátjae|feladatait,
. a Gyermekek Atmeneti otthonában kapcsolatfelvétel az újonnan

bekeľĹilő gyermekekkel, felmérésfü pszicholó giai szempontbó l,
- a 3-18 éves koru gyermekek magataľtási-, beilleszkedési-,

teljesítménybeli zavaruinak vizsgál|ata, állapotanak véleményezése,
nevelésiikkel kapcsolatos problémak megoldásrának segítése,
tanácsadás'

- szaktanácsokkal segíti az intézmény szakmai feladatot ellátó dolgozóit,
az intézményben beindított csoportok munkájában szaktudása szeľint
segítséget nyújt,

- sziikség esetén részt vesz esetmegbeszélő csopoľton, illetve
esetkonferencián,

- egyĹittműkĺidik, konzultéi kózvet|en munkataľsaival, valamint minden
olyan intézménnyel és személlyel, aki segíteni tudja a gyermek
egészséges személyiségfejlődését, kapcsolattaľtás egyéb terápiás illetve
ellátó (iskola, óvoda, stb.) intézménnyel,

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

melynek sorĺín meghatźrozztk a személyes együttmfüödés keľeteit,
- javaslatot tehet a szolgáltatások bővítéséľe, a kapcsolódó és

tź.ľ siĺtézmények i gényb evétel ére,
- Szuperviziőnveszrészt,
. tevékenységéről feljegyzéseket készít, melyek nem képezik az

esetnapló részét; gondoskodik a dokumentáció adatvédelem
ktlvetelményeinek megfelelő orzéséróI és tĺĺľolásaľól,

- kĺjzvetlen felettese felé információs és beszźlmo|źlsi kötelezettsége van,
. évente legalább két alkalommal szakmai beszĺámolótkészít,
- munkafoľmái:

o egyéni pszichológiai tanácsadás
o ľĺivid, probléma fókuszu pszichoteľápia
o esetmegbeszélő konzultáció az intézmények más

szakembeľeivel
o prír- és családkonzultácíő
o kľízis-tanácsadás
o esetenként nevelési tanácsadás
o l-3 alkalmas pszichológiai állapotfelmérés gyeľmekek vagy

fęlnőttek részére, amely a|apjan az e||átott továbbirányíthatő a
megfelelő szakellátást nyújtó intézménybe

o ktilönbĺiző , tematikájú szülő- illetve gyeľmekcsopoľtok
szervezése és vezetése
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4.2.3.2.2. A mentálhigĺénés munkatáľs feladatai
- heti 15 órában az Időskoruak Átmeneti otthonában |átjae|feladatait,

o Köteles feladatát tĺgy végezĺĺ, hogy az Időskoruak Atmeneti
otthonában lakó ellátottak minél nagyobb számban vegyék
i génybe a szolgźitatást.

o Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és
megvalósításában.

o Kö'zremfüd, dik az éves gondozási terv elkészítésében.
- ezentulmenően az időskoruak klubjaiban

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

o segítséget nyijt a gondozottak életvitelében, mentális
problémáik megoldásában, megfelelő szo|gá|tatźĺsba
irányításukban,

o az Időskoruak Klubjaiban a felmerülő konfliktusos helyzetek
oldásanak elősegítése,

o gondozási tervek akfualizálásanak elősegítése.
- szervezési és adminisztrációs felađatok e|Látása, a kapcsolódó

dokumentáció vezetése,
. negyedéves rendszeľességgel idősekkel kapcsolatos szakmai

kerekasztal szervezése szakembereknek, érdeklődőknek,
. az ellátottakat éľintő témfüban (az igények szeľint) vendég előadók

szervezése,
- egyĹittmfüödik és kapcsolatot tart a teľületen mfüödő egészségügyi,

szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi intézményekkel, civil
szervezetekkel,

- szakmai megbeszéléseken, továbbképzéseken résztvesz.
- munkája során úgy segít, hogy az ellátott személyisége, habitusa ne

sérĹiljön.

4.2.3.2.3. A fejlesztő pedagógus feladatai
- A tanulási zavarok okainak feltarása után egyénre szabottan készíti fel a

gyeľmekeket.
- Elkészíti a kiszűrt tanulási zavarokkal, részképesség- kieséssel ktizdő

tanulók foglalkoztatásĺínak beosztását.
- A gyermekeket a kialakított munkarend szerint, a

családsegítőlďesetmenedzsęrek/tanácsadók javaslata a|apjźn, előre
me ghatáĺ o zott időb en fej l e szti.

- Megállapitja a tanulási zavar vagy lemaradás okát. A fejlesztésről tervet
készít minden gyeľmek esetében.

- A fejlesztési folyamatľóI hĺáľom havonta írásos szakvéleményt készít,
melyet megküld az illetékes családsegítőnek / esetmenedzsemek/
tanácsadónak és átbeszél' a gyermęk szĹileivel.

- A gyermek egyéni képességeinek és sajátosságainak figyelembe
vételével tudatosan megszeľvezi az egyéni foglalkozás mőđszereit és
eljarásait.

- Rendszeľesen konzultál a gyermek családsegítőjéve|l
esetmenedzserével/ tanácsadójával, javas|atáva| segíti a gondozás
sikeľessését.it I
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4.2.3.3. MenekültekkeVoltalmazottakkalfoglalkozómunkatáľsak

2főäm
4.2.3.3.1. Menekültekkel/oltalmazottakkal foglalkozĺí

feladatai

- Menekült és oltalmazott ügyfelek esetében a családsegítő
egyĹittmfüödésének a|apja az ngyfé| és a Bevándorlási Hivatal között
létrej ĺitt integrációs szetzőđés.

- A családsegító az integrálciős szerződés aláírását követő 30 napon belül
készíti el a gondozási teľvet, melyet megküld a menekiiltiigyi
hatóságnak.

- A családsegítő az integráciős szerződés első hat hónapja alatt legalább
heti egy, majđ an. kĺĺvetően legalább havi egy kapcsolattaľtási alkalmat
biztosít, amelyen a menektilt és az oltalmazott köteles megjelenni.

- Félévente kĺirnyezettanulmáný, illetve beszámolót készít a gondozási
terv megvalósításrĺľól.

- Kĺizremfüĺjdik és ĺlsszeállítja minden hónap 5. napjáig az illetékes
területen lakóhellyel rendelkező , a Csa|ád- és Gyeľmekjóléti Központtal
integľációs szetzodés a|apjźn kapcsolatot tartó, integrációs
támogatásban részesülő menekiiltek és oltalmazottak számźú, a
j o gszabźt|yban megh atáĺ ozot1 adataik egyidej rĺ felĺintetésével, mely
megkiildésľe keľül a megadott hatáľidőn belül.

4.2.3.4. Népkonyha munkatáľsai
I fó szociális segítő
3 fő konyhai kisegítő

4.2.3.4.1. A szociális segítő feladatai
- együttmfüödik az iĺltézmény

igénybevevők érdekében,
- felelős a népkonyha mfüödéséért, a feladatok szakszeľíĺ e||źtásáért, a

HACCP betartásźÉrt,
- gondoskodik atárgyifeltételek beszerzésérő|,
- az intézmény vezetóje felé infoľmációs és beszĺímolási kĺitelezettsége

van,
- betaľtatj a azigyfe|ekkel a hźnirendet.

4.2.3.4.2. A konyhai kisegítő feladatai
- a népkonyha mÍĺködéséhez sziikséges előkészítő, kiszolgáló és

utómunkfü e||átása,
- heti egy alkalomma| nagytakarítźst végez.

4.2.3.5. Hdtralékkezelési szolgúkatús munkatdľsais7ĺ taffiaaÜ,

4. 2. 3. 5. 1. / m aki hlÍtralékkezeléss el foglalkozik feladata :
- Ügyeleti idejében fogadja és meghal|gatja a Központhoz érkezoket.

Tájékońatja az adőst az aďősságkezelés formáiról, feltételeiről.

ĺ*

többi munkatrírsával az étkezést
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- Az adós hozzźĄźlnilásáva| megvizsgáIja az adós háztartásźnak
gazdá|kodását, ťĺzetési kapacitását és készségét, és ennek alapjén
javaslatot tesz az adósságkezelési szolgĺĺlt atásba történő bevonásra.

. Meghatározza a szeméIyes együttmfüĺjdési szfüségleteket, az adősság
rendezésének feltételeirőI az adóssal írasos megállapodást köt.

- A hátľalékkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot taľt és
legalább havonta egy személyes ta|éůkozás útján folyamatosan
figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak
betaľtását.

- Lakókörnyezetében is megismeri a kliensei családjanak tagait, a
családok belső stľukturáját, a környezeti feltételeiket.

- Sztikség esetén egyĹittmfüödik az adósokkal kapcsolatba kerĹilő
munkaügyi központtal, a szociális igazgatás szervezeteivel,
egyesületekkel, tĺíĺsadalmi szervezetekkel, alapítványokkal,
egyhźnakkal.

- Szfüség esetén kezdeményezi a hátralékkezelési támogatrísra
vonatkozó dĺintés módosítását.

- Javaslatot tehet a kapcsolódó és taľsintézsnények igénybevételéľe.
. Elj'ír az egyének, családok érdekében, támogatja őket jogaik

érvényesítésében.
. Széleskönĺen megismeľi a helyi szociálpolitikai el|átás rendszerét,

munkakapcsolatot épít ki az adott dol gozókkal.
- Megismeľi és a|kalmazza azokat a jogszabályokat, iigyintézési

módokat, szokásos eljáľásokat, amelyek lehetővé teszik az eredményes
segítést és ügyintézést.

. Részt vesz aproblémamegolđó csopoľtok munkájában.

. Kĺjzremfüödik a Család- és Gyeľmekjóléti Központ munkacsoportjanak
(team és szupervízió) munkájában.

. Szakmai továbbképzéseken vesztészt.
- A terepmunkaľól munkanaplót, a folyamatban lévő eseteiről feljegyzést

(dosszié) készít és vezet, naptakész állapotban.
- A dossziéban íľásban rogziti az ugyfél személyi adatait, beszélgetéseik

tarta|mát, a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, feljegyzí
megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a k]iensekkel való
egyiittmfüödés céljrít és módját (formáját).

- Fogadja és meghallgatja a Kĺizponthoz érkezőket, felvilágosítást nyrijt,
a probléma jellegétől fiiggően továbbirányítja őket.

- Segítséget nyújt az tigyfelek szánźraa nyomtatványok kitöltésében.
- Szfüség szerint a hátralékkezelési programban tészt vevő ügyfelekľől

statisztikai kimutatást készít.
- A hátra|é|<kezelési tanácsadő ezen felül elvégzi mindazokat a teendőket,

amelyeket a jogszabá|y, az SzMSz, a hátra|ékkezelésľől szóló
önkormĺínyzati rendelet a munkakcjľébe utal.

. Munkáját mindenkor a Szociális Szakmai Szĺjvetség źita| elfogadott
Etikai Kódex figyelembevételével végzi.

4.2.3.6. IntenzívCsaládmegtartőSzolgáltatásmunkatársai
2 fő családsegítő
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4.2.3.6.1. A családsegítő aki az |ntenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás
keľeteiben dolgozik feladatai:
Az áItalános családsegítői feladatokon tul
- Részt vesz a szo|gá|tatźtst igénylő családok \<lvéiasztási folyamatában.
- A kiválasztott családok gonđozása, a családokkal egyeztetett

időpontban, a család sziikségleteihez alkalmazkodva, rugalmas
időtartambarl, je|Iemzőeĺ a család kömyezetében, megállapodott célok
éľdekében'

- Egyéni komplex esetkezelést végez szakmai tudása és a szakmai
előírások bętaľtásával.
Krízis ügyekben eljar.
Amennyiben azt tapaszta|ja, hogy a gyermek(ek) az esetkonfeľencián
megfogalmazotta7<ĺláI súlyosabb veszélyben vannak, azonna| je|ez a
ktildőnek valamint a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatnak.
Az esetkezelés mellett, mely a családi-, egyéru-, közĺĺsségi
kapcsolatrendszer javítását szo|gźl|ja, részt vesz közcisségi szociális
munkában, információkĺlzvetítésben.
Esetkonferencifü összehívása és levezetése, a családokkal
megállapodás megkötése.
Esetmenedzselés, sziikség esetén külső szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel és kapcsolattaľtás.
Egytittrnfüĺidik a konfl iktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatban
álló nevelési, oktatási, gyámtigyi, egészségügyi, ľendészeti és szociális
ígazgatási, tarsadalmi szervezetek munkataľsaival.
Közľemúködik a hetente 2x2 órás team-munkában, részt vesz
továbbképzéseken, konferencifü on.
24 őrás telefonos eléľhetőséget biztosít a szo|gźltatást igénybe vevő
családolŁ részére, minden nap, beleéľtve a pihenő és iinnepnapokat is.
Szupervízió n vesz részt.
Az eset|ezfuást követő két héten belül esetleíľást készít.

4.2.3.7. Iskolaffi szociális munka
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4.2.3.8. A Magdolna Negyed Program III szolglÍItatdsainak
munkatdľsai

4.2.3.8.1. Csalddfejlesztésí szolgdltatús munkatúrsai
l ra'W,fffiWsĺtffi''.p','.-ř|ii'.,.Wřł,_ koordinátoľ (aki egyben a Lakosságitájékoztatźs

és tanácsadás csoport koordinátori feladatait is ellátja)
1főW

4.2.3.8.1.1.1ffi äříffiłffiř.ffiJl|"t^..s$.:iii'ťi_koordínlÍtorfeladatai
- Az MNPIII Családfejlesztési Munkacsopoľt által gondozott 56 család

utó gondozási feladatainak ellátása megállapodás alapj án, a 20I 6. évben
a pro gľamba csatlakozott családokkal kapcsolatban

- ezen tulmenően koordinálja a Családfejlesztési szo|gźitatás, valamint a
Lakossági tájékoztatás és tanácsadás szakmai teamben đolgozó
szociális munkás kollégfüat, meglewezi az egyes tevékenységek
ütemezését,irźnyitja,e||enorui,adminisztrá1ja;

- rendszeresen ellen órzi a munkacsopoľt tagj ai által kötele zóeĺ v ezetęĺđő
dokumentációkat.

- Feladatai a teľmészetbeni támogatások bizosítása éľdekébęn:
kapcsolatot épit ki és együttmtĺkcidik a segítő, tźlmogató és civil
szervezetekkel, amelyekkel a JSzSzGyK megállapodást kötött;
koordináló feladatot |át e| a JSzSzGy munkatĺáľsai és az adományozók
közĺjtt.

- Feladatai a kőrhazi szociális munka e|Iátásźra vonatkozóan
elsődlegesen koordináló feladatok ellátása a JSzSzGyK és a kórhaz
között, melynek értelmében fogadja a jelzést és a jelzett esetľől éľtesíti
az aďott körzetben dolgozó illetékes családsegítőt. Tevékenységével
kap cso latb an e||átj a a me gfe lelő admini sztľáci ót.

Az MNPIII. Családfejlesztési Munkacsoport áIta| gondozott 56 család
utó gondozási feladatainak ellátása megállapod ás a|apjźn, a 20 I 6. évben
a pro gľamba csatlakozott családokkal kapcsolatban
Feladatai a természetbeni tiĺmogatások biztosítása érdekében:
kapcsolatot épít ki és egyiittmfüĺiđik a segítő, tźlmogatő és civil
szervezetekkel, amelyekkel a JSzSzGyK megállapodást kötött;
koordináló feladatot |át ę| a JSzSzGyK munkatiírsai és az adományozók
k<jzĺitt.
Feladatai a kőrházi szociális munka e||átásźna vonatkozóan
elsődlegesen koordináló felađatok ellátása a JSzSzGyK és a kőrhź.z
kĺjzött, melynek éľtelmében fogadja a jelzést és a jelzett esetről éľtesíti

h1
| 

*.4ď^i



az adott körzetben ďo|goző illetékes családsegítőt. Tevékenységével
kapcsolatban ellátja a megfelelő adminisztrációt.

4.2.3.8.2. Lakosslźgi tlźjékoztatús és tandcsadds munkatúrsai
sĺĺWHłffi"ffi.ffi,

4. 2. 3. 8. 2. I. 1 ďffi.ffi fe ladatai
- ellátja az MNPIII Táľsadalmi akciók megszervezése és Lakossági

tájékoztatás és tanácsadás szakmai munkájĺához kapcsolódó
utógondozási fęladatokat;
alakókĺizĺ jsségekettájékońatjaaJSzSzGyKszoLgáitatásairóI;
kcizösségszervezési feladatokat lát el;
felhívja a lakókat a programokban valő részlĺételre, népszeľiĺsíti a
JSzSzGyK rendezvényeit, tészt vesz a pľogramok megszeľvezésében,
meghiľdetésében, lebonyolításában;
Feladatai a hátralékk ęze|éshez kap cs o ló dó an: t észt ve sz előké szitoként
a JSzSzGyK hátralékkezelést végző családsegítő munkatarsainak
feladataiban; egyĹittmfüĺĺdik a Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
munkatarsaival;
Fel adatai az utcaí szo ci ál is munka e||átástx a vonatkozóan :

o felkutatja és eléri a keľĹiletben az elsősoľban veszéIyeztetett
gyermekeket, fiatalokat és számukra altenatívźlt. kínál
szabadidej fü eltöltésére;

o munkája során a klienseket/ügyfeleket tutőzkodási helyfüĺjn
keresi fel, munkaidejének szerves része aterepen eltölt<itt idő;

o felvilágosító pľogramok, szabadidős progľamok szewezésében
kĺizľemfü<idik;

o munkájĺíhoz kapcsolódóan adminisńratív feladatokat lát el.

4.2.3.8.3. Kiiz(iisségi)hely és Mosoda munkatúrsai
I fő szociális munkás - kooľdinátor
1 fłi segítő munkatiĺľs

4. 2. 3. 8. 3. 1. A s zo cilźlÍs mun klts - ko o r din lÍto r fe I adat aí
. szÍikség esetén egyéni tanácsadás a mosodai szo|gźitatétst igénybe vevő

cséľcsopoľt tagsai szźlmźra, amelynek keľetében tĺjrekszik arra, hogy
felismerje és felismertesse a hozzá forduló embeľek problémáit,
konfliktusait, azok okait és _ a lehetősége|úlez méľten - elősegíti azok
kezęlését, megoldását, illetve javaslatot tesz társintézmények
szolgźůtatás ainak i génybevétel ére ;

- a helyi lakók, lakóközösségek tź$ékońatása, a szo|gźt|tatás
igénybevételére tcjrténő felhívása;

- egyéni szociális munka és köztisségfejlesztési tudatosság növelése;
- ezen tulmenően ítźnyítja a mosodai dolgozókat, megtervezi az egyes

tevékenységek ütemezését, irźnyítja, e||enőrzi, adminisztrálja a
kötelezettségek telj esítését.

4. 2. 3. 8. 3. 2. A mos o dai kis e g ítő felaďatai
- mosodai szolgá|tatás, amelynek célcsopoľtja a kerületben élő emberek,

akiknek szociális helyzetiik éslvagy lakhatási köľĹilményeik miatt nem
vagy csak nagy
szátítása.

nehézsések tĺľán mesoldható a textíliak mosása.
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4.2.3.8.4. FiDo Iljttslźgi Kiizpont munkatdrsai
1 fő szociális mtmkás _ kooľdinátoľ
4 fő szocíáIis munkáďłłffiäffi-ffffi

4.2.3.8.4.1. A szociúlis munkós - koordínútorfeladatai
- részt vesz a FiDo Ijfrlsági Központ tevékenységeinek megfervezésében,

ütemezésében, végľehaj tásában, ellenőrzésében és admini sztrźiásálba;
- feladata aziť1íséęi szociális munka és közĺlsségszewezés;
- szĹikség esetén egyéni és/vagy csoportos tanácsadás a 15-25 éves

primeľ célcsopoľt tagai számźlta, amelynek keretében törekszik ana,
hogy felismerje és felismeľtesse a hozzá forduló fiatalok problémáit,
konfliktusait, azok okait és _ a lehetőségekhez mérten _ elősegíti azok
kezelését, megoldását, illefue javaslatot tesz tiĺľsintézmények
szolgźitatétsainak i gényb evételére ;

. felaďata a helyi lakóktjzĺjsségek tájékoztatźsa, programokban való
részvételre t<jľténő felhívása;

- ezen tulmenően kźnyítja a szakmai teamben dolgozó szociális
munkásokat, a feladat ellátásában részt vevő szakembereket,
meglervezi az egyes tevékenységek ütemezését, irźnyítja, ellenőrzi,
adminisztrźĺ|ja a szakmai egység źůta| vá||a|t kötelezettségek teljesítését.

4. 2. 3. 8. 4. 2. A s zo c i ú lís n zn /ĺlźslffiffii fe l a d at a í
. részt vesz a FiDo Ijfllsági Kózpont tevékenységeinek megfewezésében,

ütemezésében, végrehaj tásában, ellenőľzésében és adminisztrál ásźhan;
. feladata azíť1tlsági szociális munka és közösségszervezés;
- sztikség esetén egyéni és/vagy csopoľtos tanácsadás a 15-25 éves

primer célcsopoľt tagai szźlmźlra, amelynek keretében törekszik arra,
hogy felismerje és felismeľtesse a hozzá forduló Íiatalok problémáit,
konfliktusait, azok okait és - a lehetőségekhez mérten _ elősegíti azok
keze|ését, megoldását, illetve javaslatot tesz taľsintézmények
szo|gáItatás ainak i gényb evétel ére ;

- feladata a helyi lakóközösségek tájékoztatása, programokban való
részvételľe töľténő felhívása.

4.3. Gvermekek Atmeneti Otthona

Ellrĺtottak k<jľe: 0 _ 18 éves korig, egy csopoľtban, 12 fo

A Gyermekek Atmeneti otthonában az a családban élő gyeľmek helyezhető el,
aki átmeneti|eg e|IáÍźts és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiźnyában
ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család élefuezetési nehézségei
miatt veszéIyeztetett. Az átmeĺetí gondozásba vett gyermek teljes kdni
ellátásra jogosult.

4.3.L. Feladatai

- Segítséget nyújt - a Gyermekjóléti Központtalegyüttmfüĺidve _ a gyermek
családj ába ttjľténő visszatéréséhez.

- Az otthon hozzájźlrul az źúmeneti gondozásba vett gyeľmek testi, éľtelemi,
érzelmi és eľkĺjlcsi fejlődéséhez, jó|étéhez és a családban tĺirténő
nevelésének elősegítéséhez.

- S e gíts é get ny, uj t a v eszé|y eńetettsé g me ge lő zé s éhez, me gszitĺtetéséhez.
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4.3.2. A Gyeľmekek Atmeneti Otthonának munkatársai

1 ff szakmaivezeto
5 fo gyermekfeltigyelő (ebből l fü csecsemő- és kisgyeľmekgondozó)
1 fő családgondozó
1 fő nevelő
1 fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet

4.3.2.l.A Gyeľmekek Átmeneti otthona szakmai vezetőjének feladatai

- Felelős a Gyermekek Átmeneti otthona feladatainak zavartaLan e||átásáért a
tevékenys é g szakszerúsé gééľt.

- Irźnyítja, szervezi, felĺigyeli és ellenőrzi a Gyermekek Atmeneti otthonában
dolgozó gyeľmekfelügyelők, szakgondozók, szociális munkások,
gondozónők és technikai dolgozók tevékenységét.

. Gondoskodik a munkaľend elkészítéséľől, betartásźttől és a helyettesítések
megszervezésétőI.

- El|eĺł5rzi az elľendelt tulmunka szfüségességét és elvégzését.
- Javaslatot tesz a dolgozók szakmai tovźtbbképzésére és elősegíti annak

megvalósítását.
- A munktůtatői jogk<ir<ik közül a dolgozók vonatkozásában gyakoľolja a

szabadság, távollét engedé|yezésének jogköreit _ kivétel ez a|őI a ťlzętés
nélküli szabadság engedélyezése.

- Ellenőľzi és felügyeli a gyermekek napi és heti rendjének kialakítását.
- Szfüség szerint kapcsolatot tar:t a teriiletileg illetékes oktatási, nevelési és

képzó, valamint szociális intézmények és szeľve zetek v ezetőivel.
- Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakellátást nffitó intézményekkel és

más tĺáľsintézményekkel.
- az Intézményvezeto á|ta| átn:fuĺzott jogk<irben dĺlntést hoz a Gyermekek

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

- az Intézményvezető á|ta| źúĺvhźrott jogköľben egyiittmfüödési
megállapodást kĺjt az e||źtottald<al

- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak személyi, tárgyi
feltételęiľől.

- A đolgozók munkájfuő| minden évben írásbeli éľtékelést készít, melyet
ismeľtet az érintett munkatrírsakkal is.

- Évente legalább két alkalommal átfogó szakmai és statisztikai beszímolót
készít a hatályos jogszabályok, irányelvek és előírások szerint.

- EIIen&zí az intézmény és az otídolgozó munkataľsak vonatkozásátban a
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betaľtását.

- A kľízislakásokba való bekerülésľől döntő team munkájábarlrésztvesz.
- EIIátj a a l<rízislakálsok irányítását és szakmai feltigyeletét.
- Kijelölés alapjĺĺn elLźtja a szakmai teljesítésigazo|ást, saját szakmai egysége

tekintetébcn.
- Szakmai egységében engeďé|yezí a szabadságot, gondoskodik a

helyettesítésről.
- Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béľemelésével és

juta|mazásával kapcsolatos kérdésekben. Kezdem ény ezheti a hatáskĺjrébe
tartozó dolgozók kitĹintetését. ',i
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- Indokolt esetbęn javaslatot tesz az intézményvezetőnek az érintett
alkalmazottak fegyelmi felelőssé gľe vonása ügyében.

4.3.2.2. 
^ 

gyeľm ekfelĺĺ gyelő felad atai

- Munkáját jóvahagyott alapdokumenfumok és jogszabáIy a\apjan végzi az
Átmeneti otthon vezetőjének közvetlen irźnyításźtval.

- A gyermekfelügyelő felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális
fejlődésééľt. Törekednie kell a biztonságos, csaláđias légkciľ
megteremtésére, fenntaľtásĺĺra.

- A munkaideje alatt tĺjľtént eseményeket és észrevételęket az ügyeleti
naplóban is vezeti. Minden ügyeletes gyermekfelügyelőnek fudnia kell a
gyeľmekek taľtózkodási helyét, eltávozásuk és visszaérkezésfü időpontj át.

- Gondoskodik az otthonban lévő gyeľmekek szakszeru felügyeletéről,
goĺdoző, nevelő tevékenysé get v égez (étkeztetés' ruháj uk tisztźntartása,
takaĺítás).

- A gyeľmekek szociális helyzetét folyamatosan Íigyelemmel kíséri. A
gyermek panaszáú meghallgatja és orvosolja.

- A gyeľmekek egyéni igényeit ťrgyelembe véve szeľvezi napi élettiket, segíti
őket a tanulásban. Tiĺmogatja, fejleszti önállóságukat, ĺinismeretfüet,
érdeklődési k<jľĹiket.

- Felelős a gyeľmekek szabadidejének hasznos eltöltésééľt, ľésziikľe
progľamokat szervez. A nyari táborozásokon kíséľő és gyeľmekgondozói
feladatokat lát el.

- Gondoskodik ahtuírenďbetaľtásáról.
- Gondoskodik a gyeľmekekköziĺtézménybe történő eljutásaĺól, va|arrint az

otthonba töľténő visszaérkezéséről. Napkcizben a gyeľmekotthonban maradt
gyeľmekekkel szakszeriien foglalkozik.

- E|végzí a gyeľekek megbetegedésével, ápo|ásávaL és gyógyszerezésével
kapcsolatos teendőket.

- Rendkíviili esetben, az érvéĺyben lévő Szervezeti és Mrĺkc'désí SzabáLyzat,
valamint jogszabály a|apjźn befogadhat gyermeket, bekérheti a szülőktől a
szfüséges dokumentumokat. A felvételről haladéktalanul értesítenie kell a
Gyermekek Átmeneti otthonanak szakmai vezetőjét.

. Elősegíti a gyermek és a szülő kapcsolattaľtását.
- Baleset, ttĺz esetén éľtesíti a mentőket, ttizoltőkat, érkezéstikig megteszi a

szfüséges óvintézkedéseket, rendkívtili esemény történése esetén
haladéktalanul értesíti a Gyermekek Atmeneti otthonrának szakmai
vezetőjét, illetve a JSzSzGyK intézményv ezetőjét.

- Amennyiben a beosztása szerint éjszakás, éber tigyeletet lát e|, eLlenotzi a
bejátatikapuk, ablakok, iľodahelységzárását a szĹikséges éjszakai világítást,
vízcsapok zźrtságźÍ.

- A Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetőjének, illefue a JSzSzGyK
intézméĺyvezetőjének utasításaľa köteles rendkívĹili esetben munkakörén
kívül ęső feladatokat is ellátni a gyermekek ellátása érdekében.

- Továbbá:
- A helyiségek higiénés besorolásának megfeleloen végzi a napi, heti, havi

nagytakarítást, feľtőtleníté st.
- A gyermekek napirendjéhez igazodva végzi a tisztítási, takaľítási

múveleteket.
- Gondoskodik a gyermekek ľuháinak tisńźntartásźrő|.
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- Fertőtleníti a gyeľmekaszta|ok, mosdók, WC, szennyes- és szemetes
taľolókat.

- Minden nagýakaľítás alkalmával lemossa a mosható falrészeket, ajtőkat,
bútorokat, ablakokat.

- Betartja a HACCP kézikönyv előíľásait az éte|Iĺszo|gá|ásta, az éte|marudék
kezelésľe és mosogatásľa vonatk ozőan.

- Az előzetes és éves munka-alkalmassági vizsgálaton résztvesz.
. Betartja a munka- és hĺzvédelmi előíľásokat.
- A hasznáIatĺa kiadott eszkozokért, a leltarban lévő targyakért és

rendelteté s szęrĺĺ haszn á|atáért feleL.
- Je|zí a felszerelés vagy a takaľítóeszközĺjk töľését, meghibásodását, az

ezekből eredő balesetveszélý.

4.3.2.3. A csecs emő. és kis gyeľmeknevelő. gondozĺi feladatai

- Az egészséges kisgyeľmekek, csecsemők testi, lelki, mentális fejlődésének
elősegítése, az aktivitásuk, kreativitásuk fejlesztése szakmai ismeretei
segítségével.

- Szakszenĺen, a helyi progľamnak és módszeľtani útmutatókban foglaltaknak
me gfe le lő e n gonđozza' nevel i, fej l eszti a t ábízott kis gyeľmekeket.

- Abban az esetben, ha az otthonba fogyatékkal é1ő kisgyermek keľtil, a
szakembeľek által meghatlíľozott tevékenységeket v égzi a gyeľmekkel.

- Yezeti a gyeľmekekkel kapcsolatos dokumentációt. Éves munkaterv
készítésében és végrehajtásában aktívan részt v esz.

- A szĹilőkkel megfelelő kapcsolatot tart, és igyekszik a gyermek családba
töľténő visszahelyezését elősegíteni. Látogatási időben rendszeresen
besziĺmol a szülőknek a gyermekkel kapcsolatos eseményekľől.
Figyelemmel kíséri a gyeľmek elvitelét, megbeszélt időre való vissza
hozatalát.

. Tájékoztatja a közvetlen felettesét a szĹilői magatartásľól, esetleges
panaszról. - A gyeľmek betegségét je|zí az otthonvezetőjéĺek, megmutatja
a gyeľmeket az otthon orvosának, és követi az utasításait. Szfüség esetén
gondoskođik a gyerm ek, kőrhźľ;i elhelyezéséről.

. Munkáját a HACCP kézikönyvben rcgzitettek szeľint végzí, ügyel a
higiénés szabá|yok betaľtásiíra. A gyermekek játékait tisztźntartja, elhlárítja
a balesetveszéIyt.

4.3.2.4.A családgondozó feladatai

- Felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődésééľt. Munkáját
jóvĺĺhagyott alapdokumentumok alapjanvégzi, a Team és a szakmaivęzető
irźnyításávaL.

. Tclrekednie kell a biztonságos, családias légköľ megteľemtéséľe,
fenntartásaľa.

- Az ügyeleti naplóban a munkaideje a|att tĺirtént eseményeket és
észrevételeket vezeti. Ügyeleti idejében tudnia kell a gyeľmekek
1.artőzkođási helyét', eltávozásuk és visszatérésiik időpontj át.

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

- Yezeti a gyeľmekek zsebpénz, ľuha, tanszer nyilvántaľtó dokumentumait és
erről köteles elszámolni.

- Tartja a kapcsolatot az osztá|yfőnökĺikkel, óvónőkkel, a gyermek sztileivel,
illetvę ho zzáltarto zóival. {
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- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szeľvezi ĺapi életĹiket, segítr
őket a tanulásban.

- Támogatja, fejleszti önállóságukat, ĺinismerettiket, érdeklődési köriiket.
- Gondoskodik a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséről, ľésziikľe

programokat szervez.
- RendkívĹili esetben, az érvéĺyben lévő Szervezeti és Működési Szabźůyzat

szerint felvehet gyeľmeket, bekérheti a szülőktől a szĹikséges
đokumentumokat. A felvételľől és megbeszélésekľől éľtesítenie kell a
Gyermekek Átmeneti otthona szakmai vezetőjét.

. Segíti a szülő és gyeľmek köz<itti kapcsolattaľtást.
- A Gyermekjóléti Központ családgondozőjáva| és a szĹilővel kcjzösen

elkészíti a gondozási és nevelési tervet.
. A szerződés megszúnésekor írásban éľtesíti a szfüséges intézményeket.
- Baleset, ttiz esetén értesíti a mentőket, tlszo|tőkat' érkezésiikig megteszi a

sziikséges óvintézkedéseket és értesíti a Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai vezetőjét. Bĺĺľmilyen más rendkívüli esemény esetén szintén éľtesíti
a Gyeľmekek Átmeneti otthona szakmai vezetojét.

- A Gyermekek Átmeneti otthona szakmai vezetőjének utasításaľa kĺjteles
rendkíviili esetben munkakörén kívĹil eső feladatokat is ellátni a gyeľmekek
ellátása érdekében.

- Tartja a kapcsolatot az iLletékes Gyermekjóléti KozponttaVSzolgálattal és

más taľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkel és alapítvźnyokkal.
. Szponzorokat, tĺĺmogatókat keres, figyelemmel kíséri a pźl|yźzati kiíľásokat

é s amennyib en az íntézmény profilj áb a i 1l ő, e lké sz íti hozzá a pźiy źzatot.

4.3.2.5. A nevelő feladataĺ

- Felelős a gyerekek mentális, testi, szellemi, morális fejlődéséétt. Munkáját
jóváhagyott alapdokumentumok a|apján végzi, a Team és a szakmaí vezető
fuányitásáva|.

- Tĺjrekednie kell a biztonságos, családias légkör megteremtésére,
fenntaľtásaľa.

- Az ügyeleti naplóban a munkaideje alatt töľtént eseményeket és

észľevételeket vezeti. Ügyeleti idejében tudnia kell a gyermekek
tartőzkodźlsi helyét, eltávozásuk és visszatérésiik iđőpontját.

- A Gyeľmekek Átmeneti otthona mfüĺiđésével kapcsolatos akruális
információkat a naplóban rtigzíti.

- Yezetí a gyermekek zsebpéĺu, ľuha, tanszer nyilvántartó dokumenfumait és

enől köteles elszámolni.
- Tartja a kapcsolatot az osztźtlyfiőnĺikökkel, óvónőkkel, a gyeľmek szüleivel,

i l letve hozzźúarto zóival.
- A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve szervezi ĺapi életiiket, segíti

őkęt a tanulásban.
- Támogatja, fejleszti ĺinállóságukat, tinismeretiiket, érdeklődési körfüet.
- Gondoskodik a gyeľmekek szabadidejének hasznos ęltöltéséľől, résziikľe

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

kapcsolatos teendőket is elvégzi.
- Baleset, ttĺz esetén értesíti a mentőket, tiÍzoltókat, étkezésfüig megteszi a

szfüséges óvintézkedéseket és éľtesíti a Gyerĺnekek Atmeneti otthona
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- A Gyermekek Atmeneti otthona szakmai vezetójének utasításráľa kĺjteles
rendkíviili esetben munkaköľén kívül eső feladatokat is ellátni a gyeľmekek
e|Iźĺása érdekében.

- Taľtja a kapcsolatot az illetékes Gyermekjóléti Központta]/Szo1gźlatta| és
más taľsintézményekkel, valamint civil szervezetekkel és alapíwĺányokkal.

- Szponzorokat, támogatókat keľes, figyelemmel kíséri a ptiyźľ:ati kiíľásokat
ésamennyibenazintézméĺypľofiljábai11ő,elkészítihozzáapáIyźnatot.

4.3.3. A Gyermekek Átmeneti Otthona teamje

- A team tagjai: a sza|<rnai vezeto, a gyeľmekfelügyelők, a pszichológus, a
családgondoző és a nevelő.

- A team a szakmai vezeto tanácsadó testtilete.
. Ütoseit kéthetente vagy sziikség szerint tartja.
- A döntés előkészítésen kívĹilesetmegbeszéIo feladatot is ellát.

4.3.4. Kľízislakások
4.3.4.1.F'eladata

- Átmenetileg haj lékt aLannávált családok részéľe lakhatás biztosítása.
- Segítségnffitás az ott élő családok ľészére autonómiájuk, önmaguk irrĺnti

felelősségiik kialakításábaÍ|, a taľsadalmi beilleszkedésben, életkorukból,
szociális helyzetĹikből adódó hátranyaik csökkenté sében.

- Pľogramokkal és tanácsadással hozzáĄźru|ás a családok életviteli
nehézségeinek me go1đ ásźůloz.

- Segítségnffitás azon igényeik kialakulásában, hogy a kdzĺĺsségekben
munkát végezzenek és kcizösségtudafuk kialakulj on.

- Jogsegé|yszo|gá|at és pszichológiai tanácsadás mfüödtetése az ott é|ók
részére, szfüség szeľint, ingyenes foľmában.

4.3.4.2.Munkatáľs
- a Gyeľmekek Átmeneti otthonanak család gondozőja|átja e| a feladatot.
- Tevékenységét közvetlen felettesének, a Gyermekek Atmeneti otthona

szakmai v ezetój éĺek iľányításáv aL v é gzi.

4.4. Szocidlis Szoledltató és LELER-Proeram

Az egłség vezetését 1 fő íntézményvezető helyettes lútja el, aki egłben a LELEK-
Pr o gr am s zakmai v e zetőj e.

4.4.1'. }Já.zi Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés
4.4.1.1.Feladata

Házi segítségnyújtás:
olyan gondozási foľma, amelyben a jogosultnak saját lakóktimyezetében kell
az onáIIő életvitelének fenntaľtása éľdekében sztikségleteinek megfelelően
ellátást biztosítani.
Hazi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azo|<rő| a szemé|yekÍől, akik
otthonukban tinmaguk e||átásźra saját eľőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.
A házi segítségnýjtás igénybevételét megelőzően vizsgáIní kell külön
jogszabá|ybanmeghatźrozoÍtak szerint a gondozási szfüségletet. A szolgá|tatás
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iránti kéľelem alapjan a gonđozźtsi szfüséglet vizsgálata értékelő adat|ap

kittiltéséveltöľténik, melyet aszakmaívezętő és ahźniowos tölt ki.
A házi segítségnýjtást a szakvéleményben meghatéttozott napi gondozási
szĹikségletnek megfelelő időtaĺtamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyujtani.

Ttibbletfeladatként fođtász, pedilaĺľös, gyógymasszőľ és győgýomász
szolgźt\tatźtstbiztosítaze||átásbarĺrészesülőknek.

Iĺtkeztetés:
Napi egyszeri meleg ételt biztositása azo|rĺlak a keľĹileti lakosoknak, akík azt
életkoľuk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt ĺinmaguknak,
illefue önmaguknak és eltaĺottj aik részétę taľtósan, vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani.

A szociális étkeztetés biztosítása házhozszá|lítással, a nappali ellátást biztosító
intézményekben (Időskoruak ro.'uj uffielyben fogyasztással

iĺ
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illetve elvitellel töľténik. A hétvégi étkeztetés szintén kiszállítással ttinénik, a
nappali intézményekben pénteki elvitellel.

4.4.1.2.A Házĺ Segítségnyrijtás és Szocĺális étkeztetés munkatársai
Hazi segítsé gny uj tás :

1 fő szakmaivezeto
3 fő csopoľtvezető
19 fő szociális gondozó
3 fő szociális segítő
l fő gyógýomász
1 fő gyógymasszőr
1 fő gyógymasszőľ.gépkocsivezető
1 fő fodľász
l fő pedikiĺrös
3 fő adminisztrátot

Szociális étkeztetés:
l fő adminisńrźŃor

4.4.|.2.1. AIJ.áni Segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetőjének
feladatai

- Szervezi,kźtnyitja, e||enorzi,végzí ahazi segítségnyrijtás szakmai munkáját,
ezen belül:

a) fo gadj a a b eérkezo i gényeket, me gszeľve zi az e|Iátást,
b)u Intézményvezető áIta| átr:vhźzott jogkĺirben e|végzi az egyéni

gondozási szfüséglet felmérését,
c)az Intézményvezető áIta| źúrvhérzott jogköľben együttmfüödési

megállapodást köt az ellétottal<ka|',

d) be számolót ké szít az iĺtézmény'v ezetóĺ kere sztĹil a F enntaľtó t észér e,

e)szfüség esetén más típusú ellátást kezđeményłez,
f) egyiittmiĺktidik, kapcsolatot tart a terĹileten mfüödő egészségügyi

intézményekkel, civil szervezetekkel, az ellátást igénybe vęvők
hozzátartozóival.

- Fęlelős ahazi segítségnyújtás tcirvényes és teljes mfü<jdésééľt, a különböző
szo|gá|tatźĺsok j o gszabályban előíľt minősé gének binosításáért, fę|ę|ős az

Í:+UI
*"i

i*-:*Ĺ



áIta|a kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, a ľendelkezésére
bocsátott intézetí vagyonéľt, az ellátásban részesülők és a dolgozók
binoĺságáért,a jogszabáIyokésbelsőszabályzatokbetaľtásáéľt,
kö'teles törekednie azért, hogy a házi segítségnyrijtás színvonalának
emelésééľt minden lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák
feltáÍ ásaÍ ő1 é s kij avításĺíról,
képviseli az hazi segítségnyújtás e||átását és dolgozóit, a kĺilönbĺiző
értekezleteken, kiilső szeľveknél és fórumokon' ekészíti a dolgozók
munkaľendjét és munkaidő beosztásźú, a hazi segítségnýjtás valamennyi
dolgozój a tekintetében,
az íĺtézményvezeto utasításának megfelelően elkészíti a házi
segítségnyújtás éves munkapľograrrfiát,
belső továbbképzéseket szervez a szakmai dolgozók részére,
vezeti, vezettetí az e|őirt nyilvantartásokat, elkészíti az éves és soron kíviil
kéľt jelentéseket,
szervezi a dolgozók előzetes balesewédelmi és ĺĺzvédelmi oktatását,
folyamatosan figyelemmel kíséľi a biztonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkędést tesz, illetve kezďeményez,
jogosult javaslatot tenni a dolgozók jutalmazására,
gondoskodik az intézményi vagyon véđelméről, a betegek biztonságźrő|, az
ápolási és technikai munka feltételeiről, kĺizremiíködik a kaľbantaľtási
munkfü előkészítésében és szervezésében,
aláí1a a feIadatai ellátása soľiín keletkezett iratokat, hasznźija a szervezeti
egység nevét viselő bé|yegzót,
eL|enőrzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabáIyzatok ęlőírásainak
betaľtását, a szakdolgozók muĺkáját és etikai magataľtásźń, a dolgozók által
v ezetett dokumentáci ót, se gíti azok szaks zeru v ezetését,
a hází segítségnyújtás szakmai tevékenységéľől rendszeľesen beszáĺnoL az
intézményvezetőnek,
szervezi és levezeti ahźni segítségnffi tásban dolgozók munkaérteke z|eteít,
az intézmény Szakmai programja szerinti feladatok végľehajtásáért és
mfüödtetésééľt felelős fo|yanatgazda (az adott folyamat iľányítźsáért,
mfüödéséért felelős személy). Elsődlegesen felelős az adott folyamat
végľehajtásáért,irányításáért,mfü ödtetésééľt,
szervezi a személyi segítők képzését,
figyeli a pá|yźnati kiíľásokat, javaslatokat tesz a különböző páIyźzatokon
való ľészvételre és ktizremfüödik az elnyeľt pá|yázati progľamok szakmai
megvalósításźlban,
k<jteles az intézményvezető és az źůta|a megbízott szociális szo|gáItatő
kozponfuezető iránymutatása a|apjan kialakítani, mfüödtetni és fejlesaeni
az ę||átást, a hźní s e gítsé gnffi tás saj áto s s ágair a tekintettel,
kijelĺilés alapjan e||átja a szakmai teljesítésigazo|ást, saját szakmai egysége
tekintetében,
szakmai egységében engeďé|yezi a szabadságot, gondoskodik a
helyettesítésről.
javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béremelésével és
juta|mazásával kapcsolatos kérdésekben' Kezdeményezľreti a hatásköľébe
tartoző dolgozók kitiintetését,
indokolt esetben javaslatot tesz az íntézményvezetőnek az érintett
a|ka|mazottak fe gyelmi fel el ő s s é gľe vonás a ü gyéb en.
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4.4.|.2.2. A csopoľtvezető fe|adatai

. Felelős a gonďozźlsi csoport z<jkkenőmentes mfüĺjdéséért, a gondozási
munka magas színv onaláért.

- Szęrvezi és iranyítja a terülęten folyó szakmai munkát, ellátja a szervezési,
vezetési feladatokat, a szakmai munka koordinációját.

- Hetente két alkalommal, illetve sztikség szerint folytat munka megbeszélést
ahźni segítségnffitásban dolgozó munkataľsakkal és munkájukat az ellźtott
lakásfur folyarnaĺ.tlsaĺr, szurtipróba szcriięrr elleniĺrzi' rrrelyről írásos
feljegyzést készít.

- Segítséget ny'ujt a gondozónőn keresztĹil az ellátottak mindennapi
életvitelében, hivatalos ügyeik intézésében.

- Tájékoztatja az e||átottat a lehetséges ellátási foľmĺĺkľól, helyszíni
kĺirnyezettanulmányt, szociális anamnézist készit az eL|átotttól, melyben
folyamatosan vezeti az e||źttott állapotában bekövetkezett változásokat.

- Gondoskodik a téľítési díjak beszedéséről és azok befizetéséről.
- Hivatali titokként kezeli a rźtbizott, illetve fudomásara jutott adatokat és

infoľmációkat, annak közlését csak hivatalos úton keresztiil végzí a hatályos
j o gszabá|yi előírások betartásával.

- Folyamatosan frgyelemmel kíséri a jogszabá|yváItozásokat, azokat
elsaj źľ:ítj a és a|ka|mazza.

- Elkészítiahazi segítségnyújtással kapcsolatos kimutatásokat, statisztikfüat.
- Köteles ľészt venni a vezetői értekez|eteken, az esetleges nehézségekľől

kĺiteleshaladéktalanu|tájékoztatĺifelettesét.
- Figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerĹilő alapellátási igényeket,

javaslatot tesz új szolgáltatások l<taLakitására, illetve a meglévő
szolgáItatźtsok b ővíté s éľe.

- Az ellátottak éľdekében a szakmai vęzető és a csoportlĺezetok kapcsolatot
tartanak akőrhéľ;í szociáIis nővéľekkel (Péterfff Sĺĺndor utcaikőrhźľ,' OBSI,
Pszichiátriai Klinika) valamint a fentieken tű| az ellátásra szorulót keze|ő
báľmelyik kőrhźn vagy személyes gonđoskodást nyujtó szociális iĺtézmény
munkatĺĺrsával.

4.4.1.2.3. A házi segítségnyújtást v égző munkatáľsak feladatai

Ahďzí segítségnyÍjtás tevékenységei szociális segítés és szociális gondozás
körében elv égzett résztevékenységekre oszthatók.

Szociális segítés keretében végzett feladatok
- a lakókomyezeti higiénia megtartásában való kĺizremfüödés,
- aháztartási tevékenységben való kdzľeműködés,
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásanak megelőzésében, és a

ki alakult v észhe|y zet elháľítás ában,
- szfüség esetén a bentlakásos intézménybe töľténő beköltĺizés segítése.

Szociális gondozás keretében v égzett feladatok
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása

(mentális tiĺmogatás, éľdekvédelem, szociális ügyintézés),
- a személyi higiénia meglartásábarĺ való közremfü<jdés kĺirében

felmerülő gondozási és ápolási feladatok,
- oľVos által elrendelt terápiak betartása, győgyszerezés.

A szociális segítők és szociális gondozók mindennapos feladata az e||átottak
megfigyelése) az észlelt változások jelentése szőbarl és írásban, valamint a
gondozási dokumentáció vezetése.
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4.4.|,.2.4. Az adminĺsztrátor feladatai

. Vezeti a házi gondozás és a szociális étkeztetéshez kapcsolóđó cisszes
kimutatást, dokumentációt.

- A változás jelentés flizetben, illetve a szátmítőgépes pľogľambaĺ rogzití az
ellátott adatait, e|Ieĺőrzi a töľvényben meghatározoÍt nyomtatványok
meglétét, az el|źtott papír alapú anyagźú, gépi rogzítés után szignőjáxa| Iźftja
el, majd továbbítja a szakmai vezetó részére.

- Az étkezésben éslvagy h, zi segítségnyújtásban részesülő ellátottakĺól
nyilvĺĺntaľt ást v ezet.

- Naprakészeĺvezeti, nyomon kĺiveti az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
- A téľítési díjak, a látogatási számok illetve a gondozási órfü név szerinti

nyilvĺántaľt ása számitőgépen történik, melyet az adminisztrátor végez.
- Naponta rogzítĺ a gondozőnők látogatási szźtmźú és a gondozásľa fordított

iđőt, melyről hó végén kimutatást készít felettese tészére, ez a kimutatás az
állami normatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a megadott
időpontban köteles elkészíteni.

- A gondozőnők általbeszedett étkezési és gondozási téľítési ďíjakat rĺigzíti és
az Intézmény szźrriájára ťlzeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő
naplójában aláirásźxa| igazo|ja, a naplóban felvezetésre kerĹil a szźlrľ.Ja
száĺna, összege és az źttvétel időpontja' az áŤłevő aIźirása.

- Adatokat továbbít a Gazdasági Szervezet részére.
- A sziím|źkat,kiadja a gonđozási csoportvezetők részére.
- Elkészíti a statisztikfüat.
- Az étkezéssel kapcsolatos nyilvĺántaľtásokat napľakészen vezeti.

Az étkezési napok szźlmérőI hó végén kimutatást készít (hétfotől - péntekig,
illetve hétvégi étkezési napok száma megbontásban) a szakmai vezetó
tészére, ez a |<lmutatás az állami normatíva igénylésének alapja, melyet
negyedéve nte, a megadott időpontban, ö sszesítve kĺjteles elkészíteni.

- A gondozónők áIta| beszedętt étkęzési térítési díjakat, könyvelés utźn az
|ĺtézmény szátiájźra ťlzeti be. A téľítési díj ź.ŕvéteIét a gondozónő
naplójában a|áításź.ľal^ igazo|ja, a naplóban felvezetésre keľül a szálm|a
száĺna, <lsszege és az áwétel időpontja, az áBłevő a|źńrása.

- Az adminisztrátoľ havonta kimutatást készít a be nem ťlzetett térítési
díjakról és intézkedik az elmaľadt térítési díjak beszedéséről, valamint
ajźnlott levélben, vagy postakönyvben dokumentálva felszólítja az e||ätotat
a téľítési díj rendezéséľe.

. Továbbítja a szakmai vezeto fe|é, a hátralékosok névsoľát, illetve a hátralék
összegét.

4.4.2. Nappali Ellátás

4.4.2.1. F'eladata' célja

Az Idősek nappali ellátása elsősoľban a saját otthonukban élő, 18. életévfüet
betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, <lnmaguk e||źltásźra részben képes személyek tészére
biztosít lehetőséget a napkĺizbeĺi tartőzkodásra, táľsas kapcsolatokľa, valamint
az alapv ető higiéniai sziikségletek kielégítésére. ĺ|
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Az e||átást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapofuknak
megfelelő napi életľitmust bizosító szolgáltatást nýjt, a helyi igényeknek
megfelelő kĺizĺisségi pľogľamot szervez.
CéIja, hogy az igénybe vevők a biĺosított szolgá|tatźlsok és programok által
elkeľüljék az elmagźnyosodással, tétlenséggel egyiitt jĺáľó káros hatásokat,
taľsas kapcsolataik bővüljenek, mentális, higiénés sziikségleteik kielégítésľe
kerüljenek.

Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősoľban a saját otthonukban é|ő, affi
életévfüet betöltött szenvedélybetegek tészére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartőzkođásľa, tĺĺĺsas kapcsolatokľa, valamint az alapvetó higiéniai
szfüségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napkĺizbeni étkeztetését.
Az önkéntességre és a speciális segítő programokĺa épülve biztosítja az ellátěst
igénybe vevők igényei alapjźn a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztatő'
kulturális, szabadidős pľogramok szervezését, lebonyolítását.
Célja, hogy a szervezett programok által elősegítse az ellátást igénybe vevő
rehabilitáci őjźt, a taľsadalomba, korábbi ktlzösségébe való visszailleszkedését,
valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.
A progľamok révén aĺra tcjľekszeĺek, hogy a fi'iggőségi pľoblémával kiizdő
személyeket osztoĺozzék az é|etmőd-vźitonatásra és segítsék őket a visszaesés
megelőzésében.

ffi
Fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban éIő''if#

életévfüet betöltött, önkiszolgálásra ľészben képes vagy önellátásľa nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek tészére biztosít
lehetőséget a napközberu turtőzkodásra, tarsas kapcsolatokľa, valamint az
alapvető higiéniai sziikségleteik kietrégítéséľe, továbbá igény szerint
megszerve zi az eLlátottak napközbeni étkęztetését.
Az el|átást igényte vevők részéte szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életľitmust biztosítő szo|gá|tatást nyrijt, a helyi igényeknek
megfelelő közösségi programot szer\Iez.
A fentieken kí\,iil az ellátást igénybe vevők szźlmfua egyéni fej|esztó
pľo gľamokľa épülő gyó gypedagó giai fo glalkoztat ást szew ez.
Cél a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A pľogľamokat
igyekeznek oly módon kialakítani, hogy az ellátottak jőI érezzék magukat,
lehetőségfü legyen a fejlődésre.

4.4.2.2.A Nappali Ellátás munkatáľsai

1 fő szakmaivezető
7 fő klub koordinátor
7 fő takarítő
13 fő szociális gondozó
I fő terápiás munkataľs
2 fő terápíás segítői
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4.4.2.2.|'. A Nappali Ellátás szakmai vezetőjének feladatai

- A szakmai vezető feLadata, hogy a jogszabályoknak és a szakmai
előírásoknak megfelelő módon irányítsa és koorđiná|ja a Nappali elIátás
szakmai egységhez tartoző telephelyek munkáj át

- Felelős a szak<ĺĺai egység mfüödésééľt, a feladatok zavarta|arl e||átásáért, a
tevékenysé g szakszerusé géért.

- Gonđoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek határozatainak
végrehajtásaró1.

- Az Irftézményvezetó áIta| átrvházott jogk<irben e|Iźtja az íntézméĺy
képviseletét.

- az Intézményvezető ź/rtal átruhźnott jogkdľben együttmiĺködési
megállapodást köt az ellátottakkal.

- Ellátja a szakmai egység képviseletét, amely jogkörét esetenként, vagy
egyesügycsopoľtokanézveazegységmunkatarsairuátrvházhatja.

- Yezeti' vezet1eti az e|őírt nyilvántartásokat, elkészíti az éves és soron kívĹil
kéľt jelentéseket.

- Szakmai segítséget nyújt a klub koordinátorok illetve sziikség szerint a többi
munkavál I a|ő számźlr a.

. A dolgozók munkájáÍć,I minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet
ismeľtet az érintett munkatiíľsakkal is.

. Évente legalább két alkalomma| átfogő szakmai és statisztikai beszámolót
készít a külön meghatźĺozott irányelvek és előíľások szeľint.

. Elkészíti a szak'nai egységben dolgozó munkatĺírsak továbbképzési tervét,
nyomon kĺjveti annak megvalósulását.

. Összeál|itja az áLlraĺĺĺi noľmatíva igényléséhez szfü séges dokumentációt.
- Irĺĺnyítja, szervezi és ellenőrzi a klub kooľdinátorok munkáját.
- Elkészíti ahźnirenďet és a dolgozók munkaköri leírását.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldástĺnak személyi, targyi

feltételeiľől, szfüség szerint külső szerv vagy személy közreműködését kéri.
Esetelemzéseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.

. Meghattrozza az irźnyítása alá i'artoző dolgozók munkaidejét, feladatköľét,
a munkáltatói jogköľök közül a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadság, távollét engedé|yezésének (kivétel ez a|őI a ťlzetés nélküli
szabadságengedé|yezése),belsőhelyettesítésszabáIyozásanak jogköreit.

- E||enórzi a szakmai egység és az ott đolgozó munkataľsak vonatkozásźtban a
munkavédelmĹ és ttĺzvédelmi szabályok betartását, folyamatosan
ťrgyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt
esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez.

- Az intézmény Szakmai programja szeľinti feladatok végľehajtásáért és
mfüĺidtetésééľt felelős folyarĺatgazďa (az adott folyaĺnat irźnyitásáétt,
mfüödéséért felelős személy). Elsődlegesen felelős az adoÍt folyamat
végľehajtásáért,irźnyítźsáért,mfü ĺ jdtetéséért.

- Kezdeményezheti új munkakör létesítését egyes szakproblémfü
megoldásara (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).

- Figyeli a pá|yźaati kiíľásokat, javaslatokat tesz a különbciző pá|yźzatokon
való részvételľe és kĺizremfüödik az elnyeľt páLyázati pľogľamok szakmai
megvalósításában.

- Részt vesz szociális akciók szewezésében, lebonyolításában.
- A kezelésében lévő készletekért, tárgyi eszkĺizökéľt leltĺáľhiany esetén teljes

arryagi felelősségge| tartozik, feliigyeli, e|Ienórzi az iĺtézmény eszktizeinek
|ę|tfuozását, selejtezését. /í
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Kijelölés alapjtn e|Iatja a szak'Írrai teljesítésigazolást' saját szakmai egysége
tekintetében.
Szakmai egységében engedéIyezi a szabadságot, gondoskodik a
helyettesítésről.
Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béľemelésével és
jutalmazasával kapcsolatos kéľdésekben. Kezdeményezheti a hatásköľébe
tartoző dol gozók kitiintetését.
Indokolt esetben javaslatot tesz aZ intézményvezetőnek az éľintett
a|ka|mazoÍtakfegyelmifelelősségrevonásaügyében.

4.4.2.2.2. A klub koordinátorok feladatai

- Elkészíti adolgozők munkaľendjét és munkaidő beosztásźt.
- Vezeti az e|óirt nyilvríntaľtásokat. Elkészíti az éves és soron kívül kért

j elentéseket, kimutatásokat.
- Elkészíti minden hónap 25-ig a következő hónap foglalkoáatási tervét és

azt aNappali Ellátás szakmai egység vezetójének továbbítja'
- Betaľtja és betaľtatja az időskoruak klubjanak hazirendjét. Ellenőrzi és

betartja/betartatjaa vonatkoző jogszabá|yok és belső szabá|yzatokelőírásait.
- Ellenőrzi és biztosítja a szakmai és technikai munkafolyamatok

szakszertĺségét és higiénés szabályok betaľtását.
- Képviseli a klub dolgozóit a kiilĺjnbĺjző értękez|eteken és fórumokon.
. Rendszeľosen ellenőrzi a szakdolgozók és kisegítő szeméIyzet munkáját és

etikai magatartésát.
- Belső továbbképzéseket szervez mind a szalanai, mind a technikai đolgozók

szźtmára.
- Ellenőrzi a goĺdozók által vezetett dokumentációt. Segíti azok szakszerll

vezetését.
- Gondoskodik a vagyon védelméről, a szo|gźůtatźst igénybe vevők

biztonságaról.
- Ktizremfüödik a karbantaľtási munkĺĺk előkészítésében és szervezésében.
. Felelős az á|ta|a kiadott intézkedések, utasítások helyességéért, az

ellenőrzés e|végzéséért, a szfüséges intézkedések megtételéén, illetve
intézkedések kezdeményezéséért, a mulasztók felelősségľe vonásáéľt a
munkáltató felé.

- Köteles törekedni aľra, hogy a goĺđozási munka színvonalának emelésééľt
minden lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák
feltárásaról és kij avításaľól.

- Felelős a ľendelkezésére bocsátott intézményi vagyonéľt, a szolgáltatást
igénybe vevők és dolgozók biztonságźÉrt, a jogszabályok és belső
szab á|y zatok betaľtás áéľt.

- Köteles a szakmai vezetó iránymutatasa alapján kialakítani, műköđtetni és

fejleszteni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőľzés
rendszerét a klub saj átosságaira tekintettel.

- Anyagi, erkölcsi és fegyelmi felelősség teľheli a vezetése alatt álló k]ub
színvonalas szakmai munkáj áét.

- Gondoskodik az é|e|em időben történő megrendeléséről.
- Yezetilvezetteti és ellenőrzi az étkezésre és a nappali ellátásra vonatkozó

igénybevételi,- látogatási,- és eseménynaplót.
- Az étkeńetés során felügyeli az éIelem maľadéktalan kiosńását és a

higiéniai előíľások b etartźsát.
- Felelős a HACCP _ben meshatźtrozoÍt előírások betartásáért.
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- Gondoskodik a kozintézmény szolgáitatásait személyesen átmenetileg
igénybe venni képtelen személyek ebédjének otthonukba szźů|ításźtrőI
(maximum zhétíg).

- Gondoskodik az étkezési és téľítési díjak beszedéséről és azok beťlzetéséről
a JSzSzGyKszámlájára.

- Koordinálja a gondozottak részére biztosított foglalkozásokat.
- Segítséget nyújt a gondozottak életvitelében, tigyeinek intézésében.
- Szolgá|ati titokként kezeli a rábizott, illetve tudomásiĺľa jutott adatokat és

információkat, annak közlését csak hivatalos úton keresfĹil, a hatályos
jo gszabá|yi előírások betartásával v égzi.

- Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételęit.
- Felelős a munkaľend, a munkafegyelem, abjz- és munkavédelmi szabályok

betaľtásáétt és betaľtatásáért.

4.4.2.2.3. A teľápiás munkatáľs feladatai
(fogyatékosok nappali ellátása)

- Pedagógiai munkájával kapcsolatos kéľdésekben javaslatokat tehet, illetve
új ötletekkel és javaslatokkal élhet.

- Felettese távollétében dönthet a gondozottakat érintő pedagógiai
vonatkozású esetękben.

- Javaslatokat tehet a gondozottak napiľendjét és fogla|koztatását (egyéni és
csoportos) illetően.

- Sziikség esetén, aktrrális pľoblémĺík felmerĹilésekor eltérhet a napirendtől, és
a gondozottak javára dĺĺnthet oktatási és nevelési kérdésekben.

- Az ellátott állapotanak figyelembe vételével kĺjteles gondoskodni annak
íntézménybevalóbejutásaról,illetvehazajutásáĺő|.

- Felel:
- artlbízottak éľtelmi fejlődésééľt'
- a rábízottak érzelmi fejlődéséért'
- arábízott tarsadalmi tulajđonért,
- aHźuírend betaľtásáért és betartatásáért,
- az értelmi fogyatékos fiatalok hasznos szabadidő eltöltéséért, és annak

megszervezéséért.
- Szakmai segítséget nffit munkatĺíľsaínak az értelmi fogyatékosokkal való

bĺánásmóđot tekintően, a napi tennivalókkal kapcsolatban.
- Iľányítja a munka- és szabadidős programokat azintézmény minden fiata|ját

bevonva a munkába.
- Pedagógiai megbeszéléseket javasol aktuális témfü esetén.
- Aktívan résztvesz a progľamterv összeál|ításźLbaÍI, és végrehajtásában.
- Figyelemmel kíséri a fogyatékos fiatalok állapotváltozását (fej|ődés, vagy

hanyatlás), s ľendszeresen éľtékeli azt. A tapasztaltakĺól feljegyzést készít,
amit az ellátottak arryagtlban rogzít. Tapaszta|atait, észľevételeit a
felettesével megbeszéli.

- Tartja a kapcsolatot ahozzźiaľtozókkal.
- Szfüség esetén k&i az orvos segítségét is.
- Munkaideje alatt a rábizott gondozottakat nem hagyhatja el. A csoportból

csak a klub koordinátor engedélyével, és megfelelő felnőtt biztosításával ,ĺ
maradhat távol. c,|/ ,ł" ji,i
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- Az ellátottakat csak úgy viheti |<ĺ az iĺtézményből, ha mellettfü a kint
tartőzkodás ideje alattlega|źbb két fő kísérő van jelen.

4.4.2.2.4. A teľápiás segítő feladatai
(szenvedélybetegek nappali ellátása)

- Aktívan tészt vesz a klub programjainak osszeállításában és
lebonyolításában.

. olyan programok szervezését kezdeményezi,me|y a klubtagok éľdeklődését
felkelti.

- Közľeműködik az éves gondozásiterv elkészítésében.
. Ellátja a sziikséges adminisztrációs tevékenységeket.
- Segítséget nyujt a gondozottak életvitelében, hivatalos ügyeinek

intézésében.
- Folyamatosan figyelemmel kíséľi a klubtagok egészségi és pszichés

źl|Iapotát és kapcsolatot taľt haziorvosukkal, az esetleges változásokľól
táj ékoztatj a felettesét.

- SzĹikség szerint az egészségiigyi alapellátáshoz és a szakelIátásokhoz való
hozzájutés segítése.

- Az ellátottak munkaképes állapotanak felmérése, munkavégzés
lehetőségének szeĺvezése a munkához va|ő hozzźĄutás segítése, rendszeres
kapcsolattaľtás a munkaügyi szervekkel további elszegényedésfü
me gáIlítása érdekéb en.

- A szociális, gyeľmekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamirrt a
foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről,
információnffi tás,hozzźlltáshozva|ősegítségadás.

- A szabadiđo szervezett eltöltésének segítése, információnyrijtás, tanácsadás.
- Csoportos illetve egyéni tenípiás beszélgetések kezdeményezése, vezetése.
- Problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatěrozásĺĺnak

segítése, a váItoztatásra motivá|ő tényezok feltaľása, a betegség jaľulékos
áľtalmainak, kĺíľos következményeinek csökkentése, egyéni esetkezelés

- Az önellátásľa való képesség javítása és fenntaľtása.
- Élet,,itellel kapcsolatos trénin gek szerv ezése vagy közvetítése.
- Életvitelľe vonatkozőtanácsadás,éIetllezetés segítése, készségfejlesztés.
- Speciális önszeľveződő csopoľtok támogatása, műkĺjdésének, szervezésének

segítése.
- Sztikség szerint az e||átott családjával és természetes támogatóľendszereivel

való munka.
- Az ellátott személyes céljaiľa és egyéni sziikségleteL<re a|apozva az el|źtottal

k<jzĺisen gondozási tervet készít, ami a|apjźn a további teendőket
meghatérozztů<.

4.4.2.2.5. A gondozási tevékenységet v égző munkatáľsak feladatai

- Felelős az idősek klubja hĺĺziľendjének betartásáért, a klub
vagyontargyainak megóvásáért, a leltźtr hianytalans ágáért.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a klubtagok egészségi és pszichés
áILapotát és kapcsolatot tart hiíziorvosukkal' az esetleges változásokĺól
táj ékoztatj a felettesét.

- Aktívan részt vesz a klub progľamjainak ĺjsszęállításában és

lebonyolításában. olyan progľamok szewezését kezdeményezi, me|y a
klubtagok érdeklődését felkelti.

f^Q
66



Közľemfüö dik az éves gondo zási terv elkészítésében.
Ellátj a a szfü séges adminisztľációs tevékenységeket.
Figyelemmel kíséľi az idősek klubja szolgźitatőtsait személyesen átmenetileg
igénybe venni képtelen klubtagok egészségi źilapotźú, szfüség esetén
gondoskodik ebédjének otthonukba szźĺ||itásańl (maximum 2 hétig),
sztikség esetén aházi segítségnýjtásban dolgozók segítségét kéri.
Segítséget nyujt a gondozottak életvitelében, hivatalos iigyeinek
intézésében.

- A klubtag fiirdésekoľ felügyeletet biztosít, hallótávolságon belül
tartózkodik, sziikség esetén segít.

- Szolgéiati titokként kezeli a tábízoĹt, illetve tudomásiĺra jutott adatokat és
információkat' aĺnak kĺizlését csak hivatalos úton keresztiil. a hatályos
j o gszabályi előírások betartásáv a| v égzi.

- Részt vesz a feladatkĺjréből eredő éľtekezleteken.
- A technikai feladatokat ellátó dolgozó szabadsźąa. betegsége esetén köteles

a takaľítási és ebéd kiosztással, mosogatással kapcsolatos feladatokat ellátni.
- Továbbképzéseken kötelezően részt vesz
- Elvégzíazokat a feladatokat, amivel vezetőjemegbízza,

4.4.2.2.6. Technikai dolgozó feladatai

- A helyiségek higiénés besorolásának megfelelően végzi a napi, heti, havi
nagytakarítást, feľtőtlenítést.

- Az idősek napiľendjéhezígazodvavégzi atisztítási, takaľítási műveletęket.
- Szfüség szerint gonđoskodik a gondozottak ruháinak tisztántartásźről.
- Fertőtleniti az asńa|okat, mosdókat, wc-t, szennyes- és szemetes tráľolókat.
- Minden nagytakaĺítás alkalmával lemossa a mosható falrészeket, ajtőkat,

bútorokat, ablakokat.
- Betaľtja a HACCP kézikönyv előíľásait az étęll<lszolgáIásra, az éte|maradék

kezelésre és mosogatásra vonatk ozőarl.
- Az előzetes és éves munka.alkalmassági vizsgálaton résztvesz.
- Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat.
- A hasznáIatra kiadott eszközokért, a leltaľban

rendelteté s szerĺĺ haszn á|atáért fe|eL.
- JeIzi a felszerelés vagy a takaitőeszközök töľését,

ezekb(5| eredő balesefu eszélvt.

lévő tźrgyakért és

meghibásođását, az

4.4.3. Időskorúak Atmeneti otthona
4. 4.3.1.Eziis tfenyő G ondozőház

4.4.3.L.1. Feladata

Kőrházi ápolást nem, de taľtós felügyeletet és gondozást igénylő, illetve
Wízishe|yzetbe keľĹilt időseknek meghatarozottíď&e bentlakást, és teljes k<irĺi
ellátást biaosít. Segítséget nffit a keľületben élő csďádoknak, hogy idős
hozzźltartozójuk clhclyezését biĺosítani fudják nyaľalás, vagy betegség esetén,
valamint rokkantnyugdíjas rászorulóknak is ellátást bizosítunk
intézményiinkben.
A Gondozóház ,,B,, épületében a berendezés szanatórium jellegű, két és három
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Az ,,A,, épületben kőrhazi ágyakon fogadja azon rászorulókat, akiknek ezt
egészségi állapota indokolttá teszi, valamint kialakításra keľült egy 1 ágyas
elkül<jnítő, a Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak me gfelelően.

4.4.3.1.2. Az Időskorrĺak Átmeneti otthonának munkatáľsai

1 fő szakmaivęzętó
I fő vezeto ápoló
1 fő szociál i#,ffiffffimunkatĺĺľs
11,5 fő ápoló gondozó
2 fő takarítő
1 fő mosónő

4.4.3.1.2.1.Az ldőskoľúak Átmenetĺ otthona szakm a i v ezetőjének feladatai

- az Idősek Átmeneti otthonában dolgozók munkájának futnyítźsa,
ellenőrzése,

- az intézményi ellátás igénytevételének lebonyolítása,
- az Intézményvezetó á|ta| atnlhźyott jogkörben az egyéni gondozási

szfüséglet felmérése,
- az intézményvezeto áIta| átnhazott jogktirben együttmfüĺidési

megállapodás kötése az ellátottakkal,
- az egyes ellátások kĺjzĺjtti koordináció biztosítása,
. beszámoló készítése az intézményvezetoĺkeľesztĹil a Fenntaľtó részére,
- szükség esetén más típusú ellátás kezđeményezése, intézményekkel, civil

szervezetekkel,azęI|átástigénybevevőkhozzátartozóival,
- felelős a szeÍvezeti egység tĺirvényes és teljes működésééľt, a ktilönbĺiző

szolgétltatźtsok jogszabályban előíľt minőségének biztosításáéľt, felelős az
áIta|a kiadott intézkedések, utasítások helyességééľt, a rendelkezésére
bocsátott intézeti vagyonéľt, az ellátottak és dolgozók binonságźlért, a
jogszabáiyokésbelsőszabźiyzatokbetartásáéľt.

- felelős azért, hogy a szociális munka színvonalának emeléséért minden
lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltaÍásĺáÍól és
kijavításaľól.

- képviseli a szewezeti egység és dolgozóit a ktilönbozo értekezleteken, ktilső
szerveknél és fórumokon.

- fuźnyítja és ellenőľzi ahozzá beosztott munkatársakat, elkészĺti a dolgozók
munkarendjét és munkaidő beosztását, rendelkezési jogkcire van az
irźtnyítása alatt áLIő valamennyi dolgozója és technikai dolgozója
tekintetében.

- az intézsĺlényvezeto utasításának megfelelően elkészíti az Idősek Átmeneti
otthona éves munkaptogtarĺýét, belső továbbképzéseket szervez mind a
szakmai, mind a technikai dolgozók részére.

- vezetí, vezettęti az e|oírt nyilvántaľtásokat, elkészíti az éves és soron kívĹil
kéľt jelentéseket.

- folyamatosan figyelemmel kíséri a binonságos munkavégzés feltételeit és
indokolt esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez.

- jogosult javaslatot tenni térítési díjcsökkentésre, a dolgozók többlet
j avadalma zásźr a, juta|mazásźr a.

- gondoskodik a térítési díjak beszedéséről, aZ intézményi vagyon
védelméről, a szolgźltatást igénybe vevők binonságáről, a gondozási és
technikai munka feltétęleiről, kcjzľemfüĺjdik a kaĺbantartási munkák
előkészítésében és szervezésében.
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- aláíqa a feladatai e||átása soľĺán keletkezett iratokat, haszná|ja az szervezeti
egység nevét viselő béLyegzőt,

- ellenőrzi a vonatkoző jogszabályok és belső szabélyzatok előírásainak
betartását, a szakdolgozók és kisegítő szemé|yzet munkáját és etikai
magatartásźú, a munkataľsak által vezetett dokumentációt, segíti azok
szakszerí vezetését.

- a szer\Iezeti egység szakmai tevékenységéľő| ľendszeľesen beszámo| az
intézméĺyvezetónek.

- szervezi és vezeti az Idősek Atmeneti otthona munkaértekezleteit,
esetmegbeszéléseit.

- felelős az intézmény Szakmai programja szerinti feladatok végľehajtásáéĺt
és működtetésééľt. Elsődlegesen felelős az adott folyamat végrehajtásáért,
fu ány ításáéľt, mfü ö dte tésé ért.

. figyeli a pźiyźzati kiírásokat, javaslatokat tesz a különböző páIyźnatokon
va|ő részvételre és közľemfüĺjđik az elnyert páIyźnati pľogramok szakmai
megvalósításában.

- kijelölés a|apjźn e||źija a szakmai teljesítésigazo|ást, saját szakmai egysége
tekintetében.

- szakmai egységében engedélyezi a szabađságot, gondoskodik a
helyettesítésrő1.

- javaslatot tęsz a szakmai egységében dolgozók béremelésével és
juta|mazásával kapcsolatos kérdésekben. Kezdem ény ezheti a hatásköľébe
tartoző dol gozók kitiintetését.

- indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetoĺek az éľintett
a|ka|mazotĺak fe gye lmi fel el ő s s é gre vonása ügyéb en.

4.4.3.|.2.2. A v ezető ápoló feladatai

- az Idősek Átmeneti otthonában do\goző ápolók, gondozók munkájĺĺnak
irányítása, ellenőrzése,

- Irźnyítja és ellenőrzi ahozzá beosztott munkataľsakat, elkészíti a dolgozók
munkaľendjét és munkaidő beosztását. E||átja a munkaköréhez kapcsolódó
adminisztrációs tevékenységeket.

- Felelős az IAo színvonalas ápolási és gondozási feladatok ellĺĺtásáért.
Kĺjteles fe|adatźú tlgy végeznt, hogy az intézményben lakó ellátottak minél
nagyobb szźtmban vegyék igénybe a szo|gá|tatást, a bentlakás időtartama
alatt az ott töltött időt hasznosnak, kellemesnek érezzék.

- Aktívan részt vesz az intézmény pľogľamjainak összeállításában és
lebonyolításában.

- Az Intézményvezetó á|ta| átrvhźnott jogköľben elkészíti az egyéni
gondozási szĹikséglet felméréseket.

- Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és megvalósításában.
- Segíti az e||átott kapcsolattaľtásat csaláđjával és kömyezetével.
- Beköltcizéskor a szolgéůtatást igénybe vevőkľől ápolásĹgondozási tervet

készít, a benntaľtózkodási idő alatt vezetett ápolásĹgondozási
dokumentációt ellenőrzi.

- Az intézsnéĺy źůta| k<jtelezően biztosított gyógyszerekkel és
gyógyszeľkészlettel kapcsolatos adminisztráciőt pontosan vezeti, a
hianyo s s ágokért anyagi felelő s s é g gel tarto zik.

- Gondoskodik a gyógyszerek beszeruésétol', tartja a kapcsolatot a
győgyszertána|.

- Felelős az e||átottak egészségügyi e||źtásáért, részt vesz az orvosi viziten. la
o,.?,ł
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- Szfüség esetén orvost hív, az orvos ľenđelésén részt vesz, dokumentálja és
táj ékoztatj a fel ette sét.

- A kontroll vizsgálatok időpontját figyelemmel kíséri, megszervezi a
szakľendelésre tĺiľténő szá||ítást, a kőrhazí ellátást.

- A szolgáltatást igénybe vevő kőrhźzba keriilése esetén _ ha nincs
eszméletlen állapotban _ éľtékeiről két tanú jelenlétében leltáľt készít.

. Halálesetné| az ügyeletet éľtesíti, az elhunýat ellź./rja, értékeiről két tanú
jelenlétében leltráľt készít, a hozzátartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
szęrintazonrla|értesíti,felettesettźĄékoztatja.

- AhozzátartozőkkaL megfelelő kapcsolatot alakít ki és a gondozott, családja
és azintézet éľdekei szeľint taľtja fenn.

- Részt vesz ateamen és esetmegbeszélő csoportot vęzet.
. Kötelezően rész vesz az ápolók, technikai dolgozók munkamegbeszélésein.
- Felelős az intézmény hízirendjének betartásáért, a vagyontaľgyainak

megóvásáért.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátottak egészségi és pszichés

á|Iapotát és kapcsolatot tart haziorvosukkal, az eset|eges változásokról
tájékońatj a a szakmai v ezetot.

- Hivatali titokként kezeli a rábízott, illefue tudomásáľa jutott adatokat és
infoľmációkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabźiyi
előírások betaľtásával adhat ki.

- Felelős a munkaĺend, a munkafegyelem, atuz- és munkavédelmi szabályok
betartásáért.

4.4.3.I.2.3.Az ápolrő, gondozó feladatai

- A szakképzetségéĺek megfelelő ápolási és gondozási feladatokat|źLt e|.

- Munkaideje ďatt a szo|gáItatást igénybe vevő ťlzikai és mentális el|átźnát
végzi.

- Bek<ĺltĺizéskor a szo|gá|tatást igénybe vevőkľől ápolási-gondozási tervet
készít, a benntaľtózkodás alatt ápolási-gondozási naplót vezet.

- A jogszabá|y általmeghatźlrozott egyéni tevékenységnaplót vezet, amelyben
a napi tcjľténéseket részletesen leíqa, műszakváltáskor a tevékenységnapló
alapján és személyesen a szobźkat végigsźrva az eseteket egyénenként,
részletesen elmondva számolbe az őt váltó munkatarsnak.

. A Goĺdozőhźn áIta| kötelezően biztosított gyógyszerekkel és
gyógyszerkészlettel kapcsolatos adminiszrációt pontosan vezetí, a
hiányosságokéľt anyagi felelősséggel tanozik.

- Gondoskodik a gyógyszerek beszeruésérol, tartja a kapcsolatot a
győgyszertźrĺal.

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

- SzĹikség esetén orvost hiv, az oľvos rendelésén résztvesz, dokumentálja és
táj éko ztatj a fę lette s ét.

- A kontľollvizsgálatok időpontját Íigyelemmel kíséri.
- A szolgáltatást igénybe vevő kőrhźnba keriilése ęsetén ha nincs

eszméletlen állapotban _ értékeiľől két tanú jelenlétében leltárt készít.
- A leltaľ szerint źttrett értékeket megőrz| és azokat źúadja avezetó ápolónak.

,Í - HalálesetnéI az igyeletet éľtesíti, az elhunýat ellźtja, értékeiről két tanú

. ,Ł; y' jelenlétében leltĺíĺt készít, a hozzźńartozót (esetleg gondnokot) lehetőség
u ,i/ szerint azomal értesíti, felettesét tájékoztatja.

Segítséget nffit a gondozott részére az o|tozkodésnél.
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