
- SzĹikség szeńnt ágyathíłz, ágyaz, szellőztet.
- Szfüség szerint lefekvésnél, átöltözésnél segít a gondozottnak.
. Feltigyel a csendes pihenő, illetve az a|vási idő alatt.
- Etkezéshez kíséri és segíti a rászoruló ellátottakat, jelen van aZ

étkezéstiknél, ahol szintén szĹikség szerint segití az étkezését az arra
rászorulónak.

- A szolgá|tatást igénybe vevők szekrényeinek rendbetételében segítséget
nyujt.

. Gondoskodik a textílifü, ágynemű és a szolgáltatást igénybe vevő ruháinak
mosatásaľól.

- SzĹikség szerint segít fiiľdetni vagy fiirdet a fiiľdetési rend vagy az
igényeknek megfelelően, kĺ.ilön figyelemmel az inkontinens lakót.

- Felügyel a lakók személyi hygiéne betaľtásáľól, és ebben segíti a lakókat.
. Az ágýá|akat az e||átottak ľendelkezéséľe bocsátja, szĹikség szerint segíti

használatukat, kitiľíti, gondoskodik feľtőtlenítéstikről, tisztításukľól.
. TV nézésnél ťlgyelemmel kíséri a lakók igényeit és kezeli a késziiléket.
- Kezeli, kiadja, és felelősséggel tartozik a televíziőért, HI-FI berendezésért

és a videomagnóéľt.
- Ahozzźúartozokka| megfelelő kapcsolatot alakít kj és az ellátott gondozott,

családja és azintézłnény érdekei szerint taľtja fenn.
- Lehetőség szerint tésztvesz a klub-teamenés az esetmegbeszélő csopoľton.
- Kötelezően rész vesz az ápolók, technikai dolgozók és konyhai dolgozók

munkamegbeszélésein
- Szfüség esetén ellátja aje|zőreĺdszeres hrízi segítségnffitás felađatktirét.

4.4.3.l.2.4.A szociálÍs munkatárs feladataĺ
- Felelős az íntézmény hazirendjének betartásáért, a vagyontiĺĺgyainak

megóvásáéľt.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátottak egészségi és pszichés

źi|apotát és kapcsolatot tart hĺíziorvosukka|, az esetleges változásokľól
tájékoztatjafelettesét.

- Programok szewezését kezdeméĺyezí, mely az e||átottak éľdeklődését
felkelti.

- Munkájába bevonja aszo|gćlatban lévő gondozónőt.
- Aktívan részt vesz az intézmény pľogľamjainak összeállításában és

lebonyolításában. Havonta e|készítí a foglalkoztatási teľvet
- Az Intézményvezeto á|ta| átrvhazott jogk<irben részt vesz az egyéni

gondozási szfüséglet felmérésében.
. Résá vesz az egyéni gonđozási terv elkészítésében és megvalósításában.
- Közremfüödik az éves gondozási terv elkészítésében.
- E||átjaa sziikséges adminisztľációs tevékenységeket.
- Segítséget nyujt az e||źttottak életvitelében, hivatalos ügyeinek intézésében,

konfl iktusainak renđezésében.
- Segíti az el|átott kapcsolattaľtását családjával és ktirnyezetével.
- Szfüség esetén elkíséľi az ellź./rottat egészségĹigyi és egyéb intézményekbe,

hozzásegíti a hitélet gyakorlásához.
- Hivatali titokként kezeli a rábízoilt, illętve tudomásrĺľa jutott adatokat és

információkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabályi
előíľások betartásával adhat ki.

- Folyamatosan figyelemmel kíséľi a terĹiletére vonatkozó
jogszabályvźitozásokat, azokat elsajátítja és a|ka|mazza. ll- Fokozottan figyel afogla|końatási napló naptakészvezetéséľe. C,,7 ,

7//



- Felelős a munkaľend, a munkafegyelem, aílz- és munkavédelmi szabályok
betaftásáért.

- Részt vesz afeladatköréből eredő értekezleteken.
- Munkája soran úgy segít, hogy az ellátott személyisége' habitusa ne

sérüljtin.
- Kapcsolatot taľt a hazi segítségny.újtásban, szociális étkeztetésben és a

jelzőľendszeres hází segítségnyújtásban dolgozó kollégákkal, illefue
egészségügyi intézményekkel, részĹikĺe minden segítséget megad és szfüség
esetén kéri segítségfüet.

4.4.3.1.2.5. E gyéb munkatáľs ak (mos ón ő, takarítől) feladatai

- A takarító feladata az szewezeti egység székhelyének és tagintézményeinek
tisńźntartása. A napi takarításon tulmenően feladata a szervezeti egység
székhelyének és tagíntézményeinek helyiségeiben nagytakaritást végezni.
Feladata részt venni a szal<rnaí egység munkaéľtekezletein.

. A mosónő felađata az átmeneti elhelyezést nffitó intézményben
elhelyezésre kerĹilő ellátottak n:hźnatźnak tisztítása az intézłnényvezető,
vezeto ápoló irĺĺnymutatása alapjĺín. Feladata ľészt venni a szak,łnai egység
munkaértekez1etein.

4.4.3.2. A Je|ző ľen d s zer es házi s e gíts é gnyúj tás
A segélyhívó rendszeľ az Ezustfenyő Gondozőhźzban keľĹilt telepítésľe. A
jeLzóreĺđszeres házi segítségnyújtást 3 fő szociá|is gondozónő és 0,5 fő
muszęrész közalkalmazott folyamatos munkarendben látia eI.

4.4.3.2.1. Feladata

Saját otthonukban éIő' egészségi állapotuk és szociális helyzetiik miatt
rászoruló időskoru, pszichiá"/rriai beteg, vagy fogyatékos szemé|yek rész&e az
ĺinálló életvitel fenntartása mellett felmeľĹilő k'rízishe|yzetek elhárítása céljából
nýjtott ellátás.

Az ellátottak köľe
J eLzőtendszeres házi segítségnyrijtás szempontjából szociálisan rászorult
- az egyeđiil é1ő 65 év feletti személy,
- az egyedül é1ő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátľiai beteg szeméIy,vagy
- a kétszemélyes háŻartásban éIő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos

vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi á|Iapota indokolja a
szo|gźůtatás fo lyamato s bizto sítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszíchiźúľiai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot külcin jogszabźly szeľint kell igazolni.
A jelzőrendszeľes házi segítségnyujtás szo|gáItatás igénylését aszal<nai egység
szakmai vezetőjéĺél jelezheti a kliens személyesen, illetve telefonon. A
szfü séges orvosi igazolások beszeruésével parhuzamosan előgondozás készül
az ellźtott lakásĺĺn. Amennyiben a szociális ľászoru|tság igazolt, és van
rendelkezésre álló készülék, az telepítésre keľül.

4.4.3.2.2. A Je|zőrendszeľes Házi Segítségnyújtás munkatársai
3 fo szociális gondozó
0, 5 fő muszęt ész-gépko csivezető
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4.4.3.2.2.1,. A szociális gondozó feladataĺ:
- Az e|ogoĺđozźls soľán vizsgá|ja a k&e|mező szociális rászorultságźń,

tźĄékoztatja a k]ienst a szolgá|tatás tartalmźról, a szfüséges adminisztľációs
tevékenysé get eIv é gzi.

- Az ellátott személy segélyhívása esetén az igyeletes gondozónak azonnal
intézkednie kell felmérve a kliens szĹikségleteit. A gondozőnő 30 percen
beltil a kliens lakásara érkeztk ahol a segélyhívás okául szolgéĺIő probléma
megoldása érdekében végzi tevékenységét, szfüség esetén további
e gé szsé gii gyi vagy szoci ál i s ellátást kezđeméĺy ez.

- Elkészítí az ellttottak szeméLyi arryagát, ťrgyelemmel kíséri az e||átott
egészségügyi és mentális állapotát, a jelentős váItozásokat ňgzíti a kliens
arryagában.

- Felelős az adminisztráciő pontos, precíz, naprakész vezetésééľt, valamint a
Ie|tź!Íért.

- Felelős a normatíva igényléséhez sziikséges ađatok pontosságáért és a
hatríľidők b etartásáért.

- Hozzájarul a szakmai egységben a szakmai és kiegészítő tevékenységekhez
elvégzéséhez, szfüség esetén szaŁképzettségének megfelelő ápolási és
gondozási feladatokat |át e| a gonđozőhźnbarl.

- Részt vesz a szakmai egység munkaéľtekezletein.

4.4.3.2.2.2.A ľendszeľ technikaĺ műktidéséért felelős műszeľész . gépkocsivezető
feladataĺ

Felelős:
- a felađat zökkenőmentes, színvonalas mfüödésééľt, a technikai háttér

biztosítáLséLért,
. a ľendszeľ karbantaľtásáért, a késziilék kihelyezéséért és leszeľelésééľt
- a szakmai vezeto részére kĺiteles tájékoztatást nyújtani, és adatot

szo|gá|tatni;
- kéthavonta pľóbahívást kezdeményez az ellátott lakásáról, melyet a

segélyhívások közĺjtt dokumentál.
- SzáI|ítja azlĺo lakóit, felelős a gépjármti szabá|yszerúmfüödtetéséért.
- EgyĹittmfüodik az lAo és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos

működtetése soľĺán adódó technikai feladatok ellátásában.
- Részt vesz a szakmai egység munkaértekezletein.

4.4.4. r,Ér,Br-pľogľam

A LÉLEK-Pľogram fő helyszínei a rÉrBK Hfuz, a Családos kĺizösségi
szá||ás, a rÉrEr-pont, szolgálati lakások és a bérlakások.

4.4.4.1. Feladata

LELEK-Pont:
A LÉLEK-pont feladata a Jőzsefuĺáľos teľĹiletén hajléktalanná vźit emberek
elérése, és a proglÍlľnmal kapcsolatos információkkal töľténő ellátása.
Kĺjzľemiiködik az illetékesség megállapításában, infoľmációt nýjt, sztikség
esetén megfelelő ęllátásba iľányít tovább. További feladata az e|helyezési
szfüségletek és lehetőségek fe|tźttása és a szfüséges szolgáltatások
meghatźrozása, illetve biztosítása. ,/
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Adminisztratív és szo|gá|tattsszewezó központként mfüödik, szociális
esetkezelési, esetmenedzseri feladatokat lát el.

Védett és egłéb foglalkoztatús biztosítdsa:
A foglalko ztatás biztosítasa töľténhet:
- az onkormányz at sajźńtulajđonú kozszo|gá|tató rendszerében
- szociális szövetkezetek, szociális vállalkozások keľetében, melyekęt az

onkormányzat a helyi szfüségletek illetve a kĺizosségi szfüségletek
kielégítésével bíz meg

- gazdasági váI|akozások bevonásával
- védett foglalkoztatás a megváltozoLt munkaképességÍiek és a

kompetenciahiánnyal küzdők szánáĺa speciális munkaktjľülményekkel és
feltételekkel.

A foglalkońatźĺs szervezője az ĺinkoľmźnyzattal, illetve LÉLEK-Ponttal
köjött egyĹittműködési megállapodás keretében biĺosítja a foglalkoztatást. A
LELEK-Pont és a fog|a|koztatő között folyamatos a kapcsolattaľtás a
foglalkoztatott munkavégzésével kapcsolatos ľendszeres infoľmációáramlás
biaosítása érdekében.

Lakhatlźs bíztosítdsa: a ĺrĺEK Hltz és a Csaldďos közösségi szdlllts

A LÉLEK-Program két intézményben és tĺibb lépcsőben biztosítjaa lakhatást.

A/1. A lakhatás biztosításának első lépcsője, ún. l-ľlnKHárzbarl töľténik
(feľőhelyszám: |4 fő). (VIII. Koszorú u. 4.) A kis férőhelyszĺĺmú, a
személyességet biztosítő szo|gźiati szállás a hagyományos hajléktalan ellátási
intézményi foľmakba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi száIlás, a
munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözete,
szigoru hĺĺzirenddel.
A LELEK Haz munkataľsai elsősorban a kĺizösségi egyĹittélés szabályainak
betartását, az ellhez szfüséges készségek fejlesztését segítik, valamint
felkészíten ek az oná||ó életvitelre.

N2. A Családos Kiiziisségĺ Szálláson (VIII. Szeľdahelyĺ u. 5.) történő
elhelyezés alapvetően a Család- és Gyermekjóléti Szo|gźiat, a Család- és
Gyermekjóléti Központ és az onkormrĺnyzat je|zése alapjtn, a jogosultság és
az a|kalmasság megál|apitását követően töľténik, 14 ferőhellyel.

Az ingat|ant a családok szźlméra, egyfajta közĺisségi szállásként hasznosítjuk.
A Pľogľam a Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hianypótló ellátási foľmát
valósít meg. Ennek megfelelően ezen a családi ktizösségi szálláson alapvetően
teljes és gyeľmekes családokat helyezĹink el, olyanokat, akik gazdasági
éľtelemben képesek a család fenntartására, életvitelfü is megfelelő, azonbarl
valamilyen okból lakhatási l<rizishe|yzetbe kerültek a Józsefuarosban.
A családok elhelyezése és az tinkormányzati bérlakásba töľténő
továbbhelyezésfü a szfüségleteknek és a továbblépés feltételeinek
fiiggvényében lehetséges.

B./ Szolgálati béľlakás biztosítása:
Az onkormányzat a LELEK.Házban ľehabilitálódott személyek szźlmźna
minimum 1 év iđőtaľtamľa szolgálati bérlakást biĺosít. A bekĺjltozok a
szo|gáIati lakás telj es rezsiköltségének (v iz- csat.,villarry,gáz ), vi llanyfütéses
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lakás esetén minimum 30o/o -át, gźzfütés lakás esetén minimum 50 % -át
ťlzetik.

C./ Szociális bérlakás biztosítása:
A szolgáIati bérlakásban eltĺiltĺltt idő után, a Progľamban résztvevők számźĺa,
hatźrozott időre, szociális bérlakást biztosít, a helyi renđeletnek megfelelően,
lakhatóvá téve.

D/ Utánkiivetés
A LÉLEK-Pont (a szolgáIati lakásból való kiktlltĺjzés után), legalább 1 évig a
hatáĺozott idejii bérleti szetzőďés Iejartáig utĺĺnkövetést végez a ľehabilitálódott
személlyel, illetve családdal, melynek foľmája életvezetési tanácsadás,
konzultáció' cé|ja pedig a lakásvesztés megelózése és az integráció további
segítése, valamint a teljes integráció megvalósulása. Az utánkövetést követően
a lakhatás megtaľtásanak segítése érdekében, ha a kiktjltözőnek szfüsége van
további szociális típusú segítségre, azt a JSzSzGyK bínositja, hasonlóan
báľmelv keľületi lakoshoz.

4.4.4.2. A LELEK.Pľogľam munkatáľsaĺ

1 fő módszeľtani munkatars
l fő LÉLEK-Pont szakmai munkatars
1 fő LÉLEK Hźnszakmai munkataľs
0,5 fő Csksz szakmai munkatars (heti 20 óra)
0,5 fő addiktológiai konzultáns (heti 20 fua)
5 fő LÉLEK Hazmunkatars (portaszolgálat)
I fó szociális asszisztens
1 fő takaÍító

4.4.4.2.1. A LELEK.Pľo gľam szakmai v ezetőjének feladatai

. Felelős a tÉlpr-progÍam mfüĺjdéséért, a feladatok zavartalan e|Iátásáért, a
tevékeny s é g szakszeĺíis é gé éľt.

. Gondoskodik a jogszabályok, felügyeleti szervek hatfuozatainak
végrehajtásaról.

- Az Intézményvezető á|tal átrvhźnott jogkörben ellźtja a Progľam
képviseletét.

- Esetelemzéseket és továbbképzésilehetőségeket biaosít.
- Részben gondoskodik a feladatok megoldásanak szemé|yi, taryyi

feltételeiről, szfüség szerint külső szeÍv vagy személy közremfüödését kéń.
- Rendszeresen e|Ienórzi a Progľamban đolgozók tevékenységét.
- Meghatźrozza az kányítása a|átartozó dolgozók munkaidejét, felađatkörét, a

munkáltatói jogkörök kĺjzül a dolgozók vonatkozásában gyakorolja a
szabadság, távollét engedéIyezésének (kivétel ez a|ő| a ťĺzetés nélkĹili
szabadság engedélyezése), tűIőra elrendelésének, belső helyettesítés
szab á|y o zásĺínak j o gk<ire it.

- kányitja, szervezi és ellenőľzi a dolgozók munkáját.
- A dolgozók munkájáról minden évben írásbeli éľtékelést készít melyet ĺ/

ismertet az érintett munkatársakkal is.
- E||enórzi az intézmény és az ott dolgoző munkatiírsak vonatkozásában a
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munkavédelmi- és tíĺzvédelmi szabályok betartását.
- Kijelölés alapjan e|Iátja a szak'rnai teljesítésigazolást, saját szakmai egysége

tekintetében.
- Szakmai egységében engeđéIyezi a szabadságot, gonđoskodik a

helyettesítésľől.
- Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béremelésével és

jata|mazásáva| kapcsolatos kéľdésekben. Kezdeményezheti a hatáskörébe
tartoző dol gozók kitiintetését.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az iĺtézsnényvezetőnek az érintett
alkalmazottakfegyelmifelelősségľevonásaügyében.

+.4.4.2.2. A módszertani munkatáľs feladatai

- biztosítja illetve elősegíti a Program szakszeru és hatékony működését,
ennek keretében ĺisszehangolja a Program tevékenységeit, és intézményeinek
szakmai miíködését,

- figyelemmel kíséri apál|yázatí és egyéb foĺľás-bevonási lehetőségeket,
- ę|készíti a vonatkoző páIyázatokat, illetve irźnyítja az ęzzęI kapcsolatos

tevékenységeket,
. részt vesz a Progľamhoz kapcsolódó szakpolitikak alakításában, véleményezi

a vonatkoz ő j o gszabéiyokat,
. esetme gbeszé|ő csopoľtot vezet a Pľogram munkataľsai szźlmźra,
- szak'rnai-módszeľtani továbbképzést szeÍvez és tart a Program munkatiírsai,

és a Progľam iľánt érdeklődő, az onkoľmányzat egyéb intézményeiben,
illetvemásszervezete|<ĺé|ďo|gozőszakembeľekszámára,

- felméréseket és éľtékeléseket készít a Pľogľam mfütjdésével összefüggő
témiĺkban,

- kezdem ény ezí a Pro grammal összefiiggő fej lesztéseket, módosításokat,
- figyelemmel kíséri a digitális sajtót és a szakmai portálokat, híreket, szfüség

esetén r ésń. v esz a Pro gľammal kapcsolato s paľbe széđekben,
- népszeríísíti a Programot és eľedményeit aszalgnai nyilvánosság fórumain,
- távolléte esetén helyettesíti a Szakmai Yezetót, annak jogköreiben e|járva.

|.4.4.2.3. A LELEK.Pont szakmai munkatáľs feladataĺ

- fogadja a lÉtBr-Pontba érkezőket, eIvégzi regisztrációjnlkat' vezeti az
ellátottak nyilvántartását,

- közremfüödik a Programba önként jelentkező józsefraĺosi hajléktalanok
LÉLEK-Pro gramba való bekapcsolásában,

- keze|i, tźro|ja a dokumentációkat a hatályos adafuédelmi szabályoknak
megfe1elően,

- szfüség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nffit és a
me gfelelő szakemberh ez irźny ítja,

- szfüség esetén e|végzí a bejövő levelek iktatását, előkészíti a kimenő levelek
kézbesítését,

- kooľdináIja a lÉlBr-pont napi eseményeit, felel aházíreĺdbetartásáért,
segít a hivatalos ügyek intézésébęn,

- résú.vesz akĺizösségi szociális munkában, infoľmációk<jzvetítésben,

l e|jar az ügyfelek érdekében, sziikség esetén javaslatot tesz atáľsintézmények
ĺ:, igénybevételére,

r,,../ / és a|kalmazza azokat a jogszabá|yokat, igyíntézési, 'ĺ/ - meglsmerl
módokat,elj ár ásokat, melyek e|őmozdítjźk az er edméĺyes segítést, nyomon
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követi azok v á|tozásait,
közremtĺkĺjdik a Team munkájában,
szfüség szerintvezeti a forgalmi naplót és az adminisztrźrcíőt,
ügyeleti idejét a kijelĺilt munkateľületen tölti,
eIvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabáIy, azSzMSz, ilIetve a közvetlen
vezetője írásbeli vagy szóbeli utasítása munkaköľébe utal,
munkájanakirźnyításátaProgľamszak<rnaívezetőjevégzi,
adott esetben kapcsolatot taľt, egyeztet más szervezętekkel (hajléktalan
szállók stb.
segítő beszélgetéseket folytat,
adminisztľatív és szolgźitatźlsszewezó feladatokat, szociális esetkezelési,
esetmenedzseri feladatokat lát el,
a pro gramba bekerülőkĺe vonatk ozőan állapotfelméľést, személyre szabott
gondozásĹrehabilitációs tervet készít,lakhatási, fogla|końathatóságot j avítő,
foglalkoztatźsí, é|etvezetési, illetve az oná||ő élewitel képességét erősítő és
egyéb szo|gá|tatźtsokat szervez és koordinál, és mindeľről nyilvantartást
vezet,
esetmenedzserként tewezí, szewezi és koordinálj a a LÉLEK-Progľamba
bevont személyek rehabilitációj át, reinte gtáciőját,
az esetmenedzseri feladatok ellźúásamunkájában folyamatos, és független az
ügyryl hkhatásában tĺirténő esetle ges változásoktól,
a LELEK-Pont munkataľsaként személyes kapcsolatfelvételt kezdeményez
az ellátási teľületiikön mfüĺjdő hajléktalan eLIátő, szociális és egészségügyi
iĺtézményekkel a programľól való tájékoztatás, az intézĺnények látókĺirébe
keľült hajléktalan emberek kĺlzvetett elérése, információval való ellátása
érdekében,
a tÉlEr-Pont munkatarsaként a progľamot bemutató információs
anyagokat _ szórólapot, tźĄékoztatót - juttat el minden hajléktalan eLLźľtő

intézméĺy részére, az aktuźt|isan más taľtózkodási helyen é|ő, az ellátási
teľületen illetékes valamennyi haj léktalan embeľ eléľése érdekében,
a LÉLEK-Pont munkatrĺľsanak feladata a jelentkezők illetékességi
szempontból való szűrése,
a jelentkezőkľől nyilvĺĺntartást készít, személyesen tttjékoztatja a kerĹileti
szociális háló nyújtotta lehetőségekľől, elősegíti a keľĹileti iĺtézményekkel és
a ktilső paľtnerekkel tĺirténő kapcsolatfelvételt,
illetékesség lĺźnyábantájékoztatást nyújt az ę|érheto ellátási formĺĺkról, akut
Wizishe|yzet esetén kĺjzremúkcidik azok ľendezésében, a sziikséges
egészségĹigyi, szociális ellátásokhoz, szo|gá|tatásokhoz való hozzźt1utás
megszervezésében,
egyéb feladatai: állapotfelméľés: a lÉrBr-pont szakmai munkatarsa az
illetékesség megállapítását követően feltaľjfü a progľamban való részvételre
j elentkező személy hajléktalann á véiěsának okait és kciľülményeit,
feltérképezi a hajléktalan személy egészségiigyi, szociális helyzetét, munka-
kaľrierjét, kapcsolati rendszerét, meglévő erőforrásait, valamint céljait,
motivációit, és személyes sztikségleteit annak érdekében, hogy láthatóvá
váljék, milyen mértékben motivált, illetőleg képes ľészt venni helyzetének
megoldásában. Megáll apítja tov ábbźĺ, ho gy milyen egyéb ellátásokĺa, segítő
szo|gáItatásokľa van szfüség a célok elérése éľdekében,
feladata továbbá komplex, egyénľe szabott rehabilitációs progľam
kidolgozása, esetkezelés :

- az állapotfelmérés megéi|apitásai alapján a programban résztvevő
hajléktalan emberrel közĺjsen készítí e| az egyéni gondozásĹrehabilitációs
tervet - ľövid' közép és hosszti távú célok meghatźrozásáva| - amely szerves
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tésze a programban résztvevő és a szolgá|tatő közĺitt létrejĺivő
megállapođásnak és kijelöli a segítség és az egyiittmiíkĺidés iranyait, a
személy számáta biztosítandő szo|gäItatásokat. A teľv tésze a személy
természetes forrásľendszerének feItérképezése, azok újbóli mfüĺiđtetésének
elősegítése.
fe|adata az e|ő gondozás keretéb en :

- az előgondozás az á||apotfelmérést kö'vetően, az el|átásta jogosult
hajléktalan embeľek felkészítése rendszeres kapcsolattaľtás keretében a
programban való részvételre: segítségnyujtás iľatpótlásban, szociális
tigyintézésben, megoldatlan szálláshelyzet esetén a LELEK Házba va|ő
felvételig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a foglalkoztathatősźry
javitásában, a munkába állást taľtósan nem akadźiyoző egészségügyi
problémák esetén megfelelő oľvosi ellátás megszervezése, addikciós
problémák esetén szenvedélybetegeket segítő szo|gáItatások szervezése,
nyújtás, illetve ellátásba juttatás,

felađata az utánkĺivetés tekintetében:
- a rÉrBr.pont munkatáľsaként (a szo|gźůati lakásból való kiköltözés

utlĺn)' 1 évig ahatáltozott idejii bérleti szętződés lejĺáľtáig utánkövetéstvégez
a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek fotmája életvezetési
tanácsadás, konzultáció, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az
integráció további segítése, valamint a teljes integľáció megvalósulása.

4.4.4.2.4. A LELEK.Ház sza|<mai munkatárs feladatai

- kezelí, tarcIja a dokumentációkat a hatályos adatvéđelmi szabályoknak
megfe1e1ően,

- vezeti a nyilvántaľtásokat,
- sziikség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a

megfelelő szakembeľhez irźnyitja,
- tigyeleti idejét a kijelölt munkateľületen tĺjlti,
- e|végzi a bejövő levelek iktatásźú,, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését'
- koordin áLja a LÉLEK-Ház napi eseményeit, felel a hźľ:ír enď betartásáért,
- e|jar az iigyfelek éľdekében, szfüség esetén javaslatot tesz a taľsintézmények

igénybevételéľe,
. megismeľi és a\kalmazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési módokat,

eljĺíľásokat, melyek előmozdítjĺák az ercdményes segítést, nyomon kĺjveti
azok vźl|tozásait,

- aktívan kĺjzremfü<ldik a Team munkájában,
- sztikség szerint vezeti a foľgalmi naplót és az adminisztráciőt,
- elvégzi azokat a teendőket, melyet jogszabáIy, azSzMSz' illetve a kĺjzvetlen

vezetóje írásbeli vagy szőbeli utasítása munkakcirébe utal,
- munkáj źnak fuányítésát aProgram szakmai vezetóje végzi,
- sziikség szerint kapcsolatot tart, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

szállók stb.),
- e|Iátja a LELEK-Haa működésével kapcsolatos gépelési, iktatási,

nvi lvántart ási " szźmítźlste chnikai fe ladatokat.
- a tÉĺBI<-uáz' szakmai munkatarsa elsősorban a ktizĺisségi egyĹittélés

szabtiyaínak betartását, az ellhez szifüséges készségek fejlesztését segíti,
valamint felkészíti a klienseket az onáIIő életvitęlre'

- a beköltdzőkkel megállapodás kĺit az e|őtakarékosságľól, mely a j<ivőre

iranyuló önálló életvitel megteremtésének a|apját képezi,
- alapvető fe|adata a LELEK-Haz lakóinak szociális és mentális
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rehabilitációját megtervezni, segíteni, egyéni esetkezelést végezĺi, illetve
ezek v égzését megszerv ezsi, ellenőrizni,

. feladatai kozé taľtozik a lakók továbbsegítése a szolgáIati lakásba, a
szolgá|ati lakással kapcsolatos ügyek figyelemmel kíséľése, illetve az ot1
lakó kliensek ügyeinek, életének figyelemmel kísérése, segítése, adott
esetben az intervenció,

- a együtt kell mfüĺidnie a lÉlpr-pont szakmai munkatarsával, illetve a
lakók munkahelvi vezetőivel.

4.4.4.2.5. A Családos Kiiztisségĺ Szállás (CsKSz) szakmai munkatáľs feladataĺ

. a szakmai munkataĺs közreműködik abban, hogy a családok a lÉlBr-
Pľogram és a JSzSzGyK minden szo|gáLtatźĺsát igénybe vehessék,

. tigyeleti időben fogadja és meghallgatja a CsKSz-be érkezőket,
infoľmációkat ad, az új klienseket gondo zásba veszi,

. megismeri a kliensei családtagait' a családok belső stľukturáját, a kĺiľnyezeti
feltételeiket,

- felismeri és felismeľteti a konfliktusokat és ezek okait'
- a családokkal közösen đolgozza ki a lehetséges konÍliktusmegoldó stratégiát,
- meghattrozza a személyes együttmiĺködési sztikségleteket. Rendszeresen és

folyamatosan egyiittmfüĺidik a családokkal,
- egyiittmfütidik a konfliktushelyzetben |évo személyekkel kapcsolatba keľülő

nevelési, oktatási i rrtézményekkel, alapíwányokkal, e gyhźua|<kal,
- javaslatot tehet a kapcsolódó taľsintézmények igénybevételéľe,
- eljáľ a családok éľdekében, támogatja őket jogaik éľvényesítésében,
- szélesköľiĺen megismeri a helyi szociálpolitikai e|Iátás ľendszerét, munka

kapcsolatokat építki az ott dolgozókkal.
- résztvesz aproblémamegoldó csopoľtok munkájában,
. közľemiĺködik a LELEK-ProgIam munkacsopoľtjának (team) munkájában.
- szakmaitovábbképzéseken résztvesz,
. írásban rogzíti megfigyeléseit, beszélgetéseinek tarta|mtú, a szakértok, a

kapc s o lódó személyek, intézsrlény ek vél eményét,
. elősegíti és ellenőľzi a pľogramban résztvevő családok előtakarékosságát,

4.4.4.2.6. A LELEK-Ház munkatárs (poľtaszolgálat) feladataĺ

- A LÉLEK-Háł portaszo|gźiata a proglam biĺonsági feladatait végző
szervezet.

- A poľtaszolgálat a telephelyet a lÉlBr-pľo gram źita| meghatźrozott rend
szeľint biztosítja. A LELEK-Haz a nap 24 őtájában (5tzés a|att á11. A
lÉlBr-proglÍ}m szakmai vezetoje engedélyezhet pihenőid őt á|ta|źnosan és
egyedi esetben is.

. A portaszolgálat munkatźrsai, a lÉlpr.progľam áItaI tartandó szakmai
értekez|eten _ sztikség szerint - részt vesznek.

- A poľtaszolgálat kĺiteles fellépni a külső behatolások ellen, illetve a lakók
ko ziltti tettle ge s sé get me gakad á|y o zn.

- A LELEK-Ház munkatarsa betaĄa és betartatja aHázirendet.
- Fentieken tul:
- kezeli a telefont, tizenetek, feljegyzésérő|, átadásáról gondoskodik,
- felel a hźľ;irend betaľtásáéĺt, szfüség szeľint segít a hivatalos ügyek

intézésében,
- résztvesz az infoľmáció közvetítésben. ,//
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eljarásokat, melyek előmozdítjak az ercdményes segítést, nyomon követi
azokvźitozásat,
szfüség szeľint kĺizremfüĺĺđik a Team munkájában,
szfüség szerint vezeti a forgalmi naplót és az adminisztráciőt,
e|végzi azokat a teendőket, melyet jogszabáIy, az SzMSz illetve a közvetlen
vezetője írásbeli vagy szóbeli utasítása munkakörébe utal,

-ilH:iTtl;ľŁtiÉŕ-.']ľffi"xľkäJ.trB1i::ffi,eeeseténfogadja
azíntézménybeérkezoket,felvilágosítástadrésziikre,

. munkáj át aKöza|ka|mazotti Szabźl|yzat szęrint végzi,
- gondoskodik aľról, hogy nap kĺizben idegen személyek az intéz.ĺrlény

teľületére ne léphessenek be,

] Łffijľä1#ŕ:.l.tr1iäůi" ff:ffiJ''#:Tä.*I:: 
b:#"li"".sség 

az
éptilet tertiletén. (ablakok, villany, stb.),
a szolgá|at ideje alatt betörés, bjz, vagy báľmely más rendellenesség esetén
köteles intézkedni a megfelelő hatóság (Rendőrség, Tínoltősźry stb.)
éľtesítéséľől, ezt követ őeĺ az intézmény vezetőj ének jelenteni,
kötelessége az udvar és a kapubejárő tisztźntartása, valamint hetente haľom
alkalommal a szeméttźrolók kiiiľíttetéséről gondoskodni,
a szolgá|atot minden esetben eseménynaplóval kell átadni'

4.4.4.2.7. A szociális asszisztens feladatai

fogadja a Progľamba érkęzoket, szfüség szerint e|végzi regisztľációjukat,
v ezeti a nyilviĺntaľtásokat,
kezeli, tarc|ja a dokumentációkat a hatályos adatvédelmi szabályoknak
megfelelően,
sziikség esetén meghallgatja a megjelenőket, felvilágosítást nyújt és a
megfelelő szakemberh ez itźnyitja' sztikség esetén személyesen elkíséri,
kezeli a telefont, tizenetek, felj egyzéséró|, átadásźlról gondoskodik,
tigyeleti idejét a kijel<ilt munkaterületen tĺilti,
elvégzi a bejövő levelek iktatását, előkészíti a kimenő levelek kézbesítését,
kooľdinálja a Program napi eseményeit, felel a hźz;ftend betartásáért, segít a
hivatalos ügyek intézésében,
tészt v esz a kĺizösségi szociális munkában, iďoľmáció k<izvetítésben,
eljźtr azügyfelek érdekében, szfüség esetén javaslatot tesz atĺáľsintézmények
igénybevételére,
megismeri és a|ka|mazza azokat a jogszabá|yokat, iigyintézési módokat,
eljáľásokat, melyek e|őmozdítják az eređményes segítést, nyomon kĺjveti
azokvá|tozásait,
sztikség szerint kĺjzreműkĺjdik a Team munkájában,
szfüség szeľint vezeti a foľgalmi naplót és az adminisztráciőt,
elvégzi azokat a teendőket' melyet jogszabá|y, az SzMSz illetve a közvetlen
vezetője íľásbeli vagy szóbeli utasítása munkakĺjľébe utal,
munkájanak kźnyítását a Program szakmai vezetőjevégzĺ,
a LELEK-Pont, LELEK-Ház, illetve Családos Közösségi Szá|Iő szakmai
munkatars útmutatása a|apjane|végzi a kért ađminisńrációs munkát,

I^. adott esetben kapcsolatot taľt, egyeztet más szervezetekkel (hajléktalan

ii l szállók stb.),

i.,,l ĺ - ügyeleti idejét - szükség szeľint- a LELEK-Pľogľam telephelyein tölti,
U :l!



fogadja az iĺtézménybe érkezőket, felvilágosítást ad résztikre,
- ellátja az íntézmény mfüödésével kapcsolatos gépelési, iktatási,

nyi lvĺíntart ási, szétmítástechnikai feladatokat.

4.4.4.3. A LELEK.Pľogram teamj e

A team tagai azlntézméĺyvezetó, a szakmai vezetó, a módszeľtani munkataľs,
a szakmai munkatĺíľsak.
A team a szakmai vezďő tanácsadó testiilete.
Üléseit hetente tartja.
A döntések előkészítésen kívül esetmegbeszéIo fe|ađatot is ellát.

4.5. GazdasúgiSzervezet
4.5J. Feladatai

Ellátja a JSzSzGyK, valamint a munkamegosztás és fe1e1ősségvá||a|ás ľendjét
rogzitó megállapodás a|apján ellátja a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék és a
NapraforgóEglesí,tettovodapénzngyi-gazđaságifeladatait.
A gazdasźlgi szervezet felelős a fenti intézmények költségvetés tervezésééľt,
az előirźnyzatok módosításának, átcsopoľtosításĺának és felhasználásának (a
továbbiakban egyĹitt: gazdálkodás) végrehajtźsáért, a ťtnanszírozási,
ađatszo|gźitatási, beszámolási és a vagyon haszná|atźpa|, védelmével
összefi.iggő felađatok teljesítéséért, apénnigyi, számviteli rend betartásáért.

A gazdasági szervezet e|Iátja:
a) a JSzSzGyK, illetve a hozzá ľendelt intézmények e|óirźnyzatai
tekintetében a tervezési, gazđállkodási, ťĺnanszírozási, adatszolgáltatási és
b eszźmolźls i fe ladatokat,
b) a JSzSzGyK illetve a hozzá rendelt intézmények múkĺidtetésével,
ilzeme|tetésével, a ben:hézásokkal, a vagyon hasznźiatával, hasznosításáva|,
védelmével kapcsolatos feladatokat.

4.5.2. A Gazdasági Szervezet munkatáľsai

1 fő gazdaságivezetó
I fo gazđaságivezetó helyettes
3 fo könyvelő
I fő péĺ:uzngyi előadó - péĺlztáros
1 fő eszkc}znyilvantaľtó-l eltároző.
l fo gazdasági e|őadő
1 főtakarító
3 fő munkatigyi ngyintézo
1 fő gépkocsivezető
1fo kézbesítő
1 fő adminiszttátor
3 fó péĺuugyi- szźlmviteli tigyintéző
20 fő konyhai do|goző
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3 fo gazdasági ugyintézo
2 fő élelme zési ugyíntézo

4.5.2.I.A gazdasági v ezető feladataĺ

- Felügyeli, iľányítja és ellenőľzi a JSzSzGyK gazdasźlgí szewezetét.
- Kialakítja és miiködteti a gazdálkođással - íey ktilönösen a

ktiĹelczeĹtségvállalás, ellerrjegyzés, a szalĺrrai teljesítés ígazolása, az,

érvényesítés, utalványozás gyakorlásĺának módjával, eljĺĺrási és
dokumentációs rész1etszabá|yaiva|, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének ľendjével, és az ađatszo|gźĺItatási feladatok teljesítésével
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

- Elkészí ti az intézmény kötelezően előíĺt szabá|y zatait, ľendelkezéseit.
- Felelős a gazdasági szervezet mfü<jdéséért és gazdźikođásáéľt.
- Tervezi, szervezí, írźnyítja és ellenőľzi a gazdasági szervezet szal<ĺnai-

gazdasági működésének valamennyi teľtiletét.
- Ellátja a szervezet mfüödését éĺiĺtő jogszabáLyokban, ĺinkoľmányzati

rendelętekben és dĺĺntésekben a gazdasági vezető tészére előíľt feladatokat.
- Kapcsolatot tart atźrsintézményekkel, helyi szakmai szervezetekkel.
- Az intézméĺy számviteli, pénzgazdá|kodási rendjének szakmai

megszerve zője és felelőse.
- Biztosítja a pénnigyi fegyelem és a péluforgalmi szabéiyok maĺadékÍalan

betartásĺít.
- Szewezi az intézmény felé történő adatszolgáltatási kĺĺtelezettséget

megbízása alapjan.
- Gondoskodik, felel a,,Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rogzítő

megállapodás''-ban fo glaltak telj es kĺinĺ végrehaj tásáľól.
- Felügyeli a JSzSzGyK éves miĺködési kĺiltségvetésének teľvezését, valamint

annak végrehajtását.
- Feltigyeli és ellenőrzi az e|őirźnyzatokka| tĺjľténő gazdá|kodást, illetve a

jóvahagyotte|őirźnyzatonbeliilazopetatívgazdá|kodźtsbonyolítását.
- Felügyeli és ellenőrzi abankszámla és készpénzfoľgalom bonyolítását.
- Kialakítja és véleményezí a kĺiltségvetési és pénzĹigyi feladatok el|átásźhoz

kapcsolódó belső szabá|y ozást.
- EILźĺtja a JSzSzGyK mfüödési kĺiltségvetésének végrehajtásához kapcsolódó

besziímolási feladatokat.
- Feltigye|i a szźtĺrpiteli feladatok végrehajtźsát, a számviteli nyilvántartások

vezetését.
. Elkészítteti a költségvetési besziĺmolót.
- Ktjzremfüödik a JSzSzGyK feladatainak ellátásához szfüséges gazdasági,

múszaki feltételek biztosításában, a targyi eszközök, készletek
b eszęr zéséb en, illetve e c élbó 1 szolgáItatás ok i gényb evételében.

. Részt vesz a JSzSzGyK tizemeltętésével és a telephelyek működésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.

- Gondoskodik a JSzSzGyK vagyonának megóvásáról, e||enőrzi
rendeltetésszerlltakarékosfelhaszná|ésát.

- Gondoskodik a gazdasági műszaki előírások, rendelkezések, jogszabályok,
J Sz S zGyK szab áIy zatainak betaľtás aľó 1.

- Gondoskodik at.lruvéde|mi, munka- és balesetvédelmi felađatok ellátásaľól.
- Feliigyeli atárgyí eszközök és készletekmozgásźwal kapcsolatos bizonylatok

készítését és az analitikus nyilvántaľtások vezetésével kapcsolatos
feladatokat,tovźlbbáaLe7ttrozásitevékenységet.
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- Előkészíti az iĺtézményvezető dĺjntési hatáskörébe tartoző gazdasági,
miĺszaki ügyeket, intézkedéseket, beszámolókat.

. Kijelölés alapjźn ellátja a szakmai teljesítésigazo|ást, saját szakmai egysége
tekintetében.

- EIIátja apénzngyiellenjegyzés feladatát.
. Gazdasági tigyekben kiađmínyozási jogköľe van'
- Saját szakmai egységében engedé|yezi a szabadságot, gonđoskodik a

helyettesítésľől.
- Javaslatot tesz a gazdasági szewezet dolgozói béremelésével és

juta|mazźsával kapcsolatos kérdésekben. Kezdeményezheti a hatáskĺjľébe
tartoző dolgozók kitĹintetését. Inđokolt esetben javaslatot tesz az érintett
alkalmazottak fegyelme felelősségľe vonása ügyében.

4.5.2.2. 
^ 

gazdasági v ezető h ely ettes felad atai

. A gazđaságí vezeto helyettes a JSZSZGYK gazdasági szervezet gazdasági
vezetőjének helyettese, feladatait a gazdasźtgi vezetó közvetlen iľanyítása és
ellenőrzése mellett |átja eI.

- A gazdasági vezetłĺ iránymutatása a|apjźn, illetve távollétében iranyítja és
elLenőrzi a JSZSZGYK gazdasági szewezetét.

- Segíti a gazdasági vezető munkáját a tervezéssel, az e|óirźnyzat-
felhasználással, a hatásktirébę tartoző előirźnyzat-módosítással, az
iizemeltetéssel, fenntartással, műkĺidtetéssel, beruhazással, a vagyon
haszná|atźxa|, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a
készpéĺukezeléssel, a könywezetéssel és a beszámolási kĺjtelezettségge|, az
adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a szervezetre kiteľjedő
feladatok megoldásában.

- A gazdá|kodás témakörén beltil e|Ienjegyzési jogkörrel ľendelkezik a
gazdasági v ezető távolléte esetén'

- Segíti a gazdasági vezetőt az intézmény éves költségvetésének
összeállításában, annak végrehajtásában.

- Segíti a gazdasági vezetot az éves és feléves gazdasági beszámoló, valamint
a negyed és haľomnegyed éves jelentési kĺjtelezettségek elkészítésében.

- Ellenőľzi a|e|tźrozást, a|e|tźrozási fegyelem betaľtását, s vezeti az időnként
esedékes selejtezés végrehajtását.

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

- A gazdasági v ezetőt rendszeręse n tájékoztatja v égzett munkáj aról.
- Ellátja azintézményi leltĺáľnál az ellenőľi feladatokat.
- PénztaÍellenőri teendőket lát el.
- A felsorolt feladatokon kívĹil elvégzí mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbízzák.

4.5.2.3. A kiĺnyvelő feladataĺ

- a pénnári és banki alapbizonylatok kontírozása, az ezekke| kapcsolatos
rigyintézés, ellenőrzés, a kettős kĺinyvelés előírásainak megfelelően, a
szźtlriźlknyilvántaľtása,ellenőrzése,hibák javítása;

- a vevo-szá||itő analitikák felülvizsgálata, eltérések rendezése, a havi
ktinyvelési adatok egyeztetése az adattogzltőve| (péÍ:'^aÍ, bank, bér,
előlegek);
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- havonta az e|őIegnyilvántaľtások ellenőtzése, a fliggő kiadások és bevételek
egyeztetése, valamint folyamatos ellenőrzési tevékenység a kontíľozás
helyessé gére vonatkozóan;

- páIyazatok nyiIvánt artásźthoz adatszolgá|tatás;
- a CT-EooSTAT, program éves záĺásában, illefue nyitásában történő

közremfü ödés,váItozásokfeladásáhozadatszo|gá|tatás;
- abeszźnnolók elkészítésénél előkészítés, egyeztetés;
- a gazdasági vezetó rendszeľes tźĄékońatása a végzett munkájaľól;
- aszámvitel teruletén a bizonylati rend és fegyelem biztosítása;
- a költségvetési kapcsolatok ľendezése: adók kiszámítása, határidőre tĺiľténő

befizetése;
- egyéb kötelezettségek határidőre t<jľténő befizetése;
- hźlzipéĺlztláľ és bankforgalom ellenőrzés;
. a beéľkezett bizoĺylatok alaki, tartalmi helyességének ellenőruése és a

bizonylati rend és okmányfegyelem betaľtásanak biĺosítása;
- folyamatosan és napľakész állapotban biztosítj a az intézmény fokönyvi

kĺinyveIését;
- tészt vesz a zárásí munkfü előkészítésébeĺ' zźrő kimutatásokat készít a

szfüséglet szerint;
- e|Ienőrzi az ana|itLka és főkönyv, valamint a számviteli előíľások szęrinti

főkönyvi szźnriźkat;
- e||átja az adőzźssal kapcsolatos feladatokat és gondoskodik a határidőre

történő átutalással a NAV felé;
- e||átja a, ĺr ĺ analitika vezetését, az ĺr ĺ' bevallás előkészítését;
- feladata a munkabérek kontírozásaés fokönyvi togzítése;
. a felsorolt feladatokon kívii| e|végzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei mesbízzák.

4.5.2.4.A pénzüg7i előadó feladataĺ

- teljesítésigazolt bizonylatok szám|źi< számszaki, foľmai ellenőrzése,
érvényesítés,

- banki utalások előkészítése utalandó állomanyok felt<iltése az elektronikus
banki felĹiletre,

- az lta|ványozott átutalásí megbízások szeľelése a banki terhelés és jóváírás
bizonylatźwal és átadása a ktinyvelésnek,

- vezeti a kötelezettségvállalás, vevő, szá||ítő nyilvantaľtást, az analitikus
nyilvántaľtásokat, szerződés nyilvántartást,

- a gazdasági vezető ľendszeľes tájékoztatása a v égzeÍt munkáj aról ;

- kiilön megbízás a|apjan ellátja az érvényesítői feladatokat,
- a felsorolt feladatokon kívü| elvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbízzák.

4.5.2.5. A eszktiznyĺlvántartĺó.lel tńr oző feladatai

- Az intézmények analitikus eszköznyilvántaľtása szźmítőgépes ľendszerben,
valamint a |eltźtrozás-selej tezés lebonyolítása.

- A kis- és nagyértékíi tríľgyi eszkĺjzök analitikus nyilvĺíntaľtása' a mérleg
a|átámasnása.

- Äz eszközök nyilvántaľtásba vétele, a beérkezett sziímlák alapjźn a kis- és

ĺagyértéku tárgyi eszkĺjzök kontírozása, bevételi bizonylatok kiállítása,
bevételi bizonylat alapján a vásarlás gépí rogzitése az a mindenkor használt

&s
Ĺ*sat*-i



ptogramban, az tizembe helyezési okmanyok l<lá||ítása, a bevételi
bizonylatok és üzembe helyezési okmrínyok továbbítása az intézmények
felé.

- Negyedévenként a beruhźľ;áts statisztikai jelentés elkészítése és határidőre
tt!ľténő továbbítása, a statisztikai jelentés és az analitika egyeztetése a
főkönywe1.

- Hó végén a havi k<inyvelési ffiLyag kinyomtatása, a hónap |ezźnása, új hónap
megnyitása.

. Az intézmények igénye aIapján a selejtezés lebonyolítása: a selejtezési
jegyzőkĺinyv és mellékleteinek elkészítése, a leselejtezett eszközök
kivezetése a nyilvantartásból.

- Leltáľozási titemterv készítése.
- Az intézmények vagyonának nyilviĺntaľtása, leltaľainak vezetése, a

|e|térozást megeIőzően a tángyi eszkdzök, valamint a kis éľtékű tźrgyi
eszkoz készletek egyeztetése, eltérések ľendezése.

. A leltaľfelvételi ívek kitöltése az intézményben található tényleges
mennyiségek alapjrán, a felvett adatok ľ<igzítése szánnítőgépen, eltéľések
rendezése.

- Átadás.áwételek, kivezetések, ajáĺdékozások, leírások lekönyvelése.
- Év végén: a tárgyi eszközök éľtékcsökkenésének leírása, nap|őzása, a

kaľtonok és naplók |ezátrása, fokönywel való egyeztetése, záĺőkész|etek
kinyomtatá sa, ir attáĺ azás.

- Az intézmények által beadott vagyonkimutatások alapján az éIeLmiszer
vagyonkészletek megállapítása.

- A gazdasági vezeto rendszeľes tźĄékoztatása a végzettmunkájríról.
- A felsorolt feladatokon kívül elvégzi miĺdazon feladatokat, amelyekkel

felettesei megbízzźk.

4.5.2.6. 
^ 

munkaügyi előadó feladatai

- a Magyar Á[amkincstĺíľ eAdat rendszer keretén belül érkezett illetmény és
nem rendszeres kifizetésekkel bérkönyvelési anyag feladása a Íőkönyvnek;

- a KIR3 munkaügyi pľogramban szźtmfejtett ''nem ľendszeres kifizetések''
kifizetése (pl.: megbízási díj, étkezésihozzźtjźtru|ás, bérlettéľítés, stb.);

- az intézményektől visszaéľkezett fizetési jegyzékek, és átvételi ívek
ellenőľzése az a|źńrások hiánytalans ága szempontj ából;

- a kiadott munkabér előlegek MAK-hoz töľténő továbbítása;
- a közalkalmazottak jogviszonya során keletkező iratok elkészítése,

továbbítása aMagyar Allamkincstar (MAK) felé, valamint ezek ňgzítése az
Iĺtézményi Munkaügyi Infoľmációs (KIRA) rendszeľben;

- koza|ka|mazottak adatainak, és ezek vźůtozásainak nyilvantartása;
- szabadság nyilvántartás vezetése;
- a JSzSzGyK mellett, a Jőzsefvźrosi Egyesített Bcjlcsődék, valamint a

Napraforgó Egyesített ovoda dolgozói tekintetében is a nem ľendszeres
kiÍizetések ađmírusńrźiása bérszárĺlfejtése, jelentése MÁK felé; összesítő
készítése a könyvelés részéľe,

. fizetési előlegek nyilvantaľtása, jelentése a MÁK felé;
- munká|tatői igazolások elkészitése;
- a kozalkalmazottak kozszo|gá|ati nyilvantaľtásának kezelése, változások

jelentése;
- évvégiadőigazolásokkiadása;
- megbízási díjak szĺímfejtése;
- jogszabáIyban előíľt adatszo|gźitatások teljesítése a felettes szeľvek felé;
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täjékońatás nyújtása a munkáltató és a felettes szervek felé;
mrrnka-alkalmass ági v izsgá|at me gszervezé se ;

vezeti a bét, cafetéria analitikfüat;
szervezí a kozhaszn,6 foglalkoztatottak felvételét, megsziintetését,
munkavégzését;
elkészíti arcprezentáció, telefon adó feladásokat, ľehabilitáciőshozzájáruIás
adó bevalláshoz sziikséges adatot szo|gźitat;
agazdaságivezetőrendszerestájékoztatásaavégzettmunkájaľól;
a felsorolt feladatokon kívül elvégzí miĺdazon feladatokat, amelyekkel
felettesei megbízzźk.

4.5.2.7 . 

^ 
gépj ármíív ezető ÍelLadatai

az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét heti
tĺlrvényes munkaidej ében ;
vezeti az intézményi fulajdonú személygépkocsit, gondoskodik
tisztántartźlsaról, kaľbantartásĺĺĺól;
köteles ellenőrizni, és szfüség esetén biztosítani, hogy a gépkocsinak
érvényes forgalmi engedélye, biztosítása, stb. legyen;
a foľgalmi engedélyt, a gépjźtrmn egyéb okmĺĺnyait és kulcsait a gépjáľmű
źitalatöľténő tizemeltetése alatt köteles magźná| tartani;
kĺizreműködik az adományként kapott taľgyak igénybevevők ľészére töľténő
eljuttatásában;
végzi a napi kézbesítési feladatokat;
segítséget nyiĄt aziĺtézmény részére történő beszerzések lebonyolittsźtbaĺ;
résń, vęsz kĺizösségi szociális munkában, információközvetítésben;
v ezeti az iĺtézményben szokáso s valamennyi admini sztr áciőt;
avezetoľendszerestájékoztatźlsaavégzettmunkájaľól;
a felsoľolt feladatokon kívĹil elvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel
felette sei me gbízztl<;
a kapu melletti ügyeleti helyiségben elhelyezett ftizetbeĺ je|zett eszkijz
meghibásođásokat lehetőség szerint elhrĺľítja vagy gazdasági vezetővel
e gy eztetr e e|harittaÍj a.

4.5.2.8.A kézbesítő feladatai

Intézményen belül és íntézmények, irodfü, telephelyek és egyéb helyek
köz<itt kiildeményeket, leveleket kézbesít, kisebb csomagokat szźi|ít, illetve
kisegítői feladatokat |át el.
egyeńetiaze|végzendőfeladatotavezetőjével
átr eszi a kézbesítendő kiildeményeket
ellenőrzi a küldemények daľabsz źtĺnát, a kézbesítési címet
meggyozođik a ktildemények ép, séľtetlen állapotaľól
gondoskodik a sérült külđemények megfelelő kezęléséróI, jelzi a sérĹilést a
vezetőjének
ellenőrzi a díjazás, béľmentesítés helyességét, kezdeményezi a helytelen
adatok javítását
kézbesítésľe, postázásra előkészíti a ktildeményeket

, -- 
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i,,' ĺ megadott helyre
il !'t - az źúadottleveleket, küldeményeket a megadott címekľe posténza, illetőleg a

részére,vagyazadottintézméĺyrészéreküldöttekęte|hozza
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- soron kívülkézbesíti a stirgős kĹildeményeket
- sikeľtelen kézbesítés esetén jelzi azt a vezetĺ|jének' illetve ismételten

megkísérli a kézbesítést
- eleget tesz e|számolási kötelezettségeinek
- kifutói feladatokat végez
. ađminiszttáI, dokumentáciőt vezet az átrett ktilđeményekĺől (kézbesítő

kĺinyvet vezet)
- avezető rendszeres tájékoztatása avégzett munkájaról.

4.5.2.9.A pénziigyĹ számviteli iigyintéző feladata

- Nyilvĺĺntaľtásba veszi a beérkező szźt||ítői szźtmlźkat, számszaki és
taľtalmi szempontból ellenőrzik azokat, gondoskodnak a határidőben
tcjľténő kifi zetésekről.

- Nyilvantaľtásba veszi a JSZSZGYK és az intézmények
kötelezettségvállalásait.

- Rögzíti a gazdźikodói kifizetéseket.
. Folyamatos figyelemmel kíséri az éves költségvetési e|őirźnyzatok

alakulását.
- Elemzó anyagokat, listríkat készít az iĺténrĺény ek gazdáLkodásaľól.
- Feladata a kĺlltségvetési szervek vezetőinek segítése a költségvetési

gazdźikodássoľánazíntézményekmfü ödésénekbiztosításában.
- Kapcsolatot tart a JSzSzGyK szakmai egységeivel az intézményi

feladatok v onatko zásáb aĺ.
- A költségvetési szeľvek gazdá|kođźtsaľól havi információs anyagot készít,

biztosítj a az egy ezőségeket.
. Yęzeti a költségvetési előiranyzatokat, módosításukat, vá|toztatásukľa,

belső iĺtcsopoľtosításukra javaslatot készít, jóvĺáhagyás utźľ.ll átvęzeti a
nyilvantaľtáson, ľendezi, helyesbíti az e|tétéseket.

- Elkészíti és nyilvĺántartásba veszi a kimenő szźlm|ákat, gondoskodik a
bevételek beszedéséről, behajtásĺáľól.

- EIvégzi a szźi|itői és vevői szám|źĺ<kal kapcsolatos egyeztetéseket.
. Gondoskodik a szźtmvitęIi feladatok naprakész kontírozásiíľó|, togzitésérő|,

könyveléséről, feldolg ozásérőI.
- Yégzi a munkafolyamatba épített ellenőrzést.
- Szfüség szeľint analitikus nyilvĺĺntaľtást vezet és eIvégzi az ellhez

kapcsolódó egyeztetéseket.

- Feladata a késedelmes pénzügyi teljesítésekből eredő kamatkövetelések
érvényesítése.

- Yezeti az iĺtézmények pá|yazatainak nyilvántartását és pélueszkozeinek
elkülönített kezelését

- EIIátja a kĺĺltségvetésen kívüli pér.:zeszkizök, tiámogatások, fiiggő kiadások
és bevételek kezelését, elszĺámolásáú, pérzíjgyi ellenőrzését, egyeztetését.

- Figyelemmel kíséri az íntézmények pénzügyi he|yzetét, fedezetmeglétéről
infoľmációt nyujt.

- Leigényli a szfüséges finanszírozást.
- Felelőssége a munkafo|yamatba épített ellenőrzés foganatosítása a

JSZSZGYK pénzugy -számviteli tevékenysége soľiín.
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4.5.2.10. Lz é|e|mezési ügyintéző

. Felelős a szociális és közétkeztetés megszervezéséért, a téľítési đíjak
beszedésének ellenőrzésééľt, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok

ęIIátáséLért (szakmai egységek és intézmények által megktildött rendelések

és lemondások összegzése, nyilvantartása, pénzljgyi elszźlmotrások és

befi zetések ellenőľzése, szźlm|a ellenőrzés)
. Feltigyeli valamennyi melegítőkonyha zavartalan múködését, a

melegítőkonyfiákba az ételađagok kiszállításźń, az eđényzet és hulladék
visszaszállítźsźń.

- Gondoskodik az étkezést igénybevevők és az étkezési kedvezmények

nyilvantartásanakvezetésétő|,anapilétszźlmadatokfeldolgozásárol.
- Elkészíti a noľmatíva igénylést, elszĺĺmolást, vezeti a kapcsolódó

nyilvántaľtást.

4.5.2.11. ,Ą gazdasági ügyintéző feladata

- Eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
- Kiemeltfelaďata a JSZSZGYK-vaI és iskolákkal való napi kapcsolattaľtás,

tájékoztatás.
- Bonyolítja az iskolai tanulói és felnőtt étkeztetés megrendelést, lemondást,

beszedi a térítési díjakat, nyugtát ad, kezeli a kedvezményes étkezésben

ľésztvevők hattrozatait, adatot szolgźtltat a normatíva igényléshez,

lemondáshoz.
- Felelős a pénzkezelését, melyet a JSZSZGYK intézményvezetőjének

megbízása a|apjźn |át e|.

- Szfüség szerint adatot szo|gźl|tat a JSZSZGYKK költségvetés

készítéséhe z, beszźlmolási kötelezettségéhez.

- Jogosult feladatainak jobb ellátása érđekében javaslattételre a közvetlen
felettesének.

- Köteles az íntézményi vagyont sértő, káľosító bármely cselekmény,

mulasztás esetén bejelentés megtételére.

- Biztosítja a telephely és a JSzSzGyK kĺizĺitti tráľgyilagos

információaramlást, felelős a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért.

- Információt szolgáltatnak a döntések e|őkészitéséhez, illetve
a|átźlmasnásźůloz.

- Irĺínyítj a' e||enorzi és szervezi a konyhai đolgozók munkavégzését.

- Részt vesz anoľmatíva tervezés, elszámolás, nyilviíntartásában.

- Felelős ale|tár elkészítésééľt.

4.5.2.12. A konyhai dolgozó feladatai

- Felelős a táIalo melegítő konyha szabźiyszerú múködéséért, a tanulók és a

dolgozók hi giénikus étkezéséért.
It|, ĺ
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4.5.3.

- A HACCP ľendszeľ előírásait betaľtją vezeti az ezzel kapcsolatos
adminisztrációt.

- Felelős az ANTSZ előírásainak maradéktalan megfartásáért.
- Felel az edények higiénikus előírásnak megfelelő mosogatásáéľt és

táĺo|ásáért.
- Anyagi felelősségge| tartozik az átvett ételét, vďamint a leltáľban szereplő

konyhai eszköztik és beľendezési tráĺgyak rendeltetés szeĺu hasznźůaaert,
- A munkája soľĺín gondoskodik a l.-j'źnyzó eszktjztjk pótlásár.til,

beszeruésérol, a gazđasági ügyint ézővel töľtént egyeztetést követően.

A Gazd as á gi Szerve zet gazdźl lko d ás ának ľe ndj e

A gazdasági szęwezet tevékenysé gét az ügyrend szabźlyozza.
Az iigyrenden kívül külĺjn kell belső szabźt|yzatban rendezni a mfüĺjdéséhez
kapcsolódó, pénzigyi kihatással bítő, jogszabályban nem szabźiyozott
kéľdéseket, így kiilcinösen

a) a tervezésse|, gazdáIkodással - így ktilönö'sen a kötelezettségvá||a|ás,
ellenjegyzés, teljesítés igazo|ása, érvényesítés, utalványozás
gyakoľlásanak módjával, eljárási és dokumentációs
részletszabá|yaíva|,valamintazezeketvégzőszemélyekkijelölésének
rendjével -, az e||enőľzési adatszolgá|tatási és beszámolási feladatok
telj esítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,

b) a beszeľzések lebonyolításával kapcsolatos elj áľásrendet,
c) a belftildi és külft'ldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával,

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
d) az arryag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem

szab á|y ozott kérdéseit,
e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és

el számo l ás źnak szab ály ait,
Đ a gépjarmuvek igénybevételének és használatrának rendjét,
g) avezetékes és mobiltelefonok használatźú, és
h) a kiizérdekú adatok megismerésére irányuló kéľelmek intézésének,

tov ább á a kĺĺtel ező e n kozzéteendő adatok nyi lváno s s ásr a hozatalának
rendjét.

A gazdálkodás me gs zervezé séhe z töw ényb en r o gzitett al ap elvek, éľtékelé si
előírások alapjźn ki kell alakítani és íľásba ketl foglalru az intézmény
adottságainak, körĹilményeinek leginkább megfelelő - a szźtmviteli tcirvény
végrehajtásanak móđszereit, eszkozeitmeghatároző - szźlmviteli politikát.
A szĺĺmviteli politika keretében íľásban rogzíteru kell - tĺibbek között - azokat
a gazďá|kodóra jellemző szabáIyokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel
meghatátozza, hogy mit tekint a sziĺmviteli e|szźnnolás, az értékelés
szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,
tovźtbbá meghatánozza azt, hogy a tĺirvényben biztosított váIasztási'
minősítési lehetőségek közĺil melyeket, milyen feltételek fennállása esetén
a|ka|maz, az alkaImazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megvá|tońatru.

A számviteli politika keretében elkell készíteni:
Đ az eszkozök és a fonások |e|tźlrkészítési és |e|tźlrozási szabá|yzatát;
j) azeszkozok és a foĺrások éľtékelési szabźiyzatát;
k) az önkĺiltségsztmítás rendjéľe vonatkozó belső szabályzatot;
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1) a pénzkeze|ési szabáIyzatot.

5. AZ INTÉ'zVĺÉ'NY nĺĺuxounsr RENDJE

5.1. A kijzalkalmazottak munkavégzésére vonatkouí szabdlvok

5.1. 1. A kiĺzalkalnrazotti j ogviszony létľejtĺtte

A JSzSzGyK intézményvezetője az a|ka|mazottak esetében a belépéskor
hatźrozott vagy hatźrozatlan idejű kinevezéssel hatźrozza ffiog, hogy a
koza\ka|mazottat milyen feltételekkel és a koza|ka|mazottal<ra vonatkozó
illetménnyel fo glalko ztatja.

A munkavé gzés telj esítése, munkaköľi kötelezettsé gek:
A munkavégzés teljesítése azirĺtézméĺy vezetoje által kijelölt munkahelyeÍ|, az
ott érvényben lévő szabá|yok és a kinevezési okmányokban foglaltak szeľint
történik.
A kĺjzalkalmazottkĺĺteles a munkakörébe tartozó munkát képességei maximális
kifejtéséve|'aze|vźtrhatőszakértelemmeléspontossággalvégezĺĺ.

5.1.2. Szabadság

Az éves ręndes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a szakmai
vezetőkkel egyeńetett tervet kell készíteni. A rendkívĹili és fizetés nélküli
szabadságengeďé|yezésére minden esetben csakaziĺxézrnéĺyvezető jogosult.
A dolgozók éves szabađságának mértékét a közalkaImazottak jogállásaról
szóló jogszabá|y szerint kell megállapítani és enől a munkaváI|a|őt _
jogcímenkénti bontásban _ írásban értesíteni kell.

5.1.3. Fegyelmi és káľtéľítési felelősség

Fegyelmi vétséget kĺjvet el a koza|ka|mazott, ha a köza|kalmazotti
j ogviszonyból eľedő lényeges kĺjtelezettségét vétkesen megszegi.
A köza|ka|mazott a jogviszonyából eredő kĺitelezettségének vétkes
megszegésével okozott kártéft káľtéľítési felelősséggel taľtozik.

A JSzSzGyK valamennyi đolgozója felelős aberendezési, felszeľelési taľgyak
rendeltetésszeruhasznźt|atáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.
Az intézmény a dolgozó hasznźt\ati tfugyaiban a munkavégzés folyamán
bekövetkezett karért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kfu a đolgoző
munkahelyén vagy más, megőrzésre szolgá|ő helyen elhelyezett dolgokban
keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|ati targyakat meghaladó méľtékii és
értékú hasznäIati dolgokat csak az intézményvezető engedélyével hozhat be
munkahelyére, illetve vihet ki onnan (pl. számítógép, egyéb).

5. 1. 4. Va gyo nny i|atkozat-tételi kiitelezettsé g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szőIő 2007. évi CLII.
tĺlrvény 3. $-a alapjtĺn vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettség az a|ábbi
vezetőWe vonatkozik:
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1 . Iĺrtézményv ezető (magasabb v ezeto)
2. G azdasági Szew ezet v ezetőj e

A ledolgozott munkaidő nyilvantartása és ellenőrzése céljából jelenléti ívet kell
vęzeÍĺĺ. A jelenléti íven fel kell tiintetni a munkába állás és az e|távozás pontos
idejét. A jelenléti ív vezetésééľt a magasabb vezeto és a vezetők a felęlősek.
A ledolgozott munkaidőt hetenként ĺisszesíteni kell. Tĺjľekedni kell alľa, hogy a
törvényes munkaidő _ heti 40 őra_ az adott héten mindenki áltď ledolgozźĺsra
keľĹiljĺin. A heti munkaidő átcsoportosítősát a magasabb vezeto, illetve a
nappali ellátást nyujtó intézmények vezetői engedélyezhetik a jelenléti íven
töľténő szignálással.

5.1.5. Munkaľend

5.1.5.1. A Család. és Gyeľmekjóléti Központ nyitva taľtása
Hétfo: 08.00 _ 18'00

08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

Családfejlesztésĺ szolgáItatás
Hétfő:
Kedd:
Szęľda:
Csüttĺľtĺjk:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtĺik:
Péntek:

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

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

Lakoss ági tájékoztatás, tanácsadás
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08.00 - 17.00

MenekültekkeUoltalmazottakkal foglalkozó családsegítők



FiDo Ifjtisági Kiizpont
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csiitoľtök:
Péntek:
Szombat:
Vasiíľnap:

1s.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
1s.00 - 20.00
15.00 - 20.00

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

Ktiz(össégĺ)hely és Mosoda
Hétfő:
Kedd:
Szeľda:
Csiitĺjľtĺjk:
Péntek:
Szombat:

1230 - 19.30
09.30 - 15.30
t2.30 - 19.30
09.30 - 15.30
10.30 - 13.30
08.30 - 12.30

5.1.5.2. A Család. és Gyeľmekjóléti Szolgálat nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütĺiľtök:
Péntek:

5.1.5.3.

5.1.5.4.

A Gyermekek Atmenetĺ otthona nyitva taľtása
folyamatos

A LELEK.Pont nyĺtv a tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerđa:
Csütöľtök:
Péntek:

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

5.1.5.5. A LELEK.Ház nvitva tartása
folyamatos

5.1.5.6. A IJáni segítségnyújtás és Szociálĺs étkeztetés telephelyének nyitva
tartása

hétfii - csiitĺirtök: 07.30 - 16.00
péntek: 07.30 _ 13.30

5.1.5.7. Az ldősek Klubjainak nyitva tartása
hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

Az Idősek Klubjaiban inteľnet szoIgáItatás naponta, a mindenkori
nyitva taľtási időben vehető igénybe a keľĹileti lakosok szźľ.nára
téľítésmenteseĺ,azza| akitétellel, hogy aszo|gźitatás 1l.00 - 14.00 óra
kĺjzött szĹinętel.
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5.1.5.8. Az Eĺelmi B'ogyatékosok Napktiziotthonának nyitva tartátsa
hétfőtől-péntekig: 07.00 _ 17.00

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

tartása
hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

5. 1.5. 1 0. Az,,Ezĺĺstfenyő'' G ondoz óhán ny itv a tartász
folyamatos

5. 1.5. 1 1. G azdasági Szerv ezet nyĺtva taľtása
hétÍőtdl csütiirtökig 7.30 - 16.00
pénteken 7.30 - 13.30

5.2. Az intézménv mííkijdésével kapcsolatos szabdlvok

5.2.1,. Kiadmány ozás rendj e

Az intézményben a kiadmanyozási jogkört az intézményvezeto gyakoľolja,
távolléte esetén azintézmény-vezetőhelyettesek, vagy aziĺxézményvezető źita|
me ghatalm azotĹ szemé|y .

5.2.2. Bélye gző k hasznáůata, kezelése

Valamennyi, az intézmény képviseletében történó a|áításná| bé|yegz(5t kell
használni. A bé|yegzővel ellátotĺ, cégszeruen aláirt iratok taľtalma érvényes
kötelezetts é gv áLla|ást, j o gszeruést, j o gró l val ó lemondást j elent.
Az intézmény bélyegzőit a gazdasági vezeto köteles naprakész állapotban
nyilvántaľtani.
Azintézménybenbé|yegzőhaszná|atźta jogosultak:
iĺtézményvezetó, intézményvezető-helyettesek, gazdasági vezető, szakmai
vezetők.

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megorzésééľt. A bé|yegzők
beszeruéséről, kiadásáról, nyilvźntartásańI a gazdasági vezetó gondoskodik,
illetve abé|yegző elvesztése esetén azę|ókások szerint jĺíľ el.

5.2.3. A bankszámlák feletti ľendelkezés

A számlavezető bankná| vezetętt szźlmla feletti rendelkezésľe jogosultakat az
iĺtézményvezető jelöli ki. Nevfüet és aláírás bejelentési kartonjaik egy-egy
pé|darryát a gazdasági vezető köteles őnzffi.

5.2.4. Kötelezettségvállalás, éľvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás
ľendje

A ktjtelezettségvá||alás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, éľvényesítés
és utalványozźs renđjét az iĺtézméĺyvezetĺ| határozza meg, melyre vonatkozó
ľészletesszabá|yozáskülönszabá|yzatbankerĹilmeghatározásra.

5.2.5. Belső ellenőľzés 
^ ,.,.,
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Az íntézmény belső ellenőrzési feladatait kiilső szakértő látja el. E ktilső
szakértó lźńja e| a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is a JSzSzGyK, JEB,
NEó esetén is.

A belső ellenőľzési tevékenység: független, táttgyLlagos bizonyosságot adó és

tanácsadó tevékenység, amelynek céIja, hogy az intézmény mfüödését
fejlessze és eredményességét nĺivelje, és az intézmény céljai elérése érdekében
renđszeľszemléletĺi megközelítéssel és módszeresen éľtékelje. A belső
ellenőrzés fejleszti az intézmény szewezetírarryítasí és belső kontroll-
rendszerének hatékony séryát.

A belső ellenőľzési feladatokat ellátó kiilső szakértő a munkáját aĺemzetkozi,
valamint az á||anháztartásért felelős miniszter áItalkozzétett belső ellenőrzési
standaľdok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető
á|ta| _ az áIlanháztaľtáséľt felelős miniszteľ á|ta| kozzétett belső ellenőrzési
kézikĺinyv minta megfelelő a|ka\mazásával kidolgozott és az
intézményvezető á|tal, jóváhagyott belső ellenórzési kéziktinyv szerint végz|

A belső ellenőľzést végzó személy tevékenységét az intézményvezetőnek
közvetlenül aliĺľendelv e v égzi,j elentéseit közvetlenül neki kiildi meg.

A belső ellenőrzést végzo személy tevékenységének tervezése során önállóan
jźr e|, ellenőľzési terveit kockiízatelemzésre a\apozlĺa és a soron kívüli
ellenőľzések figyelembevételével á|Iítja ö'ssze. A ktilső szakértő az e|lenőrzési
programot szakmai megítélésének megfelelően önállóan áI|ítja tissze, mely
vonatkozik az e|Ienőtzési j elentésľe is.
Az intézményvezető biztosítja a belső ellenőr funkcionális függetlenségét,
különö sen az a|ábbiak tekintetében :

a) az éves ellenőľzési teľv kidolgozása, kockézatelemzési módszerek
alapjźn és soron kí\Ąili ellenőrzések ťrgyelembevételével;

b) u ellenőrzési pľogram elkészítése és végrehajtása;
c) az el|enórzési módszeľek kiválasztźsa;
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés

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

az á|Iamhźvtartásért felelős miniszteľ á|ta| közétett belső ellenőľzési
standardokkal ĺjsszhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívĹil más
tevékenység végrehajt ásába nem vonható be.

A belső ellenőr nem vehet részt:
a) a kĺiltségvetési szerv operatív mfüĺldésével kapcsolatos feladatok

e||átásáhaĺ és az intézsnény műkĺjdésével kapcsolatos döntések
meghozata|ában;

b) az intézmény végľehajtási vagy iranyítási tevékenységében;
c) pénnlgyi tranzakciók kezdemény ezésében vagy j óvah agy ásában;
d) a belső szabáIyzatok elkészítésében, (kivételt képez a belső ellenőrzésre

vonatkozó Kézikönyv elkészítése);
e) intézkędésiteľvelkészítésében.

A belső ellenőľzéssel kapcsolatos <jsszeférhetetlenségeket, a belső ellenőr és az
ellenőrzöttek jogait, valamint kötelezettségeit a Belső Ellenőrzési Kézikönyv
tartalmazza.
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A belső ellenőrzés feladata: a belső ellenőrzés felađatait a vonatkozó
jogszabályok, valamint ľészletesen az lntéznény Belső Ellenőľzési Kézikĺinyve
rogzíti.

A belső ellenőľzés tevékenysége kiteľjed azintézmény minden tevékenységére,
kiilönösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének'
fe|haszná|ásanak és elszámolásának, valamint az eszkózokkel és foľľásokkal
v aIő gazđőikodásnak a vizsgáIatźr a.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége kĺirében ellátandó feladata:
a) elemezni, vizsgálni és éľtékelni a belsőkontľoll-rendszerek

kiépítésének, mfüĺidésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelését, valamint mfüĺjdésének gazdasźlgosságát, hatékonyságát
és eredményességét;

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésľe álló erőfoľľásokkal való
gazdáIkodést, a vagyon megóvását és gyaĺapítésát' valamint az
elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgá|t folyamatokkal kapcsolatban megźi|apításokat,
következteté s eket é s j avaslatokat me gfo g a|maznl a ko ckázati téĺy ezł!k,
hianyosságok megsziintetése, kiküszöbtjlése vagy csĺikkentése, a
szabá|yta|artságok megelőzése, illetve feltlírása éľdekében, valamint a
költségvetési szerv mfüödése eľedményességének nĺjvelése és a
belsőkontroll-ľendszerek j avítása, továbbfej lesztése érdekében;

d) nyilvrĺntaľtani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapjźn
megtett intézkedéseket.

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

a) a szabáIyszeľíiségi ellenőľzés ana irlĺnyul, hogy az adott szewezetvagy
szervęzeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően
szabtiyozotĺ-e, és érvényestilnek-e a hatályos jogszabályok, belső
szabá|yzatok és vezetői ľendelkezések előírásai;

b) a pénziigyi el|enótzés célja az ađot| szewezet, pľogram vagy feladat
pénziigyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló
számviteli nyilvantartások ellenő rzése;

c) a ľendszeľellenőrzés kęretében az egyes rendszeľek kialakításanak,
illetve mfüĺjđésének átfogó vizsgá|atát kell elvégezni;

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott
szervezet áIta| végzett tevékenységek, programok egy jól
köľülhatríľolható területén a mfüĺidés, illetve a fonásfelhasználás
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg;

e) azínformatikai ellenőrzés a költségvetési szer.ĺnél mfü<jdő infoľmatikai
ľendszerekmegfelelőségére'megbízhatóságára,biztonsáryźra,valamint
a rendszerben tźtro|t adatok teljességéľe, megfelelőségére,
szabályoss ágára és védelmére iľányul.

A belső ellenőľ tanácsadó tevékenysége keľetében ellátható feladatok lehetnek
ktilĺinösen

a) vezetők tźmogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével,
értékeléséve|,vizsgá|atźxa1,,kockźnatánakbecslésével;

b) pénzügyi, téttgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való
ésszeníbb és hatékonyabb gazđálkodásra irányuló tanácsadás;
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c) a vezetőség szakértoi tánogatása a kockźnatkezelési és

szabźĺIytalnlságkezelési rendszerek és a teljesítmény-menedzsment
renđszer kialakításában, folyamatos továbbfej lesztésében;

d) tanácsađás a szervezeti stľukturak racionaLizźůźsa, a
v á|tozźsmenedzsment teľiiletén ;

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

Đ javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv mfüödése
eľedmény.ességének növelése és a belső kontľollrendszerek javítása,
továbbfejlesztése érdekében, a k<lltségvetési szerv belső
szabáLvzatainaktartalmát.szerkezetétitrletően.

Az ntézm.ény feliigyeleti ellenőrzését Józsefuĺáľosi onkorm źnyzat
Polgármesteri Hivatalban működő Belső Ellenőľzési Iroda biĺosítja.

5.2.6. A helyettesítés rendje

Az intézĺrĺényben folyó munkźt a dolgozók időleges vagy taľtós távolléte nem
befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés renđjének kidolgozása a szakmai
vezető, illetve - felhatalmazźsa a|apjźn _ az á|tala megbízott vezetőnek a
feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a
munkaköľi leírásokban kell röszíteni.

5.2.7 . Munkaköriik átadása

Az íĺftézmény dolgozói munkakörének áLtađásźLrőI illetve átvételéről személyi
v á|tozás e setén j e gyző kĺi nyĺet kell felvenni.
A munkakör átadźsźttő|, átwéte|&ol készĹilt jegyzőkönyvben felkell tiintetni az
átadás-átvétel időpontjźú, a fo|yamatban lévő konkrét ügyeket, a jelenlevők
aláitásź./-.

A munkakĺir átadás-átrételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör
szeľinti felettes vezetó gondoskodik.

5.2.8, A JSzSzGyK műktidésének elvei

A JSzSzGyK műk<idése a jelen Szewezetí és Működési Szabźiyzatbarl
tész|ętezeL1ek szerint valósul meg. Valamennyi egysége mfüĺjdése soriín
köteles az a|ábbí alapelvek betartására.

Nyitottsóg elve:
A JSzSzGyK nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető. Az
intézméný egyének, csopoľtok, közösségek vagy közvetlentil keresik fel, vagy
a terĹileten miíködő más intézmények javasolhatjfü a kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel tciľténhet a jogszabá|yban. szabźiyozott
kötelezettségvállalással is. Az intézĺnény jogosult a további segítségnyújtás
e|ő| e|zarkozni a kliens együttműktidésének hirínya esetén.

Az ijnkéntesség elve:
Az intézmény klienseive| az ĺjnkéntesség a|apjźn alakit ki egyiittmfüödést.
Mrĺködése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegri. Az egytittműköđés a|apjaa
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klienssel köz<isen megfogalmazott célok megvalósítása. Az íntézmény
munkatarsai mindenkor klienseik éľdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszé|yeztetés esetét kivéve az intézmény csak az éńĺtett szemé|y,
illetve tĺirvényes képviselője hozzájaru|ásával jogosult intézkędni. (Súlyos
veszélyeztetés azon állapot, tevékenység, vagy magatartás, amelynek
következtében a kliens, vagy egy masik személy é|etét, testi vagy mentális
épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető he|yzet ál1 elő).
Gyermelďekveszé|yeztetése, illetve hatósági elľendelés esetén aztnténnénnyel
való egyĺittmfüddés k<jtelezettségként előírható (pl. védelembe vétel,
hátralékkezelési szol gáltatás).

A személyiségi jogok védelmének elve:
Az intézmény munkatiírsainak - a tevékenységfü során tudomásukľa jutott - a
kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények nyilvlíntaľtására és
kezelésére a polgarok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásźrő| szó|ő
1992. évi LXVI. tĺiľvény rendeJkezéseinek, valamint a Szociális Munka Etikai
Kódexében foglaltak betartása kcĺtelező. Az lntézmény munkataľsainak e
szo|gá|ati titoktaľtáSi ktitelezettség betaľtás fua fogada\mat kell tennifü .

Az intézméný felkereső állampolgaľok anonimitását - kívrínság szeňnt - az
intézmény munkataľsai kĺitelesek megtaľtani.

Az egłenlőség elve:
Az intézmény minden kliens ügyével nelnre' szátrmazásta, felekezetľe, családi
á||apotta, koľra tekintet nélkiil köteles érđemben foglalkozni, illefue a
hatáskörébe nem tartoző, vagy azt meghaladó ügyekben a sziikséges
felvilágosítást megadni.

5..3. Az intézłnénv szervezeti ewségei k?jzijtti kapcsolattaľtús ľendie

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egysé gek e gymással szoro s kapcsolatot taľtanak.
Az egyiittműkĺldés során a szervezetí egységeknek minden olyan
intézkedésnél, amelyik egy másik szervezeti egység mfüĺjdési területét érinti,
az íntézke đé st me gelő ző en egy ezteté si köte l ezettsé gfü van.
A belső kapcsolattaľtás rendszeres formái a ktilönbĺjző éľtekezletek,
esetmegbeszélések, belső levelezés stb.

5.4. A kiilső kapcsolattartds rendie

Az eredményesebb mfüöđés elősegítése érdekében az intézmény a szakmai
szeľvezetekkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdá|kodő
szervezetekkel egyĹittmfüödési megállapodást köthet.
A helyi és országos tĺĺrsintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot taľtani,
szfüség szeľint segíteni kell egymas munkáját.
Fejleszteni kell a kapcsolatot ktilfrldi társíntézményekkel is, melynek
fenntaľtása, átpo|ása és bővítése állandó feladata azintézménynek.
Az intézmény Szoros kapcsolatot taľt a külcinb ozó szak,ĺrlai szęrvezetekkel.
A szervezeti egységek vezetőí a kĺĺltségvetési Szeľv képviseletében a
kö ltsé gvetési s zerv e gyéb szab á|y zataíb an me ghat ár ozoI1 mó don j árnak el.

5.5. Az intézménv mííkiidési rendiét meghatúrozó dokumentumok

I
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Az lntézmény vezetóje belső szabáLyzatokban ľendezi a miĺködéséhez,
gazdá|kođásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással birő, jogszabály'ban nem
szab źiy ozott kérđés ek et, íg7ĺ kiemelten

a) a gazdźikodással . így kiiltinösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a
szakmai teljesítés igazolás:a, az érvényesítés, utalványozás
gyakorlásĺának módj ával, elj aľási és dokumentáció s részletszabáLy aív a|,

valamint az ezęket végző személyek kije|ti|ésének rendjéve|, és az
adatszolgáLtatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat,
feltételeket,

b) a b eszerzések lebonyo lításőtv aI kapc s o lato s elj árásrendet,
c) a belftildi és külÍt'ldi kikĹildetésęk elľendelésével és lebonyolításával,

elszámolásával kapcsolatos kéľdéseket,
d) az aÍLyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem

szab áIy o zott kérdé seit,
e) a helyiségek és berenđezések hasznźlLatźra vonatkozó előírásokat,

Đ a gépjáľművek igénybevételének és használatának rendjét,
g) a vezetékes és mobiltelefonok haszná|atźú,
h) a kozéľdekű adatok megismerésére iľrínyuló kérelmek intézésének,

továbbá a kote|ezően közzéteendő adatok nyilvánosságľa hozatalźnak
ľendjét, stb.

5.6. A Szervezeti és MíÍkiidési SzabúIvzat fiiqqeléke taľtalma?za az
i n t ézm énv b el s ő n o r mdir a v o n at ko zó s zab úIv zat ait.

6. zĺF(o RENDELI<EZÉSEK
A Józsefvárosi Szociális Szolgá.Jtatő és Gyeľmekjóléti Kiĺzpont Szervezetĺ és
Műkiidési Szabáůyzatát Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosĺ
onkoľmányzat Képvĺselő.testiilete......ĺ20|,6 (Ix.08.) számú határozatáľa|2016.
szeptembeľ 15. napi hatállyal hagyta jóvá.

Budapest, 20t6. szeptembeľ

dľ. Kocsis Máté
polgármester
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SzMSz I. szémú melléklete: feladatokat meghatároző jogszabźiyok jegyzéke

Az lNrÉzn,mlw FELADATAIT MEGHAľÁnozo JoGsZABÁr,yox JEGYZÉKE

Azlntézmény jogszabálybanmeghatáľozottközf e|adata

A Mag1larorczág helyí tinkormdnyzatairól sruíló 2011. évi CDffiilX. tiiľvény 23. s
(5) bekezdés 11. pontja, a szociális igazgatástől és a szociális ellátásokĺóI sző|ő 1993.
évi III. tĺiľvény (Szt) 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apjan kötelező önkoľmányzati
feladatot, személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gźitatásokat, a gyermekek
védelméről és a gyámtigyiigazgatásľól szóló |997. évi )oo(. törvény (Gyvt) 94. $ (3)
bekezdés d) pontja alapjźnkötelező önkoľmlínyzatifelađatot, személyes gondoskodást
nyujtó gyeľmekjóIéti alape|Látásokat Iát eI, valamint tinként vźú|a|t feladatként iĺteĺuív
családmegtartő szo|gá|tatást és kľízislakásokat működtet; az illetékességi terĹiletén
lakóhellyel rendelkező, illetve taľtósan ott tartózkodó, szociálisan rászorult személyek
részéte a szociális igazgatźstől és szociális ellátásokľól szóló 1993. éví III. tĺirvény (a
továbbiakban: Szt.) 62, $ étkeztetés, 63. $ házi segítségnyújtás, 65. $ jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, valamint a 65lF. $-ában a nappali el|átás, mint szociális
alapszo|gálltatások; valamint az SzL 82. $.ában meghatźrozott szakosított ellátási
foľmĺák k<jrébe tartoző átmeneti elhelyezést nyujtó intézmények kozé tartoző..
időskoruak gondozőhźza típusú ellátást biztosítja, mint kötelező önkoľmiányzati
feladatokat.

Az á|Ianháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tcirvény, valamint az á||anháńaľtásról
szóló törvény végľehajtásĺáľól sző|ő 368120II. (xII. 31.) Koľmányľendelet a|apján a
Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetváľi u. l.)
k<iltségvetési szervek vonatkozásában Budapest VIII. kerület Józsefuiíľosi
onkormányzat Képviselő-testĹilete által meghatározott körben pénzügyi, gazdasági
feladatokat Iát ę|.

Az intézmény alaptevékenys é gét m e gh atáľ oző j o gszab ályok

A szociális igazgatásľól és a szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. töľvényben
( S zt. ) fo glalt szo ciáli s a|ap szo|gáItatások közÍil b iĺo sítj a :

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

a természetben nyújtott szociális ellátások kĺĺzül biztosítja:
az Sn.. 55lA. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján ađósságkezelési tanácsadást,
amelyet Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormányzat
Képviselő-testĹiletének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3|l20I0,
(VII.15.)ĺinkoľmlányzatirende|eteszabáIyoz.

A gyeľmekek védelméľől és a gyámiigyi igazgatásről szóló 1997. évi )C(XI.
törvényb en ( Gyvt. ) fo glalt gyermekj ó1 éti alap e|Iátás ok kĺizül bizto sítj a :

Gyvt. 39' $-ban szabá|yozott gyeľmekj ő|étí szo|gá|tatásokat,
Gyvt. 40. $-ban szabá|yozott gyeľmekjóléti központra vonatkoző fe|adatokat,
GyVt. 50. $-ban szabá|yozott gyermekek átmeneti otthonában nyújtott e||źtást.

Az á|IamháztartásrőI szőlő 20|1. évi CXCV. t<irvény és az á||at.háńartás miĺködési
rendjéről sző|ő 3681201 1. (XII. 3 1 .) Koľmányrendelet a|apján a Jőzsefvárosi Egyesített U'!//
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B<ilcsődék (székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) költségvetési szervęk
vonatkozásában az irźnyítő szerv áItaI meghatfuozott körben a pénn1gyi, gazdasági
feladatok e||átása.
Äz intézmény tev ékenys é gét az a|ábbi j o gszab ály ok határ ozzák m e g :

Tiiľvények:
Magyaľország Alaptoľvény (2011. április 25.)
|993. évi III. törvény a szociális ígazgaÍésről és szociális ellátásokľól
2007. évi L)o(X. törvény a menedékjogról
|997. évi )ooil. tĺlrvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrőL
20||. évi CXCV. törvény azá||arnháztaľtásľól
2000. évi C. törvény a számvitelről
1992. évi X)oilI. törvény a ktjzalkalmazottak jogá||ásátőI

20|2. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéľől
20|t . évi CL)C(XIX. tĺiľvény a Magyaľor szág helryi <inkoľmányzatairő|
|993. éví L)o(X. törvény a kĺjzoktatásról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti kĺjznevelésről
1991. évi LXIV. tĺirvény a Gyermek jogaiľól sző|ő, New Yoľkban, 1989.
novembeľ 20-aÍI kelt egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLII. törvény azegyesvagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől
2004. évi CXL. törvény a kozigazgatási hatósági e|jarás és szolgáltatás
által ĺáno s szab á|y aír őI

1995. évi CXVil. töľvény a személyi jövedelemadóľól
2007. évi C)O(VII. törvény azá|taLános foľgalmi adóról
2003. évi XCII. tĺirvény azadőzás rendjéľől

Kormányľendeletek:
29lI993. (II.17.) Koľmányľendelet a személyes gondoskodást nytijtó szociális
ellátások téľítési díjáľól
328120|1. CXII.29.) Koľmrĺnyrendelet a személyes gondoskodást nýjtó
gyeľmekjóléti alape||átások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjaról és

azigény|éstikhcizfelhasználhatőbizonyítékokľól
I49lI997. (D(.10.) Koľmányrendelet a gyámhatóságokľól, valamint a
gyeľmekvédelmi és gyámügyi eljaľásról
36912013. 6.24.) Koľmányrendelet a szociális gyeľmekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók intézmények és há|őzatok hatósági
nyilvantaľtásaľól és ellenőrzéséről
235l|997. (XII.17.) Koľmiányĺendelet a gyámhatóságok, a teľülęti
gyeľmekvédelmi szakszo|gálatok, a gyeľmekjóléti szolgá|atok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek általkeze|t személyes ađatokľól
25712000. CXII.26.) Kormĺányrendelet a közalkalmazottak jogállásĺáľól szóló
1992. évi X)O0II. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmiźryazatbantciľténővégľehajtásáról
368120|1. (xII. 31.) Koľmányrendelet az źl|anháztartásról szóló törvény
végrehajtásaról
37012011.(XII.31.) Koľmányrendelet a költségvetési szervek belső
kontrollľendszeľéről és belső ellenőrzéséről
41512015. 6II.23.) Koľmĺĺnyrenđelet a szociális, gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi igénybevevői nyilvantartásról és az országos jelentési
ľęndszeľről
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33I/2006. cxll.z3.) Kormlínyľendelet a gyeľmekvédelmi és gyámügyi feladat.
és hataskörök eIIźúásátőI, valamint a gyámhatóság szewezętéríĺ| és
illetékességéről
340ĺ2007. QilI. 15.) Koľmrányľendelet a személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljaľasokban közreműködő szakéľtőkľe, szakértői
szervekľe vonatkozó ľészletes szabályokľól
9212008. (tV. 23.) Koľmĺínyľendelet a fogyatékos személyek ďapvizsglilatáĺől,
a rehabilitĺációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociéůis intézményekben
ellátott személyek állapotanak feliilvizsgál atfuőL
30|/2007. CxI.g.) Komriínyľendelet a menedékjogról szótó 2007. évi L)oo(.
törvény végľehajtasáľól

Agazati ľendeletek:
tl2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodast nyujtó szociĺílis
intézĺnények szakmai feladataiľól és mfüödésfü feltételeiľől
9/|999. 6I.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodast nyujtó szociĺílis
elláüások igénybevételéről
|5/t998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodast nyujtó
gyeľmekjóléti, gyemrekvédęlĺni intézĺrények, valamint személyek szakmai
feladataiľól és műktidésfü feltételeiiől

- 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondosko dast végz(5 személyek
adatainak miĺködési nýlvĺántaľtĺásĺáról
9/2000. (VilI.4.) SzCsM renđelet a személyes gonđoskodźstvégző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgĺĺról
36/2007. .CKLI. 22.) SZMM ľendelet a gondoziĺsi szĹikséglet, vďamint az, egészségi iíllapoton alapuló szociĺílis ľlíszoľultság vizsgálatának és
i gazolásanak ľészletes szabźly aĺr ő|

KĺiIső szakmai ajánlások:
Szocililis munkasok etikai kódexe

Helyi szabáiyozátsok:
Budapest Fővaľos VIIL kęrĹilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat Képviselő-
testiiletének a pénzbeli és teľmészetbeni, vďamint a személyes gondoskodĺíst
nyujtó szociiílis és gyeľmekjóléti ellátĺísok helyi szabĺályaiľól sző|ő |0120|5.
(IIL01.) önkormányzati rendelete. .

Budapest Fővĺíľos VIII. kerĹilet Önkoľmĺĺnyzat Képviselő - testiiletének
|04/2013.(III.20.) önkoľmányzati döntése a lÉlEr.program áthelyezéséľől.
Budapest Fővráros VIII. keľĹilet Józsefurárosi onkormaĺlyzat Képviselő.
testiiletének a személyes gondoskodĺást nyujtó szociális ellátísok formáiľól és a
térítési díjfizetési kötelezettségről szőIő 2|/20||. (ľ.12.) iinkonnanyzati
ľendelęte.
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A Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Kiizpont (JSzSzGyK)
szerv ezeti egys égeio szolgáI tatásai

Jĺízsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont (JsZsZGYIq 108l
Budapest, Népszínház u. f2.)
Család. és Gyeľmekjóléti Szolgálat (JSzSzGyK.CsGySz) (1081 Budapest,
Népszínhaz u.22.)
Család. és Gyeľmekjó,léti Kiizpont (JSzSzGyK.CsGyK) (1089 Budapest, Kőris u.
3s.)
- HatóstźgÍ tevékenységhez kapcsolódófelaďatok (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Szolgáltatások (1089 Budapest, Kőris u. 35.)

- Speciális szolgáltatósok (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Mentálhigiénés csoport (1089 Budapest, Kőris u. 35.)
- Menekültekkel/okąlmazottąkkal foglalkozó családsegítők (1084 Budapest, Déri

Miksau.3. fsz.4.)
Népkonyha ( 1 086 Budapest,
Hátr al é kkez el é s i s zol gáltatás
Intenzív Csalódmegtartó Szolgóltatás (|086 Budapest, Dobozi u.23.)
1sło /aĺ$ĘpĘĘĘ s z o c i ál i s munkg ( 1 0 8 6 Budape st, äEeff.ffi ffi affi

- Családfejlesztési szolgóltatds (l086 Budapest, Dobozi l:.23.)
. Lakossági tájékoztatós és tanácsadás (1086 Budapest, Dobozi l. 23.)
- Köz(össégi)hely és Mosoda (l086 Budapest, Szeľdahelyi u. 13.)
. FiDo lfiúsági Központ (1089 Budapest, FiDo téľ ftľsz: 35338 _ mfü<idési

helyként)
. Kálvórią tér InfoPont és játszótér kozösségi-szociális program, diókĺnunka

mentorálás (1089 Budapest, Ká|vźríatér _ mfüĺidési helyként)
Szomszéds ági házÍelüg/elői tevékenys é g

Gyeľmekek Átmeneti otthona (JSzSzGyK.cyÁo) (10s8 Budapest, Szentkiľályi u.
1s. r.4.)
- Krízíslakúsok

- 1089 Budapest, Sĺĺľkány u. 14. fsz.1.
- 1083 Budapest,Illés u. 18. fsz.8.
- 1086 Budapest, Kaĺácsony S.ll.22.I.22.
- 1089 Budapest, Kőris u.4laI.9.

Szociális Szolgáltató Kiizpont os l,ľlEr.Pľogľam
- Házi segítségnyújtós és Szocíúlís étkeztetés (JSzSzGyK-HSz) (1089 Budapest,

otczy út 41.)
- Szociólis étkeztetés telephelyeí

- 1089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgó Idősek Klubja)
. 1081 Budapest, II. Janos Pá| pźlpatér 17 . (Ciklámen Idősek Klubja)
- l084 Budapest, Víg u. 18. (Víg otthon Iđősek Klubja)
- 1082 Budapest, Baľoss u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
- 1084 Budapest, Mátyás téľ 4. (Reménysugar Idősek Klubja)
- 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. (Eľtelmi FogyatékosokNapközi otthona)
- 1084 Budapest, Mátyás tér |2. (Mátyás-Klub _ szenvedélybetegeknek)

- Nappalí Ellútds (JSzSzGyK-NE)
- Időskorúak Nappali Ellátása

- Napraforgó Idősek Klubja (1089 Budapest, Delej u. 34.)
- Ciklámen Idősek Klubja (1081 Budapest, II. Janos Pá| pápat& 17.)
- Víg otthon Idősek Klubja (1084 Budapest, Víg u. 18.)
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- oszikék Idősek Klubja (l082 Budapest, Baross u. 109.)
- Reménysugaľ Idősek Klubja (1084 Budapest, Mátyás tér 4.)

- Ertelmi Fogłatékosok Napkazi otthona (10s2 Budapest, Kisstáció u. I1.)
- Máýás-Ktub (szenveđélybetegek nappali ellátása) (1084 Budapest, Mátyás tér

12.)
. IdőskorúakÁtmeneti otthona (JSzSzGyK-Ilio)

- Eziist.fenyő Gondozóház (1087 Budapest, Kerepesi tń29la)
- Jelzőrendszeres házi segítségnyĺijtás (1087 Buđapest, Keľepesi tftŻgla)

- LELEK-Program
- LELEK-Pont iroda (1084 Budapest, Déľi Miksa u. 3. fsz.4.)
- LÉLEK-Ház (1086 Budapest, Koszorú u.4-6.)
- Családos Közosségi Szállás (l086 Budapest, Szerdahelyi u. 5.)
- ĺnĺĺ,x szállások:

1086 Budapest, Bauer S. u. 9-11. fsz.1.
1084 Budapest, József u. 57 . fsz.2.
1084 Budapest, József u. 59. fsz. .

1081 Budapest, Vay Áaĺĺm u.4,I.em.22.
1081 Budapest, Vay Áaem u. 6. fsz,9.
1084 Budapest, Nagyfuvaľos u. f6.I.em.21.
1089 Budapest, Kőris u.4lAfsz.I.
1089 Budapęst, Kőris u. 11. fsz.|3.
1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I.em.l8.
l 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.17.
1089 Budapest, Kálváľia u. 10/b l.em.l8.
1 089 Budapest, Kálvaľi a u'. 26. fsz.9.
I 086 Budapest, Magdolna u. 12. fsz.f.
1086 Budapest, Magdolna u. 4l.fsz.4.
1083 Budapest, Tömő u.23lb fsz.6.
1083 apest, Tömő u. 56. fsz.I9.
1083 Budpest, Tömő u. 60. fsz.I4.

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

1. A szolgáltatás célja' feladata

A települési tinkoľmĺányzat fe|adata a gyermekjóléti és a szociális helyi ellátórendszeľ
működtetése' a gyelmekj óléti és szociális szoIgáItatások biztosítása.

A JSzSzGyK a személyes gondoskođást nyujtó ellátásokat integľált formában biztosítja,
fenntaľtva a _ ľészben önálló - szervezeti egységek együttmfüödését és

feladatmegosztását,aszolgá|tatásokegymásraépülését.

Az intézmény szervezetí egységei az intézményvezeto és az á|tala megbízott vezetők
írźnyításamellettszakma1lagönállóanmúködnek.

Az integráció lehetővé teszi, hogy egy intézményi szervezeteĺ belül gyeľmekjóléti és

szociális alapszo|gźlltatást, valamint szakosított ellátást nyújtsunk. Aziĺtézmény szervezeti
egységeinek kiilön-külön meg kell felelnitik a targyi és személyi feltételeknek.
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Az tntézmény szociális és gyeľmekjóléti szo|gá|tatásait alapvetően az a|ábbijogszabályok
alapjan végzi.

Magy ar or s z ág Al aptÓrv é nye
2012. évi I, tĺ;rvény a munkn torvénykönyvérőI
]992. évi WIil. tÓrvény a kĺizalkolmazottakjogállásáról
]993. évi III' n a szociólis igazgatósróI és ellátásolcról (továbbiakban: Szt.)
1997. évi WI. tv, a gyermekekvédelméről és a głámügłi igazgatásról (tovóbbiakban
Gyvt.)
]998' évi ruVI. tv. a fogłatékos személyek jogairól és esélyeglenlőségük
biztosításáról
2003. évi CMV n. az egyenlő bánósmódról és az esélyegłenlőség előmozdítósóról

29/1993. (II.]7.) Korm. rend. A személyes gondoskodóst nyújtó szociólis ellátások
térítési díjairól
149/1997. (IX.]0.) Korm. rend' A glámhatóságolcról, vąlamint a glermelĺvédelmi és
głámügłi eljárásróI
235/1997'(Xil.]7.) Korm. rend. A głómhatósógok, a területi glermelĺvédelmi
szakszolgálatok, a g,,ermekjóléti szolgdlatok és a személyes gondoskodĺist nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatolcról
257/2000. (XII.26.) Korm. rend. A kÓzalknlmazottak jogállásáról szóló ]992. évi
WIII. tv.-nek a szociális, valamint a glermekjóléti és glermekvédelmi ágazatban
tör t énő v é gr ehaj tás ár ól
226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szocidlis, głermekjóléti és glermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójóról és országos nyilvántartósóról

]/2000' ('7.) SzCsM. rend. A személyes gondoskodóst nyújtó szociális intézmények
s z alcłn ai fe l a dąt air ó l é s műko dé s tik íe lt é t e l e ir ő l
9/I999.(XI'24.) SzCsM. rend, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellĺźtások
igénybevételéről
I5/]998' (IV.30.) NM rend. A személyes gondoskodást nyújtó glermekjóléti,
głermelwédelmi intézmények, valamint személyek szalcrnai feladątairól és működésük
feltételeiről
36/2007.(Xil.22.)9ZMM'rendelet a gondozási szülrséglet,valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultsóg vizsgólatának és igazolásának részletes
szabólyairól.

Fenti jogszabályok a|apjźn eleget téve a meghatározott szakmai minimum noľmfünak,
illetve figyelembe véve a szakmai módszertani ajanlásoknak. Az ellátás célja és feladata
biztosítani, hogy minden gyeľmekjóléti vagy szociális ellátásľa szoruló ember a szźtmára
legmegfelelőbb, magas színvonalú személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősoľban az
alapellátások, illetve a szakellátás keľetein beltil.

Az intézmény mfüödését és szolgéůtatásait meghatźroző szakmai program az intézmény
tevékenységét és a múködését szabá|yoző batźiyos jogszabályokban az önkoľmányzat
rendeleteiben és határozataiban rögzített jogszabá|yi előíľásokon, és módszertani
ajánlásokon alapul.
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A Szakmai Program az intézmény źtlrta| nyújtott szociális alapszolgáltatásokĺa és

gyeľmekjóléti alapellatásokra vonatkozó információkat integráltan, a szakmai előírásoknak
me gfelel ően és közérthe to eĺ tartaLmazza.

A Szakmai Progĺamot a megváltozott fe|tételeknek megfelelően vagy tarta|mi elemeinek
vá|tozása esetén módosítani kell.

A szolgźitatások szeľvezésével az intézmény biztosítja a gyermekvédelmi ľenđszer helyi
működtetését, illetve segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és

lakókörnyezetfüben önálló életviteltik fenntaľtásrĺhoz, valarrint egészségi állapofukból,
mentális állapotukbó|' vagy más okbó| származő problémak megoldásahoz, továbbá
átmeneti bentlakásos jelleggel teljes köni ellátást nyújt 0-tól 18 éves koľig gyeľmekek,
valamint tartós feliigyeletet, gondozást igénylő, de kórhĺĺzi ellátásra nem szoruló idős
személyek számáta.

1.1. Család- és Gveľmekióléti Szoleálat

A szociális munka eszkĺjzeinek és módszeľeinek feIhaszná|ásával, jelzőrendszer
mfüĺjdtetésével hozzájáru| az egyének, a családok, valamint a kültjnböző köztlsségi
csopoľtok szociális és mentálhigiénés pľoblémáinak vagy kľízishelyzettik
megsziintetéséhez, az ilyen he|yzethez vezetó okok mege|ozéséhez, valamint segítséget
nyujt az életvezetési képesség megórzéséhez' a szociális köľnyezetiikhöz va|ő

alkalmazkodáshoz.
A szociális és mentálhigiénés ellátás kiegészítéseként a gondozásba vett személyek részéľe
az Intézmény teľmé szetb eni támo gatást i s nýj that.

A gyeľmekjóléti alapellátás keretében szewezési, szolgáltatási és gondozási
tevékenységgel biĺositja a gyermekek testi, értelmi, étze|mi és eľkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszé|yeztetettség megelőzését
és a kialakuItveszéIyeztetettség megsztintetését, valamint a gyermekek családjából történő

kiemelésének a megelőzését. Hozzájaru| a gyeľmek hátrányos és halmozottan hátrányos

helyzetéĺek fęltárásához és a gyeľmek szociaLizációs hátľanyának csökkentésével annak
leküzdéséhez.
YeszéIyeztetettséget észlelő és jelző rendszeľt mfüĺldtet a gyeľmek veszéIyeztetettségének,

illetve a család, a személy Wizishe|yzetének észlelése céljából, a szociális segítőmunka
biztosítása érdekében.

AzIrĺtézmény az egyének, családok, fiatalok és gyermekek részére infoľmációt szolgáItat,
tanácsot ad, segítséget nyújt a szociális helyzettikből adódó hátrányaik cstjkkentésében,

szabadidős progľamokat szervez és k<jzvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer

valamennyí tagźlva|, ĺinkormányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal,
valamint civil szeľvezetekkel.

Feladata
A Gyvt. 39. $ és 40. $ alapján a gyeľmekek családban töľténő nevelésének elősegítése, a
veszéIyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megsziintetése, valamint a
gyermekek családjából töľténő kiemelésének a megelózése. Ezen tulmenően kezdeményezi
és elősegíti a családjából prevenciós céllal kiemęlt gyeľmekek családjanak gondozását.
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Az szt. 64. $ (l) bekezdése a|apjan családsegítést végez a szociális vagy mentálhigiénés
pľoblémfü, illefue egyéb |<rizishelyzet miatt segítségľe szoruló személyek, családok
szźtmźra az ilyen helyzethez vezetłS okok mege|őzése, a krízishelyzet megszĹintetése,
valamint az éIetr ezeté si képe s s é g me gor zése célj ából.

A szociális segítőmrrnką családsegítés keretében biztosítania kell
a) a szociźllis, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küZđők szźtmźra apénzbe|i, teľmészetbeni ellátásoL<hoz,

továbbá'aszociálisszo|gá)tatásokhozvalőhozzájutásmegszewezését,
c) a családgondoztĺst, igy a családban jelentkező műk<jdési zavatok, illetve

konfl iktusok megoldásĺínak elősegítését,
d) kĺiz<isségfejlesztő, valamint egyéni és csopoľtos terápiás programok szewezését,
e) a taľtós munkanélküliek, a fiatal munkanélkiiliek, az adősságlerhekkel és lakhatási

problémakkal kĺizdők, a fogyatékossággal élők, a kľónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátľiai betegek, a kźĺbítőszer-pľoblémáva| küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
ny(Ątását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családteráptás,
konfliktuskezelő mediációs programokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgá|tatźtsokhoz va|őhozzźtjutást.

A szociális segítőmunka, családgondozás keretében végzett tevékenységnek - a
szolgá|tatást igénybe vevő érđekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a
sziikséges méľtékig ki kell teľjednie az ĺgénybe vevő környezetére, különĺjsen családjának
tagSaira.

Veszélveztetettséget. kľízishelyzetet észlelő j elzőrendszer mfüĺĺdtetése
A jegyzó, továbbá a szociális, egészségügyi szo|gáItatő, intézmény, valamint a
gyermekjóIéti szo|gźl|at, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat je|zi, a
taľsadaImi szewezetek, egyhźnak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségĺe szoruló családról, személyről szerezslek
tudomást.

A j e|zórendszer tagi ai :

- az egészségiigyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szo|gá|at, a
hiíziorvo s, a hźni gyeľmekorvos,

- a személyes gondoskodást nyujtó szo|gá|tatok, így külĺinĺjsen a család- és
gyermekjóléti szolgálatok, a család- és gyermekjóléti központok,

- a k<lznevelési intézmények,
- aľendőrség,
- az ügyészség,
- abfuőság,
- apźlrtfogó felügyelői szolgáIat,
- az á|đozatsegítés és akáĺeny|lĺtés feladatait ęllátó szeĺvezetek,
- a menekiilteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti száI|ása,
- az egyesületek, az a|apítrányok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javitőintézet,
- a gyeľmekjogi képviselő.
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A je|zfuendszęr á|taI kapott jelzés alap1an a családsegítés keretében feltérképezi az ellátási
területen éIő szociáIis és mentálhigiénés problémrĺkkal |łlzďő gyeľmekek, családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljĺáľóI,
taľtalmaľól.

Feladata a gyęľmek testi. lelki egészségének. családban töľténő nevelésének elősegítése
érdekében

. a gyeľmeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító tiĺmogatásokľól való
tájékońatás,atámogatásokhozvalőhozzájutássegítése,

- a családtervezési, a pszichológiaí, a nevelési, az egészségĹigyi, a mentálhigiénés, a
jogi, és a kaľos szenvedélyek megelőzését cé|ző tanácsadáshoz va|ő hozzájutás
megszervezése,

- a szociáIis válsághelyzetben lévő váľanđós anya tiĺmogatása, segítése, tanácsadás,
valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető e||átáshoz va|ő hozzäjutás
szervezése,

- szabadidőspľogĺamokszervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

Feladata a gyeľmek veszélyeztetettségének megelőzése éľdekében
- a vęszélyeztetettséget észle|ő és jelzó rendszer mfüödtetése, a nem állami

szewezetek' valamint a magétnszemélyek részvételének elősegítése a mege|őző
rendszerben,

- az ađott településen é1ő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének
folyamatos fi gyelemmel kisérése,

- sztikség esetén új ellátások bevezetésének kezđeményezése a települési
önkormanyzatĺáI'

- a veszélyeztetettséget elóíďézo okok fe|táľása és ezek megoldásiĺľa javaslat
készítése,

- a jelzőľendszer tagjaival való együttmúködés megszeľvezése, tevékenységtik
összehangolása,

- felkérésre k<iľnyezettanulmány készítése,
- évęnte legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és

1ebonyolítása,
- éves gyermekvédelmi tanźrcskozás megszervezése.

Feladata a kialakult veszélyeztetettsé g me gsztintetése érdekében
- a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával a gyermek

problémáinakrenđezése, a családban töľténő mfüĺidési zavarck ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásĺínak elősegítése, kültinĺisen a váIás, a

gyermekelh e|y ezés és kapcsolattaľtás esetében,
- az egészségügyi és a szociális ellátás _ különĺjsen a családsegítő szolgáltatás -

valamint a ható sági b eav atkozás kezdemén y ezése,
- a védęlembe vett gyermek gondozás-nevelési tervének elkészítése, családgondozása
- javaslat készítése a gyermek védelembe vételéľe, családjából tĺiľténő kiemeléséľe,

leendő gondozási helyre vagy annak megvát|toztatásáta' egyéb hatósági
intézkedésľe.

jl n!/ ĺ
,'1 Iĺiłĺĺ

\2-

ĄĄg



További feladatai:
- Feltláľja a szociális fesziiltségek okait, megelőzésiikĺe az egyént illetve a kcizĺlsséget

érintően intervenciókat dolgoz ki és a]kalmaz.
. Közľeműkĺjdik a családok kiilső támogató rendszeľének fejlesztésében, a

családokkal kapcsolatban lévő intézmények, tarsadalmi szervęzetek, egyesĹiletek és
e gyhazi szerv ęzetęk tevékenysé gének összehangolásában.

- Mentális és szociális krízisintervenciót lát el.
- Ingyenes tanácsadói szolgďtatást közvetít (ogi, pszichológiai, éIetvezetési).
- Szociális problémaoľientált csopoľtokat szervez, mfüödtet.
. Egyének, párok, csopoľtok kapcsolatkészségének javítása érdekében

konzultációhoz,terápiźůlozva|őhozzź$utástkonłetít.
Felkéľésre infoľmációt nyijt, köľnyezettanulmáný készít.

- Segítséget nyújt a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak
ellátásában.

. Feladatainak hatékony ęllátása éľdekében egyĹittmfüödik a Család- és
Gyeľmekjóléti Központtal, hatősáryokkal, intézményekkel, taľsadalmi
szervezetekkel, egyesületekkel és egyhźz;i szervezetekkel.

1.2. Család. és GyeľmekióIétĺ Központ

1.2.I. Hatósúgi tevěkenységhez kapcsolódó feladatok

Fő feladata a Gyvt. 39' $ és 40. $ alapjźn a gyermekek családban töľténő nevelésének
elősegítése, a veszéIyeńetettség megelőzése és a kialakult veszé|yeztetettség
megsztintetése, valamint a gyermekek családjából töľténő kiemelésének a megelőzése.
Ezen tu|menően kezdeményezi és elősegíti a csa|ádjából kiemelt gyermekek csďádjĺának
gondozását.

Ellátjaavonatkoző jogszabá|yokáltale|őírtutógondozóifelađatokat.

A 2007. évi L)o(X töľvény, valamint e törvény végrehajtásarőI sző|ő 30|12007. (XI.9.)
kormiĺnyrendelet a|apjźn 2014. januaľ 1-tő1 feladata a menekültĹigyi hatóság źital
menektiltként vagy oltalmazottként elismert személyek tĺĺrsadalmi beilleszkedésének
elősegítése, a menektiltĹigyi hatósággal egyiitt.
A menekiilttigyi hatóság az oltalmazott, illetve a menekült kérelméľe integrációs
szer ző dést kot az tigyfél l el.
Az iĺtegrációs szerződésben előíľtaknak teljesülnie kell a meghatźtrozottak szeľint, igy a
Család- és Gyermekjóléti Központ két családsegítőjének a fe|adata, hogy ez minél
hatékonyabban me gvalósulj on a megadott idő szakban.
A Központ munkataľsának segítséget kell nyújtania az igyféInek minđ munkakeresésben,
ővodźba, iskolába jelentkezésben, illetve a különböző tanulási, nyelvtanulási lehetőségek
megtalálásában is. Segítséget nyújtanak továbbá a civil, illetve önkoľmĺĺnyzati
szervezetekkel, munkaügyi k<izponttal, igény szerint egyhazakkal való
kapcsolatfelvételben is.
Amellett, hogy ktilönbozo szolgá|tatásokba közvetíti az iigyfelet, a Központ biztosítja
részĹikľe azSzt.64.$ (4) a-g pontja szerinti családsegítő szolgá|tatásokat is.
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Feladata a kialakult veszélyęztetettsée me gsziintetése érdekében
A gyeľmek veszélyeztetettségének megsziintetése érdekében javaslatot tesz hatósági
intézkedésre a gyámhivata| részére a gyeÍmek védelembe vételére, mege|ózó pźtrtfogásttra,

ideiglenes hatáIyű elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogađásźra, haľmadik
személynél töľténő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyźLm

kiľendelésére, tankĺitelezeffségének előmozdítására, gondozási helyének megváItoztatźsźtra,
a gyermek utĺĺn jaľó családi pótlék teľmészętbeni foľmában tciľténő nyrijtására.

Feladata a családjából kiemelt eyermek visszahelvezése érdekében
- a szociźllis segítőmunka biztosítása _ az otthont nyrijtó ellátást illetve a teľületi

gyermekvédelmi szakszolgźitatást végző intézménnyel együttműktĺdve _ a család
gyeľmeknevelési körĹilményeinek megteremtéséhez, javításźůloa a szülő és a
gyermek kĺjzötti kapcsolat helyreállításához,

. utógondoző szociźiis munka biĺosítása _ az otthont nyujtó ellátást, illetve a teľiileti
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel egyiittmfü<idve - a gyermek
családjába történő visszailleszkedéséhez.

Feladata a veszél}ĺeztetettséqet és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer miikddtetése
Kiépíti és mfüödteti a gyeľmek veszéIyeztetettségét észle|ó je|zóreĺdszert.

A j elzőrend szet tag ai..

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így külö'nösen a védőnői szolgtĺ|at, a
háziorvos, a hźzí gyermekoľvo s,

- a személyes gondoskodást nyujtó szolgćitatők, így külĺjnĺjsen a család- és

gyeľmekjóléti szolgálatok, a család- és gyermekjóléti központok,
- a köznevelési intézmények,
. aľendőrség,
- az ügyészség,
- a bíľóság,
- apártfogó felügyelói szo|gá|at,
- az á|ďozatsegités és a kaľenyhítés feladatait ellátó szewezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti száI|ása,
- azegyesületek, az alapítranyok és az egyhźlzi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítőíntézet'
- a gyeÍmekjogi képviselő.

Kięgészítő gyeľmelqj óléti szolgáltatások

li,|:ĺ ĺ
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A kiegészítő gyeľmekjóléti szolgáItatások a gyermekjóléti alapszolgáItatások mellett
biztosítandóak, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ részére _ jogszabályban
meghatźrozott kľitériumok megléte esetén kĺltelezőek, melyek az a|ábbiak:

- családtervezési, pszichológiai, nevelési' egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és kaľos
szenvedélyek megelőzését cé|ző tanácsadásokhoz valő hozzájutás megszervezése
il letve ezek bizto sítása,

- konfliktuskezelő szolgá|tatás (pl. mediáció) biĺosítása vagy az aLlhoz való
hozzźĘutás me g szervezése

- a helyettes szĹilői szolgáIat szervezése' mfüödtetése, a férőhelyek nyilvántartása,
- felkérésre információ nyújtása, köľnyezettanulmány készítése,
. a gyeľmekjogi képviselő munkavégzéséhez szfüséges helyiségek biaosítása,
- segítségnyujtás a nevelési, oktatási iĺtézmények gyermekvédelmi feladatainak

ellátásában,
- tanácsadási szolgáltatások: életvezetési, jogi, pszichológiai, fejlesztőpedagógiai

tanácsadás.

További szoleáltatások és ellátások
- prevenciós feladatok,
- szocíá|is segítőmunka, családgondozás,
- veszélyeztetett gyermek e||źúása, szakembeľhez küldése, figyelemmelkíséľése,
- veszélyeztetettségről szóló j elzések, felj egyzések fogadása,
. a gyeÍmekek panaszának meghallgatása,
- családi konflikľusokban aktív k<izvetítés,
. javaslattétel a gyámhivatal részére családba fogadás esetén,
- utógondozás,
- átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok,
- elhelyezési, védelembe vételi feliilvizsgá|atitárgya|ásokon valő részvéte|,

1.2.2. Szolgdltatások

A szakmai egység feladata prevenciós jelleggel az intézmény ellátottj ai szátmźrą valamint
a gyeľmek családban tĺjľténő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyęľmek igényeinek és szfüségleteinek megfelelő önálló egyéni
és csoportos speciális, illetve egyéb szo|gá|tatások, progľamok nyújtása.

Speciális szolgáltatások
A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatnak valamint a Család- és Gyermekjóléti
Központnak a Gyvt. 39. $, a 40, $ (Z)bekezdése és azSzL64. $ (4) bekezdése szerinti
általanos szo|gźitatźlsi feladatain tul a gyeľmek családban nevelkedésének elősegítése,
a gyeľmek veszéIyeztetettségének megelőzése érdekében a gyelmek igényeinek és
szfüségleteinek megfelelő önálló egyéni és csopoľtos speciális szo|gźtltatásokat,
progľamokat nffit:
- utcai (lakótelepi) szociális munka szervezése és mfütĺdtetése,
- kapcsolattaľtási ügyelet szervezése és mfüödtetése,
- kőrhź.r;i szociális munka biztosítása,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeľi készenléti szolgá|atszervezése és mfüĺidtetése,
- jogi tájékoztatásnffitás,
- pszicholőgíai tanácsadás,
- családkoluu|tácíő, családteľápia, családi dcintéshozó konfeľencia.
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Mentálhigiénés csopoľt
Az intézmény ellátottjai számźlra a problémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szo|gźůtatás
nyijtása.

MenekůiltekkeUoltalmazottakkal foglalkozó családsegítők
Az Intézméĺy a menekiiltiigyi hatóság által menekĹiltként vagy oltalmazotÍként
elismeľt, VIII. kerületi illetékességű személyekkel taľsadalmi beilleszkedésiik
elősegítése éľdekében szociális munkát végez a 2007. évi L)o(X. ttirvény, valamint e

törvény végrehajtás árő| sző|ő kormányrendelet alapján.

Népkonyha
A Kcizpont az Szt. 62. $ (1) bekezdése alapjan a szociális étkeztetést Népkonyha
foľmájában biztosítja azoknak a szociálisan rászorultaknak a |egalább napi egyszeľi
meleg étkezésérő| kell gondoskodni, akJk azt ö,nmaguk, illetve eltartottjaik részéte
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különĺisen életkoruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségiik, szenveđélybetegségĹik,
vagy hajléktalanságuk miatt. Adagszám: 350 főlnap.

Hátľalékkezel é s i szolgáltatä
A hátľalékkezelési szolgá|tatás önként vállalt feladatként a Jőzsefvźrosi onkoľmányzat
Képviselő-testületének a szociźtlis jellegű támogatásról szóló rendelete alapjźn a
hátra|é|rkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást nyujt arászoruIők és jogosultak részére.

Intenzív CsaládmegtartĺĎ Szolgáltatás
onkent vá||alt feladatként az Inteĺuív Családmeglartő Szolgźitatás keľetein beliil
szociális munkás szakember által nyujt segítséget L<rízíshe|yzetben lévő gyerekes
családok szźmláta hatálrozott ideig. Az iĺteĺuív segítség a családok önkéntes
jelentkezése, vállalásai a|apján történik, mely feladat ellátása a klasszikus
családgondozői feIađatokon tul akaľ napi 24 őtás szolgálatot is jelenthet, melyet a
családsegítő a család körében tölt.

Iskohiffiffiffi szociális munka
onkent vállalt feladatként a köznevelési intézménybe jĺáľó gyermeknek, a gyermek

nvúitott

A Magdolna Negyed Pľogľam III. szolgáltatásainak feladatai
A Magdolna Negyed Pľogľam III Taľsadalmi és Gazdasági alpľogramjainak
fenntartása, az MNP projektek eľedményeinek megőľzése, a Tĺĺmogatási Szeľzőđésben
vá|Ia|t fenntaľtási k<jtelezettség teljesítése keľetében azlntézmény 2016. évben ĺinként
vállalt feladatként az a|ábbi szolgáltatásokat tartja fenn:

C saládfej lesztési szo|gá|tatáls feladata
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Feladata a keľĹiletben éIő családok belső kohéziójanak erősítése és a
családtagok társadalmi kompetenciájarakegyénre szabott továbbfejlesztése.
A csopoľt mrrnkatiĺľsai ellátjak a kőrházi szociális munkát. Természetbeni
adomiínyokat közvetítenek a rászorulók felé.

Lakossági tájékoztatás és tanácsadás feladata
A munkacsoport munkataľsai elsősoľban, mint közösségfejlesztők
tevékenykednek. Főbb feladaĺrk a lakosság tájékoztatása, lakossági csopoľtok
felkeresése,részletestájékoztatásnyújtásaazigénybevehetőszolgáItatásokľól.
A csopoľt munkatiáľsai a hátralékkeze|ésllez kapcsolódó preventív feladatokat
és az utcai szociális munka egyes feladatait is ellátják.

Köz(iisségi)hely és Mosoda feladata
Mosodai szolgźt\tatźts nffitása, közösségi programokkal, egyéni segítő jellegu
beszélgetésekkel kiegészítve.

FiDo Ifjrliságĺ Kiizpont feladata
Legfontosabb célja olyan pľogramok, rcndemények, spoľtolási lehetőségek
nyújtása a helyi gyeľmekek és fiatalok számára, ami szabadidejtik hasznos és
egészséges eltöltését biztosítja Űáték. és spoľteszköz-bérlési lehetőséggel).
Mindeközben cél a fiatalok mentorálása is. Iskolai megkereső munkát, utcai
megkereső munkát is végeznek a munkatlírsak.

Kálváľia téľ InfoPont és játszótéľ ktiztisségi.szocĺálĺs pľogľam, dĺákmunka
mentoľálás
Vásárolt szo|gáItatás által ellátott tevékenység.
Az lnfoPont szolgá|tatás célja aKálrvána tér déli oldalrín a köľnyéken lakók és
azarra jtrők ľészéľe lakossági infoľmáció szoLgá"Itatás nffitása.
A játszőtéi szo|gá|tatás célja a környéken lakók és az arra jźrők különbĺiző
célcsoportjai szétmźtra, az ifiúsági, illetve közĺlsségi szociális munka
eszk<jzeivel infoľmációs, közösségfejlesztő és szociális munka komplex
szo|gźůtatás nyrij tása.
A diákmunka mentoľálás célja, hogy a részlĺevők iľrányított köľĹilmények
között ismerkedhessenek meg a munkahelyi követelményekkel, a munka
ĺjrömeivel és nehézségeivel.

Szom sz é ds á gi házfelii gyelőĺ tevékenys é g (szer zi\ ďések útj rán)

t.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

A családok és gyeľmekek tészéte a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
a|apel|átást a ,,Gyeľmekek védeleméről és gyĺĺmügyi igazgatásrőI,, szőIő 1997. évi xXK.
törvény, a,,szeméIyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek feladataiľól és mfüödésfü feltételeiről'' szőIő |5/|998.(IV.30.) NM
rendelet, ,,a gyálllhatóságok területi gyermekvédelmi szakszo|gźiatok, a gyeľmekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek áIta| keze|t
személyes adatokĺól'' szőlő 235||997.(XI.I7.) Korm. rendelet, valamint ,,a személyes
gondoskodást nýjtó gyermekjóléti alapel|átások és gyeľmekvédelmi szakellátások térítési
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díjáról és az igényléstikhijz fe|haszná|hatő bizonyítékokľól'' szóló 328/20|1. CXII.29.)
Koľm. ľendelet szeńnti szolgáltatás megszervezésével és műkĺjdtetésével biztosítjuk.

A gyermekek átmeneti otthonának célja, hogy Szervesen illeszkedve a kerĹilet szociális és
gyeľmekvédelmi rendszeľébe, segítséget nyrijtson a szociálisan, mentálisan
teljesítőképességfü határźľa sođródott szĹilőknek és gyerekeknek. A gyeľmekvédelmi
alapellátás keľetében a gyeľmekek gondozásának, nevelésének időszakos éúvá||a|ásával
támogatást nyújt a család átmeneti problémáinak a megoldásźűloz.

- A gyeľmekek átmeneti otthonábaÍI az a 0-18 éves koru családban élő gyermek
helyezhető el, akinek az e||átása és felügyelete átmenetileg családjĺĺn belĹil nem
megoldható, valamint akinek az ellćttása a család életvezetési nehézségei miatt
veszé|yeztetett.

- A gyeľmekek átmeneti otthonának az átmeneti gondozás sorźnhozzá kelljárulnia
a gyeľmek testi, éľtelmi, &zę|mi és erkölcsi fejlődéséhez, jőIétéhez és a családban
töľténő nevelésének elősegítéséhez.

- A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyujt _ a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattď, valamint a Család- és Gyeľmekjóléti Központtal egyĹittmfüödve _ a
gyeľmek csa|ádjába töľténő visszatéréshez. Tźlmogatást nffit a veszé|yeztetettség
me gelőzéséhez, és me gsziinte téséhez.

- Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek teljes könĺ ellźtásta jogosult,
valamint biztosítani ke|| számáĺa a kapcsolattartás lehetőségét.

t.4. Szociális Szoleáltató Kłizpont és LELEK.Proeľam

1.4.1. Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés

l.4.l.1. Hdzisegítségnyújtds

Aházi segítségnffitás olyan gondozási forma, amely azigénybe vevő <ĺnálló élewitelének
fenntaľtását _ szfüségleteinek megfelelően _ lakásan, lakóköľnyezetébenbiztosítja.
A gondozó szo|gźiat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azolaól az időskoru
személyekről:

_ akik otthonukban önmaguk ellátésárasaját erőből nem képesek, és ľóluk nem
gondoskodnak,

_ azo|<rőI az egészségi állapotuk miatĺrźszoruló személyekľől, akik ezt az ellźúási
formát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésľe varakoznak.

A szociális gondozók, szociális segítők, illetve az intézmén7ľ minden munkatĺíľsa
(gyógýoľnász, győgymasszőr, fodtász, pedikrírĺis, adminisztľátor) feladatuk ellátása soľán

segítséget nyujtanak abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szĹikséglete saját környezetében, az éIetkońnak, élethelyzetének és egészségi állapotanak
megfelelően, a meglévő képességeinek fenntaľtásával, felhasználásétva|, fejlesztésével
biztosított legyen.
Eztörténhet:

a.) egyéni gonđozás, segítői tevékenység
b.) meleg éte| htzhozszá||ítźsa
c.) rehabilitáciő (gyógýorn ász és gyógymass zór kozĺeműködésével)

A hazi segítségnyúj tásba tartozó tevékenység különösen:
.i'ĺ ĺ
tJ 'r,! {&
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Az e||átást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása.
Egészségügyi és szociális prevenció, felvilágosítás.
Az orvosjavaslata szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
Segítségnyujtás a testi, személyi higiéné megtaľtásában.
A fertőzést, jarványt okoző betegségek, fertózó lakókörnyezęt ész|elése és
jelzése a hiĺziorvos, és a keľĹileti Tisztiorvosi Szolgálat felé.
Közremfüödés az ellátást igénybe vevó hźztartásanak vitelében (különĺisen
bevásríľlás - 5 kg _ ig, kisebb takaľítáS az e||átott közvetlen kömyezetében,
mo sás, mele g étel bizto sít ása, bj.zelo behordása).
Ételmelegítés, étkezésben segítségnffi tás (reggeliztetés, ebédeltetés).
P as szív mozgatás, mobi|izźiás a gyó gytoľnász s e gít sé gével, illetve ir źny ításáv a|.

Segítségnyujtás a körny ezetévę| való kapcsolattaľtásban.
Segítségnyujtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhe|yzet kialakulásĺának
megelőzésében,akialakultvészhelyzete|hántásábarl.
Az e||átást igénybe vevők segítése aszámvL<ra szfüséges szociális ellátásokhoz
va|őhozzájutásban.
A bentlakásos intézményekbe t<jľténő j elentkezéskoľ szfü séges előgon đozást
végző személlyel való egyĹittmfü<idés.
EgyĹĺttmfüödés az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó
intézméĺyekkel és a háziorvossal.

1.4.1.2. Szocidlís étkeztetés

Napi egyszeľi meleg étel biztosítása azok'rlak, a kerületi lakosoknak, akik azt életkoruk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt ĺinmaguknak, illetve önmaguknak és
eltaľtottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

|'.4.2. Nappali Ellátás

I.4.2.1. Időskorúak nappalí ellútúsa

Az Idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévfüet bettjltött,
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátásáľa részben képes személyek részére biaosít lehetőséget a napkĺizbeni
tartőzkodásra, taľsas kapcsolatokra, valamint az a|apvetó higiéniai sziikségletek
kielégítésére.
Az ę||źúást igénybe vevők részéte szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgá|tatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi
progľamot szeÍvez.
Cé|ja, hogy az igénybe vevők a biztosított szol,gźtltatźtsok és programok által elkeľtilj ék az
elmagĺĺnyosodással, tétlenséggel együtt já,ő kaľos hatásokat, taľsas kapcsolataik
bővülj enek, mentális, higiénés szfü ségleteik kielé gítésľe keriilj enek.

I.4.2.2. Szenvedélybetegeknappalíelldtdsa

Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban é|ő' a 16. életévfüet
betöltĺjtt szenvedélybetegek tészéte biĺosít lehetőséget a napközbeĺitartőzkodásra, tarsas
kapcsolatokľa, valamint az alapvető higiéniai sziikségletek kielégítésére, továbbá igény
szerint megszerve zi az e||źttottak napk<ĺzbeni étkeztętését.

/rN) /., :.\ ./. / 'łr/
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Az önkéntességľe és a speciális segítő pľoglamokľa épülve biztosítja az e|LéLtást igénybe
vevők igényei a|apjźn a felvilágosító, tanácsadó, tájékońatő, kulturális, szabadidős
programok szervezését, lebonyolítását.
Cé|ja, hogy a szeÍvezett programok áItaI elősegítse az ellátást igénybe vevő
rehabilitáciőjźt, a tarsadalomba, koľábbi közĺisségébe való visszailleszkedését' valamint a
szenvedély.betegek minél szélesebb körben való eléľését.

A programok révén arra törekszenek, hogy a fiiggőségi problémával küzdő személyeket
osztonozzék az é|ętmőd-váItoztatásra és segítsék őket a visszaesés megelőzésében.

I.4.2.3. Eľtelmífogyatékosok nappali elldtdsa

Fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban é|ő,3. életévĹiket
betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önelIátásra nem képes, de feliigyeletre
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napkĺizbeni
tartőzkodásra, taľsas kapcsolatokľa, valamint az alapvető higiéniai sziikségleteik
kielégítésére, továbbá igény szeľint megszeľvezi az e|Iátottak napközbeni étkeztetését.
Az elIátást igény'be vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi
pľogramot szervez,
A fentieken kívül az ę||átźrst igénybe vevők szźĺmáĺa egyéni fejlesztő programokra épülő
gyó gyp edagó giai fo gla|koztatást szerv ez.
CéI a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A programokat igyekeznek oly
módon kialakítani, hogy az ellátottak jóI érezzékmagukat, lehetőségfü legyen a fejlődésre,
minél telj esebb életet élhessenek.

1.4.3. Időskorúak Átmenetĺ Otthona

1.4.3.1.,,Eziistfenyő,' GondoaÍhúz

Szakosított ellátás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
töľvény alapjźn:
Józsefuaros teľĹiletén é1ő időskoľúaknak illetve azoknak a 18. életévĹiket betöltött beteg
személyeknek nyújt testi, lelki és szellemi gondozást, akik önmagukľól betegségfü miatt
vagy más okból otthonukban időlegesen effe nem képesek. Az e|Iáttls átmeneti megoldást
kívan nyujtani a gondozási szfüségletekĺe.
Célként fogalmazódik meg, hogy az igénybevevó a gonđozási időszak lejáĺtát követően
ismét visszakerülhessen, a csaláđjába illetve amennyiben ez nem lehetséges végleges
elhelyezésre kerülj ĺin.

Annak éľdekében, hogy a célok megvalósulhassanak, a gondozőhaz 24 óľás feltigyelet
mellett biztosít lakhatást, egészségügyi e||átást, étkezést ápolást- gondozást, foglakoztatást
az e|Látottak szétĺnźr a.

I.4.3.2. Jelzőrendszeres házísegítségnyújtds

onként vállalt feladatként saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzeti.ik
mĺatt rászoruló időskoru, pszichiátľiai beteg, vagy fogyatékos személyek részéľe az oná||ő

életvitel fenntaľtása mellett felmerĹilő k'rízishe|yzetek elharítźsa cé|jźlből nyújtott ellátás.

ĄLĄ
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2. Äz ellátandó teľiilet és célcsoport jellemzői

Budapest kĺjzel 2 mi||iő fős lakosságából megköze|ítő|eg7l ezĺeĺ élnek a VIII. keľületben,
melyet l777-ben II. József tľónĺirökösľől nevezetek el Józsefuaĺosnak. A keľület Budapest
egyik centrális elhelyezkedésű, egyik legsiĺrűbben lakott, ľengeteg táľsadalmi pľoblémát
hordozó teľĹilete, lakosságszámát tekintve közepes mérehi. Józsefrĺíľos népességének
koľösszetétele enyhén öregedő tendenciát mutat, a 45, év felettiek és a 75. év felettiek
arźnya az országos átlagnál magasabb, ezá|ta| az al<tív koruak szźtmźnak mérséklődése
figyelhető meg, đe ennek ellenére az źi|agéIetkor más keľületekhez képest ťratalabb (kb. 40
év). A keľiiletben élők köztjtt sok a nyugdíjas, idős ellátásra szoruló, az egyszemélyes,
valamint az egyszuloshánarfts. A gyermekek és főleg az idősek a szociális ellátórendszer
vonatkozásában jelentősebb igényekkel jelennek meg Az ellátási terület sajátosságait
figyelembe véve szĹikséges az iĺtézmény magas szakmai színvonalú szolgáItatásainak
biztosítása.

2.l. Család. és Gyermekióléti Szoleálat és Család. és Gveľmekióléti
Käzpont

Az elIźńandó célcsoport je||emzoit a 2015. évi szakmai besziímoló alapján mutatjuk be, a
20I 6. évi stľukturáIis vźt|tozétsok figyelembe vétele nélkül.

A célcsopoľt:
- Budapest Fővaľos VIII. Keľület közigazgatási teľületen é|ő, veszé|yeztetett

gyeľmekek, családok, akik önkéntesen' vagy hatósági kcjtelezésse| 2015. évben
igénybe vették a JSzSzGyK szolgźt|tatásait

- Budapest Fővaľos VIII. keľiilet kozigazgatźsi teľületen éIő, szociális és
mentálhigiénés problémakkal ktizdő, veszéIyeztetett családok, egyének;
adósságterhekkel és lakhatási gondokkď küZdők és mindazok, akik
probl émáj ukk aI 20 | 5 . évben az intézmérryhez fordultak.

A20|5. évi statisztikai adatok a|apjan a gyeľmekjóléti szolgáltatźs 2.030 gyeľmeket
érintett, új ügyfélként 398 gyeľmek (354 csaláđ) jelent męg a gyeľmekjóléti,
gyeľmekvédelmi rendszerben.

osszesített esetszámok ellátási típus szerint:
- tanácsadás: 841 gyeľmek (345 csaláđ)
- a|ape|Iátás: 595 gyermek (205 család) (ebből 20|5. évben 230 gyermek _ 198

család)
- védelembe vétel: 185 gyeľmek (l47 család) (ebből 2015. évben 146 gyermek _

1 12 család)
- ideiglenes hatállyal elhelyezett: 45 gyeľmek (29 csaláđ)
- nevelésbe vétel: 360 gyermek (101 család) (ebből 20|5. évben: 32 gyermek_ 9

család)
- utógondozott:4 gyeľmek (3 család)
- csaláđba fogadás: 38 gyermek (29 család) (ebből 20t5. évben: 18 gyermek _ 12

csaláđ)

Ą l
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A gyeľmekjóléti szo|gáItatás szempontjából fontos kiemelni a kerület demogľáÍiai,
szociális helyzetéből elsősorban a nem csak a keriiletre jellemző, általános vonásokat. Ezek
felsorolásszerijen: a csďádi szerkezet megbomlása, az ebből fakadó nevelési pľoblémfü, a
gazdaságí ellehetetlenülés, ez9k hatása a gyeľmekkoru lakosságľa, valamint a
szenvedélybetegségek és a pszichiátriai pľoblémfü egyre növekvő szźlma. A keľĹiletre
jellemző sajátosságok, melyek a Család- és Gyeľmekjóléti Központ, valamint a Család- és

Gyeľmekjóléti Szolgálat speciális vá|aszaít igénylik, a keľületen belül \ezajlő vźnďor|ás, az
alacsony státuszú teľĹiletek, a szociális problémak komplexitása is.

Családsegítést a 2015. évben az eIIátási területen 2.303 fő vett igénybe, ebből 509 fő aziĄ
igénybe vevők szźlma.
A 2015. évben együttműködési megállapodás a\apjarl 1.997 esetben dolgoĺunk (egyszeri
tanácsadásban 306 fo ľészesült)'

Az egyĹittmfüödési megállapodás alapján a szolgá|tatást igénybe vevők száma gazđaságí
aktivitás szerint:

A 2015. évben a szolgáItatást igénybe vevők hozott problémái (esetek szźlma) az a|ábbiak
szerint alakultak:

Pľoblématípus Esetszám Megoszlás
(oÁ)-

Anyaei 1.356 45%
Foslalkoztatással kapcsolatos 72 fYo
Eletviteli 1.003 33%
Üsvintézéshez sesítséskérés 19s 6%
Információkérés 199 6%
CsaládĹkapcsolati 51 2%o

LelkĹmentális 28 T%
Egészséskaľosodás következménye 40 1.3 %
Gveľmeknęvelési t4 0,4 oÁ

C saládon b eltili b énta|mazás 9 0,3 yo

Esvéb 97 3%

lások 0l5. évi statisztikai adatok a
0-13 t4-17 18-34 3s-49 50-61 62 éves és

idősebb
Férfi r69 218 265 204
Nő t97 411 428 351

//
- ,,.,i /
v ri /

tí

Gazdasápi aktivitás Ieénvbe vevők száma (fő)

Foslalkoztatott 654
Munkanélküli 589
Inaktív 754

ebből nyusdíias 558
Eltaĺtott

ebből svermek- és fiatalkoru (0-17 éves)
osszes isénvbe vevő 1.997

É1etkori

)Ĺ

An 0^
ĺ |'}'J



Az adósságkezelő csopoľtot 2015. év folyamĺĺn 3816 alkalommal keľesték fel iigyfeleink
köziizemi díjak elmaľadásáva| (víz, csatorna, szemét, távfrítés, gźn, árarc).20115. évben az
összes igénybevevő 568 fo, ebből új igénybevevő: 281 fo volt.

2015.01.01 20|5.|2.3|. között 24| esetben továbbított adósságcsökkentési
tiímogatás/ľréúraléL<kezelési támogatás írźnti igényt a Családtámogatási Iroda felé. Ez
mintegy 71,2 míIIiő forint támogatásba bevont taľtozásösszeget jelentett.

Azoknak a családoknak, akik díjhátralékkal ľendelkeznek, de az adósságcsökkentési
táĺnogatás/hźtra|éL<kezelési támogatás feltételeinek nem felelnek meg, az adósságkezelési
tanácsadóink közreműködésével a,,Háiőzat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért
Alapítvĺány''-on kereszttil igyekeztek segítséget nyújtail. Az alapítvĺĺnyi tźlmogatásta a
2015. évben 198 fió esetében keľiilt kérelem továbbításra.
2015. év végéig az Alapítvány źůta|megité|ttárnogatási összeg: 5|.738.43| Ft volt.
2015.01.01.. 20|5. 12. 3|. között 184 jelzés érkezett a VIII. kerület teľületén lakhatási
szándékot megjelölő menekiilťo|ta|mazottügyfelekľől a Bevándoľlási és Állampolgáľsági
Hivatal részéről'. Köáilfü 50-en rendelkeznek VIII. keľĹileti lakcímmel.

2.2. Gveľmekek Átmeneti otthona

2.2.1. Gyermekek Átmeneti otthona

A Gyermekek Átmeneti otthonanak mfüödési terulete Budapest Főviíľos VIII. keľĹilet
kozigazgatási teľülete, valamint Belvaľos-Lipótvaros Budapest Fővaros V. Keľület
onkormlĺnyzatával kdtött ellátási szeruődés alapján egy férőhely, Budapest Főváros VI.
Keriilet Terézviĺľos Önkormrínyzatátval, továbbä Budapest Fővaľos II. Keľiileti
onkoľmanyzatávalkötött ellátási szeruíĺdés a|apjánegy.egy férőhely biĺosított a megjelĺilt
kerületek ľászoruló gyermekei részétę.

Az otthon engedélyezett férőhelysztma: |2ft5

A célcsoport: a keľĹiletben é1ő, valamint az el|źttási szerzőđéses keľületekben kiilönböző
szociális, egészségügyi és mentális problémfü miatt átmenetileg k'rizis helyzetbe keľült
családok és gyeľmekek. Az átmeneti gondozást kiváltó okok köZiil a lakhatási
pľoblémĺákkal, gyeľmek magataľtási problémfü, éIeŃezetési nehézségekkel küzdők, családi
konfliktussal és egyéb okokkal küzdők aránya volt magasabb, amit a20|5. évi adatok is
mutatnak.

Az elhel kiváltó probléma típusai szeľint:
A szülők eeészsésiisvi problémái 12

A sziilők lakhatási problémái miatt Ą.JJ

Szü1ő vagy gondviselő indokolt távolléte 5

Bźntalmazás 2

Családi konfliktus 6

A svermek maeatartási oroblémái f
Esvéb I

x1_
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2.2.2. Kľízislakások

A JSzSzGyK Gyeľmekek Átmeneti otthona - mint átmeneti gondozással foglalkozó
szervezeti egység _ 4 đb kľízislakást mfüödtet, mely a családok átmeneti otthona
funkcióját igyekszik pótolni a VIII. kerület szolgáltatási palettájan. Szakmai szempontból
életszeľű módon biztosítja a lakhatásuk miatt válságheLyzetbe került, vagy źimenetileg
hajléktalanná váIt családok gondozźsát' lakhatását, 4 hőnapos időtaľtam(ok)ľa kötött
szá||ásszeruődéssel - maximum egy éven keresztül. A gondozásban töltött időszakban a
család előtakaľékoskodik, melynek havi minimum összege 35.000-Ft és családgondozói
segítséggel felkészĹil az onálIő élewitel kialakításara és a sztikséges anyagi erőfoľľások
megteľemtésére. A Kĺízislakásban töltött ido a|att a családnak nem kell fizetĺrie sem
lakbért, sem közĹizemi költségeket _ ezt a JSzSzGyK fedęzí _ ennek fejében, illetve a
biztonságos kimenet és család arlyagi helyzetének megerősĺjdése érdekében kotelezó az
előtakaľékosság folytatása.

2.3. Házi seeítséenYúitás és Szociális étkeztetés

2.3.1. Hdzi segítségnyújtds

Aziĺtézmény a gondozási teľĹiletén élő személyek számźtra segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részéte saját otthonukban és lakók<irnyezetiikben ĺjnálló életviteltik
fenntaľtásában, valamint egészségügyi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
szźttmaző problémáik megoldásában.
lgy u tĺĺĺsadalom aktív részeseként a méltóságukat megőrizve élhetnek a számukra
biĺonságot j elentő otthonaikban.
A színvonalas és hatékony ellátás érdekében jól képzett és tapasztalt gondozók végzĹk az
ellátását.

szźlmźnak alakulása

2.3.2. Szocíúlís étkeztetés

Az ęÍ|átást kéľheti minđen olyan Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuaľoskozigazgatási
teľületén é1ő, lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult (Szt. 62.$'
illefue a21l201'1. (N.l2.) szĺímú helyi onkormźnyzati rendelet szerint) személy aki:

- a tarsadalombiztosítási nyugellátásľól szóló törvény szerint saját jogu
nyugellátásban részesül,

- megváltozoĺtmunkaképességű,
- ahźzioľvosi igazolás szerint egészségi állapota miatt átmenetileg vagy tartósan

nem képes biztosítani napi egyszeri meleg ételt,
- súlyosan fogyatékos'
- pszichiźúriaibeteg,

!,, ĺ
U" 'V

2015. évi adatok a|apiánhźľ;ise tásban részesülők számának alakulása:

hónapok I.hó II.hó III.hó Iv.hó v.hó vI.hó vII.hó VIII.hó DĹhó x.hó xI.hó xII.hó

e||átottak
száma (fő) 148 143 148 145 146 139 r37 t44 t46 155 158 t54

X
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. a foglalkoztatás elősegítéséľől és a munkanélküliek ellátásaľól sző|ő 199I. évi
IV. töľvény alapjźn az á|Iarĺi foglalkoztatási szerv źlltal álláskeľesőként
nyilvantaľtott személy,

. aktív koruak ellátásában részesül,
- időskoruak jaradékában részesül.

A20|5. december 3l-i adatok a|apjtn a szociális étkeztetésben részesülők szttma 5I2 fő.

Az étkezésbeĺ -en:részestilok szeľmtl ása20l5. december 3

iövedelem (Ft) étkezésben ľészesülő (fő)
0 - 28.500 2s0

28.500 - s7.000 r21
57.000 - 85.000 66
85.000 - 114.000 39

I 14000 - 36
512

2.4. Nappali Ellátás

2.4.1. Időskorúak nappalí ellútása

Az idősek klubja szo|gáItatást igénybe vehetik a Budapest Főviíros VIII. keľĹilet
Józsefuaľos kozigazgatási teľületén bejelentett lakóhellyel, éľvényes tartózkodási hellyel,
vagy Józsefuaľos településszinttĺ bejelentéssel rendelkező és életvitelszeľ{ĺen
Józsefuaľosban taľtózkodó időskoru, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló 18.
életévtiket betö ltött személyek.

Az idősek klubja biztosítja, hogy a szo|gźitatás nyitott foľmában, az ellátotti ktir és a
lakosság á|ta| egyarźnt elérhető módon mfüödj<in.

Az idősek klubjainak engedélyezett féľőhelyszźtma (kapacitása) klubbonként 60 fő,
kerületben összesen 300 fő.

Az el|átottak tĺibbsége egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló személy. onmaguk e||átáséna részben képesek, de önállóságuk minél
hosszabb ideig töľténó meglattźtsa érdekében szĹikségfü van a napi életritmust biztosító
szolgá|tatźtsra. A kĺĺz<isség megtaľtó ereje, a csopoľt toleľanciája lehetővé teszi, hogy
pszichés problémával küzdő személyek is be tudjanak illeszkedni. Az önállóság szinten
tartásźxa|, erősítésével megelőzhető, ill. leľĺjvidíthetó az egészségügyi fekvőbeteg-ellátás
intézsĺény eiben tö ltött i dő szak.
A nappali ellátást igénybe vevő idős emberek jelentős része évek óta egyedül tölti
mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja mentális állapotuk romlását. Az
egyedüllét mellett jellemzőek a kiilĺĺnbcjző egészségtigyi problémak. Jellemző
egészségĹigyi problémák: keľingésĹ, és szív elégtelenség, magas vérnyomás,
cukoľbetegség, ízn|ďi bántalmak, érzékszewi kĺĺľosodás, igen gyakan különbĺjző
pszichiátriai kórképek.
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Hónap CikIámen Napraforgó oszikék Reménysugáľ
Víg-

Otthon
Osszesen

L |átosatás 89f 1l l0 260 96r tztl 5434
il. látoeatás 942 1055 200 919 1164 5280
m. látogatás 1010 I 100 320 983 1293 s706
rv. látoeatás 865 1043 260 929 t2r7 5314
v. látogatás 661 941 140 875 1134 4751
vI. látoeatás 875 r082 315 949 1265 548ó
VII. látogatás 920 103'7 3tt 977 tzt'7 5s28
VIII. látoeatás 764 904 194 852 1083 4797
IX. látogatás 939 1040 276 1025 1203 5483
x. látogatás 945 996 f57 1030 I 183 5411
xI. látosatás 1003 l00l 239 t026 tt82 5451
XII. látosatás 933 960 298 t07r I 187 5449

Osszesen látosatás 10749 12269 5136 11597 14339 64090

A' |átogztátsok számának alakul ása az időskorrĺak klubj aiban
201s. 01. 01. - 2015. 12. 3t .

A klubok átlagos, napi látogatási szám^ az év folyamán = 50,46 Íő= 84,1oÁ

2.4.2. Szenvedélybetegek nappali ellótása

A szenvedélybetegek nappali e||átásátminden 16 év feletti, Budapest Fővĺíĺos VIII. keľĹilet
Józsefuĺĺľos kozigazgatási teruletén bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes taľtózkođási
hellyel, illetve települési szinttĺ bejelentéssel ľendelkezo szenvedélybetegséggel küzdő
személy igénybe veheti.

A szenvedélybetegek nappali ę|lźtása biztosítja, hogy a szo|gźitatás nyitott formában, az
ellátotti kcjr és a lakosság źĺItaI egyarránt elérhető módon mfüödjön. Az ellátotti kör
speciális helyzetéből adódóan a szenvedélybetegségben érintett családtagok szĺímĺáľa is
eléľhető a szolgáItatás.

Az eIlátottakttlbbsége az alábbiak miatt veszi igénybe a szo|géltatźst:
- absztinenciájának fenntartásában kér segítséget,
- rehabilitáción vagy hosszabb gyógykezelésen vett részt. és segítséget igényel a

reintegľáciőjában,
- az addiktív pľoblémák maľ megjelentek, de még nem keresett fel egészségügyi

szakellátást.

Az ellátottak diagnózis szerinti összetétele sokféle: alkoholbeteg, gyógyszerfüggő,
játékszenvedély, ópiáĺfiiggő. A diagnózisok keveľtek is lehetnek, és a felsorolt
fiig gő s é gekh ez á|ta|áb an ni kotinfiig gé s i s taĺsul.

Jellemző problémfü a beteeség. addikció mellett:
- Megélhetési problémók: a jĺiveđelem nélkiiliség, az a|acsony jövedelem a napi

életvitelt teszi bizonýa|allná (hátralékok megjelenése, fizetési kötelezettségek
elhalasztás a, az alapvető sztikségletek kielégítésének nehezítettsége).

- Foglalkoztatással kapcsolatos probĺémók: a munkahely elvesztése, munkaügyi
pľoblémak, elhelyezkeđési nehézségek, a munkaerő-piaci elvárásokhoz nem illeszkedő
egyéni tudás, végzettség, mobilitás hiźnya' valamint munkaadói oldalról hátranyos
megkülĺinböztetés.

j
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. Lakhatással kapcsolatos problémák: Iakásfenntartási adósságok, lakás-kaľbantaľtási
nehézségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

- Kapcsolati problémák: csa|ádon belüli és más személyközi kapcsolati konfliktusok,
gyakÍan a kapcsolatok teljes hiĺínya, az elmagźnyosodás. Kommunikációs zavaĺok,
eľőszak megj elenés e, bántalmazás, gyeľmeknevelési pľoblémák

Az engedéIyezett feľőhelyszĺím: 50 fő

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

2015. 01. 01. - 2015. 12. 31,.

2.4.3. Ertelmífogyatékosok nappali elldtása

A fogyatékosok személyek nappali ellźtásźt 1Értelmi fogyatékosok napközi otthona -ÉNo;
a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáros kozigazgatási teľületén bejelentett
lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, 

,W'#rffi,Í 
éńelmileg, illetve

halmozottan séľĹilt (mozgźls, hallás, látáS) személyek, valamint külĺin megállapodás alapján
a Fővaĺos kozigazgatási teruletén élő séľültek vehetik igénybe.
Jelenleg 4 olyan ellátottrrnk van, aki nem keľĹileti lakos, a 4 főbő1' 1 a II. keľületben, míg 3
fő a IX. keriiletben él.

Az e|Iźtottak fogyatékosságuk súlyossága és képességeik alapjĺĺn heterogén közösséget
alkotnak. Többségfü a középsúlyos fogyatékos rétegből keľül ki, đe van közöttĹik Wilson-
szindrómás, Down-kóľos, epilepsziás, skizofrén, mozgáskoľ|átozott, hallássérĹilt,
látássérĹilt (vak) és autisztikus személyiség is. Jelentős a halmozottan séľültek száma.
Az e||źtottak 65%o-a nő, életkoruk alapjan jelen|eg24.55 év közöttiek.

Az engeđé|y ezett férőhelyszĺám : 20 fő

A|átogatálsok számának alakulńsa azEľtelmi fog5ĺatékosok napkiizi otthonában 1Éľo;
2015. 01. 01. -2015.12.31.

átlagos, napi látogatásĺ száma az év fo|yamán: 18,3 fő= 91,8yo

2.5.

ZT ,t'
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Mátyás K|ub
01.
hó

02.
hó

03.
hó

04.
hó

05.
hó

06.
hó

07.
hó

08.
hó

09.
hó

10.
hó

11.
hó

12.
hó,

ossz.

-átogatási napok
;zźtma 943 918 1056 101 I 932 1070 n27 962 t09l t05t I02t 105( 12249
A klub átlagos, napi látogatási száma az év folyamán = 48,2 fő= 96,4oÁ
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fissz.

-átogatási napok
ĺz'áma

393 369 431 4tr 348 413 398 339 406 404 404 3s0 4666

Az n

2.5.1.,Eziistfenyő,, Gondozóhóz
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Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľoskozigazgatási tęľĹiletén bejelentett lakóhellyel,
vagy érvényes tartózkodási hellyel illetve települési szinttĺ bejelentéssel rendelkező
egészségileg és/vagy szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe az átmęneti ellátást,
al<lk számźra nem nyújtható megfelelő szinttĺ ellátrĺs a hźzi segítségnyújtás, illetve más
alapellátás keľetein belül nem biztosítható.

Az engedély ezeĹl ferőhelyek száma: 2I fó.

A2015. évi adatok alapjaĺa gondozóházban éves szinten átlagosan 20 fo e|Iátásáľa keľiilt
sor.

2.5.2. Jelzőrendszeľes húzi segítségnyújtds

Az ,,Ezüstfenyő'' Gondozőhźnbaĺ keľiilt telepítésre a je|zóreĺđszeres hĺázi segítségnffitás
segélyhívó ľendszere. A szo|gźitatást Józsefuaros onkoľmźnyzata önként vállalt
feladatként biztosítja, mely a saját otthonukban éIo' egészségi állapotuk és szociális
helyzetĹik miatt rászoruló időskoru, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére
az ónáLLő életvitel fenntaľtása mellett felmerĹilő Wízíshe|yzetek elhaľítása céljából nyújtott
ellátás. A szolgáltatás térítésmentes.

A 2015. évi adatok a|apjána je|zőrendszeres hazi segítségnyújtást éves szinten átlagosan
55 fo vette igénybe.

3. Feladatellátás szakmai taľtalma' módj a, szo|gálltatások foľmái,
kiiľe, ľendszeressége

3.1. Család. és Gyeľmekióléti Szoleálat

3. 1. 1. Az intézmény ben folyó szocíúlís munka formúí
- Egyéni tanácsadás, esetkezelés: Gyermekvédelmi esetmunka, segítő

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

tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csopoľtokkal kĺizvetleniil
foglalkoznak.

- Közĺisségi szociális munka: a szociális munkás valamilyen cél eléľése érdekében
szew ezi a kcizĺisséget egyĺittmfüĺldő kĺizĺisséggé.

3.I.2. A csalddsegítés a meghatúrozott jelzőrendszer műíköďtetése körében
A gyermekek veszélyeztetettségének, illetve a család, a személy |<nzishe|yzetének
észlelésę megelőzése érdekében a veszéIyeztetettséget észlelő- és je|zoreĺdszert
miĺkĺidtet.
- Által'ínos segítő szo\gáItatás keľetében feladat a lakosság szociális és mentálhigiénés

helyzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémfü okainak
jelzése az illetékes hatóság, illetve szo|gáItatást nffitó szerv felé.

- a je|zésľe köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség je|zésére' k'rízishelyzet
észlelése esetén az arrőI való táj éko ztaÍźsra,

't,
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. tájékoztatjaajeLzorendszerbenrészt vevő továbbíszewezeteket és aze|Iétásiteľületén
é1ő személyeket a veszéIyeztetettség jelzésének lehetőségéről,

- fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az énntett személyt, illetve családot a
szo|gá|tatźtsairólvalótájékoztatásérdekében,

. a probléma jellegéhez, aveszéIyeztetettségmértékéhez, a gyeľmek, az egyén, a család
szfüségleteihez igazodő intézkedést tesz a veszéIyeztetettség kialakulásĺának
megelőzése, illetve a v eszé|yeztetettség megsziintetése érdekében,

-azintézkedéstényéľőItájékoztatjaa je|zésttevőt,
. folyamatosan figyelemmęl kíséri az énĺtett személyt, illetve családot veszéIyeztető

kĺiľiilményeket és a veszé|yeztetett személy, illetve család szociális ellátások iranti
szfüségleteit.

- a jelzőrendszeľi szeľeplők egyiittműködésének koordinálása érdekében
e s etme gbe s zé|ést szeÍv ez' az e|hangzottakró l felj e gyzé st ké szít,

- éves szakmai tanácskozálst taľt és éves jelzőrendszeri intézkedési teľvet készít,
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem źidozatainak segítése éľdekében

folyamatos kapcsolatot taľt az oľszágos Kľíziskezelő és Információs
Te1efonszo|sá|atta|

A jelzőrendszer tagjai:
. Egészségugyi intézmények; hźziowosok, védőnők, szakosított egészségügyi

intézmények,kőrhźnak
. Szociális ellátó íntézmények; bölcsődék, családsegítő szolgálatok, gyámhatóságok,

gyĺímhivatalok, gyeľmekotthonok' TEGYESZ
- oktatási intézmények; óvodák, iskolák, középiskolfü, kollégiumok, nevelési

tanácsadó
- Rendészeti,igazságpgyiszervezetek; rendőrség, tigyészség, bíľóság,pártfogők
- Civil szervezetek, egyhának' minden olyan civil szervezet, aĺne|yek célcsoportjai a

gyermekek.

A je|zőrendszer tagjai részére, a Gyvt. a|apjén, a jelzésekľe minden esetben íľásos
vísszaje|zést küld.

A jelzésekkel kapcsolatban a JSzSzGyK összes szakmai egysége tekintetében kĹilön
elj arásrend keľült bevezetésre.

3. 1.3. TlÍjékoztatds, informdciónyújtlÍs
- Tájékoztatja a szo|gá|tatást igénybe vevőt mindazon jogokľól, támogatásokról és

ellátásokľól, melyek tisszefüggésben állnak a család problémájáva|, vagy a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításávaI, a családban tĺiľténő nevelkedésének
elősegítésével.

- A trámogatásokhoz, ellátásokhozva|őhozzáljutás segítése érdekében a segítséget nyújt
kérelmek előteľjesztéséhez, illetve kezdeményezítttmogatás megállapítását az illetékes
hatóságokkal.

- Tájékoztatja a sziilőt vagy gyeľmeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeirőI, cé|járő|
és feltételeiľől, esetleg segíti a tanácsadást nýjtó felkeresését.
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. Válsághelyzetben lévő vaľandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető
jogokról, támogatásokľól és ellátásokľóI, az ezek'hez va\ő hozzájlltźs lehetőségeiróI, az
esetleges <jľökbeadás lehetőségeiľől.

3.1.4. Eglélti esetkezelés, szocidlis segítő manka
A családsegítés és gyermekjóléti szo|gáItatás a személyes gondoskodást végző és a
szolgáItatźlst igénybe vevő személy egyĹittes munkafolyamata, melynek tartalma és

menete íľásbeli együttmfüĺidési megállapodásban keľül rogzítésre, feltéve, hogy a
szakmai tevékenység az elso inteľjú kapcsán tett intézkedéssel nem zźlrható le. A
munkafolyamat az első interjú sorĺĺn azigénybevevő szfüségleteinek megá||apításával és

a problémamegoldó alternatívĺík kidolgozásáva|kezdódik. A megállapodás tarta|mazza a
szolgáltatást igénybe vevő szeméIy pľoblémáit, az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feLadatokat, az egyĹittmfüödés mődjá! a folyamatba bevonandó
szolgáItatőkat, intézményeket, a ta\źikozátsok rendszeľességét, a segítő folyamat várhatő
eredményét és a |ezáĺ ás időpontj át.

A segítő szoIgá|tatźts az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatásokon és az íĺtézĺnényben folyatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útjan valósul meg. Segítő munkaformfü különösen a szociális esętmunka, a szociális
csopoľtmunka és a kcizösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végzł| személyt
esetfelelősnek kell kij elölni.
Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgá|tatást igénybe vevő személy pľoblémája
kęzeléséhez igénybe vette-e az e|érhetó szo|gźitatásokat, valamint - a szolgáltatást
igénybe vevő beleegyezésével - együttmfüödik a más szociális és egyéb szolgáltatást
nyujtó szolgźitatőkkal és intézményekkel.

3.1.5. Tandcsaddsok
Az intézmény ingyenes tanácsadó szolgáLtatásokat is kometít az igénybevevők felé, egy-
egy adott, a családsegítő kompetencia hatarát meghaladó pľobléma kapcsán. A
szo|gá|tatźlsokat a Család- és Gyermekjóléti Központ Szolgá|tatźtsok szakmai egységének
munkataľsai nyuj tj ĺák.

3.1.6. A szocíúlís segítő munka dokumentóldsa
A személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mfüĺjdésfü feltételeiről szóló I5l1998. (IV. 30.) NM
rendelet 7. számu melléklete szeľinti, valamint a ,,gyźnlhatőságok, a teľĹileti
gyermekvédelmi śzakszolgiílatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szeľvek és személyek által kezelt személyes adatokľól'' szóló
23511997. (KII.\7.) Koľmányrendelet un. ,,Gyermekeink Védelmébeď' elnevezésű
adatlap rendszert haszĺá|ja. Ezęn tllI a szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazatí azonosítójaról és országos nyilvantaľtásľól szóló
22612006. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti adatrogzítést végez.
A családsegítés szolgáItatźsait esetnaplóban kell đokumentálni. E đokumentáciőt a
szakmai egység v ezetője legalább negyedévenként ellenőrzi.
A családsegítés és gyeľmekjóléti szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több
talá|kozást igénylő segítségnyújtás a fent hivatkozott jogszabáIyban meghatáĺozott
esetnaplóban keriil dokumentáIásra. Az eL|átás igénybevételéről az esetfelelős és az
ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás
tarta|mazza a szo|gáItatást igénybevevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében
megvalósítandó feIadatokat, az egyiittmúködés módját, a folyamatba bevonandó
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szo|gźitatőkat, intézményeket, a taláIkozások rendszerességét, a segítő folyamat vźrhatő
eredményét és a Iezáĺás időpontj át.

3.2. Család. és Gyeľmekióléti Központ

3.2.1. Hatóslźgí tevékenységhez kapcsollídó feladatok

3.2.1.1. Az intézménybenfolyó szocíúlís munkafoľmdi
. Egyéni tanácsadás, esetkezelés: Gyeľmekvédelmi esetrnunka, segítő

tevékenység, melynek során egyéneknek, családoknak nyujtunk segítséget.
- Szociális csopoľtmunka: A szociális csoportmunkatervezett, céliranyos szakmai

tevékenység, amelyben a szociális munkások kis csopoľtokkal közvetlenül
foglalkoznak.

- Közĺjsségi szociá|is munka: a szociális munkás valamilyen cél elérése éľdekében
szervezi a k<izösséget egyiittmfüödő közösséggé.

3.2.l.2. Tújékoztatds' informúcilínyújtlźs
- Tájékoztatja a szolgźitatźtst igénybe vevőt mindazon jogokĺól, tĺímogatásokľól és

ellátásokľól, melyek összefüggésben állnak a család problémájával, vagy a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, a családban tĺiľténő nevelkedésének
elősegítésével.

. A támogatźĺsolđtoz, ellátásokhozva|őhozzájutás segítése érdekében a segítséget nyujt
kérelmek előteľjesztéséhez' illetve kezdeményezitźtmogatás megállapitáséú az illetékes
hatóságokkal.

- Tájékoztatja a szülőt vagy gyeľmeket a családteľvezési, pszichológiai, nevelési,
egészségiigyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiro|, cé|jarő|
és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyujtó felkeresését.

- Válsághelyzetben lévő vĺíľandós anyát tájékoztatja az ót és a magzatot megillető
jogokľól, támogatásokľól és ellátásokľó|, az ezel<hez valő hozzź$utás lehetőségeiró|, az
esetleges örtikbeadás lehetőségeiről.

3.2.1.3. Egyéní esetkezelés, szocídlis segítő munka
A családsegítés és gyermekjóIéti szo|gáltatás a személyes gonđoskodást végző és a
szolgá|tatást igénybe vevő személy egyĹittes munkafolyamata, melynek taľtalma és

menete írásbeli együttmfütidési megállapodásban keľül rögzítésľe, feltéve, hogy a
szakmai tevékenység az e|ső inteľjú kapcsán tett intézkeđéssel nem ztrható le. A
munkafolyałnat az első interjú soľán az igénybevevő szfüségleteinek megállapításávď és

a problémamegoldó a|ternatívźl< kidolgozásávalkezđodik. A megállapodás tarta|mazza a
szo|gźtltatást igénybe vevő szemé|y pľoblémáit, az elérendő cél éľdekében
megvalósítandó fe|ađatokat, az együttműködés mődját, a folyamatba bevonandó
szo|gźitatőkat, intézményeket, a taláLkozások rendszerességét, a segítő folyamat vźnhatő
eredményét és a |ezźlrás időpontj át.

A segítő szolgá|tatźls az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett
látogatásokon és az iĺtézméĺyben folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek
útján valósul meg. Segítő munkafoľmfü különĺjsen a szociális esetmunka, a szociális
csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális esetmunkát végző személý
esetfelelősnek kell kij elĺilni.
Az esetfelelős kíséľi figyelemmel, hogy a szolgźitatást igénybe vevő személy problémája
kezeléséhez igéĺybe vette-e az e|érhetó szo|gá|tatásokat, valamint - a szo|gáltatást
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igénybe vevő beleegyezésével - egyĹittĺniĺkĺidik a más szociális és egyéb szolgáltatást
nffi tó szolgá|tatőkkal és intézményekkel.

3.2.1.4. Tandcsadások
Azintézmény ingyenes tanácsadó szo|gá|tatásokat is kcjzvetít azigéĺybevevők felé, egy-
egy adott, a családsegítő kompetencia hatáľát meghaladó probléma kapcsán. A
szolgá|tatásokat a Család- és Gyeľmekjóléti Központ Szo|gá|tatások szakmai egységének
munkatarsai nyujtják.

3.2.l.5. Védelembevétel
A Gyvt. 68. $ (1) és (2) bekezďése alapjrín a védelembe vétel esetén a Család- és

Gyermekjóléti Ktizpont szakmai vezetójejavaslatot tesz a védelembe vétel elrendelésére,
és a kiręndelendő esetmenedzser személyére.
A kirendelt esetmenedzser készíti el a gondozási-nevelési tervet, a vonatkozó adatlapon,
amely tarta|mazza aveszéIyeztető k<jľĹilményeket, a elérendő változásokat, afe|adatokat,
a feladatok végľehajtásźbaĺńsztvevő személyek és intézmények megjelölését.
Védelembe vétel esetén az esetmenedzseľ a gyermek gonđozását-nevelését folyamatosan
figyelemmel kíséľi, szükség szerint a goĺdozási-nevelési tervben rogzített feladatok
végľehajtásźú. e||ęĺőrzi, a gyeľmeket és szĹilőjét tĺĺmogatj a a fe|ađatok végrehajtásában, ha
szfüséges, a goĺdozási-nevelési tervet módosítsa. Sikeľtelen védelembe vétel esetén, az
esetmenedzser j avaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.
Védelembe vétel felülvizsgálata soľĺín az esetmenedzser tájékoztatja a jegyzoi
gyĺĺmhatóságot az addigi eredményekľől, problémiĺkľól, és indokolt javaslatot tesz a
védelembe vétel megsziintetéséľe, vagy fenntaľtásaľa.

3.2.1.6. Csalddból kíemelt gyermekek, vísszahelyezésiłk a csalúdba
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ szakmai vezetője, amennyiben az esetlegesen
elľendelt védelembe vétel nem elegendő a gyeľmek veszé|yeztetettségnek e|hátításáta,
javaslatot tesz a gyámhivatal fe|é a gyeľmek családból tt!ľténő kiemelésére' e|készíti az
eľľe vonatko ző jav aslatát.
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ
segítő szociális segítő munkát végez a
teľv alapjan.
A Család- és Gyermekjóléti K<lzpont esetmenedzsere egyiittmrikddik a Fővrírosi
TEGYESZ illetékes szakértői csoportjával, minden esetben résń. vesz a helyezési, és

kap c so lattaľt ást értekezleteken.
A gyeľmek átmeneti nevelésbe vételének
tźtjékoztatja a gyĺĺmhiv atalt a tapaszta|ataíről.
során, a gyeľmek szakellátásba keľĹilését kĺjvetően felveszi a kapcsolatot a gondozási
hellyel.
Az esetmenedzser a csa|ádjába visszahe|yezett gyeľmek utógondozását a gyámhivatal
határozata a|apjźn lźtja e|, együttmrĺködve a gyermekotthon, a nevelőszülői háIőzat,
illętve a szakszolgálat utó gond ozőjźx a|.

3.2.I.7. Szabaďiďősprogramok
A Család- és Gyermekjóléti Központ rendszeresen szervez a gyermekek szźĺmära szeÍvez
szabadidős tevékenységeket. Programjaink a családban jelentkező neve|ési problémák és
hiĺányosságok karos hatásait enyhítik, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek
szźtmáĺateremt lehetőséget a szabadido hasznos eltöltéséľe.

a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezését
gyámhivatal á|ta| elfogadott egyéni elhelyezési
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3.2.1.8. Az intézményben folyó szocilźlís segítő munka dokumentúlúsa
A személyes gondoskodást nyrijtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladataiľól és mfüödésfü feltételeiľől szóló |5l|998. (IV. 30.) NM
ľendelet 7. szźm,ű melléklete szerinti, valamint a ,,gyźlnlhatóságok, a teľĹileti
gyeľmekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szeľvek és személyek által kezelt személyes adatokľól'' szóló
235/1997. CxII.l7.) Koľmĺĺnyrendelet un. ,,Gyeľmekeink Védelmébeď' ęlnevezésű
adat|ap ľendszert hasznźlja. Ezen tul a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáItatők, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvlĺntatásról szóló
226/2006. (xI.20.) Korm. rendelet szerinti adatrögzítést végez.

3.2.2. Szolglźltatdsok

3.2.2.1. SpeciólÍs szolgáltatdsok

3.2.2.1.1. Utcgi (akótelepi) szocidlis munka
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet23. $ szerint azutcai és lakótelepi szociális munka
cé|ja a magatartásával testi, lelki, éľtelmi fejlődését veszélyezteto, a szabadidejét az
utcán tĺiltő, kallódó, csellengő gyeľmek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről
cinkényesen e|távoző, vagy gondozőja źtltal' a lakásából kitett, ellátás és felügyelet
nélktilmaĺadó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakeriilésének elősegítése,
sztikség esetén átmeneti gondozásĺának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban
részesítésének kezdem éĺy ezése.
Az utcaí (lakótelepi) szociális munkát a nyáti napközi, a táboroztatás, a gyeľmekek
szźnnźra szervezett szabadidős tevékenység, valamint tanítási időszak a|att a BRFK
Bűnmegelőzési osztáIya á|tal' szervezett ,,lnteľaktív Police és Fiatalokat Védő
Csopoľt'' elnevezésű pro gramj ában vďó ľészvételiink biztosítj a.

3.2.2.1.2. Kapcsolattartúsí iigyelet ( ennek keretében kijzvetítői eljdrdý
Külön é|ő' elvált sztilőknek helyszínt biztosífunk atra) hogy gyeľmekével a

vétele józsefrárosi taľtózkođással

#ffiĘffi w lehetséges. A kapcsolattaľtási
Ĺigyelet cé|ja, a gyermek és kapcsolattaľtásra jogosult szĹilő vagy más
kapcsolattaľtásľa j ogosult szatnaÍa a alkalmas

3.2.2.1.3. Kjrhdzi szociúIís munka
Célja a kőrhźzakkal való kapcsolattaľtás, a kórhazbő| érkező jelzések fogadása,
intézkedések kezdeményezése. Knzishelyzetbęn levő vaľandós anyák, újszĹilĺitt
csecsemők bazagonđozása. Célja továbbá a helyi kőrhazi védőnővel valamint
kőrhazi szociális szakemberrel töľténő egyiittmĺíködés, kooľdináló szeľepkĺir a
nő gyó gyás zatí- szülészeti o sztźiyon é s gyermeko s ztályon.'

3. 2. 2. 1.4. Is kolaifliidłli szociltlis munka

kapcsolatot tartsa. A szo
ľendelkezőknekff ffi ffijä 
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3. 2. 2. l. 5. Gyermekvédelmi j elzőrends zeri kés zenléti s zolgdlat
Célja az intézmény nyitvatartási idején tul felmeriilő gyeľmekvéđelmi
|<tizishe|yzetekben tĺjľténő azonna|i segítség, tanácsadás vagy tájékońatás nyújtása.
A készenlétben lévő munkataľs szakszerű segítséget tud nyujtani, vagy ilyen
segítséget tud mozgósítani.
Készenléti telefon: 06130-493.1925

3.2.2. 1.6. Jogi tdjékoztatdsnyújtús
Az esetfelelős által, telefonoďíľásban (,,Irányító lap'' segítségével) előre egyezteteÍt
időpontban keľesheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szolgá|tatások egység
jogászát, A tevékenység L<ĺzárő|ag tájékoztatźlsnyújtásra, tanácsadásra,
iratszerkes ztésr e korlátozódik, j o gi képviseletet nem j elent.

3.2.2.2. Mentdlhígíénés csoport
Az íntézmény ellátottjai szźmtźlta a pľoblémamegoldásukat, gonđozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szoIgáItatás
nyújtása.

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

P szicholó giai tanácsądás
A pszichológus heti 15 órában a Gyermekek Átmeneti otthonábanlátjael feladatait.
A tanácsadás eszközęivel segíti az e||źtottat egyéni életvezetési problémáinak
megoldásában, életszeľepeinek optima|izźllásában, egyéni problémakezelési
kompetenciájának növelésében, döntési képességének fejlesztésében,
konfl iktusmegoldó képességeinek növelésében.
Teľtiletei: párkapcsolati pľoblémźů<, hźnassági konfliktusok, szülő-gyeľek kapcsolat,
veszteségélmény, béntalmazás, munkanélküliség, családi problémĺík, kľízisek.
Jellemzői: pľobléma fükuszú, felkészítő jellegiĺ.
Ülésszám: 4_12u|és
Végzettség: okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, par- és
családkonzulens.

P szichoterópiók, pszichológiai kanzultációk
A pszichoterápia és a pszichológiai konzultáció mindig kezeléssorozat, ülésekben
toľténik. Az iilések gyakorisága és időtartama előre rogzítetĹ. A pszichoterápiás ülés
iđőtartama alapesetben 60 perc, melyből az e|Iátottal töltött idő 45-50 perc. Egyes
módszereknél dupla (pélđául családteľápia) illetve tripla (pszichodľĺíma,
csa|áđterźtpia) ülésekkel helyes dolgozni. Bizonyos módszerek, illetve szupportív
terápiźk esetében inđokolt lehet a felezett ülés (25-30 perc).
A pszichológus, vagy pszichoterapeuta és a páciens közĺitti megbeszélés alapján
rogzitéste kerül a terápiás módszer, az ülések ideje, gyakorisága és aterźryía varhatóIli'
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hossza. A terápiźra töľténő megállapodás és az ellátott felvilágosítása
elengedhetetlen.
A pszichoterápiás munka a terapiás ülések mellett feldolgozási időt és
esetmegbeszéIési időt foglal magában (kĺĺľĹilbeltil ĺégy őráből hrĺľom óra terápiás
iilés, egy óľa feldolgozás és esetmegbeszé|és).

I' Al app s zi cho ter ápiák
Alappszichoterápiás beavatkozásra klinikai pszichológus szakvizsgával i11.

pszichoterapeuta szakvizsgźlval renđelkező személy jogosult (szupervízió mellett a
felsorolt végzettségek megszerzését cé|ző szakképzésben résztvevő szakembeľek is
végezhetnek ilyen tevékenységet).

- P s zichoterópiós lcrízisintervenció
pszichés tekintetben veszéIyeztető állapotban lévő szeméIy/eW céLzott vizsgá|ata és
kezelése, amelynek céIja a veszé|yeztető állapot megszĹintetése, illetve megfelelő
szakmai ellátása.
Időtartam: 1.3 ülés (az adotthe|yzet szfüségletei szerint, előre nem tervezhető).

- Pszichoterápiás konzultáció
egy adott pľobléma vagy tĹinet rövid távú megsziintetése pszichoterápiás eszközök
fe|haszná|ásával.
Időtaľtam: egy-négy ülés.
output: az aktuális tiinet, probléma megsztintetése' elfogadtatása ł a konzultációból
való elbocsátás.

- Szupportív terápia _ pszichoterápiós betegvezetés
.pszichotenápiás szemlólette| vezetett cé|zott beszélgetések, melyek az ellátott
problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb
kezeléseinek se gítését és kiegészítését szol gálj rák.

Időtartam: alkalmaĺként fél-egy órď ülés. Gyakoľisága hetente egy' vagy ľitkább.
Ülésszĺĺm maximum 100.

- Autogén tréning
testi mfüĺldések tudatosítása és harmoruzźiása meghatiíľozott gyakorlatsoľozat
a|ka|mazásźxa|, amely során feltételes ľeflexek épülnek ki. A gyakorlatsoľ
elsajátításával' apszíchés tenzió cscikken, a szoroĺgáls oldódik, a vegetatív mfüödés
stabilizálódik.
Ülésszám, ülésgyakoriság: Schultz-féte autogén tľéning 30 őra, egyénileg és
csopoľtosan is végezhető. Speciális célú relaxációs technika terápiás céltól fiiggően
30-50 óra. Heti 1.3 ülés.
Eszközsziikséglet: zajmentes kĺiľnyezet, ellazu|ásra alkalmas, kényelmes ülőhely'

- Pszichodiagnosztika
A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is
állhatnak, amelyek megakadályozzźlk az adekvéĺt problémamegoldást. Ha ennek
gyantĄa felmerül, akkor a pszichológus tesztek segítségéve| rźxi|ágíthat eľľe. A
pszichológus a lelki betegségek, mentális állapotok feLtźnásźna kiilönbtjző interjfüat,
pszichológiai teszteket a|ka|maz. Véleményt, szakvéleméný ír. Konzultál a
kezelőorvossal. Az eľeđményekľől felvilágosítást ad az ellátottnak. A
pszichodiagnosztikai munka sorĺín nyeľt adatok kezelésére vonatkozóan a
Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe, és a 1997 . évi XLVII. törvény az irźnyadő
A tevékenység végzésének feltétele az a|kalmazott tesztekben való jáľtasság' ill. a
te sztek haszĺźiattna felj o go sító vé gzetts é g.

Időtartam: 1-4 tilés ł ateszt értékelése és a vélemény megírása
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Végzettség: okleveles pszichológus (személyiséglélektan szakiriíny), okleveles
pszichológus (tanácsadó szak'ttny)' klinikai pszichológus, tanácsadó
szakpszicho1ógus

- Családterápia
a családon beliil előforduló együttélési, kapcsolati problémákban való
segítségnyújtás. A felmerĹilő tiineteket vagy pľoblémfüat a családi ľendszeľ részének
tekinti, így nem az egyénrĺel dolgozik egyéni munkában, hanem az egész családdal
együttmfü<idve segíti a problémamegoldást. Céljuk egy új, kiegyensúlyozotĹcsaládi
rendszeľ kialakítása. A pszichológus igyekszik a csaláđok erőforrásait felkutatni és

azoka támaszkodĺll a vźt\tozási folyamatok során. Altalában nem egyedül, hanem
más, a családkonzultációban jártas személlyel vezeti az ülést.
Időtartam: 6-25 ulés, három hetente/havonta
Végzettség: okleveles pszichológus/ tanácsadó szakpszichológus/klinikai
szakpszichológus -| családterápiás képzettség

A p szi choł ó gi ai s z ol gált atás do kument ál ós a
Az adminísńtáciő és a személyes adatok védelme éľdekében az iďoľmációs
ĺinĺendelkezési jogľól és az infoľmáciőszabadságról sző|ő20|1. évi CXII. t<irvény, a
polgaľok személyi adatainak és lakcímének nyilvántaľtásáľól sző|ő |992. évi LXVI.
törvény, az Szt, a Gyvt., az egészségugyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló t997. évi XLVII. tĺiľvény, rendelkezéseit kell
a\kalmazni. A fenti törvényekben nem szabźiyozott egyéb kérdésekben
tevékenységiikľe a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe iľanyadó.
A pszichológiai szolgá|tatást,,Pszichológiai esetnapló''ban és forgalmi naplóban kell
dokumentálni. E dokumentációt a Mentálhigiénés Csopoľt kijelölt koordinátora
legalább negyedévenként ellenőrzi.
A pszichológiai szolgá|tatás igénybevétele esetén a szakmai tevékenység

,,Pszichológiai esetnapló''ban keľĹil dokumentálásra. Az ellátás igénybevéte|&ol az
esetfelelős, a pszichológus és az el|átźĺst igénybevevő, illetve ttirvényes képviselője
megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a szolgá|tatást igénybevevő személy
problémáit, az e|étendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az egyittmfüödés
mőđjźú., a folyamatba bevonandó szo|gźtltatőkat, íntézlnényeket, a találkozások
rendszerességét, a segítő folyamat vérhatő eredményét és alezárás időpontját.
A pszichológus az eset soľĺĺn elkészített feljegyzéseit ktilön ę|záĺva Íarthatja. Az
intézmény az ađawéđelmi szabályok ľendelkezéseit betaľtva, e|zártan keze|i, trírolja
az adatokat, és a szociális törvény rendelkezései alapjan selejtezi.

Titoktąrtós
A pszichológust titoktaľtási kĺitelezettség terheli minden _ az e|Iátott ellátása során
tudomására jutott _ pszichológiai és személyes adat vonatkozásában, amelyek a
pszichológusi titokkörbe taľtoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal
kcjzölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A pszichológus titoktartási
kötelezettsége az ellátottal való kapcsolatának Iezźrása után is fennáll. A
pszichológusi titok kĺirébe tartozik minden, a sza|<nai tevékenysége során
fudomásara jutott pszichológiai és személyazonosítő ađat, továbbá a sziikséges vagy
folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésľe vonatkozó, valamint a kezeléssel
kapcsolatban megismeľt egyéb adat, ftiggetlentil attól, hogy írásbeli vagy szóbeli
k<izlés tltján, és hogy mely pszichológiai vizsgáIat soľán ismeľte meg azokat.
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