
Pszichológiai adat külĺjnösen: az érintett éľtelmi és lelki á||apotźra,
viselkedésmődjára, örökbefogadó szĹilői, nevelősziilői, gyźtmi, gondnoki feladatok
ellźltásáĺa, illetve e feladatok el|źtásáĺa való alkalmasság \<lzátásźra,
pályaalkalmasságára, illetve a pźiyaa|kalmasság L<lzźrásźra, kóros szenvedélyére
vonatkozó, illetve észlelt, vizsgáIt, mért, leképezettvagy származtatottadat;továbbá
az eIozoekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (p1.

csaláđi köľnyezet, foglalkozás).
SzeméIyazonosító ađat: a családi és utónév, leanykori ĺév, a nem' a sziiletési hely és
idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhe|y, a tartő'zkodási hely, a
taĺsadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szrám) együttesen, vagy ezek közül
báľmelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet azénntettazoĺosításźra.
. Az adatfelvételnek és az ađatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és
tĺiľvényesnek kell lennie.
. Az adatoknak pontosaknak, teljeseknek, és ha sziĺkséges, időszerúeknek kell
lennifü.
. Tárolásuk módja alkalmas kell hogy legyen arľa, hogy az éintettet csak a tźro|ás
cé|jőhoz sztikséges ideig lehessen azonosítaní.
. Tiszteletben tartja az e||źtott azon igényét, hogy a pszichológiai vizsgáIat váÍhatő
kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy az ellátott
I<ĺket zár ki pszicholőgíai adatainak részleges vagy teljes megismeľéséből.
Az énntett ellátott pszichológíai adatait hozzájáĺu|ása hianyában is közölni kell,
amennyiben ezt
a) törvény elrendeli, illetve
:b) mások védelme sztikségessé teszi.
Az e|Iźtott felé a pszichológus biztosítja, hogy vizsgállata és ellátása során csak azok
a szemé|yek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szfüséges, illetve azok,
akiknek jelen7étéhez a kliens hozzájáĺu|t.

Fej I e s zt őp e dagó giai tąnóc s adás
A Ktizpont gyógypedagógusa a gyermekjóléti szolgáltatás keretében segítő,
tanácsadó tevékenységet végez szülők tészére, gyeľmekek szźmláĺa fejlesztő
fog|alkozźtsokat nffit.

Mentálhigiénés tanócs adás
A mentálhigiénés munkatars heti 15 őrábanaz Időskoruak Átmeneti otthonában|átja
el feladatait.
Az időskoruak klubjaiban egyéni és csopoľtos beszélgetések biztosítása. Segítséget
nyrijt a hozzá foľdulók életvitelében, mentális problémáik megoldásában, megfelelő
szo|gźůtatásba irányításukban.

3.2.2.3. Menekültekkel/oltalmazottakkalfoglalko.d m
Az Intézmény a menekültiigyi hatóság által menekültként vagy oltalmazottként
elismert, VIII. keľületi illetékességÍĺ személyekkel taľsadalmi beilleszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a2007. évi LX)oĹ törvény, valamint e
tĺirvény végĺehajtás fuó| szől'ő kormányrendelet alapjźn.
Menekült és oltalmazott igénybevevő esetében a családsegítő munkatars
egyĹittmfüĺidésének a|apja, az ngyféI és a Bevándorlási Hivatal k<jzĺitt létrejött
integrációs szerzódés, amely a|apjźn az esetfelelős gondozási-tervęt készít iigyfelével
és a terv elkésziiltét követően (az integrációs szerződés megkötésétől számított 30
napon belül) megkiildi a Bevándorlási és Allampolgáľsági Hivatal részére is. 
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A szo|gźitatást igénybevevő részére szfüség szerint segítséget nyújt
mrrnkakeresésben, kozintézménybe tĺiľténő jelentkezésben, illętve a kiilönböző
tanulási, nyelvtanulási lehetőségek megtalálásában is, illetve hivatalos ügyeik
intézésében.
Továbbá biĺosítja a szolgáItatást igénybevevő menekiilťoltalmazott szeméIy részére
a Szoc.tv. 64 $ (4) a.g pontja szeľinti családsegítő szolgźitatásokat.

3.2.2.4. Szocilźlis étkeztetés - Népkonyha
A szociális étkeztetést Népkonyha formájźtban nyújtó szolgtitatás. Azoknak a
szociálisan rászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeľi meleg étkeztetéséről,
akJk azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére nem képesek biĺosítani koruk,
egészségi állapotuk, szenvedélybetegségfü, illetve fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségfü miatt.
Az eL|źúás téľíté smente s.

3.2.2.5. Hútľalékkezelésíszolgóltatds
A hátľalékkezelési szo|gá|tatźts az adós háztartásźnak adóssága megťlzetéséhez
nffitott hźttra|é|<kezelési tĺĺmogatás, valamint az adós háńartás erőfoľrásainak
fe|térźsźt, gazdá|kodásának optímalizźiását és motiváltságának erősítését elősegítő
adósságkezelési tanácsadás. Az ađósságkezelési tanácsadás - lényegében - egy
egyĹĺttgondolkodási folyamat az igénybe vevővel annak érdekében, hogy miként
lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni az a|źtbbi erőforrások
maximáli s fe|hasznźiás ával :

- család meglévő jtivedelme,
- természetes támasz (rokonok, ismerősök) segítsége,
- munkanélkiili családtag esetén munkahelykeresésből és munkába állásból adódó,

esetleg munkanélkiili j áradékbó| származő j ĺivedelemnövekmény,
. rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése'
- családtag egészségi á||apotátől fiiggő taľsadalombiztosítási ellátások,
- a család szociális helyzetétől ftiggő, nem adósságkezelés típusú szociális

ellátások,
- az eladósodás megelőzését cé|ző támogatások (ktiziizemi díjkompeluáciő),
- a család szociális heLyzetétőI függő, adósságkezelés típusú támogatások,

segélyek,
. az adósság jogosultjai (közmű-, energiaszolgćĺItatók, tarsashazak, stb.) által

nyújtott kedvezmények (ľészletfi zetési lehetőség, kamatelengedés).
A hátľalékkezelésbęn résztvevő egyén szociális segítésben is részt vesz, az esetek
dtjntő többségében életvezetési-, lakhatási-, foglalkoztatásĹ és mentálhigiénés
tanácsadást vesznek igénybe a kliensek a hátralékkezelési szo|gá|tatás mellett. A
gyeľmekjóléti szolgá|tatás, családsegítő szolgá|tatás és a hátralék'kęzelési tanácsađás
egymást |<legészítő, komplex szolgá|tatások, a lakosság a fenti ellátási foľmák
egyikéből sem szorulhat ki arĺlíatt, meľt a másik szolgźitatást igény,be veszi. A
lakosság szźlmtna lehetővé kell tenni, hogy a fenti ellátási formĺíkat együttesen
igénybe vehesse szfüség esetén.

3.2.3. Intenzív Csalúdmegtartó Szolglűltatůs
onként vállalt feladatként az Iĺteluív Családmegtaľtó SzolgáItatás keretein belül
szociális munkás szakember által nýjt segítséget |<rizishelyzetben lévő gyerekes
családok szźlnźra hatźnozott ideig. Az iĺteĺuív segítség a családok önkéntes

ľ. " ľ'iĺU .'ü
Ą

Ą1-ą



jelentkezése, váI|alásai a|apjźn történik, mely feladat e||átása a klasszikus
családgondozői feladatokon tul akĺáľ napi 24 őrás szolgálatot is jelenthet, melyet a
családgondoző a csaláđ körében tölt.

3. 2.4. Cs aldďfej lesztési szolglźltatds
Feladata a keľĹiletben é1ő családok belső kohéziőjźnak erősítése és a családtagok
taľsadalmi kompetenciáj ának egyénre szabott továbbfej lesztése.
A csopoľt munkataľsai kőthazi szociális munkát és az adományok gyĺijtése és
széto sztása feladatokat i s ellátj ak.

3.2.5. Lakosslźgi tújékoztatús és tandcsaďds
A munkacsopoľt munkatrírsai elsősorban mint kĺjzösségfejlesztők tevékenykednek.
Főbb feladatuk a lakosság tájékoztatása, lakossági csopoľtok felkeresése, részletes
tájékoztatásnffi tásaazigéĺybevehetőszo|gáLtatásokĺól.
A csopoľt munkataľsai a hátralékkezeléshez kapcsolódó feladatokat és az utcai
szociális munka feladatait is ellátjfü.

3.2.6. Köz(iisségi)hely és Mosoda
Mosodai szoIgźitatáts nyújtása, k<lz<isségi progľamokkal, egyéni segítő jellegű
beszélgetésekkel kiegészítve.

3.2.7. FíDo IfttÍsttgí Ki,zpont
Pľogĺamok, renďezvények, spoľtolási lehetőségek nyujtása a helyi gyeľmekek és
fiatalok számźta, aĺrli szabadidejfü hasznos és egészséges eltĺiltését biztositja (iáték-
és spoľteszköz-bérlési lehetőséggel). Mindekĺjzben cé| a Íiatalok mentorálása is.
Iskolai megkeľeső munkát, utcai megkereső munkát is végeznek a munkatĺársak.

3.2.8. Ktźlvlźľia tér InfoPont és jlÍtsaítér kiiziisségi-szocilźlis program, didkmunka
mentorálds - Vásúrolt szolgdltatds dltal elldtott tevékenység.

3. 2. 9. S zomszéds dgi húzfeliigelői tev ékenys ég (s zeľződés ek útj dn)

3.3. Gveľmekek Átmeneti otthona

3.3.1. Gyermekek Átmeneti otthona

3.3.].1. A gondozás első szaknsza

- A gyeľmek felvétele után éľtesítjfü az illetékes Gyeľmekjóléti Központot,
bekérj fü a gyermekvédelmi nyilvántaľtási ľendszer szerinti adatlapokat.

- A gyermekpszichológus kollégávaltalálkozik.
- Elősegítjfü a gyeľmek beilleszkedését.
- Ertesítjtik az illetékes nevelési oktatási intézménfi.
- Feltérképezziik a családon belüli kapcsolatrendszeľt, szeľepeket és

fe|adaÝźilalásokat.
- A szülő vagy tĺlrvényes képviselő, a Család- és Gyeľmekjóléti Szo|gá|at vagy

Központ családsegítő/esetmenedzser, megfelelő belátó képességgel rendelkező
gyeľmek bevonásával elkészítjfü a goĺdoztsi nevelési tervet, melyben íľásban
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rögzídfü az túmeneti gondozás varható iďótartarnźń, a gondozás megszűnése
éľđekében vállalt feladatokat, az egyittmikĺidés módját, a kapcsolattartás
móđját és gyakoriságát.

- Abban az esetben, ha szülő, tĺirvényes képviselő vagy a gyeľmek súlyosan
megszegi, a házirenđet, nem mfüĺjđik egyiitt az átmeneti otthonnal, az otthon
vezetője megtagadhatja a megállapodás meghosszabbítását, vagy felbonthatja
egyoldalúan. A felbontás esetén meg kell győzodĺĺ aĺról, hogy a gyeľmek
megfelelő kĺiľtilmények kozé kerĹil-e és éľtesíteni kell a Család- és

Gyermekj óléti Szolgálatot vagy Központot.

3.3.]'2. A gondozás második szakasza

A Gyermekek Atmeneti otthonanak elsődleges céIja a gyermek szakellátásba
keľĹilésének megelőzése, és a családba töľténő visszakerülésének elősegítése. Az
átmeneti otthon munkataľsai a kĺjvetkező alapelvek alapjźn végzík gondozási
nevelési tevékenységfüet:

- Gondozás és nevelés egységének elve: a gondozás és a nevelés egymást kiegészítő
tevékenységként jelenik meg a szakmai munkában, az otthon munkatarsainak ezt
messzemenően figyelembe kell venni.

- Egyéni banásmód elve: a gyeľmek testi, lelki, szellemi, érze|mi állapotát és

szociális hátterét figyelembe véve meleg szeľetetteljes odafordulással gonđozzźka
gyermekeket.

- Allandósáe elve: a gyeľmekekkel fogla|koző szakembeľek gyakori cseĺéje a
környezet gyakoľi váItozásaí csĺikkentik az érzęlrmi biztonságérzetet. A
gyermekekkel hosszabb ideig foglalkozo személyek és a stabil kö'ľnyezet ntivelik
a biztosságéľzet kialakulását. Ennek okan az utóbbi stabilitásra kell törekedni.

- Aktivitás és tjnállóság segítségének elve: a biztonságos és tevékenyégre motiváló
köľnyezet megteremetése a ptőbáIkozáshoz elegendő idő biztosítása, a gyeľmek
ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, tĺímogató, az igényeik<hez ígazodő
segítése, a gyeľmek felé iľrĺnyuló szeretet, az e|fogađás és empátía fokozzák az
aktivitást és az önállóság iranti vágyat.

- Rendszeresség elve: az ismétlődés, tź$ékozőďási lehetőséget, stabilitást,
kiszĺĺmíthatóságot eľedményez a napí események soľában, növeli a gyeľmek
biĺonságérzetét.

. Fokozatosság elve: a gyermek új helyzethez valő fokozatos hozzászo|<tatása segíti
alkalmazkodását, a vá|tozások elfogadásźń, az t$ megismeľését, a szokások
kialakítását.

- Egyséeesség ęlve: a gyeľmek életében szerepet játsző szakembeľek a köztiik lévő
személyiségbeli külĺinbözőségek tiszteletben taľtásával a gyeľmek elfogadásában,
öntevékenységének biztosításában egyetéľtenek az a|apvető erkölcsi noľmákat
egy eztetik, ĺézeteket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz kĺjzelítik.

- Pozitívumokĺa való támaszkodás elve: A nevelés a|apja a pozitív
megnyilvánulások támo gatása, megerősítése, elismerése.

- Másság elfogadása (etnikai, vallási, nemzeti hovatartozźs,vi|ágnézet stb.)
- Gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartása. fieyelembe vétele.

Mindezen alapelvek figyelembevételével arra töľeksztink, hogy a gyeľmekek
életkoľuknak megfelelően optimálisan fej lődj enek.
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A családgondozó rendszeľes időközĺ'nként személyesen konzultál a szĹilőkkel,
ttlrvényes képviselőkkel. E,gyeztetik a gyermek érdekeinek figyelembevételével a
szfüséges teendőket. Munkája soľán erősíti a sziilők értékľendjét, felelősség és
kĺitelesség vźt|Ialását annak érdekében, hogy a gyeľmek visszakeľülhessen a
családjába.
A gyeľmekekľől havonta készít jellemzést, figyelemmel kíséri tanulmányait.
Szoros kapcsolatot tart az illetékes Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgźůat vagy
Központ családsegítő/esetmenedzser munkataľsával, az oktatási nevelési
intézményekkel.
A goĺďozźts e szakaszétbaĺkirajzolódik, hogy a gyeľmeknek belátható időn beltil van
e lehetősége a családba valő visszakeľĹilésére, szfüséges-e a gondozási nevelési
tervben foglaltak módosítása, a goĺdozás váľható idő taľtamanak meghosszabbítása.
Mindezeket figyelembe véve a családgondozó megteszi szfüséges intézkedéseket.

3.3']'3. A gondozós harmadik szaknsza, átmeneti gondozás megszűnése

optimális esetben a gyeľmek átmeneti gondozásának ideje alatt megszűnik az az ok,
ani az elhelyezést inđokolttá tette. A gyeľmek rendezett családi kĺirülmények közé
kerülhet vissza. Az átmeneti otthon munkatarsainak fel kell készíteni a gyermeket és
a szülőket a bekövetkező véitozźlsokľa, és elő kell segíteni a harmonikus családi élet
kialakítását. Ennek érdekében a családgondozőnak figyelemmel kellkísémie a család
soľsának alakulását különös tekintettel a szülő gyeľmek kapcsolataľa.

A család és a gyermek élete a gonďozás ideje alatt úgy is alakulhat, hogy nincs mód a
családba való visszahelyezésre. Ebben az esetben meg kell tenni a sztikséges
intézkedéseket, hogy a gyermek szérnára legmegfelelőbb gondozást nevelést nyújtó
helyre kerülhessen. A gyerekkel foglalkozó gyermekfelügyelőknek, nevelőnek,
családgondozónak fel kell készíteni a gyeľmeket az életében bekcivetkező
változásokĺa (ellátogafunk a számĺáľa kiválasztott Gyeľmek és Ifiúsági otthonba,
biĺosítjuk a nevelőszülők szánźra a gyermek megismerése érdekében a
látogatásokat).
Az źftmeneti gondozźls megszűnéséľől minden esetben íľásban is tájékoztatjllk az
illetékes Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatot vagy Kilzpontot.

A goĺdozźls _ nevelés elktiltlnített szakaszainál követendő programot k'lzźtrőIag
azokban az esetekben célszerĺĺ maľadéktalanul megtartani, amikor gyeľmek hosszabb
ideíg tartőzkodik az otthonban.

3.3.2. Krízislakdsok

Feladata, az átmenetileg hajlékta|awń vált családok részéľe lakhatás biaosítása. A
kľízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget nýjtunk életvezetéstikhöz,
segítiink a hajléktalanság megelőzésében ezzel tźtmogatást nyújtva az onáIIő otthon
megteremtéséhez.
A szállásadó (JSzSzGyK) szociális, mentális és jogi segítségnffitást biĺosít a Lakók
számáĺa, valamint teljes egészében ťlzetí a lakás fenntartásának igazo|t köziizemi
kĺlltségeit.
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3.4. Házĺ seeítséenyúitás és Szociális étkeztetés

3.4. I. Hltzi segítségnyújtds

A házi segítségnyújtás módját, formćĺjźt. gyakoriságát a szakmai vezeto és a
hiíziorvos áIta| kitöltött értékelő adatlap alapján, az ellátott szĹikségleteinek
figyelembe vételével kell biĺosítani.
A hazi segítségnyújtás igénybe vételét a kérelmęzőn kívül a hźr;iorvos, a kö,rzeti
áp o|őnő, szomszéd, stb. írásban, v agy tel efonon j e|zi a szo|gá|atnak.
A bejelentett igényeket (név, cím, elérhetőség), nyilvantartó lapon kell ľögzíteni,
melyet az e||átás megkezđésękor fel kell tĺilteni a hĺźnyző ađatokkal és az

,,Ellátásban részesiilők'' dossziéban |eťuzĺ,e kell tarolni. Amennyiben az el|átálst nem
vette igénybe a kére|mezo, nyilvántartő ađatlapjźú, az ,,E|Iátást nem igényelt''
felirattal ellátott do ssziéban kell elhelyezni.

A jelzést kĺjvetően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a szakmai
vezeto - lehetőség szerint a leendő gonđozónővel- felkeresi a kérelmęzótlakástn.
A szakmai vezeto az igénylővel megállapodási szerzodést kot az intézmény
képviseletében, melyben rĺigzítésre kerĹil az e|Iátás kezdó időpontja, térítési díja és a
szo|gá|tatás taľtalma.
Az e|Iátás megkezdése előtt a gondozott adatait,jcivedelmét az adminismáciőt ellátó
kolléganő a szźmitőgépen rogziti, a gondozási szfüségletľől szóló értékelő adatlap
alapján az egység szakmai vezetóje megáI|apítja az ellźtáshoz szfüséges gondozási
őrát.

A házi segítségnyújtásban ľészesülő személyľe vonatkozóan _ az áIlapotfelmérést
követően - egyéni gonđozási tervet készít a segítségnyújtást végző. Amennyiben a
hazioľvos véleménye aIapjźnápolási feladatok e||źltása is szfüséges, a gondozási teľv
ápolási terwel egésziil kí. Aházi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a
szak,łnaí egység vezetője, a gonđozálsi tervben foglaltak figyelembe vételével
hatáĺozzameg.

A házi segítségnyújtás feladatot ellátó kolléga munkája során egyĹittmfüddik az
egészségügyi és szociális alap- és szakellátással; aházi oľvosi szo|gá|atĺa|, akorzeti
védőnővel, akőrhazi szociális nővéĺrel, valamint egyéb egészségtigyi ellátást, vagy
személyes gondoskodást nýjtó szociális intézménnyel, az ellátott ügyeit legjobb
fudása szeľint képviseli.

Aházi segítségnýjtás tevékenységei szociális segítés és szociális gondozás kĺjrében
elv é gzeÍt résztevékenysé gekre o szthatók.

Az egyes munkafoľmák és szo|gáitatáselemek bemutatása:
(a ,,személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szalcľnai feladatairól és

működésük feltételeiről', szóló ]/2000. ('7) SzCsM rendelet 5. számú melléklete
alapjĺźn)

A h dzi s e g íts é g ny új t ús tev é ke ny s é g e i é s r és ztev é k eny s é g ei
Szociális segítés keľetében:
. A lakókĺ;rnyez eti higiénia me gt artás ób an v aló közr emiÍködés kor éb en :
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. takarítźIs a lakás életvitelszeríĺen használt helyiségeiben (hálószobában,
ftirdő szobában, konyhában és illemhelyisé gben)

- mosás
- vasalás

o A háztartást tevékenységben való kozreműktjdés körében:
- bevásaľlás(személyesszfüségletméľtékében)
- segítségnffitás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- ktlzkútról, furtkútľól vízhoľđás
- ttizelő behordása ká|yhához, egyedi fiĺtés beindítása (kivéve' ha ez a

tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejarata e|ott
- kísérés

o Segítségnyújtás vesz,élyhelyzet kialakulósának megelőzésében és a kialakult
v e s z é lyhe lyz et elhdr ít ás áb an

o Szükség esetén a bentlakásos szociólis intézménybe történő bekalnzés
segítése

Személyĺ gondozás keľetében:
o Az ellátást tgénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartósa

körében:
- információnffitás, tanércsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattaľtás segítése
. az egészség megőrzésére iranyuló aktív szabadidős tevékenységben való

közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

. Gondozást és ápolásifeladatok kÓrében:
- mosdatás
- fiirdetés
- öltöztetés
- ágyazźls,ágynemiĺcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztitása, kezelése
- haj, aľcszőrzetápolás
- száj, fog ós protézisápolás
. k<ĺľĺimápolás,bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszkĺiznélkül)
- mozgatáságybaĺ
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztőmazsák cseľéje
- gyógyszerlĺ<lvźitźsa
- gyógyszer adagolźtsa, győgyszeľelés monitorozása
- vérnyomás és véľcukoľ mérése
- - és helyzetvźitoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és győgyászati segédeszkĺjzĺik beszerzésébeĺ való

közremfüödés
- kényelmi és győgyászati segédeszközĺjk haszná|atźnak betanítása,

karb aĺtartźls ában való se gítsé gnýj tás
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- a hź.ziorvos írásos rendelésén alapuló terětpia kĺjvetése (a tevékenység
elvé gzéséh ez v a|ő komp etenc ia határ źig)

Szociális gondozás keretében végzett felađatok
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (mentális

támogatás, érdekvédelem, szociális ügyintézés),
- a személyi higiénia meglaľtásában való közremfüödés ktirében felmeľülő

gondozási és ápolási feladatok,
- orvos által elľendelt terápiak betaľtása, győgyszerczés

A szociális segítők és szociális gondozók mindennapos feladata az ellátottak
megÍigyelése' az észlelt változások jelentése szőban és írásban, valamint a gondozási
dokumentáció vezetése.

Nem ľészesíthető házi segítségnÉjtásbaÍI az) aki mentális állapota miatt <in- és
kózveszéIyes' vagy fertőzo beteg.

Szociális gondozó szakápolási feladatot nem láthat el.

Gyógytornúsz
Az idősek klubjaiban csopoľtos tomát, és egyéni gyógytoľnát bińosít, a háziorvos
javaslata a|apjźn. En" a képviselő testiilet többszöľ módosított 2|120|1.(V.12.) a
szeméIyes gonđoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a térítési díj fizetési
kĺitelezettségről szóló önkormanyzati retďelet módosításaľól sző|ő 9120|4. (III.13.)
rendelete a|apjźn ingyenesen v égzi.

A házi segítségnyújtásban ľészesülőknek egyéni gyógytoľnát biztosít aZ orvos
utasítása a|apjźn' az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az ellátás
megkezdésekor köteles állapotfelméľést végezĺi, és azt dokumentálni (fizioterápiás
dokumentáció). Kötelez ó eĺ v ezetí a gyó gytoľna kezelés folyamatát.

Feladąta h)ĺtjnösen:

o Csoportos kondicionáló torna idősek száĺľlźlra. Elsődleges feladata a prevenció,
az állapotmegótzés. Széken tilő, áIIő gyakorlatok, egyszeru toľnaszerek
hasznźiatáva| (gumiszalag, labda, bot, babzsźtk, kendő.) A csopoľtos
foglalkozások személyiségfoľmáló hatása is jelentős. A csopoľtos foglalkozás
térítésmentesęn vehető igénybe.

o Egészségnevelés, egészségmegorzés,életmódbeli tanácsok.
o Segédeszkĺjzĺjk beszerzésében, használatuk megtanításában tanácsadás,

segítségnyijtás.
o Speciális keringésjavító torna (vénás, illetve aĺtétiás toľna).
. Kooľdinációjavító torna: a gyakoľi esések elkerĹilését célozza a végÍagízomzat

kooľdinációs készségének fejlesztése, a jarásbiĺonság nĺjvelése.
. Légző toľna.
o A kézmanuźllis képességénekjavítása.
o osteoPoľosis torna.
o Gerinctorna.
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Céljaink:
o Gondozási, rehabilitációs, mobilizációs feladatok végzése.
o Idősek önellátási funkcióinak segítése, megőľzése segédeszközĺikkel,

gyó gytoma technikákkal.
. Életminőség megőľzése mozgásterápiźtvaL, egyéni életvitel megbeszéléssel,

tanácsadással, kezeléssel.
. Kapcso|atĺartás házioľvosokkal, kollégákkal, esetmegbeszé|és, közös

munkavégzés.
. Egyéni tanácsađás hozzátartozó, segítő részére.
o Családi és tiíľsas kapcsolatok erősítése, tiĺmogatása, páciens izo|áciőjźnak

oldása.

Gyógłmasszőľ
Az intézményben 2 fó masszőr látja el a feladatot. Ebből l fo a munkaidő 50%o- barl
gépkocsi vezetői felađatot lát el.
Kézi és gépi masszirozást, illetve fľissítő masszászt biztosítanak az e||átottakrészére'
a nappali ellátásban, aházi segítségnyújtásban és a gondozőhéľ.barl egyaránt.
A masszírozás kilazitja a meľev' feszĹilt izmokat, javítja a véľkeringést. A stressz,
faľadtság, és ľossz taľtás okozta izomcsomókat feloldja, ezá|tal azon kívül, hogy
csillapítjaaf ájđa|mat, jelentősen javitjaaze||átottakkozérzetét,

Fodrdsz
Az e||átottak igényei szerint keresi fel a nappali ellátást biztosító intézméný, a
gondozóház|akóit és ahźni segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. A szolgáltatás
biztosításáva| az e||źtotlakkozérzete javul, megjelenésfü rendezettebbé válik.
A szolgáltatźsért a képviselő _ testĹilet által meghatározottjövedelemaľĺínyos térítési
díjat kell ťtzetru.

Pedikűros
Az e|lźtottak igényei szerint keresi fel a nappali ellátást biaosító íntézményben, a
gonďozőhźuban és otthonukban a hźni segítségnyrijtást igénybe vevő ellátottakat.
Sztikség esetén segítői feladatot lát el (bevásarlás, gyógyszer kiváltás, ügyintézés).
Nagyon fontos, Ilogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ellátott jźltása
fájdalommentes, |źtba ápo|t legyen. A szolgáltatźsért a képviselő _ testiilet á|ta|
me ghatát ozott j övedelemarányo s téľítési díj at kel l ťlzetĺll.

A gondozlźsi csoport vezetője
Hetente két alkalommal, illetve szfüség szerint munka megbeszélést folytat a hází
segítségnffitásban dolgozó munkataľsakkal, és munkájĺlkat az ellátott lakásan
folyamatosan, szűrőprőbaszeľúen e||enőtzi, melyről írásos feljegyzést készít. Köteles
tészt venni a vezetői éľtekezleteken, az esetleges nehézségekľől köteles
haladéktal anul táj ékońatni felette s ét.
Feladata a gonđozott tájékoztatésa, a gondozási szĹikséglet megáLlapítźlsához
sztikséges anyagok ĺjsszeállítása, továbbítása, az intézĺnényvezető vagy az źitala
kijelĺilt személy részéte' a gonđozottak személyi dokumentációjĺának naprakész
vezetése, a statisztikfü, kimutatások hatĺíľiđőre tĺjľténő elkészítése.
A csopoľťvezető az ellátottról szociális anamnézist készít, melyben folyamatosan
vezętiaze||átottáIlapotábalbekövetkezettvá|tozásokat.
Az e||átottak éľdekében a csopormezetők kapcsolatot tartanak a kőrhazi szociális
nővérekkel (Péterffy Sĺándor utcaikőrhźľ,, Pszichiátriai Klinika), valamint a fentieken
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ttů az ellátásra szorulót kezelő báľmelyik kőrhźľ,, vagy személyes gondoskođást
nyuj tó szociális intézmény munkatársával.

G onďo zlÍs ért felelős adminis ztrótor
Rögzíti aszźlmitőgépeĺaz ellátott ađatait, ellenőľzi a jogszabźůyokban meghatátozott
nyomtatványok meglétét, az ellátott papír alapú anyagźń, gépi rogzítés utián

szignójával létja e|, majd továbbítja felettese ľészére. A hő;;i segítségnffitásban
részesülő ellátottalaól nyilvĺíntaľtást vezęt.
A téľítési díjak' a |átogatási számok illetve a gondozási órák név szerinti
nyilvantaľtésa szźtĺnítógépen történik, melyet az admirusztrátot végez. Naponta
rogzíti a gondozón(5k|átogatási szĺímát és a gondozásrafordított időt, melyľőlhónap
végén kimutatást készit felettese részére, ez a kimutatás az állami normatíva
igénylésének alapja, melyet negyedévente, a megadott időpontban köteIes
elkészíteni.
A gondozónők által beszedett gondozási téľítési díjakat, könyvelés utétnazIntézmény
számlájźtra fizeti be. A térítési đíj átvételét a goĺđozónő naplójźtban aláírásával
ígazo|ja, a naplóban felvezetésľe keľül a szźlrr/ra száma, cisszege és az átvétel
időpontj a, az źfił ev ő aláirása.
Az adminisztľátor havonta kimutatást készít a térítési díj hátľalékľól és a
csopoľťvezetőn keľesztiil intézkedik az e|marađt téľítési díjak beszedéséről, valamint
ajrĺnlott levélben, vagy postakönyvben đokumentálva felszólítja az ellátottat
hátralékanak rendezéséľe.

Személyszdllítds
A kerületben élő időseket segíti a szakmai egység által működtetett szemé|yszá|Iítás.
Józsefulĺľos onkoľmány zata 20 I0. szeptember | -tol v ezette be az,,Idősbaľát Péntek''
programot, melynek célja, hogy azon keľületi lakosok, akik haziorvosi beutalóval
rendelkeznek, de betegségfüből adódóan csak külső segítségnyújtással lennének
képesek a Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat szakrendelésén, valamint a
Polgármesteri Hivatal okmanyiroda és Ügyfélszolgá|atí |Jgyosná|yĺín megjelenni,
személygépkocsivaltĺiľténő szállításukat biĺosítja. A kezdeti, péntekekľe korlátozott
szállítási idő további napokkal is bővült az évek során. Ennek keretein belül az
egység hétfőtől péntekig vźůlra|ja, hogy szállítást biztosít a szakrendelésekľe eljutni
kívanó keľületi időseknek.
Mivel a segítséget kéľők legnagyobb része egészségügyi éů|apota miatt szeretné
igénybe venni aszolgźitatást, nem csak a szakrendelésekľe való eljutásban, hanem a
hazaszá||ításban is igyeksztink az idősek ľendelkezésére állni.
Az érdeklődők telefonon keľesztĹil jelezhetik igényfüet a száI|ítás irant. A ľĺivid
adatfelvétel, és az időpont egyeztetés után minden esetben telefonon keresztül adunk
visszajelzést az időpont véglegesítéséről.

3.4.2. Szociális étkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt biztosít azo|<ĺak, a kerületi lakosoknak, akik azt életkoruk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt önmaguknak, illetve tinmaguknak
és eltartottjaíkÉszére taľtósan, vagy źńmeneti jelleggelnem képesek biztosítani.
Szociális étkeztetés igénybevétel&e hźvhozszźi|ítással, nappali ellátást biztosító
iĺtézméĺyben elvitellel (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek klubja,) illetve helyben
fogyasztással, (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek Klubja, ENo, Népkonyha)
(hétfőtő1-péntekig) van lehetősége ellátottainknak, igényeik szeľint. A hétvégi ebéđ
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szombati és vasámapi napon kerül kiszállításľa, az idősek klubjaiban a hétvégi
ebédet pénteki napon vehetik át az ęIlźtottak.
Az étel egyszer hasmálatos műanyag dobozokban keľĹil kiszállításra, a đobozĺa
rugasztoĺlcímkén feltiintetésre kerĹil, az étel megnevezése' a csomagolás időpontja, a
fo gy asztható s ág időpontj a, illetve a dob ozok fóliával lezělr ásr a keľülnek.

Etkeztetést fetetős adminisztrdtor
A v źitozásjel entés fiizetb en, illetve a szźlmítő gépe s pro gľamb an
- Rögzíti az e|Látott adatait, ellenőrzí a törvényben meghatiíľozott nyomtatványok

meglétét, az el|átott papir a|apű arryagáú' gépi rogzités után szigĺójźlva| |átja e|,
maj d továbbítja felettese részére.

. Az étkezésben részesülő ellátottakľól nyilvĺántaľtástvezet, melyet minden hónap
5-ig, megküld felettes e részére,

- Naprakészenvezeti, nyomon követi az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
- Statiszikát készít.
- Az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat naprakésze n v ezeti.
- Az étkezési napok számarőI hó végén kimutatást készít (hétfőtől _ péntekig,

illetve hétvégi étkezési napok szźtlna megbontásban) felettese részéľe, ez a
kimutatás az á||ani noľmatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban, ĺĺsszesítve kdteles elkészíteni.

. A gondozónők által beszedett étkezési térítési díjakat rogzíti és az Intézmény
szám|ájaru ťlzetíbe. A térítési díj átvételét a gondozónő naplójában a|áirásával
igazo|ja, a naplóban felvezetésľe kęľül a szźmia száma, összege és az átvéte|
időpontja, az źivevő a|áírása.

- Az adminisztrátor havonta kimutatást készít a térítési díj hátralékľól és
intézkedik az e|maraďt térítési díjak beszedéséről, valamint ajánlott levélben,
vagy postakö'nyvben dokumentálva felszólítja az ellátottat hátralékanak
ľendezésére. A hátralékokľólkészült kimutatást továbbítja felettese tészéte.

A személyi térítési díj ĺisszege csökkenthető, illetve elengedheto, ha a kĺjtelezett
j<ivedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. A térítési díj mérséklése, illetve elengedése
az e||ź./iott kéľelmére indul, a szal<rnai vezeto minden köľiilményľe kiterjedő javaslata
alapjźn, az intézmény vezetője dönt.

Azétkezés történhet:
- helyben fogyasztlĺaa nappali ellátás keľetein belül, klubokban, Nm.ffiĚNŘ.Y'ä
- elvitellel, a nappali ellátást végző klubokból
- házhoz szállítással.

3.5. Nappa|i Ellátás

3.5.1. Időskorúak nappali ellútdsa (Időskoľúak Klubjaí)

ffi
S zombat- vas áľnap é s tinnepnap okon zárv a tart.
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A klubkooľdinátorok az e||átottak részére nyújtott szociális szolgáItatások formáiról,
rendszeľességérőI az |12000. (I.7.) szCSM rendelet 10. sz. melléklete szęrinti
látogatási és eseményĺaplót vezetik.
A szociális gondozó - a jogszabályokban meghatélrozottak szerirft - az ellátást
igénybevevővel a felvételt követő egy hónapon belül, állapot- és sziikséglet felmérés
után, k<izösen, személyľe szóló, egyéni gondozási tervet készít. Az el|átott ťtzikai,
egészségi, mentális állapotából kiindulva Láthatővá válnak azok a területek, ahol a
képességek megtaľthatók, illetve fejlesztésre szorulnak. Az ellátott érdeklőđési köľe
a|apja lehet a fofl,a|koztatás megszervezésének. A gondozźlsi tervet źil|apotvá|tozás
esetén felülvizsgálj ák.
Az e|Iźtottak szociális és mentális gondozása tervezett és ľendszeres tevékenységek
sorĺín valósul meg, amely lehet egyéni esetkezelés éslvagy csopoľtmunka.

Az Időskoľúak Klubja téľítésmentes szolgáltatásai
- Szabadidős programok szeľvezése (napi- hetilapok, könyv, TV-nézés,

kirándulás, DvD, Íilmvetítés, taľsasjátékok, irodalmi, zenés délutiĺnok,
vetélkedők, szakkörĺjk szervezése, közös rendezvények a többi klubbal,
testvéľklubokkal).

- Sztikség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz
v aIő hozzźĄutás se gíté se,

- Hivatalos iigyek intézésnek segítése
- Eletvitelľe vonatkozőtaĺácsadés
- Speciálisĺinszerveződőcsopoľtoktĺímogatása
- Lehetőség binosítása személyi tisztálkodásra, személyes ĺuházat tisztítźsáĺa

(nlharry ző hasznźĺ|at, mo sási lehető sé g)
- Mentális tanácsadás
- Gyógy-masszőľ,gyógýomabiztosítása.

Téľítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
- Igény szerinti meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, illetve elvitellel
- Pediktiľ
- Fodľász
- Igény és lehetőség szerinti, egyéb térítésköteles szolgáltatások szervezése

(pl. kultuľális és szabadidős intézmények |átogatása, kirándulások, nyaraltatás).

A biztosíto tt szolgá|tatás ok formái
A nappali ellátás az igénybe vevő iđőskorti személyek egészségi állapotĺának
megőľzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten
tartźsa érdekében az aIábbi szolgéitatásokat nyújtja:

Fizikni ellátás:
- létfontosságú személyi sztikségletek kielégítése, személyi higiéné meglartása

éľdekében: tusolási lehetőség biaosítása csúszásmentes köľnyezetben, szfüség
szerint segítséggel. Ideje: mindęn nap, nyitvatartási időben, előre egyeńetett
időpontban.

- szemé|yes nlhánat tisztítźsának lehetősége: automata mosógép áll a klubtagok
rendelkezésére, melyet a szociális gondoző kezel. Sziikség esetén a vasalás
megoldott. Iđeje: minden nap, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban.

- igény szeľint meleg étel biztosítása. Ideje: hétköznapokon, ebédidőben.
iit
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EgészséEaqyi ellátás:
A pľevenció keretében egészségügyi felvilágosító előadások szervezése,
rendszeresen testsúly és vémyomásmérés, szíxłĺvizsgálaton vaIő résnétel szervezése
helyben, tanácsadás az egészséges életmódról ' alterĺativ gyógymódok
megismertetése, frissítő toma és masszázs lehetőségének biztosítása. Ideje: havi
programba beillesztve

Mentális gondozás:
A lelki sérülések megfelelő gondozása (veszteségek feldolgozása), segítségnffitás a
környezettel való kapcsolattartásban, kľízishelyzetek kialakulásĺának megelőzése.
Ideje: minden nap, nyifuataľtási időben, szfüség szeńnt.

Foglalkoztatós:
A testi-lelki egészség fenntaľtása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásának megelőzése és az al<tivitás ferĺrtaľtása érdekében az ellátottak részére
elfoglaltság biztosítása (vaľrás, k<ités, hoľgolás, színezés, ragasztás, gyöngyfiĺzés,
papírhaj togatás stb.) Iđej e : havi pľogramba beillesztve.

Szab adidő s pr o qr amo k s z erv ez é s e :

Az e||átást igénybe vevők tészéte sajtóteľmékek, könyvek, kártya-és társasjátékok,
illetve tĺimegkommunikációs eszkĺjz<ik biztosítása, színhźa|átogatás,
múzeumlátogatás, kirlíndulások és ľendezvények szewezése. Ideje: minden nap,
nyiwatartási időben, illetve havi programba beillesztve; külső pľoglam esetén a
tervezettek szerint.

S e gít s é gn]łúj tás ügyintéz é s he z :

Hivatalos ügyek íĺtézése, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatása,
nyomtatványok bęszerzése (szfüség szerint nyomtatványok kitöltésében
segítségnyújtás). Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, szfüség szerint.

3.5.2. Szenvedélybetegek nappali elldtúsa

Feladatellátás mĺódszeľe
A klubkoordinátor az eLlźtottak részére nffitott szociális szolgźitatźlsok formáiról,
ľendszerességérőI az Il2000. (I.7.) $ZCSM rendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezeti.
A terápiás segítő - a jogszabályokban meghattlrozoÍtak szeľint - az ellátást
igénybevevővel a felvételt k<ĺvető egy hónapon belül, állapot- és sztikséglet felmérés
után, közösen, szemé|yre szőIő, egyéni gondozási tervet készit. Az ellźtott ťĺzikai,
egészségi, mentális állapotából kiindulva Léthatővá válnak azok a területek, ahol a
képességek megtaľthatók, illetve fejlesztésre szorulnak. Az ellátott érdeklődési kĺjre
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alapja lehet a fogIalkoáatás megszervezésének. A gondozási tervet áIlapotvá|tozás
esetén felülvizsgálj fü .

Az e||átottak szociális és mentális gondozása tervezett és ľendszeres tevékenységek
során valósul meg, amely lehet egyéni esetkezelés éslvagy csopoľtmunka.

A szenvedélybetegek nappali intézményében lehetőség szeńnt olyan pľogramokat
szerveziink, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitácíőját, a
taľsadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a
szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.
A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, dľog- és
egyéb fiiggőségi problémával kiizdő személyek egészségügyi gondozása,azonbaĺaz
intézményberl szefiłezett foglalkozások és programok révén töľekedni ke|I az
életmód-váItonatás öszt<jnzéséľe, a visszaesés megelőzésére, illetve azintézményben
ďo|goző terápiás segítők, valamint a vezeto ľévén szfüség szerint kapcsolatot kell
taľtani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző
szakembeĺľel, továbbá a hozzćĺtartozókkal.

A Mátyás Klub szenvedélybetegek nappalÍ ellátása . téľítésmentes
szolgáltatásai
- Szabadidős programok szęrvezése (napi- hetilapok, könyv, TV-nézés,

kiľándulás, DVD, filmvetítés, tarsasjátékok, iľodalmi, zenés délutánok,
vetélkedők, szakkĺirök szervezése' közĺis rendezvények a tĺjbbi klubbal,
testvérklubokkal).

- Sziikség szerint az egészségugyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz
v a|ő hozzźĄutás se gíté s e,

- Hivatalos iigyek intézésnek segítése
- Élewitelre vonatkoző tanácsadás
- Speciálisönszerveződő csopoľtoktámogatása
- Lehetőség biĺosítása személyi tisĺálkođásľa, személyes ruhźnat tisztitására

(nlharry zô haszná|at, mo s ási lehető sé g)
- Mentális tanácsadás
- Munkalehetőség keresésének segítése (intemet hozzáférés' újságok biztosítása,

információ átadás)
- Gyógy-masszőľ, gyógýomabiztosítása.

Téľítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
- Igény szerinti meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, illetve elvitellel
- Pediktíľ
- Fodrász
- Igény és lehetőség szerinti, egyéb téľítésköteles szolgáltatások szervezése

(p1. kulturális és szabadidős intézmények Iátogatása, kiľandulások, nyaraltatás).

A bizto s íto tt szo|gáltatások foľmái
A szenveđély'betegek nappali ęllrítása az igénybe vevő személyek egészségi
állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk megfelelő szinten
tartása érdekében az a|ábbi szo|gáLtatásokat nffitja:

Fizikai ellátás:
- létfontosságú személyi szfüségletek kielégítése, személyi higiéné megtaľtása

éľdekében: tusolási lehetőség biztosítása csúszásmentes környezetben, szfüség
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szeľint segítséggel. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, előre egyeztetett
időpontban.

- személyes ľuhĺĺzat tisztításanak lehetősége: automata mosógép ál1 a klubtagok
ľendelkezésére, melyet a terápiás segítő keze|. Sziikség esetén a vasalás
megoldott. Ideje: minden nap, nyitvatartasi időben, e|óre egyeńetett időpontban.

. napi egyszeri meleg étel binosítása. Ideje: hétkĺĺznapokon, ebédidőben helyben
fogyasztással vagy elvitellel (hétvégi étkezésre igéný tartók pénteki napon
vehetik át ebédjfüet).

EgészségüEłi ellátós:
A prevenció keretében egészségügyi felvilágosító előadások szervezése,
ľendszeresen testsúly és véľnyomásmérés, szllróvizsgá|atonvaLő részvétel szervezése
helyben, tanácsadás az egészséges életmódľól, a|ternatív gyógymódok
megismertetése, frissítő toma és masszźns lehetőségének biztosítása. Infoľmáció
nyújtása terápiás, rehabilitációs és egészségügyi intézményekľől. Kapcsolatfelvétel
kezdeményezése az egészségiigyi intézménĺrye|, szfüség esetén kísérés/eljutás
megszervezése. Kapcsolattaľtás akezelőorvossal. Ideje: havi programba beillesztve,
illetve szfüség szerint.

Mentális qondozás:
A lelki séľülések megfelelő gondozása (veszteségek feldolgozása), segítségnyújtás a
kömyezettel való kapcsolattartásban, I<rízishe|yzetek kialakulásĺának megelőzése.
Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, szfüség szerint.

Foglalkoztatás:
A testĹlelki egészség fenntaľtása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásrának megelőzése és az ak<tivitás fenntartása éľdekében az eLlátottak részére
elfoglaltság biztosítása (színezés, ragasztás, gyöngyfrlzés, papíľhajtogatás stb.) Ideje:
havi pľogramba beillesztve.

Sząb adidő s pr o gľ amok s zerv e zé s e :

Az e|Iźtást igénybe vevők részére sajtóteľmékek, könyvek, klíľtya-és trársasjátékok,
illetve tĺimegkommunikációs eszközök biztosítása, szír.hźz|źttogatás,
múzeumlátogatás, kirándulások és rendezvények szewezése. Ideje: minden nap,
ĺyiwatartási időben, illetve havi programba beillesztve; külső pľogram esetén a
teľvezettek szeľint.

S e gíts é gĄltii tás ügvinté zé s he z :

Hivatalos ügyek intézése, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel tźtmogatása,
nyomtatványok beszerzése (szĹĺkség szerint nyomtatványok kitĺĺltésében
segítségnyújtás). Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, sztikség szeľint.

Munlrnvé gzés lehetőségének szerv ezé se. s e gíts é gĄltij tás :

A munkatarsak segítik az ellátottakat, hogy visszailleszkedjenek a munka világába.
Ehhez felmérik aktuális szociális he|yzetét, képzettségét, képességeit, valamint
távlati céljait. Álláskeresési technikfü ismertetésével, valamint egyes képességeinek
fejlesztésével igyekszik alkalmassá tenni az á||áskeresésre és a munkavá||a|ásra.
Motiválja a munkaügyi központokkal való együttműk<idésre. Ideje: minden nap,
ny iw atartás i időben, előr e e gy eńetett i dőp o ntb an.
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Elenitelre vonatkozó tanács adás, életvezeté s s e gít és e

olyan készségfejlesztés, amely a kliensek igényeire és céljaiľa hangolt és ennek
éľđekében a helyi ellátási rendszer sajátosságait is mozgósítja. Cé|ja, hogy a
szenvedélybetegek nappali intézméĺyében az ellátást igénybevevők képessé váljanak
kiilönféle speciális technikfü elsajátításával egy produktív életstílus kialakításráľa és
az ađdlkciő tár gy źtnak vi s szautasí tźsáĺ a.

Korrękt tájékoztatás, ismeľetek nyújtása, szemlélet és attittĺdvá|toztatás az e|éĺ
táľsadalmi ľéteg körében, felvilágosítás, veszéIyeztetettséget feldęľítő tevékenység,
pľopagandaanyagok, kiadvĺányok készítése, támogató beszélgetések, iigyintézések,
stb. Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, igény szerint, illetve havi programba
illesztve.

Speciális t)nszerveződő csoportok támoqatása
Az intézmény klienskörét is fogadó, szenvedélybetegség lekiizdése, absztinencia
meglartásĺĺľa szerveződő csoportok tĺímogatása, mfüödésfü szewezésének segítése.
Ideje: igény szerint

3.s.3. Ertelmifogłatékosok nappali ellátdsa

A klub nyitva tartása
7.00 _ 17. 00 óra. héwé es unnę nzáwatart.

A klubkoordinátor az e||átottak tészérę nyújtott szociális szo|gáItatások formáiról,
ľendszerességérő| az |12000. (I.7.) SZCSM ľendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezeti.

A foglalkozások hétköznapokon 9 _ |5 őráigtartanak, szĹinetek kozbei|<tatásával.
Egy--egy csopoľtos foglalkozáson a kliensek képességeihez mérten 6-10 frĺs
|étszámb an vannak j el en.
A meglévő ismeretek szinten tartása, új ismeretek tanítása egyéni fejlesztéssel és
csopoľtos fo g|a|koztatás keretében ttiľténik.

A klub nyiwataĺtási napokon reggeli, ebéd étkezést biztosít.

Egyénĺ fejlesztés
A klubba jĺĺľók mindegyikével készül szintfelmérés (Dr. Giinzburg által kifejlesztett
PAC teszt), mindegyikiiknél megtöľténik az anamnézis felvétele, illetve
családlátogatás, az ezekből kialakított kép az egyéni fejlesztési terv alapja.
Az egyéni fejlesztési teľvet az érdekelt felek közösen beszélik meg, magźÍ a
fejlesztést a klubvezető irźnyítja. A fejlesztések rövid távú tervęit hĺíľomhavonta,
hosszri távú terveit félévente éľtékelik, sztikség esetén módosítjfü.
A szintfelmérés és az egyéni fejlesztés délelőttönként folyik, a csopoľtos
foglalkozásból kiemelve, minden ęllátottnak.

Személyr e s zab o tt fe l adat o k
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A klubban a lehetőségekhez méľten igyeksziink minél nagyobb onállóságot nffitani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teret adni annak, hogy szerves résztvevői,
alakítói legyenek a klub életének.
A mindennapi életben szántalan olyan feladat van, amely a zĺikkenőmentes
miĺk<jdéshez nélkülözhetetlen, s amelyet ahozzátťr-jaľó ťratalok is el tudnak végezní.
Ezértheti váltásban:
a ýan9 aki segít az asztalteńtésben,
o más pedig arĺa iigyel, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkendő, szalvéta,
o illetve a viráglocsolásra.
Az intézményben, az udvaron akadnak olyan feladatok, melyeket az ellátottak is el
tudnak végezĺĺ és segíti önállóságukat, rendszeľes munkav égzést biztosít számukra.
Azza|, hogy mindenkinek megvan a kiilön feIadata, jelentősen csĺjkkenthetőek a
suľlódások.

Bizto s íto tt szo|gáltztás o k fo rmái, kti ľe, ľen dsz e res s é ge
o Egyéni fejlesztés
. onállóságra nevelés, szociális készségek fejlesztése
o Készségek, képességek maximális kihasználása érdekében kézmuves, zenei

foglalkozások
o Egészségfü, eľőnlétfü megtaľtása, séľiilésfüből adóđó esetleges mozgási

nehézségek enyhítése célj ából mozgásnevelés, gyógýoma, masszázs
o Közösségi, kultuľális progľamok szeľvezése, lebonyolítása
o Folyamatos együttmfüödés a szülőkkel, a trímogató szolgá|atta|, a tĺárs

intézményekkel
o Lehetőség biztosítása szemé|yí tísńá|kodásra, személyes nsházat tisztítására

(zllhany ző haszná|at, mo s ási lehető s é g)
. Reggeli és ebéd biĺosítása
o Gyógymasszázs

A klubban folyó tevékenységek, foglalkozások heti, illetve napiľend szerint
történnek.
A kĺjzösség ĺisszetétele igen változatos - képességeik szempontjából - 3 csopoľtra
oszthatók.
Az épiiletben lévő helyiségek több funkciósak, így a foglalkozások lebonyolításźthoz
rendelkęzésre áll: 2 fogla|końató helyiség, 1 pihenő, illetve foglalkoztató helyiség;
étkező.
A foglalkoztató helyiség ad otthont a gyógypedagógiai fog|alkozásoknak:
matematika, írás, olvasás, szociális tanulás.
A 2. fog|a|końatő helyiségbeĺhelyzetgyakorlatok, valamint az ének, zene, tĺĺnc és
egyéb múvészeti fog|a|kozźlsok (verstanulás, szövés, himzés, gyongyťllzés), valamint
a gyó gýorn a fo g|a|kozások helyszíne.
Az étkezőben (padlólap burkolatanak k<iszĺjnhetően) a kézműves foglalkozások
zaj|arĺak: rajz, festés, krepp-papír képek, teľmésképek készítése, üvegfestés,
textilfestés, gipszĺintés.
A pihenő szobában győgy masszźzs is biĺosított, itt van lehetőség TV, DVD nézésre
észenehallgatásra,video jétékhaszná|atára.
A ház udvarának csendes sarkában kellemes kerti kĺjľĹilmények közöft ffiffi
IW,fr,lehetnek ellátottak.
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Gyakoriak a kiilső progľamok, séták a kerületben és a kerĹileten kívül, a
kirándulások, és a közös nyaralás.

Egyéb programok
A szervezett, irányított foglalkozásokat követően a délutan fennmaĺadó idejében
himzés, szövés fejleszti a finom mozgásokat, tarsasjátékozźs, memória játék segíti a
passzív tanulást, kikapcsolódást. A délutáni kötetlen beszélgetés lehetőséget biztosít
a mentálhigiénés felađatok ellátásra, mely felszínĺe hozza a pľoblémfüat,
konfliktusokat, így lehetőség nyílik azok orvos|źsźtra.

3.6. Időskoľr'iakÁtmenetiotthona

3.6.1. Időskorúak útmenetí otthona (,,Ezíistfenyő,, Gondoaíhdz)
- Az igénybevevők elhelyezése 1-, 2-, 3 ágyas, fiĺtéssel, világítással és

tisztálkodási lehetőséggel ellátott, otthonosan berendezett szobában biaosított.
- Napi hĺĺľomszoľi fóétkezés, tizőrai, uzsonna' orvosi javaslat esetén diétás étrend

biĺosított.
- Textíliával való ellátás biztosított.
- Rendszeľes fizikai-, mentális gondozást-, é|etvezetési tanácsadás.
. Folyamatos gondozőnőifelügyeletet (24 őrás) biztosított.
- Az egészségi állapot helyreállítását és megőrzését cé|ző tevékenység folyik,

mind fizikális, mind mentális körben.
orvosi ellátás heti egy alkalommal biztosított, de probléma esetén más
időpontban is rendelkezésre á|| orvosi segítség.
Rendszeres csopoľtos gyógýoľna, gyógymasszázs szfüség esetén egyéni
gyó gýorna bizto sított az ellátottak r észér e.

A főállásban a|ka|mazott fodrász igény szerint felkeresi a gondozóhźnat, ezzel is
hozzźĄ áru|v a a gondozottak j obb kozérzetéhez.
Havonta pedikiíľös keresi fel az intézméný.
Az idősek foglalkoztatása egyéni, és csopoľtos formában töľténik, egészségi
állapotuknak és érdeklődési köľĹiknek megfeleIően (kľeatív szakkcir, főző
szakkcir, ügyességi versenyek, kvíZ játékok).
Renđszeresek a kulturális rendezvények, tinnepi mtisorok'
A tarsalgókban színes tv, videó, magnó, tarsasjátékok, rekĺeációs eszktizĺjk
segítik a szabađido kellemes eltöltését.
A ellátottak részére lehetőség van kirlĺndulásokon való részvételre.
A gondozóhźlz konyvtaľát minden ellátott igénybe veheti, igény szeľint akaľ
felolvasás is biĺosított, melyet tea-délutannalés beszélgetéssel egybekĺitĺitt.
Aktuális ünnepek megtaľtása, közös élmények, megemlékezések kovácsoljfü
kĺiz<isséggé az egy éĺeket.

Az Szt. 80. $ - 82. $-ban meghatérozott átmeneti intézményi elhelyezés a
gondozőházban életvitelszerű tartőzkođźlst biztosít, folyamatos felügyelet mellett.

AzBnistfęnyő Gondozőhźyábarl személyre sző|ó egyéni gondozási tervet készítenek,
felmérik az ellátott személy ťlzikai, egészségi, mentális á||apotát és ennek
megfelelően megállapítjak az egyénĺe szaboĺí gondozási feladatokat, gondozási
célokat és a megvalósításhoz szfüséges módszereket.tl
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A szakemberek team munka keľetében odafigyeléssel, empátiźxa|' kiváló
kapcsolatteremtő készséggel, nagyfokú tapintattal _ megvalósuló feladatellátás
eredménye az eIlátást igénybe vevő és a szakszeméIyzet közĺjtti haľmonikus
kapcsolat kialakulása.

Étkezés bĺztosítása
Az intézmény az étkeztetést az e|Iźtottak életkori sajátosságainak, valamint az
egészséges tźryLáIkozás követelményeinek megfelelően biztosítja. Az étkeztetés
keretében háromszori főétkezés mellett tizőrai, uzsoÍma biztosított. Amennyiben az
ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére _ orvosi javaslatra _ diétás
étkezési lehetőséget biztosít az irĺténnény.

Ruházat, textí|ĺa biztosítása
A gondozóhźzban mindenki hasznáIhatja a saját nshźnatźń, textíLíáját. Sajat nthźnat
hiĺányában azintézmény gondoskodik az ellátott nłhźľ;atźrőI (három váltás ágynemű,
fehérnemű, hálóruha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás
felsőľuhrízat és utcai cipő, vagy más lábbeli).
A gondozőhźz feIadata a ĺuhź.zat és textília mosása és javítása. Az e|Iátottak
személyes nlházatźnak. valamint az éęynemfü tisĺítása, javítása a helyi mosodában
biztosított.
Az ágyneműt aZ íntézmény biztosítja, ugyanakkoľ, ha szfüséges személyes
nlhźnatta| |átja eI az arra ľászoruló elliĺtottat. A szennyes ruha és ágynemű
összegyiĺjtéséľől valamiĺt atiszta ľuha és textília kiadásáról an:házat tisztításáľól és
javításárőI a mosónő gondoskodik a Hazirendben meghatźrozottak alapjan. Az
ágynemtĺ csereje kéthetente, rvhazat cseréje tísztá|kodás után, illetve sztikség szeľint
töľténik

Alapápolási, gondozásĺ feladatok
A beköltöző lakóťellátotĺat az intézmény orvosa megvizsgáIja, ťtzikai, egészségi és
mentális á||apotát felméri. Az orvossal egyiittműködve a szakmai vezętő
irźnyításáva| a rész|ęgvezeto és a tcĺbbi tealrl taggal 30 napon belül elkésziti a
gondozási tervet. A gonďozás mindig személyre szabott. Az egyéni gondozási terv
tarta|mazza az ellátott személy ťĺzikai, mentális állapotĺínak he|yzetét, az
állapotjavulás, illetve megorzés éľdekében szfüséges, illetve javasolt feladatokat,
időbeli ütemezést. Az egyéni gondozási tervet jelentős á||apofuáItozásnáI, de
legalább évente feltilvizsgálj a a munkacsopoľt.
Ha az ellátásban ľészesülő személy egészségi állapota miatt ápolásta szoru|, a
részleg:łezető felveszi a kapcsolatot az illetékes hozzźiaftozóval, illetve azintézmény
megbízott orvosával és kölcsönösen tájékoztatjelk egymást az ápoIással együtt jaľó
teendőkről. Az ápo|ási folyamatot az intézmény szakmaí vezetője és a rész|egvezető
felügyeli az orvosi instľukciók a|apjan.
A gondozőhźzbarl az e|Iźtottakkal kapcsolatos eseményekĺől, töľténésekĺől, az
elvégzett, illetve e|végzendó tevékenységelaől a műszakot átadő ápoló írásbarl -, az
átadó és esemény naplóban- és szóban tájékoztatja a mtiszakot átvevő ápolót.
A személyi tisztálkodás az eÍTe a célľa kialakított _ segédeszkĺlzzę| fe|szeręlt _
nlhanyzőban naponta, az e||átott á|Iapotátő| fiiggően önállóan, illetve szfüség/igény
szerint segítséggel töľténik. Indokolt esetben a szemé|yi higiénia és komfort
biztosítása érdękében, inkontinencia esetén gondozás keretében az źlpolók végzik az
inkontinencia teľmék cseréjét, valamint az oLtońetést.
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Az Il2000. SzCsM rendelet 50' $ értelmében az iľrtézmény biaosítja az e|Iźúást
igénybe vevők egészségügyi elIátésát. Az egészségügyi ellátás keretében
gondoskodik az igénybe vevő
. egészsé gmegorzését szolgáIő felvilágosít ásźlrőI,
. orvosi ellátást heti 4 órában az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe

vevő egészségi állapotanak ľendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az
egészségĹigyi tárgyí: jogszabályokban meghatźrozott szűréseket, a
gyógyszeľľendelést, valamint szĹikség esetén az egészsé.gugyi szakellátásba
történő beutalást,

. szĹikség szerinti alapátpolrásárő|, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
2011996, (VII. 26.) NM ľendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek
kivételével' ennek körében különösen
. a személyi higiéné biztosításaról,
- a győgyszeľelésľől,
- az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetvá|toztatásban' valamint

a kontinenciában való segítségnyújtásról,
- szakorvo si, i ll etve stirgő s s é gi e||étáshoz v aIő hozzź$utásĺĺľó l,
- kőrhazi keze l é s éhe z v a|ó hozzźĄutásár őI,
- e ľendeletben meghatiír ozott győgyszerellátásĺĺľól.

Annak éľdekében, hogy az ellátottak megőnzzék egészségfüet pľeventív
programokat szervez az íntézmény:
o orvosi vizsgá|at,tanácsadás, felvilágosító előadás,
o véľnyomás -, vércukor-, testsúlyméľés,
o gyógyszerkíadagolás és beadás,

Egyéb szo|gáltatások
o gyógymasszźzs
. kéz- és lábápolás térítés ellenében pedikťľĺis által (pedikiir)'
. hajvágás téľítés ellenében (fodrász)
o csopoľtos és/vagy egyéni gyógytorna.

Gyógyszeľ ellátás
Az Ezustfenyő Gondozőhźz az alapgyőgyszeľ készletbe tartoző gyógyszerekkel
rendelkezik. Az ę||átott alapgyógyszer készleten felüli egyéru győgyszereiróI az
ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles gondoskodni.
Az a|apgyőgyszęt készletet havonta az intézmény megbizott orvosa á||ítja {issze, a
szakmai v ezetőv e| történő egyeztetést követően.

Gyó gyszereléssel kapcso lato s fonto s tudnivalók :

- gyógyszertaz ellátottak csak orvosi utasításra, előíľt adagban szedhetnek,
- minden ellátott tészérę egyénileg hatźrozza meg az oľvos' hogy szfüség esetén

milyen győgyszereket, mekkora mennyiségben kaphat (pl.: fájdalomcsillapításra,
nyugtatóként, altatóként, epilepsziás nagy- és kis roham esetén, |źncsil|apításra,
vérnyomás kiugrás esetén, stb.),

- a győgyszerelés rendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi kĺiröket íľásban kell
szabá|yozni,

- a rész|egvezető feladata a győgyszeľkészlet rendszeľes ellenőĺrzése, annak
érdekében, hogy a híarrypőtlásra keľüljtin, a |ejárt szavatosságú, illetve a
forgalombólkivontgyógyszerkészítményf eLhasznáIásľanekerülhessen.
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Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A gondozóház az ellátottak részéte mentális ellátást és egészségi állapotuknak
megfelelő közcisségi programokat szervez. Az intézményi életfoľmiĺhoz való
alkalmazkodás elősegítése, az ellátottak mentálhigiénés ellátásanak biztosítása az
intézményvalamennyidolgozójĺĺnakfeladata.
A JSzSzGyK-CsGyK Szolgá|tatások szakmai egységben dolgozó mentálhigiénés
munkataľs a lakók részére biztosítja a személyľe szabott bánásmódot. Az esetleges
problémakat, parlaszokat az érdekelt személyekkel haladéktalanul _ egyéni vagy
csoportos foľmában - meg kell beszélni és intézkedni kell a megoldásukról.
A mentálhigiéniás munkataľs részt vesz a gonďozźtsi tęrvek elkészítésében és
figyelemmel kíséľi azok megvalósítását.
Az inténnény segíti, tźmogatjaaz otthonon belüli kis kĺizösségek, táľsas kapcsolatok
kialakulását, mfüödését és fenntartását, Minden lakő számaru a célszerís', hasznos,
szellemi és szórakozató időtöltésľe és tevékenységvégzésre sokféle foglalkozás áll
renđelkezésľe.

Az intézmény mentálhi giéné s el l átás keretében bízto sitj a tovább á :

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntaľtásának feltételeit,
- a hitélet gyakoľlásának feltételeit.

Szocĺoteľápiás foglalkozások
Lakóink részéte idejfü kellemes és kreatív eltöltéséhez a szociá|is munkatars kínál
lehetőségeket. A progľamokon való ľészvétel önkéntes, melyeket a lakók igénye,
egészségi á|Iapota hatátoz meg' A lakók hobby tevékenységet végezhetnek. A
ktiztisségéľt tenni akaľók a műsorok, tea-délutánok, kiľándulások, stb. szervezésében
is részt vehetnek.

Fizikai tevékenységek: sétiĺk, kĺizĺjs toma szervezése.
Készség szinten-taľtó és kľeatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív
foglalkozások a Íinommotorika szinten tartásáĺa.

Szellemi és szőrakoztatő tevékenységek: ľádióhallgatás, TV nézés, olvasás,
felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése,
zeneha||gatás.
A gondozóhaz könfiáľát minden ęllátott igénybe veheti.

Kulturális tevékenységek: kiľandulások, szíľ.hźzlátogatások, házi tinnepségek: pl.
faľsang, húsvét, mikulás, kaľácsony, szilveszter, névnapok, stb.

Hivatalos ügyekben valĺí segítségnytĺjtás
Lakóinknak se gítsé get nyúj funk hivatalo s iigyeik intézésében:
- segélykérelmek, idős otthoni kérelmek, kozgyőgyellátási igazo|vtny

igénylésében való kĺizreműködés.

Éľtékmegőľzés
- A goĺdozőhźzba való beköltĺjzéskoÍ az ellátott személyes tźttgyait magáva|

hozhatja, ezen tárgyak mennyiségét úgy kell megáI|apítant, hogy a lakók éjjeli
szekľényében és a ruhásszekĺény 1-1 polcán, fiókjában elférhessenek.
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Ilyen lehet például:
- személyesnshźnat,lábbeli,
- tisztá|kodó szeľek
- személyes hasznáIatra szőnt kisebb eszközök.

- A megőrzésre _ két tanú jelenlétében _ átadott éľtéktárgyakról, illetve pénnőI
letéti nyilvĺíntaľtást kell vezetni, s azokat az intézmény páncélszekrényében kell
elhelyezni.

- A megőľzésre át nem adott pénzért, értéIďtrgyakért az intézmény felelősséget
nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kaľigény nem
érvényesíthető.

- Az ellátást igénybevevő nem taľthat magźnáI olyan taryyakat és dolgokat,
amelyekkel ö,nmaga, illefue mások éIetét, testi épségét veszéIyezteti.

3.6.2. Jelzőrendszeres húzí segítségnyújtds

A segélyhívó rendszet az ,,Ezistfenyő'' Gondozőhźzban keľĹilt telepítésľe. A jelzés
beérkezésekor a rendszeľt kezeló tigyeletes gondozónő megteszi a probléma
megoldásahoz sziikséges intézkedéseket. Nappali időszakban tömegközlekedéssel,
esti _ éjszakai időszakban taxi igénybe vételével lehetséges a kliens lakásráľa töľténő
eljutás. A helyszínen a segélykéró el|átź.saúźn jegyzókdnyvet készit, melyet másnap
a gondozóh ázban a szakmai vezetőnek.

A szalcľnai egłs é g l étszáma, s zakképzetts é gük:
o 3 fo szociális gondozó és ápolói végzetíségge|,
. 0,5 ftĺ miiszerész-gépkocsivezető végzettséggel ľendelkezik, aki egyben a

készülékek telepítését, karbarfiartéĺsát, a rendszer felügyeletét is végzi.

4. Az e||átás igénybevételének módja

4.1'. Család. és Gveľmekióléti Szoleálat

A szolgáltatásokat szőban vagy írásban lehet kéľelmezni, igénybevételiik
téľítésmentes.

Csęlekvőképtelen kiskoľú és cselekvőképességet teljesen kor|źtoző gondnokság a|att
á||ő személy kéľelmét tĺirvényes képviselője terjeszti elő, koľlátozottan
cselekvőképes kiskoru és a cselekvőképességében a gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi,
szociális ellátások igénybevételével összefiiggő jognyilatkozatok tekintetében
részlegesen koľlátozott nagykoru személy a kérelmét ttirvényes képviselőjének
hozzájźru|ásáva| terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskoru, a
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások
igénybevételével ĺisszefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott
nagykoru személy és a tĺirvényes képviselője kozott az eLlátás igénybevételével
kapcsolatban felmeľiilt vitában _ atényá|Iástisztźnásamellett _ a gyáĺ.rlhatóság đönt.

A Család- és Gyeľmekjóléti Szo|gáIatnál személyesen, telefonon Vagy levélben
tĺjrténő igénybejelentést, megkeresést kĺjvetően (amennyiben szfüséges azonnal) a
Szolgálat munkatarsa előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezdęményez a
problémáv a| hozzá foľduló személlyel.
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Azigéĺybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyujtó gondoskodik a Gyvt. 33. $-
ban, valamint a l5l1-998. (IV. 30.) NM rendelet 13. $-ban meghatźrozott
tájékoztatásľól, melyrőI az igénybe vevő írásban nyilatkozik. En. a ĺyíIatkozatot az
ellátás megkezdésekor a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálatban rendszeresített un.
Együttműködési megállapodásban rogzítt a családsegítő és a szolgáItatást igénybe
vevő (a gyermek az é|etkoŕnak megfelelően). A családsegítő az igénybevétel előtt
táj éko ztatást ad a j o go sult é s ho zzátartozőj a szźlmétr a:
- a biztosított ellátás tartalmźrőI és feltételeiről,
- az lntézmény á|ta|' v ezetett nyilvantaľtásokľó 1,

- panaszjog gyakoľlásának módjaľól,
. az ęI|źńotti jogviszony megsziĺnésének eseteiľől,
- a szolgél|at hźnirenďjéró|,
- aľról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
. a jogosult jogait és érdekeit képviselő taľsadalmi szervezete|<rő|.

A j o go sult és hozzźúartozőj a az ígényb evételkor kötele s :

- nyilatkozni a kapott tájékortaásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben
tartásaľól,

- adatokat szo|gáItatru az intézményben e törvény alapjáĺ vezetett
nyilvrántaľtásokhoz,

- nyilatkozti arrő|, hogy a szociális ellátásľa való jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a közeli hozzźúaftozőja személyazonosító adataiban beállott
változásokathaladéktalanulkozIiazintézményvezetőjével.

A családsegítés- és gyeľmekjő|éti szo|gáltatás keretébenvégzett tevékenységnek . a
szo|gáItatélst igénybe vevő érdękében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül -
a szfüséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő köľnyezetére, külĺjnösen
családjanak tagtraira.

4.2. Család- és Gveľmekióléti Központ

4.2.1. Hatóslźgi tevékenységhez kapcsolódó feladatok

A szolgáltatásokat szóban vagy íľásban lehet kérelmezni, igénybevételfü
térítésmentes.

Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátoző gondnokság aIatt
źůl.ő személy kéľelmét töľvényes képviselője teľjeszti e(o, korlátozottan
cselekvőképes kiskoru és a cselekvőképességében a gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi,
szociális ellátások igénybevételével ĺisszefüggő jognyilatkozatok tekintetében
részlegesen koľlátozott nagykoru személy a kérelmét törvényes képviselőjének
hozzájáĺuláséxal teľjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskoru, a
cselekvőképességében a gyeĺmekjóléti' gyermekvédelmi, szociális ellátások
igénybevételével <isszefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott
nagykoru személy és a törvényes képviselője kĺjzött az elLátás igénybevételével
kapcsolatban felmeľült vitában _ atényá|Iźlstísńázásamellett _ a gyáll.hatóság dĺint.

Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételéveI nem
biztosított, hatósági beavatkozással a jogszabályok kötelező együttmfüödést
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rendelhetnek el, amit az i|Ietékes gyĺĺmhatőság hatźrozat formájában rende| e| az
ügyfél és a Család- és Gyermekjóléti Központ szźrnźra.

A Család- és Gyeľmekjóléti Központnál személyesen, telefonon vagy levélben
tĺiľténő igénybejelentésťmegkeresést kövętően (amennyiben szfüséges azonnal) a
Központ munkatarsa előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezđeményez a
jelzésre reagáIva vagy aproblémáv aI hozzá forđuló személlyel.

Azígénybe vett ellátás megkezdésękor az ellátást nyujtó gondoskodik a Gfi. 33. $-
ban, meghatźtrozotttźtjékoztatétsról, melyľő| az igénybe vevő írásban nyilatkozik. Ezt
a ĺyi|atkozatot az ellátás megkezdésekor a Család- és Gyeľmekjóléti Központban
rendszeľesítettún.Együttmfüödésimegállapodásbanrogziti*ffimm
WWiĺffiés a szolgáltatást igénybe vevő (a gyermek az életkoľának megfelelően).
Az esetmenedzseľ azigénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult éshozzátartozőja
szźtmźral.
- a biztosított ellátás taľtalmaról és feltételeiről,
. az iĺtézmény źt|tal v ezeteÍt nyilvantaĺtásokró l'
. panaszjog gyakorlásanak módjráľól'
- az e||átotti jogviszony megsziinésének eseteiről,
- a szolgáIat hźľ;fueĺďjérő|,
. arľól, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,

a jogosult jogait és érdekeit képviselő trĺĺsadalmi szewezetek'ró|.

A j o go sult és hozzátartozój a az ígényb evételkor kötel e s :

- nyilatkozĺi a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéľől, tiszteletben
tartásźrőI,

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény a|apjźn vezetett
nyilvĺántaľtásokhoz,

- nyilatkozłi arrő|, hogy a szociális eL|źtásra való jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a koze|i hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott
válto zásokat haladéktalanul köz|i az intézmén7ľ vezetőj ével.

A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás keľetében végzett tevékenységnek - a
szolgźt|tatźĺst igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül -
a szfüséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen
családjának tagsaira.

4.2.2. SzolglÍltatások

S p ecíólÍs s zo lg lÍIt atds o k
Utcai (lakĺótelepĺ) szociális munka
Az utcai (lakótelepi) szociális munkát a nyán napkĺĺzi, a táboroztatás, a
gyermekek szźtméra szervezett szabadidős tevékenység, valamint tanítási időszak
alatt a BRFK Bűnmegelőzési osztá|ya áůta| szęrvezett ,,Interaktív Police és
Fiatalokat Védő Csopoľt'' elnevezésii programj źtbanva|ő részvételtink biztosítja.
Az utcai (lakótelepi) szociális munkát végzó kolléga megkeľeső tevékenységével
felkutatja és eléri a kęľületben elsősorban veszé|yeztetett gyeľmekeket, fiatalokat
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és számukĺa altematívź./- kínál szabadidejfü eltĺjltéséľe. Munkája soriín a
klienseket/ügyfeleket tartozkodási helyfüön keľesi fęl.

Kapcs olattaľtásĺ ü gyelet' ennek keľetében kőzv etitői elj árás
A szolgáltatást szóban vagy írásban lehet kérelm ezsi, igénybevétele térítésmentes.
Egyes esetekben a Gytĺmhivatal és a Bíróság is szabályozhatja a kapcsolattartást a
kapcsolattaľtási ügyelet kötelező igénybevételével.

Gyeľmekvédelmi je|zőrendszeľi készenléti szolgálat
A készenléti szo|gźt|at egy nyitvatartási időn tul hívható mobiltelefon
üzemeltetésével, a JSzSzGyK munkatĺársai által iigyelet fenntaľtásával biztosított
az alábbi ľendben: nyiwatartźtsi időn tul munkanapokon a következő munkanap
nyiwa taľtásának kezđetéig, pihenő és munkaszĹineti napokon 0.00.24.00 őtáig (a
pihenő és munkasnneti napot mege|őző munkaidő nap nyiwa tartásánakvégétő|,
a következő munkanapi nyiwa tartásánakkezdetéig).
Készenléti telefon: 06130.493.1925

Jogi tdjékoztatds
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Az esetfelelős által, telefonoďíľásban (,,Irźnyítő lap'' segítségével) előľe egyezteteÍt
időpontban keľesheti fel- az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szo|gá|tatźlsok egység
jogászát. Amennyiben a probléma megoldása több alkalmat igényel, a jogász
kollégával a szo|gáItatást igénybe vevő újabb időpontot egyeztet, amely időpontľól a
szakember az esetfelelőst éľtesíti.

Mentólhígiénés csoport
A szo|gáItatás i gényb evétele téľítésmente s.

Első alkalommal az esetfelelős által, telefonoďírásban (,,Irányító lap'' segítségével)
e|őre egyeztetett időpontban keresheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK egység
pszichológusát, fej lesztő pedagógusát, mentálhigiénés munkatĺĺľsát.
Amennyiben a pľobléma megoldása több alkalmat igényel, a pszichológus, fejlesztő
pedagógus, mentálhigiénés munkataľssal a szo|gá|tatást igénybe vevő újabb időpontot
egyeztet, amely időpontról a csopoľt munkatáľsa az esetfelelőst éľtesíti.

Menek älte kkel/o ltalmazottakkal fo glalko.d m
A szo|gáLtatás i génybevétele térítésmentes.
Menektilt és o|talmazott igénybevevő esetében a családsegítő munkataľs
együttműkĺjđésének a|apja, az ngyféI és a Bevĺĺndorlási Hivatal között létrejött
integrációs szerződés, amely a|apjźn az esetfelelős gondozási-tervet készít iigyfelével
és a teľv elkészĹiltét kĺivetően (az integráciős szerzőďés megkĺitésétő| szźmitott 30
napon belül) megküldi a Beviíndoľlási és Allampolgarsági Hivatalrészéľe is'
Az igénybe vevő az integľációs szerzőđés kézhemételét kcivetően felkeľesi a
menektiltekkeLlo|talmazottakkal foglalkozó családsegítő kollégfüat az iroda
ügyfélfo gadási idej ében.

Népkonyha
A Központ a szociális étkeńetést Népkonyha forĺnájában biztosítj a azoknak a
szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséľől gondoskodik,
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aLłlkaa önmaguk, illetve eltartottjuk tészére nem képesek biztosítani koruk, egészségi
állapotuk, szenvedélybetegségfü, illefue fogyatékosságuk, pszichíátnai betegségfü
miatt.
A szolgáItatás iľánti igényt a JSzSzGyK családsegítő, esetmenedzseľ kollégáinál kell
benyújtani, folyamatos együttmfüodéshez, környezettanulmany készítéséhez kotött.
A szo|gá|tatás- téľíté smente s.

H útr alé kk e ze lés í s zo lg últatds
A szolgáltatás ĺjnkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Igénybevételét nem kell
íľásban kérelmezni.
Az első ta|á|kozást mege|ozően a szo|gźtltatást igénybe vevő az esetfelelős által,
telefonoďírásban (,,Irźnyítő lap'' segítségével) e|őte egyeztelett időpo-n1'b''an^keresheti

felaJSzSzGy.K-CsGyK Szolgáltatások hátaléL&ezeléssel foglalkozó ň.tffiääffi.$

^W,,W'p"aki 
hátľalékkezeléssel foglalkozik azígénybevételelőtt tájékoztatźtst ad a

j o gosult és hozzátartozőja számfu a
- a biztosított ellátás taľtalmĺíľól és feltételeiről,
- az intézmény áItaI v ezetetr. nyilvantaľtásokľól,
- panaszjog gyakorlásrĺnak módjaról,
- az irodahźnirendjétóI,
- anő|,hogy az ellátás igénybevétele téľítésmentes,
- a jogosult jogait és éľdekeit képviselő táľsadalmi szervezetekről.

A j o go sult és ho zzźúarto zőj a az igényb evételkoľ kötel es :

- nyilatkozĺi a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben
tartásáľő]l,

A Hátralékkezelési szo|gźitatás keretében végzett tevékenységnek - a szolgáLtatást
igénybe vevő érđekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkĹil - a szfüséges
méľtékig ki kell terjednie az igéĺybe vevő környezetére, külĺjnösen családjrínak
tagSaira.

Intenzív Cs alúďme gtartó S zo lg últatús
A Szolgáltatás kľízishelyzetben lévő gyerekes családoknál történő, a család á|tal
önkéntesen vá||a|t, meghattrozott ideig taľtó és meghatźlrozott célokért zaj|ő íĺteluív
beavatkozás a család életébe. A szo|gáitatźs irĺínti igényt a JSzSzGyK
c saládgond o zőinźt| kel l beny uj tani.

Családfej lesztési szolgdltatds, Lakosslźgi tlÍjékoztatús és tandcsaďós
A szolgźĺLtatások igénybevétele téľítésmentes. A lakossági tájékoztatást és tanácsadást
végzó kollégfü megkereső tevékenységgel tájékoztatjelk a |akőkozösségeket a
JSzSzGy.K szo|gźt|tatásaiľó1, felhívjak a lakókat a pľogramokban valő résmételre,
népszenĺsítik a JSzSzGyK ľendezvényeit, közösségszeľvezési feladatot látnak el.

A Családfejlesztési szolgáItatźtsba elsősorbarl az MNPIII-ban gondozott családok
utógondozási feladatait látjak el' a szociális munkás kollégák, valamint a JSzSzGyK
szakmai egységeiből delegált családok szźlnźtra nyújtanak egyéni, komplex,
vállalásokra alpuló esetkezelést Az együttmrĺködés formája a családlátogatás, valamint
aziigyféI fogadása..
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A szolgáltatásokat igénybe vevők a szociális munkás kollégfüat a szolgáltatás
nyujtásának telephelyén, ügyfélfogadási iđejtikben keľeshetik fel.

FiDo lftl,isógí Központ
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
A szo|gá|tatást igénybe vevő felkeresi a FiDo Ifiúsági Központot nyitvataľtási

Kö z(iis s égí) h e ly és Mos o dg
A helyszínen tĺiľtént ľegisztrálás után előľe egyeztetett időpontban van lehetőség a
szo|gźitatás igénybevételéľe. Az tigyfelek a mosodai kisegítő munkatárs segítségével
áttekintik a ruhfüat, zsebeiket, majd a kolléga elindítja a mosási, szźltítási pľogľamot.
Az a|att az idő aIatt, míg a mosási program le nem jź,,, a szociális munkások az
ügyfelek igényeinek megfelelően tájékoztatást adnak
A szolgáItatás téľítési díj köteles, amelynek ĺlsszege 200 Ft. Ez az összeg egy mosási
és szárítási alkalmat tarta|maz és az ehhez szfüséges mosószer, öblítőt is a Mosoda
biztosítja.

4.3. Gveľmekek Átmeneti otthona

4.3.1. Gyermekek lkmenetí otthona

A szolgáltatás (átmeneti gondozás) igénybevétele tinkéntes. Az źimęĺeti gondozás
ideje alatt a sziilő felügyeleti joga megmarad. A gyermekek átmeneti otthonába
tĺ!ľténő felvétel a szi|ó, tcirvényes képviselő, a gyeľmek valamint gyermekvédelmi,
szociális, oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények kéľelme alapjan ti'ľténik.
Illetve a gyeľmekvédelmi törvény módosítása a|apjźn védelembe vétel soľán
kötelezhető a szülő az átmeneti gondozás igénybevételére. Miden megkeľesést
ľegisztrálunk. Azokban az esetekben, amikor krízis he|yzet miatt kérik, a gyeľmek
felvételét 72 óraľa tudjuk biĺosítani az e||źltást. Az ugyeletben lévő nevelő,
gyeľmekfeliigyelő vagy gondozőno megktiti a megá||apodást, elkéri a sztikséges
személyi iratokat, és értesíti az átmeneti otthon szakmai vezetőjét, va|aĺ.ĺliĺt az
il letéke s gyeľmekj ó |éti szo| gá|tatőt.
Ha a szolgźitatás igénybevétele nem hatósági hatźlrozat alapjan történik, a gyeľmek
törvényes képviselője és a szolgáItatő vezetője _ az e||źĺás kezdetétől számított 15
napon belül _ megállapodást köt, amely tarta|mazza kül<jncjsęn:
- az e||étás kezđetének időpontját' 
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. az ellátás időtartamát, amely nem lehet hosszabb kĹilön jogszabźůybarl
me ghatár ozott mértéknél,

- az intézmény által nffitott szolgtl|tatásokat,
- az ellátas megszíĺnésére vonatkoző szabźĺI5ľokat.
Az elhelyezést meg kell sziintetni, ha a rászorultság oka megszíinik, vagy ha a sziilő
kéri.

Az źúmeĺeti gondozás megkezdésekor _ ha az előľe láthatólag egy hónapnál
hosszabb időtaľtamú lesz _ a gyeľmekjóléti szolgéiÍatást végzo családgondozó
bevonásával, a gyeľmekvédelmi nyilvantaľtás megfeleIő adatlapját kitĺjltve hĺĺľom
héten belül elkészítí a gyermekĺe vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet. Az
egyéni gondozási-nevelési teľv kidolgozásźlba bevonja a terv megvalósításában részt
vevő szakembereket, valamint lehetőség szerint a gyermek sziilőjét (tĺirvényes
képviselőjét).

Az Atmeneti otthon igénybevétele térítésmentes.

A felvétel kritéľiumai: a megállapodás megkötése az átmeneti otthon hĺíziľendjének
sziilő, ttlrvényes képviselő, be|átő képességgelrendelkező gyermek általi elfogadása.
A felvételt kizáĺő okok:
- a gyeľmek kcizépsúlyos vagy súlyos éĺtelemi fogyatékos,
- a gyeľmek speciális szfüségletĺí,
- tartós beteg, vagy feĺtőző betegsége van.

Afelvétel menete
A felvételt mege|őzi a családgondozó źt\tal készitett első interjú, mely soľán
tájékozódunk a család pľoblémájáról. Tájékoződunk a gyeľmek fejlettségéről,
szokásairól, egészségi állapotĺĺról, óvodai, iskolai életéről. Tájékoztatjuk a szülőt,
törvényes képviselőt az źúmeneti otthon hazírendjéről, napirendjéről' szervezeti és

szabáIyzatikeretéről.
Ezt kĺjvetően az átmeneti otthon vezetóje dönt a gyermek felvételéről. Abban az
esetben, ha véđelembe vétel sonĺn kĺjte|ezték a családot az átmenęti gondozás
i gényb e vétel ére, a hatźtr ozatban elő íľt feladatokat telj e s ítj fü .

Miutrín döntés szĹiletett a gyeľmek felvételéről, megkötjfü a megállapodást a
szülővel vagy tĺirvényes képviselővel. Bekéľjtik a gyeľmek arryagtúloz szfüséges
dokumenfumokat (lakcim kártya' TB krĺľtya másolatok, egészségiigyi kiskönyv,
egészséges orvosi ígazolás). Tisztazzllk, hogy problémáinak megoldásához a
gyermek átmeneti gondozásán kívĹil milyen segítségre van szfüsége a családnak. A
szĹilővel vagy tĺlrvényes képviselővel egyĹitt meghatźroznlk az egyĺittmfüödés
módját és kereteit, a szerepeket és feladatvállalásokat.

4.3.2. KrízÍslakúsok

A szolgáLtatás igénybevétele önkéntes.

A kľízislakásokba történő elhelyezésre a JSzSzGyK csaláđsegítő/esetmenedzser
munkatarsai tehetnek javaslatot egy előzetesen már kialakított íľásos
szempontrendszeľ a|apj án.

A szempontľendszer elemei:,,i

a ;i/
íl M

/Ü)



A bekĺiltĺizni szźndékozők legalább egyike ręndelkezzen VIII. keľiileti állandó
bej elentett lakcímmel.
Az elmúlt 5 évben onkoľmlínyzati bérleménnyel, saját tulajdonú lakassal nem
rendelkeztek, illetve amennyiben igen aztnemönhibájukból veszítették el' nem voltak
önkényes lakásfoglalók.
Bejelentett munkahely előny - legalább az egyik sziilőnél -,(GYES, CSP, GYET
jellemzően kevés az elvźlrt előtakarékosság folyatásźůloz) jöveđelemigazolásokat
kériink
A családdal egyiitt kĺjltöző gyeľmekek jaľjanak az életkoruknak megfelelő oktatási-
nevelési intézménybe, lehetőleg ne legyen gyeľmekvédelmi pľobléma, jelzés velfü
kapcsol atb an (e gy vé de lemb e vétel i feltételezi az e gyldlttmfü ö dés hi anyát).
A szeruodés megkötésével, beköltözéssel egyidejűleg a koteLezo előtakarékosság
megkezdése, minimum ĺisszege 35.000-Ft. Tekintve, hogy az ellátás igénybevétele
alatt semmilyen lakhatással összefiiggő kiadásuk nem lesz, ez e|várható -figyelembe
véve pl.: egy piaci albérlet havi díját+rezsit. Emelni lehet az osszegen, többet
báľmikor befizethet az ngyfé| - kivételesen, méltánylást érdemlő esetben lehet
csökkenteni az összegen pl.: keľeső családtag elk<iltözése.

A szźůIźsszerződés megkötését követően halađéktalanul betétet kell nyitni egy
szabadon vćiasńott péluiĺtézetné|, az előtakaľékossági összeg beťrzetését havonta be
kell mutatni a JSzSzGyK - cyÁo családgondozőjának.
Meglévő albérletből nem célszerĺí a család kľízislakásban töľténő elhelyezése, CSÁo-
ból, anyaotthonból szintén nem céIravezető a kiemelésfü, kivéve ha lejaľ a
szeľződésiik, ez esetben az intézménýol véleméný, infoľmációt kérünk a családról,
melyet a j avaslatot tévő családse gítőlesetmenedzser szer ez be.
A családban ne legyen deviáns magataľtás, feltételezhetően képesek legyenek a
lakókĺjzĺisségbe tĺirténő beilleszkedésre, minimum elvaľás a tźrsashźn hazirendjének
betaľtása.

A családsegítővel/esetmenedzseľľel a beköltözés előtt is - amíg vĺáľólistan van - elvárás
a folyamatos kapcsolattaľtás.
A javaslattal egyidejiileg kclrnyezettanllmźny készül a család aktuális tanózkodási
helyén (megfelelnek-e a valóságnak az źitahlk elmondottak, köľnyezetÍiket rendben
taľtjak-e, stb.).

Lehetőleg teljes család legyen _ egyedülálló anyáknak inkább anyaotthoni lehetőség
felkutatása cé|szeru, de ninc s en ek kizźtrv a az e|he|y ezé s l ehető sé géb ő 1.

Amennyiben a csaláđ a megadott szempontoknak megfelel, a javaslat benyújtását
követően vaľólistrĺľa keľülnek, ahonnan a javaslatok beérkezésének időľendi
soľľendj e szerint keľülnek behívásra az e|ső interj ús elbeszélgetésre.
Az interjú során a szal<rnai stáb felméri, hogy a család képes lesz-e ezzel az ellátási
foľmával a saját előnyére élni, megtudjuk, miéľt szeretne felvételt nyemi,
fe|térképezzfü, milyen eľősforrásokkal rendelkeznek, milyen elképzeléseik és terveik
vannak jövőjfüet illetően, illetve mérlegeljtik, hogy azok mennyiľe reálisak.
Amennyiben a stáb a család felvétele mellęt dönt Gyermękek Átmeneti otthona
szakmai vezetője szá||ásszerződést köt a lakókkal.
A szerzőďéskötés hatáĺozott iđótartarTLra - 4 hőnapta - szőI, melyet I<lzarőIag
megfelelő együttműködés, illetve a család életköľülményeinek váItozat|arlsága esetén
hosszabbítunk meg - de egy év az ellátás maximált időtartama. A szerződés
érvényességének feltétele annak kozjegyzői okiľatba foglalása.
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A lakóknak a bentlakás ideje alatt a Józsefvźtosi Önkormźnyzat illetve más keľiileti,
vidéki, vagy Fővarosi Önkoľmźnyzat által kiírt |akáspa|yazatokon ľészt kell venniiik.
A lakók a szźiLásszerzőđés értelmében annak fennállása alatt kötelezően
előtakaľékosságot folýatnak, melynek havi összege nem lehet 35'000-Ft-nál
alacsonyabb.
A szállásszerződésben foglalt kötelezettségek be nem taľtása esetén a száI|ásađő a
szerzőđést 30 napos hattĺ|Iya| felmondhatja.

4.4. Szociális Szoleáltató Kiizpont és LÉLEK-Pľoeram
4.4.l. IIázi seeítséenvúi tás és Szociálĺs étkeztetés

4.4.1.1. Hlźzi segítségnyújtós

Igénybe vétele önkéntes, az e|Iátást igénylo, illętve torvényes képviselője kérelmére
történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, i|Ietve az
indítvĺínyt _ az érintett személy véleményét lehetőség szerint Íigyelembe véve _ a
törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét
a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy _ ha e tekintętben a bfuőság a
cselekvőképességet nem korlátozta _ cjnállóan adja elő. A kérelem előteľjeszthető
szóban, illetve íľásban.
A kérelmezőn kívül a hźaiorvos, köľzeti nővér, hozzźúartozó, szomszéd jelezľreti

telefonon vagy személyesen az e||átźst igénybe vevő lakóheIyéhez legközelebb eső
szociális szolgáltató központ munkatarsainak. A bejelentett igényeket (név, cím,
intézkedés, stb.) egy sorszámozott fiizetben fielzés fiizet) kell rögzíteni. A jelzéskoľ a
jelzést felvevő tájékozódik a tęľületi illetékességet illetően. A jelzést ktivetően a
legľcividebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a szo|gáItatás iľrínyítója _
lehetőség szerint a leendő gonďozőval _ felkeľesi a kéreLmezőt lakásrán. Segít
kitölteni a jövedelemnyilatkozatot (9lI999. (XI. 24.) SZCSM rendelet l. sz.
melléklete). Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy, írásban vá||a|hatja a mindenkori intézményi téľítési díjjal azoĺos személyi
térítési díj megfizetését, a ,,C.I.,' jeltĺ jĺlvedelemnyilatkozatot kell kitölteni. Az
e||átását igénylő felkeľesi a hźnĺowost az Egészségi źi|apotra vonatkozó adatok
ađatlapjával, amennyiben eľre <jnállóan nem képes, a szociá|is gondozó tlímogatást
nýjt ebben (9l|999.C{.I.24.) SZCSM rendelet).
Hazi segítségnyújtás igénybe vételekor a szakmai vezeto és a háziowos a
jogszabályban meghatározotĺak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási
szĹikségletet _ az elógonđozással egyidejrĺleg _ a szo|gźltatás iľanti kérelem a|apjźn.
A goĺdozási sziikségletvizsgá|atát minden igénybe vevő esetében el kell végezn. A
házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szfüségletnek megfelelő
időtaľtamban, de legfeljebb napi 4 őrában kell nyújtani. Ha a gondozási szĹikséglet a
ĺapi 4 óľát megha|adja, a szolgáItatást igénylőt a szakmai vezető tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a
szo\gźitatást igénylő azíntézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 őrábantorténőhźz;i
segítségnyújtásľa jogosult. Ezt követően a szakmai vezetó hatźlrozat|arl íďeju
megállapodást kĺit az ę|Iátást igénybe vevővel, valamint eľľől írásban értesíti is.
A gondozás megkezdésétől szźtmított egy hónapon belül egyénĺe szabott gondozási
tervet (Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. s - 10. $.) kell készítenl az eI|átast igénybe
vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. Amennyiben aZ ellátásban
részęsülő személy źilapota miatt ápolásra szorul, úgy az egyélĺ gondozási terv
ľészeként ápolási teľvet kell készíteni.
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A személyi téľítési díjat a szakmai vezető áI|apitja meg a 2Il2O|1 (IV.12.)
ĺlnkoľmányzati rendelet a|apjźn.Ha az igénybe vevő a személyi téľítési díj összegét
vitatja, a szakmai vezető írásbeli éľtesítésénekkézhenételétől számlított nyolc napon
belüla 2|l20I1. (IV.12.) rendelet 13. és 14. $ paľagľafusa szerint kelletjáľni.

A szakmai vezető a hátralékosokľól negyedévente kimutatást készíttet, amit eljuttat
az intézmény vezetőjének, és intézkedik az e|maradt <lsszegek beszedése irrínt. A
szoIgá|tatás biztosítását ktjvetően az e||átottat nyilvantaľtásba vesszĹik a Nyilvrántaľtó
füzetben.

4.4.1.2. Szociúlisétkeztetés

Az étkezési téľítési díjat előľe a tárgyhőt kĺivető hó 5. napjáig kell megÍizetĺn,
melynek összege, az elfogyasztarukívźnt adagok szźtmaés a megállapított téľítési díj
szorzata. Az étkezési térítési díjról az intézmény készpéĺufizetési szźtm|át źl|ít kl'
melyet a hźzí segítségnyújtásban dolgozó gondozónők visznek ki a gondozott
lakásara, amennyiben mozgásában akadźiyozott az e||éúott. Egyéb esetekben a
téľítési dij abeťĺzethető a telephely péĺlztźlrábarĺ.

Az ęllátás iľanti kérelmét az igénylő benyujthatja íľásban, illetve jelezheti
személyesen a telephelyek bármelyikén' A jelzést követően a lehető legrövidebb időn
belĹil, de 48 óran belül az étkeztetés irányítój a, vagy annak megbízottja felkeresi a
mozgásźtban kor|źúozott k&e|mezőt otthonában. ott az ellátás igényléséhez
sztikséges adatlapokat, valamint jövedelemnyi|atkozatot tölt ki (9l|999. (XI,24.)
SZCSM rendelet I. sz. melléklet). Az étkezés irźnyítőja, illetve az źůta|a írásban
megbízott személy a fentiek alapjrín kitölti az ,,Ertesítés a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátás biztosításźrőI,, e|nevezésű nyomtatvźnyt, aľri2 példanyos. Az
e gyik p éldany a szo|gá|tatást i génylőnél maľad.
A jáľóképes igénylőket a szakmai egység telephelyén fogadjuk.

A szolgáltatásért ťlzętendő személyi téľítési ďijat a szakmai vezető á||apít1a meg a
2Il20|l (N.12.) önkormányzati rende|et alapján. Ha az igénybe vevő a személyi
téľítési díj cisszegét vitatja, a szakmai vezeto íľásbeli éľtesítésének kézhęz:tételétől
szźtmított nyolc napon belül a 2Il20|1. (rV.12.) rendelet 13. és 14. $ paľagľafusa
szerint kell eljámi.

A személyi térítési díj összege csĺikkenthető, amennyiben az igénybe vevő
időszakosan, vagy tartósan létfenntaľtási gondokkal küzd, valamint egészségi
állapotában ľomlás kcivetkezik be.

4.4.2. Nappa|i Ellátás

4.4.2.1. Időskorúaknappalielldtdsa

A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igény|ő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy íľásbeli kéľelmére,
töľténik. A klub igénybevéte|ét a kéľelmező telefonon, vagy személyesen je|zi az
á|ta|a kiválasztott intézményb en.
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A kapcsolatfelvétel ltán, a szfüséges ađatlapok kitöltését követően a klubtag
rcgísztrá|ásra keľĹil. Amennyiben a kit<iltott adatlapok és igazolások alapjrĺn a
jelentkező a törvényben előírt feltételeknek megfelel, ellátási megállapodást kĺitiink.

Budapest Főviíľos VIII. keriitet Józsefuĺĺľosi onkormźn:1zat Képviselő-testĹiletének
többszĺjľ módosított 2Iĺ20Il (N.12.) ľendelete ďapján az ídőskoruak nappali
e||źúásáért téľítési díj at nem kell fi zetni.

Az e||átást igénybe vevő jcivedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve ttiľvény
fe|hata|mazása a|apján késziilt kormányľendelętben meghatźrozott esetekben és

feltételek mellett lehet vizsgálni.

Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
többszĺjr módosított 21l20I1 (N.l2.) rendelete alapjźn az étkezésért az ellátott
térítési díj ťĺzetésére kötelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előľe, a
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ által kiállítoÍt szźmia
ellenében köteles megfizetni az egy ség telephelyén.

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuláĺosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének
tĺibbször módosított 2|12011 (N.12.) rendelete a|apjźn a peđiktirös és a fodľász
munkáját azt eIlátottaktéľítési díj ellenében vehetik igénybe.
A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzatközigazgatási terĹiletén

élő, ott lakó- vagy tartőzkođélsi hellyel ľendelkező nappali ellátást igénybe vevő
ellátottak a győgy massztus és gyógytoľna szolgáltatást térítésmentesen vehetik
igénybe.

4.4.2.2. Szenvedélybetegeknappalielldtása

A szo|gá|tatźts igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kéľelmére (esetleg

pszichiáteľ, addiktológus szakorvosának j avaslata alapj án) töľténik.
A klubnál személyesen, telefonon, levélben, e-mailben jelezheti szźndékát. A
kapcsolatfelvétel után, a sztikséges adatlapok kitöltését követően a klubtag
r e gisztr á|ásľa keľĹil.
Az e||źtás igénybevételének feltétele szakorvosi vélemény megléte (90 napig e

vélemény nélkĹil is ellátható a jelentkező, amennyiben az egyéb törvényben előíľt
feltételeknek me gfelel).

Amennyiben a kitĺjltĺĺtt adatlapok és igazolások alapjan a jelentkezó a törvényben
e|óírt feltételeknek megfelel ellátási megállapodást kĺjttink. A téľítési díj fizetési
kĺjtelezettségľől éľtesítőt készítĺink.

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefr arosi onkoľm źny zat Képviselő-testiiletének
többször módosított 21lf0|1 (IV.12.) rendeletę alapjźn a szenvedélybetegek nappali
e|IátásaeÍttéľítési díjat nem kell fizetni.

Az el|átást igénybe vevő jĺivedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
felhata|mazása alapján késztilt kormányľendeletben meghatétrozott esetekben és

feltételek mellett lehet vizsgálni.
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Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő.testiiletének
többször módosított 2|ĺ2011 (N.12. rendelete a|apján az étkezésért az eIIźtotttérítési
díj fizetésére k<itelezett, melyet minden hónap 5. napjźig havonta előre, a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmetióléti Központ által kiállított szźlmLa
ellenében ktjteles megfizetni az egységtelephelyén.

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
többször módosított 2ll20|I (Iv.Iz. renđelete a|apján a pedikűrös és a fodrász
munkáj át an. ellźtottak téľítési díj ellenében vehetik igénybe.
A Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormanyz at kozigazgatási teľületén
é1ő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyet ľendelkező nappali ellátást igénybe vevő
ellátottak a gyógymasszźns és gyógytoma szo|gá|tatást térítésmentesen vehetik
igénybe.

4.4.2.3. Ertelmifogłatékosok nappali elldtúsa

Az e||źúás igénybevételét az ellátott vagy törvényes képviselője íľásban , vagy szóban
kérelmezheti. Ehhez jövedelem nyi|atkozatot, a háziorvos által kiadott egészségi
áIlapotra vonatkozó adat|apot, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatát
szakvéleményét (vagy régi ORSZI) szfüséges csatolni.
Ameĺuryiben a kitöltĺjtt adatlapok és igazolások alapjan a jelentkező a törvényben
előíľt feltételeknek megfelel, ellátási megállapodást kötiink. A térítési díj Íizetési
kĺjtelezettségľől értesítőt készítĹink.
A jelentkező tagsźąźú 3 hónap próbaidő e|őzi meg. A próbaidő |ejártft követő 30
napon belül a kéľelmezővel egyetértésben a vezető elkészíti az egyéĺĺ fejlesztési
teľvet

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuiáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
többször módosított 2Il20l1 (N.12.) rendelete a|apján az értelmi fogyatékosok
nappali ellátásáért téľítési díjat nem kell ťrzetni (kivétel a ktilĺin megállapodás,tĺján,
más kerületből felvételt nyeľt ellátottak).

Az ę||átást igénybe vevő j<ivedelmi helyzetét csak a töľvényben, illetve törvény
fe|hataImazása a|apján készült koľmányľendeletben meghatfuozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének
többször módosított 2I/20I1 (N.12. rendelete a|apján az étkezésért az e||źúotttéľítési
đíj ťlzetésére kötelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előre, a
Józsefuáľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Kĺizpont áItaI há||ított számla
ellenében köteles megfizetni az egység telephelyén.

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkorm źnyzat kozigazgatási teľületén
élő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező nappali ęllátást igénybe vevő
ellátottak a győgymasszázs és gyógýoma szo|gá.ltatást téľítésmentesen vehetik
igénybe.
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4.4.3. Időskoľr'iak Átmeneti otthona

4.4.3.1.,Eziistfenyő,' Gondozóház

A szoIgźitatźts térítési díj köteles, melynek
rendeletéb en szabáLv ozza.

A szolgáltatós igénybevételének feltételei :

összegét aZ onkoľmanyzat he|yi

- vI[. kerületi állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkezlie az igénylőnek.
- A haziorvostó|, vagy keze|ő orvostól az e||túott állapotaľól ľészletes igazo|ás

szĹikséges.

Az e||átás igénybe vétele önkéntességen alapul. Az ellátást igényelni szóbeli vagy
írásbeli kérelemmel lehet. Ha az ellátásra szoruló személy koľlátozottan
cselekvőképes - amennyiben a bíľóság e tękintetben a cselekvőképességét nem
kor|átona _ tĺirvényes képviselőjének beleegyezésével ĺjnállóan is megteheti. A
cselekvőképtelen kérelmező esetén a kéľelmet ?'lzań|ag annak törvényes képviselője
nyújthatja be az intézményvezetonek, illetve az ezze| a feladattal megbízott
munkatarsnak.
A szakmai vezeto, illetve az ęzzel afe|adatta| megbízott személy az igénybejelentés
napjan nyilvántaľtásba veszi akére|mezőt és annak adataít SZt. 20.$ (2) szerinti. A
szo|gá|tatás megkezdésekoľ ezek az adatok kiegésztilnek a (4) bekezdésben
foglaltakkal.

Ezt kĺjvetően a szakmaí vezeto illetve annak megbízottja tájékoztatást nýjt a
kéľelmet benffitó személynek az ellátás igénybevételéről, a Megállapodás
tartalmźrő| valamint ismeľteti a Htĺzitendet. Az e|ogondozźls során az intézmény
megbízottja tájékoződik az ellátandó életkĺjľülményeiről, egészségi źůIapotátő|,

szociális he|yzet&őLannak érdekében, hogy az igénylő álta| vá|asztott ellátási forma
valóban megfeleljen a felvételt igénylő személy az igényeinek és szfüségleteinek.
Amennyiben az e|őgondozást végzó személy úgy ítéli meg, hogy az igény|ő
sztikségletei nem biztosítottak az iĺtézmény źĺItaI, abban az esetben más ellátási
forma felé iranyítja. (911999. C{.I,24.) SzCsM. rendelet 2. melléklet) A felvétel
elbírálásĺĺnál figyelembe kell venni az intézmény orvosĺínak és mentálhigiénikus
szakemberének a véleményét is. Amennyiben a szolgá|tatás tartalma az ígény|i5

állapotának és szfüségleteinek megfelel az intézményvezeto illetve annak
megbizottja szóban vagy íľásban tájékoztatja az igéĺybevevőt - és annak törvényes
képviselőjét - , az elhelyezés várhatő időpontjráľóI, és az intézményi elhelyezés egyéb

teendőiről. (9lI999. (XI.24.) SzCsM. ľendelet 3. melléklet)
Vĺáľólista esetén szakmai vezeto đĺint Íigyelem'be véve a kérelem beterjesztésének
dáfuÍnźLt és a kéľelmezó á||apotanak súlyosságát.
Soron kíviili elhelyezés iránti kéľelem esetén annak elbírálásaľól a szakmai vezeto
dcint. A döntésről haladéktalanul értesíti az JSzSzGyK intézményvezetojét.
Amennyiben a soronkívüliség nem teljesíthető, javaslatot tesz más intézményben
tĺjľténő elhelyezésre.
Nem teljesíthető annak akéteLmezőnek a soľon kíviili igénye, aki a beköLtĺzésérő|
maľ koľábban éľtesítést kapott.

A beköltözés napján altrírásra keľül az ellátott és az intézmény ktjz<itt a
Megállapodás, mely tarta|mazza az ę||átás iďőtaĺtamźt, a gondozőház źital nyújtott
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szo|gźitatásokat, táĄékoztatást a téľítési díj megállapításaľól, és a fizetéséto| sző|ő
szabá|yokat,valamintazellátźsmegszÍĺntetésénekmódjait.
A Hazirend kjtér az ellátottak személyes adatainak védelméľe és azok kezeléséľe.

A kéľelem elutasításaról a kérelmező irźsbelí tájékońatást kap. Amennyiben a
kérelmet benyujtó a döntéssel nem ért egyet, akézflenételtő| széĺrlított 8 napon beltil
panasszal élhet a JSzSzGyK intézményvezetőjéĺé|'.

4.4.3.2. Jelzőrendszeres hdzi segítségnyújtús

A szo| gá|tatás i génybevétele téľíté smentes.

Azigéný a JSzSzGyK-IÁo szakmaivezetóje felé személyesen, vagy telefonon kell
jelezni, a szfüséges orvosi igazolások beszeruésével páľhuzamosan előgondozás
készül az e||átott lakásĺĺn, amennyiben a szociális rászoru|tság igazolt, és van
rendelkezésre álló készülék, az te|epitésre keriĺl.

A jelzőľendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az egyeđul éIo 65 év feletti személy, az egyedül élő srilyosan fogyatékos
vagy pszichiátľiai beteg személy, vagy a kétszemélyeshánartźlsban élő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szolgáItatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt.
65/C.$ (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot |012006. (XII. 27.) $Zl|lllľl'd rendeletben meghatźrozottak szerint
kell igazolni.

5. Äz e||átásokľól szóló tájékoztatás módja

A JSzSzGyK az általą nyújtott szolgáltatásokról, az igénybevétel módjóról:
- nyomtatott foľmában szórőanyagot készít, azt évente felülvizsgálja, s szfüség

ęsetén módosítja,
- inteľneten a saját és az önkormźnyzathonlapjĺĺn megjelenteti.

A Család- és Gyeľmekjóléti Központ szolgźtltatásainak, így külön<isen a készenléti
szolgálatnak az elérhetőségét a helyi nyomtatott sajtóban (keľiileti újság, Józsefuaros
újság) évente két alkalommal meg kell jelentetni. A készenléti szolgátat elérhetőségét
a helyi tinkoľmlányzathonlapján is meg kelljeleníteni.

6. A szolgá|tatő és az igénybe vevő ktiziitti kapcsolattartás módja

A kapcsolattaľtás elsőđlegesen a személyes kontaktusra éptil.
A családsegítést, gyermekjóléti szolgá|tatást, a gyermekek átmeneti gondozását
önként igénybe vevők esetében az első ta|á|kozás az intézményben tĺjľténik, jelzés
esetén a je|zett személy tartózkodási helyén, amelyen a felvetődő problémfü,
felmeľülő igények meg!źrgyalása utiín keľül soľ az egyĹittmfüddés lehetőségek és
feltételek megbeszélésére. A továbbiakban a találkozások tcirténhetnek az
intézményben' az ügyfél lakásiín' taľtózkodási helyén, a pľoblémától fiiggően egyéb
helyen.
Je|zés esetében (hatósági, je|zĺlrendszeri) az ügyfél lakásán, aktuális tartőzkodási
helyén (egészségĹigyiintézmény' nevelési-oktatás intézmény, közteľĹilet stb.) tĺiľténik
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az e|ső ta|á|kozás. Amennyiben az igyféI áI|apota szfüségessé teszi' a gondozás
|<lzar ő|ag a tartőzko dási helyen történik.
Az egyiittmfüĺiđésľe kötelezettek esetébęn az első személyes talź/.kozźs színtere az
intézméĺy. Amennyiben a hátľalékkezelési szolgáltatásban részt vevő ügyfél
jelentkezési, egyĹittmfüödési kötelezettségének nem tesz eleget, írásban kap
felszólítást az íntézményben történő személyes megielenésľe.
Szfüség esetén a családsegítőlďesetmenedzserek családlátogatás keretében keresik
fel az iigyfeleket. Amennyiben levélben (e-mailben), telefonon keresik meg
intézméný felvilágosítást, segítséget kéľve, ,űgy a pľobléma jellegétől fiiggően
íľásban vagy személyesen tdrténik a segítségadás.

Kapcsolattartás módja
- a kliensekkel: személyes megkeresés alapjan szeméLykozi kapcsolattaľtás
- az íĺtéznényrendszerrel: a JSzSzGyK által biztosított infrastrukfura

6.1. A Család- és Gyeľmekiólétĺ Szoleálat nvitva taľtása

1 08 1 Budapest, Népszínhźn u. 22.

6.2. A Család. és Gveľmekióléti Ktizpont nvitva taľtása

Hatóságĺ ĺntézkedésekhez kapcsolódó feladatok

1089 Budapest, Kőris u. 35.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Cstitĺiľtök:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütĺjľtök:
Péntek:

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

08.00 - 18.00
08.00 - 17.00W,ffi,
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

Szolgáltatások
Sp e ciális s zo I g últatds o k

Utcai, lakĺótelepi szocĺális munka
A Csaláđ- és Gyeľmekjóléti Kĺizpont nyitvataľtási idejében. A
nyiwatartélsi időn tul a Gyeľmekvédelmi j e|zorendszeri készenléti szolgźlat
elérhetőségén.

Kapcs olatta rtási ĺi gyelet, ennek keľetében kőzv etítői elj áľás
Nyitvatartási idő: minden péntek 15:00 _ 19:00, sziikség esetén előre
e gy eńetett i đőpontban.

Kőrházi szo ciális munka
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A Család- és Gyeľmekjóléti Kcizpont nyitva taľtási idejében. A
nyiwatartasi időn tul a Gyermekvédelmi j e|zőrendszeri készen]éti szo|gźiat
eléľhetőségén.

Gyeľmekvédelmi je|zőľendszerĺ készenléti szolgálat
Ideje: a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálat és Központ ügyfélfogadási
idej én kívlil, éjj el.nappal
A készenléti szolgá|at egy nyiwatartétsi időn túl hívható mobiltelefon
üzemeltetésével, a JSzSzGyK munkatátsai á|ta| ügyelet fenntaľtásával
biztosított az a|ábbi rendben: nyiwatartźtsi időn tul munkanapokon a
következő munkanap nyitva tartásának kezdetéig, pihenő és munkasziineti
napokon 0.00-24.00 őráig (a pihenő és munkasztineti napot mege|őző
munkaidő nap nyitva tartásźnak végét(5|, a következő munkanapi nyitva
tartásanak kezdetéig).

Jogi tájékoztatás
Hetente 20 őrában, e|őre egyeztetett időpontban.

Családkonzu|tńciő o családteľápĺa, családĺ dtintéshozó konferencia
Szfüség szerint előzetes időpont egyeztetést követően.

Mentálhigiénés csopoľt
Szfüség szerint előzetes időpont egyeztetést kcjvetően.

Mene k iike kke Uo ltalmazottakkal fo glalkoai cs aláds e gítők

Népkonyha
Munkanapokon 08.00 - 14.00

Hútralékkezelés
A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitva taĺtźsi idejében, előzetęs időpont
egyeztetést követően.

Intenzív Csalddmegtartó Szolgúltatás
folyamatos

)3Ĺ
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ĺslĺolaĘus.ffi s zo cílźlis munka
szfüség szerint

Cs alúďfejles ztés i s zolgóltatús
1086 Budapest, Dobozi u. f3.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütĺjrtök:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szeľda:
Cstitöľtĺjk:
Péntek:

Lakossđgi tdjékoztatós és tandcs aďds
1 086 Budapest, Dobozi u. 23.

08.00 _ 1ó.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 14.00

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

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

FíDo lfil,łsdgi Központ
1089 Budapest, FiDo téľ (hľsz: 35388, mfüĺidési helyként)
Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtĺik:
Péntek:
Szombat:
Vasĺĺľnap:

Kiiz(i)ss égí) hely és Moso da
1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Cstitöľtök:
Péntek:
Szombat:

12.30 - 19.30
09.30 - 15.30
12.30 - 19.30
09.30 - 15.30
10.30 - 13.30
08.30 - 12.30

6.3. A Gyeľmekek Átmeneti Otthona nyitva taľtása

1088 Budapest, Szentkirályi u. |5.Il4.
folyamatos
A Gyermekek Atmeneti otthona folyamatos' 24 órás ellátást biztosít az
igénybevevők részére.
A szülőnek joga van gyermekével bármikor kapcsolatot taľtani. 2| őra után és 06 fua
kcjzĺjtt csak rendkívüli esetben, a kiskoruak felügyeletét ellátó ügyeletes
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engedélyével jogosult gyeľmekéve| taláikozni, illetve őt a Gyermekek Átmeneti
otthonból elvinni, vagy távol taľtani.

6.4. Szociális Szoteáltató Központ és LELEK-Pľoeram

6.4.1'. A Házi seeítséenvrĺitás és Szociális étkeztetés

1089 Budapest, oľczy t|t4|,
A telephely nyiwa tar:tása:
kedd- csütöľtök: 07.30 _ 16.00
péntek: 07.30 - 13.30

Az e||étottak érdekében kapcsolatot taľt minden olyan intézménnye|, szervezettel és
szakembeĺľel, akik az iđős embeľek életminőségének javításáłloz hozzźljźru|hatnak.
A kapcsolattaľtás módja lehet rendszeľes és lehet programhoz, alkalomhoz kötődő.

Házi segítségnyújtás
A gondozók hétfőtől . péntekig 08:00 - 16:00 kcizött |átogatjźk meg offhonukban a
gondozást igénybevevőket. A személyes ta|á|kozások sÍĺrűsége illetve időtaľtama a
kérelmező á||apotatőI fiigg és ľĺigzítésľe kerül a gondozási tervben, illetve a
megállapodásban.
Az e|Iátás s oľán e gyĹittmfü ö dik az el látási területén mfü ö dő
- szociáIis egészségiigyi,
- oktatási és munkatigyi szolgáltatokkal, intézményekkel így lailönösen:
- otthonápolásiszolgálattal,
- hźniorvossal és a kezelőorvossal.

Szociális étkeztetés
A szociális étkezés szo|gáItatását igénybevevők kapcsolatot tarthatnak a
szo|gá|tatóval telefonon, illetve személyesen a telephelyen nyitvataľtási időben,
illetve levélben.

6.4.2. Napnali E|látás

6.4.2.I. Az Idősek Klubjainak nyína fuľtdsa

Hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

A kapcsolattaľtás módj ai :

- nyiwataľtási napokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) Iéúogatźs személyesen, az igénybevevő

otthonában, kőrhźu'b an,
- telefonon töľténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén
- írásban, levélben vagy elektľonikus úton

Rendezvény e s etén a ĺy itv a tartási iđo v á|to zhat.



Ciklámen Idősek Klubja
1081 Budapest,II. János Pá|pápatér 17

telefon : 3 33 - I 7 27, e-mail : j ano spalpap a@j szszgyk.hu

Víg otthon ldősek Klubja
l084 Buclapest, Víg u' l 8.
tęlefon: 3 13 -4 l 9 8, e-mail : vig@jszszgyk.hu
iszikék Idősek Klubja
1082 Budapest, Baľoss u. 109.
telefon : 3 13 -807 3, e-mail : baross@j szszgyk.hu

Reménysugór ldősek Klubj a
1084 Buđapest, Mátyás tér 4.
telefon : 21 0 - 57 63, e-mail : maty as4 @jszszgyk.hu

Naprafor gó ldős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.
telefon: 3 34-3 85 8, e-mail: delej @j szszgyk.hu

6.4.2.2. Az ]Írtelmi Fogłatékosok Napkiizi otthonúnak nyitva tartúsa

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

telefon: 334-1380, e-mail: kisstacio@jszszgyk.hu
Hétfotől-péntekig: 07.00 _ 17.00
Rendezvény esetén a nyitva tartási ido váItozhat.

A kapcsolattartás módj ai :

- nyitvataľtási napokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) |átogatás személyesen, az igénybevevő

otthonáb an, kórht.zb arĺ'
. telefonon töľténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén
- írásban, levélben vagy elektronikus úton

Az iĺtézmény kapcsolatot taľt egészségtigyi és szociális intézrnényekkel, valamint
keľiileti és azon kívii}i alapiwźnyokkal, egyesületekkel, egyházald<al és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak szélmźlra minél komplexebb és
naprakész segítséget tudj anak biztosítani.

6.4.2.3. A ,,Mátyús Klub, (szenvedélybetegek nappali intézměnye) nyína furtdsa

1084 Budapest, Mátyás tér |2.
telefon: 210-3 680, e-mail: matyasl2@jszszgyk.hu
Hétfőtől-péntekig: 08.00 _ 16.00

A kapcsolattaľtás módj ai :

- nyiwataľtási napokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) Iátogatás személyesen, aZ igény'bevevő

otthonában, kőrhźz'b an,
- telefonon történő kapcsolattaľtás betegség, tćxolIéteseténji

,, í /
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Rendezvénv esetén a nvitva taľtási ido vá|tozhat.
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- írásban, levélben vagy elektronikus úton.

Az intézmény kapcsolatot taľt egészségügyi és szociális intézrnényekkel, valamint
keľületi és azon kí\,iili alapítvźnyokkal, egyesületekkel, egyházalď<al és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak szátmźra minél komplexebb és
ĺaprakész segítséget tudj anak bizosítani.

6.4.3. Időskoľúak Atmeneti otthona

6.4.3.1. Az ,,EziistÍenyő,, Gondouíhltz nyitva tartdsa
1 087 Budapest, Kerepe si tlt 29 I a
Az Időskoľfü Atmeneti otthona folyamatos, 24 órás ellátást biztosít az
igénybevevők ľészéľe. Az intézményben lakó személyeket 9 és 18 óra köztjtt
|átogathatjźkahozzátartozők.

Kap c s o l ątt ar t ós mós int é zm é nv e kke l, s z e rv e z e t e kkel :

. Kapcsolattaľtás az Intézmény fenntaľtőjáva|, ennek kiemelt teriiletei
. szakmai feladatellátás tervezése, végrehajtása
- szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség

o Kapcsolattartásmás szociális bentlakásos intézménnyel
- szakmai kapcsolatok fenntaľtása, szakmai információk cseréje
- új módszerek, modellek intézmények közötti ismeľtetése
- e|helyezési és áthelyezésí tigyekben kĺilcsönĺis segítségnyújtás az igénylő

számaľalegmegfelelőbbintézménykivtiasztásában

o Kapcsolattartás szo|gźtltató központokkal
- Családsegítő Kĺizponton keresztnl je|zés érkezhet az iĺtézmény felé tartós

bentlakásos szolgáltatás iránti igényekre vonatkozóan
- szakmai együttmfüodés
- kĺlzös pľogľamok megvalósítása

. Kapcso|attartás a keľĹileti a|ap -, és szakorvosi ellátással
- az e||źúást igénybe vevők teljes könĺ egészségtigyi ellátásának éľdekében

folyamatos a kapcsolattartás a hlíziorvosokkal és a szakľendelőkkel, kőrhazi
ellátás esetén akeze|o orvosokkal

Az intézmény kapcsolatot taľt egészségtigyi és szociális intézrrrényekkel, valamint
keľtileti és azon kí\Ąili alapítrányokkal, egyesületekkel, egyhazald<al és egyéb civil
szervezetekkel annak éľdekében, hogy az ellátottak számźľa minél komplexebb és
napľakész segítséget tudj anak biaosítani.

6.4.3.2. Jelzőľendszeres hdzi segí.tségnyújtlźs
folyamatos

6.4.4. LÉLEK.Pľogľam

LÉLEK-Pont
1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz.4.
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Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Cstitöľtĺik:
Péntek:

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

7. Äz ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

7.1. Az ellátottak ioqainak védelmével kapcsolatos szabáIvok

A személyes gondoskodást nyújtó szociális iĺtézményi ellátást igénybe vevő
ellátottnak joga van szociális helyzet&e, egészségi és mentális źi|apotélra tekintettel
az intézmény áItaI biztosított teljes kĺlnĺ e||átźsra, valamint egyéni sztikségletei,
speciális helyzete vagy á||apota a|apjan az egyén ellátás, szo|gáItatás
igénybevételére.

A szociális szo|gźt\tatások biztosítása során az egyen7o banásmód követelményét meg
kell tartani. Az e||átást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön jogszabályban
meghatáĺozott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

A személyes gondoskodást nffitó szociális intézméĺy az źůta|a biztosított
szolgá|tatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybevevőket megillető alkotmanyos jogok maľadéktalan és teljes kĺjrĺĺ tiszteletben
tartásźtĺa, kĹilönös figyelemme| az é|ethez, emberi méltósághoz, a testí épséghez, a
testi-lelki egészséghe z valő j ogra.

Az ellátottnak joga varl az intézmény mfüödéséve|, gazdźůkodásával kapcsolatot
lényeges adatok megismeľéséhez. Ehhez kapcsolódóaÍI az intézsnény tájékońatást
ny:ujt az ellátást igénybevevőnek az íĺtézmény mfüödési költségeinek cisszességéről,
az intézményi téľítési díj havi tlsszegéről, az egy ellátottľa jutó havi önkĺiltség
összegérő1.
Gonđoskodik a személyes adatok védelméről, és az ellátott magiĺnéletével
kapcsolatos titokvédelemĺől.
A gyermekek tigyeinek intézése során az íntézmény biztosítja a gyeľmeki jogok
védelmét és elősegíti a sziilő jogainak érvényesülését.

A Gyvt. 35. $ (1) bekezdésében és 35 $ (4)-(5) bekezdésében, a Gyeľmekek
Átmeneti otthonában biztosítja az éľdekképviseleti fórum mfüödését.
Az Érdekképviseleti Fórum a Gyermekek Atmeneti otthonában ellátásban részesĺilő
gyeľmekek érdekeinek megjelenítést, képviseletét szolgá|ja és lźńja e|. A Fórum
működésének célja, hogy a gyeľmekek érdekeit szem előtt tarMa a szĹilők / törvényes
képviselők, az Intézmény és fenntaľtó onkormrínyzat képviselői együttműködjenek.
Feladata az źi|áspontok feltrárása, vélemények és információk cseľéje a különböző
fej lesztések és törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.

A JSzSzGyK Időskoľúak Átmeneti otthona ,,Ezüstfenyő'' Gondozőhtnza|
iĺtézméĺyi jogviszonyban állók érđekeinek védelmére a hatályos szakmai rendelet
a|apjźnÉrdekképviseleti Fórumot működtet. Az Érdekképviseleti Fórum feladata az
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intézményí jogviszonyban álló panaszos (ellátott) źIrtaI sérelmezett problémfü
kivizsgálása, orvoslása, polgiíľmesteń intézkedés, valamint az iĺtézsnény ellenőrzését
ellátó hatóságoknál elj ĺáľás kezdeményezése.
Az Erdekképviseleti Fórumhoz fordulhat az intézméĺyi jogviszonyban á1ló ellátott,
hozzźttartozőja, törvényes képviselője, a jogosult jogait képviselő tarsadalmi
szervezet.

7.2. Az ellátottiogi képviselő intézménve. valamint a panaszok
kezelésének szabályai

A JSzSzGyK gondoskođik aľról, hogy az ellźtottjogi képviselő intézményének
bemutatása' neve' elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontj a az iĺtézmény
teľületén, a faliújságokon jól |áthatő helyen kifiiggesztésre keľiiljön.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység végzése soľán a JSzSzGyK biztosítja, hogy
a gyeľmek és hozzátartozői a gyeľmekjogi képviselő személyét és a vele való
kapcsolat felvételének módj át megismeľhessék.
A JSzSzGyK intézményvezetoje biztosítja, hogy a jogi képviselők az íntézmény
mfücidési teľĹiletéľe beléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az
igénybe vevőkhöz és a dolgoző|dloz kérdést lntézzenek, az el|átottjogi képviselő
részére a négyszemkci zti beszé|getés lefolý atásźtĺa alkalmas helyiséget biztosít.
Amennyiben az e||átottatbźlrmi|yen séľelem éľi panasszal élhet az íntézméĺyvezető
felé. Az intézményvezető |5 napon belül kĺjteles a panasztevót írásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eredményérő|. Amennyibenazíntéz-rlényvezeto hatĺĺriđőben
nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntaľtóhoz fordulhat jogoľvoslattal.
Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi á||apotáĺá| vagy egyéb
köľĹilményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkereséséte, az
intézményvezetó segítséget nyujt ebben, illetve éĺtesíti az ellátott tciľvényes
képviselőjét, vagy az ellátottjogi képvise|ót az ellátott jogainak gyakor|ásźůloz
sziikséges segítségnyújtás célj ából.

7.3. Adatkezelési szabályok

Azíntézmény munkatarsainak tudomásara jutott adatok és tények nyilvantartásĺíľa és
kezelésére, valamint az áIta|llk adott informérciőWa és az adatok véďeLm&e az
infoľmációs önĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabađságról szóló 201|. évi
CXII. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvĺĺntartásáĺő| sző|ő
|992. éví LXVI. törvény, az Szt., a Gyvt., az egészségýgyi és ahozzájtlkkapcsolódó
személyes adatok kezeléséľől és védelm&őI sző|ő 1997. évi XLMI. tĺirvény,
rendelkezéseit kell a|ka|mazĺĺ. A fęnti törvényekben nem szabźiyozott egyéb
kéľdésekben tevékenységiikre a Szociális Munka Etikai Kóđexe azirźnyadő.
Az intézmény, illetve munkataľsai a segítséget kérő á|tal kĺjzölt adatokat más
személyekkel - ideéľťve az adatkozlő hozzáúartozőit is -, csak a segítséget kérő
be|eegyezésével kĺizölhetik. Nem köti a titoktaÍtás,ha az ađatok közléséľe j ogszabéiy
kĺĺtelezi.
Tudományos célt szo|gźiő kĺjzlést csak oly módon ttjľténhet, hogy a k<jzlés a|apjźnaz
éľintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.
Az intézméĺy ďo|gozőja a hivatali tevékenysége során fudomásiĺľa jutott
infoľmációkat személyes céljaiľa nem használhatja fel.
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A JSzSzGyK intézményvezetóje és a szervezeti egységek vezďői, munkatarsai
kötelesek gondoskodru az illetéktelen és más személyekľe, intézményekre nem
tartoző adatok megőľzéséľől.

7.4. A személyes gondoskodást végző személyek iogainakvédelmével
kapcsolatos szabályok

A JSzSzGyK szakmai munkát végző đolgozói kĺjzfeladatot el1rátő személynek
minőstilnek. A mrrnkatĺírsak számźra a jogok gyakoľlásanak és a kĺĺtelezettségek
teljesítésének alapvetó szabáIyait a kiza|kaLmazottak jogá||ásaĺől szóló |99f. évi
)ooilIl. tĺĺrvény hatźtrozza meg. Az intézmény dolgozóit megilleti a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, embęľi méltóságuk és személyiségi
jogaik tiszteletben taľtása. A dolgozóknak joga van a megfelelő munkavégzési
körülményel<hez.

A JSzSzGyK íntézményvezetője gondoskodik az iĺtézményen beliil az embeľi és

állampolgari jogok érvényesiiléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, iĺtegtáciőját
minden eszközzęI segítő, humanizált köľnyezet kialakításaľól és miĺködtetéséről.
A dolgozóknak joguk van ismereteik szinteĺ tartásáĺa, bővítéséľe az intézményí
célkittizések szem előtt tartásźtva|, va|ałĺlint az előíľt továbbképzési kdtelezettség
hatáľidőn belüli teljesítéséľe. Képzésfü rendje az elore meghatározott továbbképzési
terv szerint töľténik.
Alapvető feladat, hogy a személyes gondoskodást végző személyek a
kcitelezettségeik mellett a jogaikľól is megfelelő tájékoztatásbarl részestiljenek.
Jogaik ismerete nélkül jogaik védelme is nehezen megvalósítható, tekintettel' arra,
hogy ismeret hianyában az esetleges jogséľtést fel sem ismernék. Az ismeretszetzés
lehetséges formái különösen:
- a jogszabályokhoz t<jrténő hozzźférés lehetővé tétele'
- vezetőí team-en tź$ékońatők meghallgatása,
- vezetőkkel való személyes megbeszélés.

A személyes gondoskođást végző személyelďmunkavállalók jogaik védelmével
kapcsolato san az intézményen belül a közvetlen feletteshez , szal<rlai vezetőhoz, vagy
az intézményvezetőhöz fordulhatnak.
A munkavállalók munkaidejét, pihenőidejét, előmenęteli és illetményľendszerét a
Kjt. szerint kell megállapítani.

8. Az intézményre vonatkoző szakmai infoľmációk' ktiltintisen a
személyes gondoskodást végző személyeknek a |étszáma és
szakképzettsége a szeÍvezeti és míÍktidési szabźůyzatban
m egh atá r ozott szerv ezeti ľen dn ek m egfelelő bo ntásba n

AJőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti felépítése:
K<izponti Szeľvezeti Egység, Család- és Gyermekjóléti Szolgá|at, Család- és
Gyermekjóléti Központ (Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok,
Szolgźlltatások), Gyermekek Atmeneti otthona (Kĺízislakások), Szociális SzolgáItatő
Kĺizpont és LELEK-Program (Házi segítségnyújtás és Szociális étkeńetés, Nappali
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E1látás (Időskoruak nappali elIátása, Szenvedélybetegek nappali ellźttása, Értelmi
fogyatókosok nappali ellźtása), Időskoruak Átmeneti otthona (Ezüstfenyő
Gonďozőház, Je|zőrenďszeres hĺázi segítségnýjtás), lÉlpr-progľam (LÉLEK-Pont,
LÉLEK-Haa' Családos Közösségi szhlas,rÉLBKszáI|źsok), Gazdasági Szervezet.
Nappali Ellátás (Időskoruak nappali ellátiĺsa, Étetmi fogyatékosok nappďi el|źúása,
Szenvedélybetegek nappali ellátása), Időskoruak Átmeneti otthona (Jelzőrendszeres
hazi segítségnyújtás), G azđasági Szęwezet.

i
i 8.1.

8.2. Család- és Gveľmekióléti Kiizpont

Az egység vezetését I fő íntézményvezetĺ| helyettes |źttjael.

8.2.1. Hatósdgi tevékenységhez kapcsolódó feladatok

A feladat ellátás szakmai létszźm itźnyszźtmai és létszámminimum
T5/I998 NM rendelet l. számű męllék]ete, a képesítési előírásokat a
melléklete határ ozza me s..

A gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás foľmáinak szakmai
Iétszźrĺ irźnyszźtmai és létszámminimum noľmáit a |5lI998 NM rendelet l. sziímú
melléklete, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes
formáiban dolgozók képesítési előírásait a2. szźmimelléklete határozzameg.

Az íntézmény a család- és gyermekjóléti szolgźitatás feladatainak vonatkozásában a
szakképesítési arány megfelel a I5lI998 NM rende|et 2. sz melléklete szerinti
kĺivetelményeknek.
A szakmai feladatokat e|Iátő munkatiĺľsak képzését a 912000. (VIII. 4.) SzCsM
renđelet a|apjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében teruezz'iik
meg. Kiemelt Íigyelmet fordítunk a képzések vatódi szfüségesség&e, azok
beépítéséľe a gyermekjóléti szolgáItatás folyamatába. A továbbképzési teľvben a
szak'lttnyő felsőfokú képzésen kívül szerepel a továbbképzés céljából szervęzett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő fog|a\kozźtsokon, szakmai
tanácskozásokon, tanulmányúton, illetve szakvizsgźn ľésztvęvők |étszáma, neve és
ideje.
A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálat munkataľsai szźlmára szupervízíőn való
ľészvétel biztosított.

A Szolgálat munkataľsai főállásban, teljes vagy részmunkaidőben látjak e| a
felađataikat.

A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgáiatengedélyezett munkataľsi létszáma:27 f(j

Család. és Gyeľmekjólétĺ Szolgálat munkatársai
l fő szakmaivezető
2l fő csa|ádsegítő
4 fő szociźtlis segítő
1 fo takaľító

noľmáit a
2. szárÍl
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A gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi személyes gondoskodás foľmáinak szakmai
Iétszźtm irźnyszźtmai és létszámminimum normáit a |511998 NM rendelet 1. számú
melléklete, a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi személyes gondoskodás egyes
formáiban dolgozók képesítési előírásait af. szárĺľű melléklete hatźrozzameg.
Az iĺtézméĺ,J a család- és gyeľmekjóléti szolgráltatás feladatainak vonatkozásźlbarl a
szakképesítési arány megfelel a I5l|998 NM rendelet f. sz melléklete szeľinti
követelményeknek.
A szakmai feladatokat ellátó munkataľsak képzését a 912000. (Vn. 4.) SzCsM
ľenđelet a|apjźn, az évęnte elkészített un. Továbbképzési terv keľetében tervezzfü
meg. Kiemelt figyelmet foľđífunk a képzések valódi szfüségességére, azok
beépítésére a gyeľmekjóléti szolgá|tatás folyamatába. A továbbképzési teľvben a
szakirźnyű felsőfoku képzésen kívül szerepel a továbbképzés céljából szervezett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai
tanźrcskoztĺsokon, tanulmányúton, illetve szakvizsgán ľésztvevők létszźtma, neve és
ideje.
A munkataľsaknak snlpewíziőn való ľészvétel biztosított.

A Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatok munkatĺĺľsai főállásban, teljes
munkaidőben látjak el a feladataikat.

A Hatósági tevékenyéghez kapcsolódó feladatok munkataľsi létszĺĺma: |4 fo

,Ą Ható sá gi tevékenységhez kapcs olĺó dĺi feladatok munkatáľs ai :

1 fő szakmaivezető
1 l fő e setmene dzser/c s aIádse gítłS l tanác s adó
2 fő szociáIis asszisztens

8.2.2. Szolglźltatdsok
A szakmai feladatokat ellatő munkataľsak képzését a 912000. (Vm. 4.) SzCsM
rendelet alapjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében tewezziik
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valódi szfüségességére, azok
beépítésére a gyermekjóléti szolgáItatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szak,ltźnyu felsőfokú képzésen kívĹil szerepel a továbbképzés céljából szewezett
tanfolyamokon, a szal<rnai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai
tanácskozásokon, tanulmanyúton, illetve szalĺĺizsgźln részťvevők Létszźtma, neve és
ideje.

A Szolgálatatások egységhez kapcsolóđó feladatok munkataľsai főállásban, teljes
vagy részmunkaidőben, valamint vásaľolt kozszolgźitatások formájában |átják eI a
feladataikat.

A Szolgáltatások munkatiĺľsi |étszźtma ?8$

8.2.2.l. SpeciúIis szolgúltatósok
- utcai,lakótelepiszociálismunka
- kapcsol attartásiügyelet, ennek keretében közvetítői eljarás
- kőrhazi szociális munka biztosítása
- gyeÍmekvédelmi je|zorendszeri készenléti szolgźiat
- jogi tájékońatźls nyújtás
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- csďádkoÍ1^L|tźLciő,családtenípia, családi dĺintéshozó konferencia

8.2.2.2. Mentdlhígíénés csoport
- 1 fii pszichológus
- 1 fő pszichológus (20 órában) _vásaľolt szolgźltatás
- 1 fő mentálhigiénés munkatĺĺrs (30 őrźhar)

1 fo fejlesztő pedagógus

8. 2. 2. 3. M enekiiltekkeUo ltalmazottakkal fo glalkouÍ cs aldds egítők
ffiraffiffiffimffitr

8.2.2.4. Népkonyha
- 1 fő szociális asszisztens
- 3 fő konyhai kisegítő

8.2.2.5. Hdtralékkezelés- 3Íő,ffi
8.2.2.6. Intenzív Csalddmegtartó Szolgtźltatás

- 2 fő családsegítő

8.2.2.7.

8.2.2.8.

8.2.2.9.

szocilÍlís munka

Csalúdfejlesztési
- 2fő

8.2.2.10. Köz(iisségÍ)hely és Mosoda
- 1 fő szociális munkás
- l fő segítő munkataĺs

8.2.2.ll. FíDo lljtÍsdgí Központ
- 5 fő szociális *unkáffiä

8.2.2.12. Kdlvdria tér InfoPont és jdtsuítér köziisségí szocíltlis program, díúkmunka
mentorólds (vlÍsdrolt szolgdkatóý

8. 2. 2. 1 3. Szomszéds ági húzÍelíigyelőí tevékenys ég

8.3.

A Gyeľmekek Atmeneti otthona munkatiíľsainak létszáma:9 fo

A Gyeľmekek Átmenetĺ otthona munkatáľsai:
1 fő szakmaivezetó
1 fő nevelő
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5 fo gyeľmekfeliigyelő (ebből 1 fő csęcsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó)
1 fió családgondozó
1 fő takarító.konyhai kisegítő

A munkataĺsaknak snlpewízion való részvétel biĺosított.

8.4. Szociátĺs Szoleáltató Kiizpont és LELEK.Proeľam

Az egység vezetését 1 fő intézményvezető helyettes látja el, aki egyben a rÉLpr-
Pľogram szakmai v ezetóje.

8.4.1. Hdzi segítségnyújtús és Szocilźlís étkeztetés

A szakmai egység munkatĺĺľsainak létszáma: 35 fő

A HániSegítségnyújtás és Szociálĺs Étkeztetés munkatáľsaĺ
Hrázi segítsé gnyúj tás :

1 fo szakmaivezető
3 fo csopoľtvezető
19 fő szociális gondozó
3 fo szociáIis segítő
1 fő gyógýornász
1 fő gyógymasszőr
1 fő gyógymasszőľ - gépkocsivezető
1 fó fodľász
1 fő pedikťľös
3 fĺi adminisztrátor

Szociális étkeztetés:
1 fő adminisztrźúor

8.4.2. Nappali ElllÍtds

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:3I fő

A Nappali Ellátás munkatáľsai
1 fii szakmaivezető
7 fő klub koorđinátor
7 fí3takaútő
13 fő szociális gondozó
1 fó terápiás munkatars
2 fő terźlpiěls segítő

8.4.3. Időskorúak Átmeneti otthona

A szakmai egység munkatársainak létszríma:2I fő

Az ldőskoľr'ĺak Átmeneti otthona munkatársai
.l ),Ezüstfenyő,, Gondozőhźa:
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1 fő szakmaivezető
I fő vezetó ápoló
1 fo szociális munkatars
11,5 fő ápoló gondozó
2 fő takaÍítő
l fő mosónő

J elzőr eĺdszer es hźni s e gíts é gnffi tás :

3 fő szociális gondozó
0,5 fő muszerész - gépkocsivezető

8.4.4. LIłLEK-Program

A szakmai egység munkataľsainak létsziĺma: II fo

A LÉLEK.Progľam munkatársai
l fo módszeľtani munkatars
1 fő LÉLEK-Pont szociális munkatĺĺľs
1 fó LÉLEK -Ház szociális munkatĺĺrs
0,5 fő CsKSz szociális munkatars (20 őra)
0,5 fő addiktológiai konzultanc (20 őra)
5 fő LELEK-Hazmunkataľs (poľta)
l fő szociális asszisztens
1 fő takaľító

A LÉLEK- Pľogram szakmai progĺamja jelen szakmai program |. szźtmt mellékletét
képezi.

9. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása

9.1. Család- és Gyeľmekió|éti Szo|eálat

A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálat szakmai munkájanak zavartalanműkĺidéséhez a
1081 Budapest Népszínhaz u. 22. szźtm alatt lévő taľsashźn ťo|dszintjének kettő
éptiletrészében biaosít helyisé geket a fenntaľtó.
Az intézmény targyi feltételei megfelelnek Il2000 (I.7) SZCSM a személyes
gondoskodást nyujtó szocialis intézmények szakmai feladatairól és mfüödésiik
feltételeiľől rendeletben foglaltaknak.
Áltďano s tár gyi feltételek:

tĺimegközlekedésieszközze|könnyenmegközelíthetł3aziĺtézméĺy
adott a központ akadálymentes megköze|ítése
az intézmény bíltoruata, beľendezési, felszerelési táľgyai megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgásá||apotanak.

Az első épületrész tészben akadálymentes, mobil rámpa segítségével. Az
épĺiletľészben talá|hatő információs fogadóhelyiség és vźrakoző helyiség,
tigyfélfogadótanácsadó helyiségek (munkaszobfü), csoportfoglalkozásta alkalmas
nagýerem, valamint szociális helyiségek.
A munkaszobák kommunikációs technikai eszközökkel felszereltek: számítőgép,
internetelérés, fénymásoló, szkenner, fax segíti a dolgozók munkáját. 
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A második épületrészben találhatók: infoľmációs fogadóhelyiség, vźrakozó helyiség,
dolgozószobfü' ügyfélfogadó-tanácsadó helyiségek (interjúszobák), valamint szociális
helyiségek.
A munkaszobék kommunikációs technikai eszkozökkel felszereltek: szánitőgép,
inteľnet, fénymásoló, fax segíti a dolgozók munkáját.

A kollégĺák szźmára a |5lt998. (IV.30.) 7. $ c) bekezđése szerinti személyes
bizonságot szolgál'ő eszkoz: mobiltelefon biztosított.

9.2. Család.és GyeľmekiólétÍ Köznont

9.2. 1. Hatósúgi tevékenységhez kapcsolódó feladatok

A Család- és Gyermekjóléti Központ a keriilet orczy negyedébenta|áIhatő.2000-ben
költözött jelenlegi helyére. Azíntézmény egy kétszintes, udvarral is rendelkező épu|et
második emeletén helyezkedik el. Itt talá|hatőak a Család- és Gyeľmekjóléti Központ
egységvezetőjének, a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakmai
vezetőjének és az esetmenedzserlcsa|ádsegítő/családgondozó kollégák trodái. Az
ügyfélfogadás célj ából 2 interj úszoba került kialakításľa.
Ki'ilön biztosított a dolgozók, iI|. az ügyfelek részéte mellékhelyiség.
A Család- és Gyeľmekjóléti Kĺĺzponthoztartozik az udvaľon ta|á|hatő gyeľmekklub és
kettő fogadó szoba is. A klubhelyiség a csoportos foglalkozásokhoz,
gyeľmekpľogramokhoz, kisebb rendezvények szewezéséhez, a ffisř
kapcsolattaľtási ügyelethez biztosít helyet. Az udvaľon található fogadó szobfüat
elsősorban a jogász, a fejlesztőpedagógus, mediátorok valamint a pszichológus
hasznźija, itt fogadjak felváltva, e|őre egyeńetet időpontbaÍI az egyéni foglalkozásra
éľkezőket. A klubhelyiség és a mellette talá|hatő egyéni terápiás szoba
akadálymentesen me gközelÍthető.
A központi éptilet ftildszintjén a Gazdasági Szervezet munkatarsai végzik
tevékenységfüet, valamint itt található a szociális asszisztensek irodája is.
Az á|ta|źnos rak<tározási célok mellett iratmegorzésre, archivźiźsra szo|gźi az épu|et
pince helyisége.
A Család- és Gyeľmekjóléti Ktizpont minden munkatarsa rendelkezik saját asna||a|,
számítőgéppel, továbbá minden szobában van 2 db telefon is. A dolgozők részére
intemet hozzéĺférés, fax, központi nyomtató és fenymásoló, i11. a munkavégzéshez
szfüséges egyéb targyi feltételek (toll, mappą jegyzettömb, gémkapocs stb.)
biztosítottak.
A kollégfü száĺrlára a 1511998. (IV.30.) 7. $ c) bekezdése szerinti személyes
biztonságot szolgáló eszkoz: mobiltelefon biztosított.
Az írodák 1 szoba kivételével légkondicionáltak.
A munkavállalók szźĺntra a munkavé gzéshez szfüséges tárgyi feltételek megfelelően
biztosítottak.

9.2.2. Szolgdltatdsok

A JSzSzGyK meneküItlo|talmazott ĺigyfeleinek ügyfélfogadása a 1084 Budapest,
Déri Miksa u. 3. sz. alatti épület ftjldszinti helyiségében történik.
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9.3.

A JSzSzGyK áIta| mfüĺjdtetett Népkonyha 1081 Budapest Magdolna u. 43. szálm
alatti helyisége megfe|e\ az 112000 (I.7) SzCsM a személyes gondoskodást nyujtó
szociális intézrnények szakmai feladataiľól és mfüödéstik feltételeiről rendeletben
foglaltaknak.
Altaliĺnos tar gyi feltételek:

tömegközlekedési ęszkozze| kĺinnyen megközelíth ető az intézĺnény
adott a központ akadálymentes megkĺizelítése
az íntéznény butorzata, berendezési, felszerelési tźrgyai megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgásźiIapotanak.

A Népkonyha ľészben akadálymentesített, vźrakoző helyiséggel, tála\ő és
kiadóhelyiséggel, adminisztľációs helyiséggel és szociális helyiségekkel rendelkezik.
A Népkonyha rendelkezík az étkeztetés jogszabá|yban foglalt HACCP előírásainak
megfelelő tat gyi eszközökkel.
Az éte| helyben fogyasztása esetén lehetőség van a szolgáItatást igénybe vevők
szźlmźnak megfelelően

kézmosási lehetőségľe,
nemenként elkiil önített i llemhely hasznáIatźtt a,

az evőeszk<jz és étkészlet biztosított.

családsegítők

Azlntenziv Családmegtaľtĺí Szolgáltatás, a Lakosságitájékoztatás és tanácsadás,
a Családfejlesztési szo|gá|tatźls munkataľsai a 1086 Budapest, Dobozi u. 23.
iľodahelyiségében kerĹiltek elhelyezésre.

A Kiiz(iisségĺ)hely és Mosoda munkatĺáľsai a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13. alatt
kialakított közösségi térben és iľodában fogadjak ügyfeleiket.

A FiDo Ifjúsági Kiizpont munkatarsai a 1089 Budapest, FiDo téľen (hĺsz: 35388),
valamint az ott lévő közcisségi térben és kialakított iľodakban végzik
felađatellátásukat.

A Gyeľmekek Átmeneti otthona egy tfusashźn első emeletén 2|1 négyzetméter
alapterületen mfüödik.

Hálószobák:
Az e||átott gyeľmekek elhelyezésére 4 db hálóhelyiség szo|gá|, a há|őszobakban 12
gyeľmek helyezhető e| - a hálóhelyiségek fiilĺltt 4 dbbeépített állógaléńa van' melyek
tanulószobaként funkcionálnak. (Kivéte| ez a|őI az |. számu ga|éna; mely az irattar és
ral<tát funkciót Iźtja e| Az idószakosan feleslegessé vált holmik, továbbá az archivá|t
iratanyag tźlro|źsźlra _ elkiilĺinítve _ itt és további játékok a dolgozói ĺjltözőben
beépített szekrényben van lehetőség)
A testvéľeket kéréstikľe közös helyiségekben he|yezzfü el - egy háIőszobában 3
gyeľmek elhelyezésére van lehetőség.
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A pihenéshez ágyak- a szeméIyes ľuhanemfü, tárgyak elhelyezésére egyénileg
mindenki szttmźra biztosítottak a ruhásszekrények az źęyak mellett éjjeli szekľények,
továbbáz-z đb falipolc áll rendelkezéstikĺe minden ágy felett.

Kazos helyiségek:
A gondozott gyermekek számaľa biaosított egy közös nappa|ĺljátszószoba, két
fiirdőszoba; az egyik fiirdőkáddal (a kisebbeknek) a másik pedig zllharlyzőva| (a

nagyobbaknak) felszerelve.
Az ellátott gyeľmekek szźtmttra összesen 3 db WC á11 rendelkezésre _ nemek szerint
megosztva
Fertóző betegség esetén, célnak megfelelően rendelkeztink egy betegszobával is,
melyben _ amennyiben iiľes _ az otthon pszichológusa taľt heti egy alkalommď egyéni
foglalkozásokat.

A gyeľmekek szabadidejének hasmos eltĺjltésére ľendelkezéstinkre áll a nappali szoba,
mely technikai eszközĺikkel _ tę|eviziő kábeltelevíziós adással, videomagnóval, DVD
|ejźiszőva|' magnóval, könyvekkel és a korosztályoknak megfelelő játékokkal van
felszeľelve . Az eLlatott gyermekek részéte itt van felállítva 2 db komp|ett szźnrńtőgép _
inteľneteléréssel.

Konyha eb é dlő, mos ókonyha :

A melegítő konyhában rendelkezéstikre áLI egy gźztllzhe|y, mosogatőgép,
mikľohullámú melegítő, és két hűtőszekrény _ ebből a kisebb méretĺĺ a dolgozóké.
A gondozott gyermekek szźmźtra biztosítottak az ĺjnálló lakótereken túl a közĺjs
étkezőhelyiség is. Külön mosókonyhiánk van mosó_ és szźttítőgépekkel felszeľelve.
A frités a konyhában ta|á|hatő gźvkazźnrlal, a melegvíz eLlátás a mosókonyhában
taláIhatőgźni,nemuvízme|egítővelvanbiztosítva.
A fenti helyiségek a mindennapi életvitelhez szfüséges bútorokkal vannak e||áNa,
asztalok, székek, fotel, kanapé stb.

Iroda, dolgozók:
A nappaliból nyílik az iroda, ahol ľenđelkezésiinkľe á1l a munkatĺíĺsak szĺĺmźľa;3 đb
számítőgép - intemet-hozzáfétéssel, telefoďfax készülék, 1 db színes nyomtató, ldb
fekete nyomtató/máso1ó/szkenner, digitális archiválásra 1 db ktilső merevlemez,
továbbá az itatok és a dokumentációk táĺolásźra alkalmas nyitott és ajtóval szeľelt
polcľendszer.
A dolgozók részére egy o|toző és személyzeti,WC helyiség biztosított.

g.4. SzociáIis Szoleáltató Központ és LÉLEK.Pľoeľam
9.4.1. Házi seeítséenvúitás és Szociális étkeztetés

Hdzi segítségnyújtús
A telephelyen az alapvető mfüödéshez sztikséges k<lzösségi helyiségek és egyéb
targyi feltételek biztosítottak.

SzocilÍlis ětkeztetés
A szociális étkeztetés telephelyei:

Naprafor gó Idő s ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u. 34.
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Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. Jĺĺnos Pźipápat& |7.

Víg otthon ldősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

iszikek Idősek Klubja
1082 tsudapest,.Baľoss u. 1U9.

Reménysugár Idős ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Ertelmi Fo głatékos ok Napkazi otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 1 l.

Máty á s - Kl ub _ s z e nv e dé lyb e t e ge k napp al i e l l át ós a
1084 Budapest, Mátyás tér |2.

A telephelyęken a mfüödéshez szfüséges alapvető targyi feltételek biztosítottak.

9.4.2. Nappali Ellátás

9.4.2.I. Időskorúak nappali elldtdsa

Napľ afor gó ldős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen Idősek Klubja
1081 Budapest, II. Jrĺnos Pá|pápatér 17.

ľíg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

Őszikék Idősek Klubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugár ldős ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Az Idősek Klubjaiban az a|apvető működéshez sziikséges közösségi helyiségek és
egyéb tárgyí feltételek biztosítottak. A klubok beľendezési tźlrgyaí a célszenĺség, a
kényelem és az egész napos hasznźihatóság követelményeinek megfelelnek

9.4.2.2. Szenvedélybetegeknappalíellútása

Mĺźý á s - Kl ub _ s z env e d é ly b e t e ge k n app al i e l I át ás a
1084 Budapest, Mátyás tér |2.

A 70 négyzetméter alapterületĺi klub egyetlen kĺizösségi egyiittlétre szolgáló
helyiséggel rendelkezík (ez tĺjbbfunkciós, magában foglalja a nappalit, az étkezőt, a
fog|a|koztatót és a szemé|yes beszélgetésekĺe szo|gá|ő irodát is, ami a gaLéńźn
ta|á|hatő).
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A telephelyen a működéshez szfüséges legalapvetőbb targyi feltételek biĺosítottak.

9.4.2.3. Ertetmifogłatékosok nappalí ellútúsa
Az inténnéľry teljesen akadálymentes, kettő foglalkoztató helyiséggel (teljes
felszeľeléssel, ami biztosítja a csopoľtos és egyéni foglalkozásokat) egy
pihenőszobával (kanapéval felszeľelt, amely az eIlétoĺtak pihenését biztosítja, egyéni
csopoľtos foglalkozások helyszíne, DVD, videó, TV nézési lehetőséggel) rendelkezik.
Az ebéđ|ő az étkezés' valamint az egyéni illetve csoportos foglalkozások és a
renđezvények helyszíne.
A fiiľdőszoba mosógéppel felszerelt,(amivel biztosítjlk az ellátottaknak szfüség
esetén a mosást) fiirdési lehetőségként nlharryzó áll rendelkezésre. Egy szeméIyzetĺ
mellékhelyiség és két ellátotti mellékhelyiség (melyből az egyik akadálymentes)
taláIhatő az intézményb en.
A folyosón kettő cipőszekľény és kettő tiltözőszekrény segíti az ellátottak
komfoľtéľzetét. A mindennapi tornához medicin labdĺĺk illetve szobakerékpár á||

rendelkezéstinkĺe' A zenés foglalkozáshoz kiilönféle hangszerek segítik a munkát. Az
uđvaron, haaz időjaľás engedi foglalkozásokat, rendenényekettartanak aze|Iźtottak
részére.
Az adminisztľációs tevékenység kĺizponti helye az eÍTe a cé|ra kialakított
iľodahelyiség.

g.4.3. Időskoľúak Átmeneti otthona

Az Ezüstfenyő Gondozőház nyugodt, csendes kĺirnyezetben helyezkedik el,
t<imegkĺizlekedéssel és személygépjárművel kĺlnnyen megközelíthető. Az intézmény
kettő ftjldszintes épületből á||, melyekben 2.3 ágyas otthonosan beľendezett
lakószobfüban tĺiľténik a lakók elhelyezése. Az intézmény 2lféróhe11ye1 rendelkezik.
Az épületeket pihenőkert veszi körĺil, mely lehetőséget aď sétźra, pihenésľe,
kikapcso1óđásľa.

Az éIe|mezéstaz,,A'' épületben a JEB által műkcidtętett főzőkonyhabiztosítja.
A ,,B''éptiletben taláLhatő a mosoda, melyben nagykapacitású mosógépek és ipari
jellegű szárítőgép állnak rendelkezésre.
A dolgozók munka- ill. szociális helyiségei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A
gondozók részére kettő nővérszoba biztosított, aho| az orvosi rendelés is töľténik heti
rendszerességgel. Foglalkoztatásta' mentálhigiénés ellátásra a ktjzösségi terek, a kert,
ill. a lakószobźk szolgálnak. Foglalkoztatáshoz a TV, DVD lejátsző, CD Iejźttsző
mellett az egyéb taryyí eszk<iztjket folyamatosan biztosítja az intézmény.
Számítógépek ľendelkezésre állnak, mobil internet hozzáférés van.
A britorzat tekintetében folyamatosak a cserék, a bútorok az idos személyek részére
alkalmasak, kényelmesek, ezá|tal a megfelelő belső koľnyezęt is biztosított.
Taľolásľa a tęlken elhelyezkedő kettő darab garázs helyisége szolgál.
A gondozőhén családias, nyugođt légkört, és színvonalas ellátást biztosít a
rendelkezésre álló feltételek mellett. A lakók sok időt tĺjltenek a pihenésre, szabadidő
elt<lltésére alkalmas kertben, szívesen sétálgatnak, beszélgetnek, és vesznek részt a
szabadban szerv ezętt programokon.

Vĺíradi Gizel|a
intézménvvezető
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ZAJ(O REI\DELKEZES

A szakmai pľogramot az intézmény vezetoje ál|itja össze és a Józsęfuaĺosi
onkormanyzat Képviselő-testĹilete hagyja jővá.
A Szakmai Progľam ĺaprakész állapotban :.artásátő| az intézmény vezetóje
gondoskodik.

A Józsefuríľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a
fenntaľtó Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testĹilete a ...... számú hatźrozatźxalelfogadta,2016. szeptembeľ l5. napi hatáIlyaI,

Budapest, 201 6. szeptember

dr. Kocsis Máté
polgiĺrmester
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3. számú mellék]et
okirat száma: M''... / 2016'

Módosító okirat

A|őzsefváľosi Szociálĺs Szotgáltató és GyeľmekióIéti Központzols.jrĺIius 22,napiánkiadott a
Budapest |őzsefuárosi onkormányzat Képviselő testüIete AIB3/2}Ĺ5. (VI.25.) okirat számú
alapító okiľatát az á||amháztaľtásról szó|ó Z}L1' évi CXCV. törvény B/A. $-a atapián - a Buda-
pest |ózsefvárosi onkoľmányzat Képviselő.testü|et ...../20L6. (Ix.0B.) számri határozatára fi-
gyelemmel - a következők szerint módosítom:

L. Aza|apító okirat 5.1. pontiában foglalt szöveg helyébe a következő szöveg lép:

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjéta Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuárosi onkormányzatKépvise-
lő-testü]ete nevezi ki határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra, menťi fel vagy megbízását visszavonja
a közalkalmazottak jogállásáróll szőlő L992' évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ága-
zatban történő végrehajtásárő| sző|ó 257 /2000, (XII.Z6') Korm. ľendelet szerint, az egyéb munkálta-
tói jogokat a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 207L. évi CL)üXIX. törvény a1. 5 (7) be-
kezdése, 67. s (1) bekezdés gJ pontja alapján a Polgármester gyakorolja.
A kö lts é gvetés i s z erv gazdaság1 v ezetőj ének m e gb íz ásĺ ren d j e :

A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezés e, vagy megbízása, felmentése , vaw a megbĹ
zás visszavonása, díjazásának megáIlapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A gazdaságivezető
felett az egyéb munkáltatói jogokat a |őzsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ
vezetője gyakoľolja.

JeIen módosító okiratot a törzskonyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni'

Budapest 2016.

P.H.

dľ. Kocsis Máté
polgármester
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4. számű me]léklet
okirat száma: A....''.' / 201-6.

Alapító okirat
mó do sításokkal egységes szerkezetb e foglalva

Az áIlamháztartásről szóló 20ĹL. évi cxCV. töľvény B/A. S-a atapián a |ónsefuárosi SzociáIis
Szolgáltató és GyermekióIéti Kiizpont alapító okiratát a következők szeľint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

L.7. A költségvetési szerv

7.L'7. megnevezése: |ózsefuárosi Szociálĺs Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
7.1.2. rövidített neve: |SzSzGyK

L'2. A költségvetési szerv

7'2,1'. székhelye : 1 0 B 1 Bu dap est N épszínház utca 22.
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.2.2. helvei

telepheIv megnevezése telephely címe

I
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ - Család- és Gyermekjólé-
ti Központ

1089 Budapest, Kőľis utca 35.

z
|őzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľ-
mekjóléti Központ - Gyermekek Átmeneti
Otthona

10BB Budapest, Szentkirályi utca 15.I. em.

3 10B6 Budapest, Magdolna utca 43. földszint 3.

4 1086 Budapest Magdolna utca 43. fĺildszint
XIV.

5 10B9 Budapest, Sárkányutca 14. földszint 1.

6 10B3 Budapest, IlIés utca 18. fĺjldszĺnt 8.

7 1 086 Budapest' Karácsony Sándor utca 2f .1.22.

B 1089 Budapest, Kőris utca4/a.L.9.

9 JSzSzGyK-Házi segítségnyujtás és SzociáIis
étkeztetés

1089 Budapest Orczy (ft47.

10 Ezüstfenvő Gondozőház 1087 Budapest, Kerepesiift29 /a.

77 Ciklámen Idősek Klubia 1081 Budapest' II. Iános Pál pápatér 77.
12 Vís Otthon Idősek Klubia 10B4 Budapest, Víe utca 18.

13 Őszikék Idősek Klubia 1082 Budapest, Baross utca 109.

74 Reménvsusáľ Idősek Klubia 10B4 Budapest, Mátvás tér 4.

15 Napraforgó Idősek Klubia 1089 Budapest, Delei utca 34.

L6 Mátvás KIub 1084 Budapest, Mátyás téľ 12.

L7 Ertelmi Fosyatékosok Napkĺjzi Otthona 10B2 Budapest, Kisstáció utca 11.

1B 1084 Budapest, Déri Milisa utca 3. földszint 4.

79 1086 Budapest, Koszoľú utca 4-6.
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20 10B6 BudapesĹ Szerdahelvi utca 5.

z7 1086 Budapest Bauer Sándor utca 9-11' fĺĺld-
szint 1.

22 10B4 Budapest, Iózsef utca57. föIdszint 2.

23 1-084 Budapest |ózsef utca 59. földszint 4.

z4 1081 Budapest, Vay Áaĺm utca 4.7,22.
25 10B1 Budapest, Vay Áaam utca 6. föIdszint 9.

26 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 26.7.27.
27 10B9 Budapest, Kőris utca4/A. földszint 1.

28 10B9 Budapest, Kőris utca 11. földszint 13.

29 1-082 Budapest, Kisfaludv utca 1.0-12.7.78.
30 1086 Budapest, Lujza utca 34. félemelet 16.

31 1086 Budapest Dobozi utca 17.1.20.

32 1-0B9 Budapest, Dugonics utca 14. félemeletl.
33 1089 Budapest, Dugonics utca 76.1.17.
34 10B9 Budapest, Kálvária utca 10/B.1.1B.
35 10B9 Budapest, Kálvária utca 26. földszint 9.

36 1086 Budapest, Maedolna utca 72.foldszint2.
37 1.0B6 Budapest' Magdolna utca 41. földszint 4.

3B 10B3 Budapest, Tömő utca23/B. földszint 6.

39 1083 Budapest, Tömő utca 56. földszint 19'
40 10B3 Budapest, Tömő utca 60. földszint 14.

4I 1081 Budapest II. János Pál pápatér 4.

42 1083 Budapest, Losonci tér 1.

43 1084 Budapest' Német utca 14.

44 1089 Budapest Vaida Péter utca 25-37,

45 1086 Budapest Bauer Sándor utca 6-8.

46 1085 Budapest, Somogvi Béla utca 9-15.

47 1084 Budapest Tolnai Laios utca 11-15.

4B 1086 Budapest Dankó utca 16' fĺjldszint

49 1086 Budapest Dobozi utca 23. frildszint

50 1086 Budapest Szerdahelyi utca 73.fszt.

2. Aköltségvetési szeľv
alapÍüísával és megszűnésével összefliggő rendelkezések

š.

2.7. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. május 01'
2.2. A kö szerv d 'ési szervének

megnevezése székhelye
1 }ózsefuárosi Családsegítő SzoleáIat 1 0B 1 Budapest Népszínház utca 22.

2 |ózsefuáľosi Gyeľmekjóléti SzolgáIat Gyeľ-
mekekÁtmeneti otthona

10B9 Budapest, Kőris utca 35.
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3 Józsefuárosi Szociális Intézmények Gazdasá-
gi Hivatala

10B9 Budapest Kőris utca 35'

4 ő szir őzsa Gondozó Szolsálat 10B9 Budapest, 0rczv út 41'.

5 Iózsefuárosi Intézménvműködtető Kcjzpont 1082 Budapest, Baross utca 84.

3. A költségvetési szeľv irányítása, felügyelete

3.1. AköItségvetési szeľvirányító szervének
3'1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľület |őzsefuárosi onkormányzat Képviselő-

testülete

3.I,2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3.2' A kĺiltségvetési szerv fenntartójának

3'2.7. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerÍiletJőzsefuárosi onkormányzat
3'2.2. szé|<helye: 1082 Budapest Baľoss utca 63-67.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.I. A költségvetési szerv közfeladata:

Józsefuáros közigazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20L7. évi CDfiXIX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. s (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szeľint koteles gondoskodni a szociális alapellá.
tásról.

A szociális igazgatásrőI és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény [a továbbiakban: Szt)
B6. s (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgáltatások-
ktilönös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés dJ pontja alapján a személyes gondoskodást
nyujtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást lát el, továbbá az Szt 65. s (1)
bekezdésében meghatározott. je|zőrendszeľes házi segítségnyújtást önként vállalt feladatként biz-
tosítja.

A gyermekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997, évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt) 94. s (3) bekezdés dJ pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat lát el, valamint önként vállalt feladatként krízislakásokat működtet.

Józsefuáros közigazgatási terüIetén kívüI

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének a I43/2OL2.
(IV.19.) számlihatározata alapján hatáľozott időre Z0I2' május 01. napjától2017. április 30. nap-
jáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület on-
kormányzat kozigazgatási területe, személyes gondoskodás keretéb e tartoző gyermekjóléti alap-
ellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekin-
tetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a362/2072,
(x'18.) számli határozata alapján határozott időre 2012' november 01. napjátó| 2077. október 31.
napjáig megkotött ellátási szerződés szerint a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros onkor-
mányzat kozigazgatási terüIete, személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellá- i
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tás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekinte-
tében, valamint a szabad férőhelyek terhéľe további VI. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testületének a 99/2074.
[V.14.) számú határozata alapján határozat|an időre 2OI4'június 01. napjától megkötött ellátási
szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzatközigazgatásĺ területe, személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozás a - azon
belül gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére
további II. kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. keriilet lőzsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 3Og/2006.
(vI.29') számú határozata alapján határozatlan időre 2006.január 01. napjától megkötött ellátási
szerződés szerint a Budapest Főváros II. kerületi onkormányzatközigazgatási területe, személyes
gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás _ azon belül fogyatékos illetve
autista személyek nappali ellátása biztosítása 1 férőhely tekintetében.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet |őzsefuárosi onkormányzat Képviselő-testüIetének 373/2oII.
0x'15.J számú határozata, valamint a386/2OI3' [x.16.) számú határozata alapján határozatlan
időre 207I. o}ctóber 01. napjátó| z fő,2074, janlár 01. napjátóI további 1 fő tekintetében megkö-
tott ellátási szerződés szerint a Budapest Főváľos IX. kert.ilet Ferencvárosi ÖnkormányzatŔoz-
igazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartoző szocĺális alapellátás, nappali ellátás -
azon belül fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása'

A VIII. kerület területén taláIható köznevelési intézmények funkcionáIis feladatainak ellátása,
az étkeztetés biztosítása állami és önkormányzati fenntartású intézményekben. Az óvodák ese.
tében, mint önkormányzati fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok ellátása.
o nkormányzati fenntartású intézmények:
o Napraforgó Egyesített ovoda
o Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Viľág Tagóvodája
e Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája
. Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodája
r Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája
o Napraforgó Egyesítet óvoda Napsugár Tagóvodája
o Napľafoľgó Eg5lesített ovoda Piýpang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesítet óvoda Szivárvány Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda TÁ.TI-KA Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás kozcjtti munkamegosztás rendjét együttműködési megállapo-
dás szabá|yozza.

Államĺ fenntartású intézmények:

o Deák DiákÁltalános Iskola
o Losonci ľéri Általános Iskola
o Budapest VIII' KerüIeti Németh Lász|ő Általános Iskola
o Molnár Ferenc Magyar.Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
o Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
o Lakatos Menyhért ÁItalános Iskola és Gimnázium
o |őzsefuárosi Egységes Gyóg1pedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Az á||ami intézményfenntartó központ áItal fenntartott nevelési-olĺtatási intézmények közétkezte-
tésének biztosítása az alábbi intézményre vonatkozóan:
o Raoul Wallenberg Szakközépiskola és SzakiskoIa
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4.z, A köItségvetési szerv főtevéken é n e k á l l a m h áztar tási sz aká eazati b e s o r o l as a :

szakásazatszáma szakáEazat m e gn eve z es e

L 889900 M.n.s. egvéb szociális ellátás bentlakás néIküI

4.3. A köItségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Szociális igazgatásról és szociáIis ellátásokról szóló L993. évi III. törvény, valarnint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi XXX. tĺirvényben megha-
tározott' alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit biztosítja'

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

- Szenvedélybeteget fogyatékos személyeknappali ellátásánakbiztosítása.

- Hajlékralan szeméIyek ľészére lakhatás segítése.

- Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, és eľ-
kölcsi fejlődésénet jóléténet a családban történő nevelésének elősegÍtését, a veszélyezte-
tettség megszüntetését, a ryermekek családjából történő kiemelésének megelőzését.
Gyermekj óIéti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti ellátása.

- Aháztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvéte]lel és az adósságkeze-
léssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

- Az intézmény feładata a közfeladatot ellátó köznevelési intézmények szakmai feladatellátá-
sához szükséges eszkozök beszerzése, aközétkeztetés ellátásą a pénztigyi-számviteli- gaz-
dálkodási-tervezési feladatok ellátása.

- Az alábbi VIII. keľüIet terÍ'iletén talá|ható ĺinkoľmánvzati fenntartású köznevelési intézmé-
k esetében étkeztetés biztosításaes

Napraforgó Egyesített ovoda 1084 Budapest Tolnai Lajos utca 7-9.

Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág
Tasóvodáia

1082 Budapest Baross utca 111/b.

Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz
Tasóvodáia

1083 Budapest Baross utca 93.

Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső
Taeóvodáia

10B9 Budapest, Bláthy Ottó utca 35.

Napraforgó Egyesített ivoda Várunk Rád
Tasóvodáia

1086 Budapest, Csobánc utca 5.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tag-
óvodáia

1086 Budapest Dankó utca 31

Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tag-
óvodáia

1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág
Tasóvodáia

1081 Budapest Kun utca 3.

Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota
Taeóvodáia

10B5 Budapest Somogyi Béla utca 9-15.

Napraforgó Esvesített óvoda ľÁ-ľl-xA ľas- 10BB Budaoest. Rákóczi út 15.
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Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Tag-
óvodáia

1.0B7 Budapest, Százados út 14'

Napraforgó Egyesített óvoda Szĺvárvány
Tagóvodája

1-083 Budapest, Szigony utca 18.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget
Tagóvodáĺa

1083 Budapest, Tömő utca 3B/A.

Napľaforgó Egyesített ivoda Százszorszép
Tagóvodáia

1 0B 6 Budap est, Szíiz utca 2,

Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvo-
dája

10B9 Budapest Vajda Péter utca 37.

4.4. A koltségvetési szerv alaptevékenységének kormánvzati funkció szerinti meďelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati fu nkció megnevezése

T
013360 Más szerv r észére végzettpénzügyi-gazdálkodási, üzemelte-

tési, egyéb szolgáltatások
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalko ztatás
3 0412.32 Start. munka program - Téli közfoglalkoztatás
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás
5 041236 országos közfoglalkoztatási pro gram

6 096015 Gyermekétkeztetés közneve|ési intézménvben
7 096025 Munkahelyi étkeztetés kĺjznevelési intézménvben
B TOLT42 Szenvedélybetegek nappali ellátása
9 I0!227 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
10 L02025 Időskorúak átmeneti ellátása
17 1,02026 Demens betegek átmeneti ellátása
T2 102037 Idősek nappali ellátása

13 I02032 Demens betegek nappali ellátása

74 704012 Gyermekek átmeneti ellátása
15 I04037 I ntézményen kívüli syermekétkeztetés
L6 L04042 Család és gyermekjóléti szoleáltatások
77 L04043 Család és gyermekióléti központ

1B
104060 A gyermeke\, fiatalok és családok életminőségét javító

pľogramok

79 106010 Lakóingatlan szociális célú béľbeadása, üzemeltetése
20 707057 Szociális étkeztetés

2L 707052 Házi segítségnyuitás
22 7070s3 I e|zőr endszeres házi segítséenyúitás
23 707070 Menekültek, befogadottak oltalmazottak ideiglenes ellátása

és támogatása

4.5. A költségvetési szerv ĺlletékessége, működési területe:
B u dap est Főváros VI I I. kerüle t | őzs etv áro si o nko rm ányzat kt:zigazgatásĺ terül ete.

,i,

i-' ,, ./

A 
^a/ĺ .,l .1

' | .',rU

To



5. A ktiltségvetési szeľv szervezete és míÍködése

5.1' A köItségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefvárosi onkormányzat
Képviselő-tesťtilete nevezi ki határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra, menti fel vagy megbízá-
sát visszavonja a közalkalmazottak jogáIlásáról szőlrő L992' évi )fiXIII. tĺirvény, valamint a köz-
alkalmazottak jogáIlásárő| sző|ő 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamĺnt a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi ágazatban töľténő végrehajtásárő| szől'ő z57/2000, (X||.z6.) Koľm.
rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi onkormányzatairő| sző|ő
2071. évĺ CL}OfiIX. törvény 41. s (7] bekezdése, 67. s (1) bekezdés g) pontja alapján a Polgár-
mester gyakorolja.

A kö lts é gvetés i sz eľv gazdasági vezető j én ek me gb ízási ren d j e :

A költségvetési szerv gazdaságí vezetőjének kinevezése, vaw megbízása, felmentése, vagy a
megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A, gaz-
dasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a }ózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekj óléti Közp o nt v ezetője gyako rolj a.

6, Zárő ľendelkezés

Jelen alapító okiratot z0L5' augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. november 20. napján ke|t, 42L/z013. (XI.20.) okiratszámú alapító okiľatot visszavonom.

Budapest 2016.

Az á||ambáztartásróI szóló törvény végrehajtásáról szőIő 368/201l. (xII. 31.) Korm. rendelet
5. s (4) bekezdése alapján a Magyaľ Államkincstáľ nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módo.
sításokkal eg5rséges szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okiratnak aJőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ z0L6, napján kelt,

módosító okirattal
;äö;ä il ä;;í.á,; ;;;;ili äTl1ľľ]f:lmazandó 

M ..,.' / 2016. oki rasz ámú

Budapest 20L6.

Ĺ , '',,,,

Ł@

5,2. A költsésvetési szervnél alkalmazásban álló személvek iowiszon
foslalkoztatási iowiszonv i o wiszo nW szabá|v oző i o gszabálv

1

közalkalmazotti j o gviszony 799f' évl XxxII. törvény, valamint a kozalkalmazottak jog-
állásáról sző\ő 7992. évi )fiXIII. töľvénynek a szociális, Va-
lamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban törté-
nő végrehajtásáról sző|ő 257 /2000' (x||.26.J Korm. ľendelet
szerint

z mepbízási iowiszonv Poleári törvénvkönwről szóló 2013. évi V. törvény

3 munkaviszonv a munka törvénvkönvvérő|sző]lő 2012. évi I. törvénv

Magyar Államkincstáľ
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