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Józsefuárosi Szociális Szolg:ĺltató és Gyeľmekj óléti Központ'
JoGÁLLÁsA, AZoNosÍľó a.oÁľal, HATÁsKÔRE, ILLETBxnssÉcB

AZ INTÉZI\4ENr RovIDÍTETT NEVE: JSzSzGyK
(TOVÁBBhKBAN: INTEZMENY)

A SznnynZuT-ĺrus MurooÉsĺ SzapÁĺ-YZ^T cnrua

Á Szgrvozoti és Működési SzabáIyzat cé\ja a JSzSzGyK tevékenységének,

szervezeti rendjének, iranyítasanak, felügyeletének, képviseleti rendjének,

feIadatainak me ghatározása.

Az Iĺtézméĺy Szervezeti és Mriködé si Szzbá|yzatát az intézĺnényvezetó adja ki
az o nkorman y rat j őv áhagy ásáv a|.

Áz I ntézmé ął meg n ev ezěs e, l e gfo nt o s ab b a ď at ai

Megnevezése : Józsefu áľosi S zo ciális S zol gáItató és Gyermekj óléti Központ

Rĺividített megnevezése: JSzSzGyK
Székhelye: 1081 Budapest, Népszínhźau.ff. -- .
Levelezési címe: 1081 Budapest, Népszínház u.22.

Telefonszáma : 333 -0 58f ; F ax száma: 21 0 -9321
E-mail címe: info@j szszgyk.hu
Létrehozásánól rendelkező hatźtrozat: Budapest VIII. keriilet Józsefvrĺrosi

onkoľmanyzat Képvisel ő testtiIetén ek 9 9 l f0 1' I . 0II. 0 3 . ) számí batár ozata.

Az a|apítźĺs idópontja: 201i. május 01- nap; (2014. januar 01. napjátóI az

elnevezése Józsefuarosi Szociális SzolgáItató. és GyermeĘóléti Kozpont-ľa-

módosult)
Alapító okirat számą kelte:
Alapító szerve: Budäpest VIII. keri.ilet Józsefuarosí tnkormányzat
Képvisďő-testÍilete ( 1 0 8 2 Budapes! Baross u: 63 - 67 .)

I.2. Az Intězménv azonosítő adatai

Tdrzskönyvi azonosító szźlrna.. 7 9'I 452
Statisztikai sámjele: I 57 9 | 454-8899 -322-0I
Adóígazgatási száma: 1 57 9 | 45 4-f-42
B ankizámla szźlma: 1 0 4 0 3 3 s 7 - 0 0 0 2 8 6 t I - 0 0 0 0 0 0 0 0

Alkalmazott jelzései:

B é!yegz6: köľbélyegző, melynek kiilső körfelirata:
Józsefuárosí Szociális Szolglíltató és Gyermekjóléti Kcizpont
Az iĺtézłnény szervezeti egységei által használt további bé|yegzóket az

Iľatkezelési Szabźiyratmellékletét képezóbéIyegző nyilvantartas tartajrnazza,

Az intézmény fenntartója és felĺigyeleti szerve: Budapest Főváros VIII. keľÍilet

Józsefuĺáĺosi onkormányzat Képviselő-testülete (1082 Budapest, Baĺoss u. 63-

67.\
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I.3. Az Intézmény illetékessége

Az intézmény a hatásköĺébe tartoző, jogszabáIyban meghatiározott szociális
a|apszo|gáLtatas, gyermekjóléti alapellátás tevékenységeit valamint szakellátás
keretében időskoruak átmeneti ellátlását illetékességi tertiletén látja el.
Illetékessége:
- Budapest ľőviĺros VIII. keľĺĺtet Józsefulĺrosi onkormanyzat közigazgatási

területe.
- Belvláros-Lipótváros Budapest Fővĺáľos V. kerĺilet onkormanyzat

ko zigazgatźlsi területe.
A Képviselő-testĺilet l43/f0If. (I!..19.) szźtműhatátozata ďapjĺán határozott
időre 20L2. május 01. napjától f0I7. étpnIis 30. napjáig megkötött ę||źtási
szerzőđés szerint a Belvaros.Lipówáľos Buđapeśt Fővaros V. kerület
tnkormarryzat kőzigazgatási területe, személyes gondoskodas keretébe
tartoző gyennekjóléti alapelláĹĺs, gyermekek átmeneti gondozása _ azorl
belül gyemlekek átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a
szabad' ferőhelyek terhéľe további V. keriileti gyeľrnek fogadasa.

- Budapest VI. keĺiilet Terézvĺáľos onkormány zat közigazgatĺĺsi területe.
A Képviselő-testiilet 362/2012. Cx.18.) szźnŃ'hatfuozataa|apjźnhatärozott
időrę 2012. november 01. napjátóL 2017. október 31. napjáig megkötött
ellátrási szęrződés szerint a Budapest Fővaros VI. kerület Terézvaros
Önkormźnyzat közigazgatłsi tertilete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondoz".ása _ azon
belĹil gyermekek átmeneti otthona 1 férőhely tekinteteben, valamint a
szabad ferőhelyek terhéľe további VI. kerĹileti gyermek fogadása

- Budapest Főviíľos II. kerüteti onkoľmanyzatkózigazgatasi terĹilete.
A Képviselő-testtilet 99/2014. (V.t 4.) sziímú határozata a\apjźn2}I4. junius
01. napjátó|hatźrozat|an időtartamra megkötött e|Látási szerződés szerint a
Budapest Főváros II. kerületi onkormányzat ki)zigazgatási teľĺilete,
személyes gondoskodás kerętébe: tartoző gye'mekjóléti a|ape||ź/rás'
gyermekek átmeneti gondozasa _ azon beltil gyermekek áfonenetí otthona 1

ftrőhely tekintetébęn, vďąmint a szabad' féľőhelyek terhére tov.íbbi II.
keriileti gyemlek fogadĺása.
A Képviselő-testiilet 309ĺ2006. (VI.29.) szamú hatźrozata alapjá"
fogyatékosok nappďi eltátasa tárgyźharl hatźrozatLan idejri megĺíllapodást
kötött Buđapest Fővĺíros II. Keľ.iilet Önkormányzat,źlva|2006. január 01

napj źLtőI | fr II. kerületi lakóhellyel rendelkező személy nappali ellátásának
biztosítása érđekében.

- Budapest Főviíľos IX. kerület Ferencváros onkormanyzat közigazgatési
teľiilete.
A Képviselő.testĺilet 373/201I. G.X.15.) számú Íntároz-ata ďapjĺán
fogyatékosok nappali ellátĺísa üáľgyában hatźrozat|aa idejű megállapodást
kötött Budapest Fővlíros tX. kerĺilęt Ferencvaĺos onkormanyzatlíval 2011.
októbeľ 01. napjától 2 fo, valaĺrlint a Képviselő-testtilet 386ĺf0I3. CX.16.)
szźtmű hatźroz'atában foglaltak alapjan módosított szeruodés szeťlnt 20|4.
jan.'áľ 01. napjőtó| további l fö IX. keriileti lakóhellyel rendelkező személy
nappali ellátásĺának biztosításráľa.
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1.4. Az Intéanény jogúlldsa

A Józsefuarosi Szociális Szolgriltató és Gyermekjóléti Kozpont önálĺó jogi

személýséggel ręndelkező költségvetési szerv (a továbbiakban:

JSzSzGylíintézmény).

A JSzSzGyK önkormányzati ktiltségvetési inÍézmény Ę intézmény

feÍ'ÍItartasáról a Buđapęst Fővaros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
gonđoskodik.

Az lntézĺnény éIén a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaĺosi

onkormanyzat Képviselő-testiilęte źita| 5 év hatfuozott iđöľe megbízott

intézményvęzető á||,

Az ntézmén,1 képviseletére, a kiadmĺányozásí jogkĺĺr gyakorlásaĺa,

ataÍványozásra és szerződésen való kötelezettségváilalásra az intézméĺyvezető
jogosult.

Az intéanénynél fogla|koztatott alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban

állnak. Illetményükĺe és egyéb juttatĺísaika a közalkďmazottak jogállásáról

sző|ő 1'99f . évi X)oil[. t<ĺrvény rendelkezéseit kell ďkalmazni.

Az tĺgazati jogszabźt|yban meghataľozott munkaruha és közlekedés költségét,

valamint védőruhĺázatot az íĺténnény' biztosítja a ktiltségvetésbe elfogadott

keretösszegben, a juttatrások feltételeit az intézméný ktiltin szabći|yzatban

szabá|yozza.

L5. Telephelyek

- 1089 Budapest, Kőđs u. 35. (Csďáđ- és Gyeľmekjóléti Központ)
: - 1088 tsudapest, Szentkiľalyi u. 15. I.4. (Gyermekek Atmeneti otthona)

1086 B.udapest, Magdolna u. 43'. (ľąkt,ár)

- 1089 Budapest, Sáľkĺány u. 14. fsz.l. (Kĺízislakĺás)
1083 Budapest, Illés u. 18. fsz.8. (Krízislakás)
1086 Budapest, Kaľácsony S' u.22,I.2f. (Kľízislakás)

- 1089 Buđapest, Kőrís u. 4lal.9. (Kľízisiakás)
- 1089 Budapest, orczy {Í 41 . (Ilrázi segÍtségr'yujtas és Szociális étkeztetés)

1089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgo Idősek Klubja)
- 1081 Budapest, II. Jĺínos Pál pápa tęr 17. (Ciklámen Idősek Klubja)

1084 Budapest Víg u. 18. (Víg otthon Iđősek Klubja)
- l}}zBudapest, Baross u. 109. (iszikék Idősek Klubja)
- 1084 Buđapest, Mátyás téĺ 4. (Reménysugar Idĺisek Klubja)
- 1082 Budapest, Kisstáció u. 11. @rtelmi Fogyatékosok Napközi otthona).

1084 Budapest, Mátyás tér 12. (Mátyĺfu Klub _ Szenveđélýetegek nappali

ellátrísa)
- 1087 Buđapes! Keľepesi iú29ĺa(Ezüstfenyő Gondozőház' Jelzőľenđszeres

hazí segíts é gnyuj t.ás)

- 1081 Budapes! Magdolna u. 43. (Népkonyha)

- 1086 Budapes! Dankó u. 16. (Non-pľofit funkció)
- 1086 Budapest, Dobozi u. 23. (Családfejlesztési szolgáltatas, Lakossági

tanácsadás, Intenzív Csďádmegtartó Szolgáltatás)
- 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13. (Közösségi mosoda)

- 1084 Budapest, Déri Miksa u.3.fsz'4. (I,ELEK-Pont iľoda)

- 1086 Budapest, Koszoľú u.4-6- (LELEK-Ház I.)

- 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. (Csďádos Kĺizĺisségi Szállás)
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2. Az IľľÉzľĺBľr' F'ELADATAI, SZERvEZETI
ľpĺ-,ÉpÍrÉsn

Az lntéznéĺy ďaptevékenységei :

Szakálgazat
Szakágazat szám:

889900 miĺshova nem sorolt egyéb szociális elláüás bentlakás
nélktil
84lI17 kormźn,1zati és önkormaĺryzati intezmények ęllátó, kisegítő
szolgłĺJatai

TEÁOR szám:
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátas bentlakás nélklil

1086 Budapest, Bauer S. u. 9-11. fsz.1. (takás, LÉLEK szállas)
108a Budapest, József u.57. fsz.f. (lakás, LÉLEK szállĺĺs)
1084 Budapest, Józsefu . 59. fsz.4. (lakás, LÉLEK szállas)
1081 Budapest, Vay Áaam u. 4. I. em. f2. (lakás, LÉLEK szállás)
1081 Budapes! Vay Áĺ.ĺ- u. 6. fsz. 9. (lakás, rÉrľr szauas;
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I. em.fI. (lakás, LELEK sz,źtl|źs)

1089 Buđapest, Kőris u.4/A fsz.l. (lakás, LELEK szállás)
1089 Budapest, Kőris u. 11. fsz.l3. (lakas' LELEK sn||as)
1082 Budapest, Kisfaludy u' 10-12. I. em. 18. (lak'ás' LELEK szállás)
1086 Budap est,Lujrau. 34' félemelet 16. (lakas, LÉLEK szállás)
1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. eľn.20. (takás, LÉLEKszállás)
1089 Budapest, Dugonics u. 14. félemelet 1. (lakás',LELEK szállás)
1089 Budapest, Dugonics u. 1ó.I. em.17. (lakás' LELEK szállás)
1089 Budapest, Kálvária u. 10/b I. em.i8. (lakry'LELEK szallás)
1089 Budapęst, Kálvariau.26. fsz;.9. (lakás, LELEK szállas)
1 086 Budapest, Magdo|n a u. 12. fsz. 2. (lakás, LELEK szĺállás)
l 086 Budapes! Magdolna u. 41. ťsz. 4. (1akas'.LELEK szállĺás)
1083 Budapest' Tömő v 23/b fsz. 6. (lakás' LELEK szállás)
1083 Budapest Tömő u. 56. fsz. 19. (lakás, LÉLEK szállás)
1083 Budapest, Tömő u' 60. fsz. 14. (lakás, LÉLEK; száuas)
108t Budapest II. Jiános PállpĘaÍér 4. Deak.Diĺík Altalĺános Iskola"
1083 Budapest, Losonci tér 1. I-osonci Téri Altalrĺnos Iskola
1084 Budapest, Német u. 14. Budapest VItr. Keľtileti Németh Lász|ő
Altalrános Iskola
l089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3t. Vajda Péter Ének-zenei Általĺíĺros és
Sportiskola
lbso Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. Lakatos Menyhéľt Általĺĺnos Iskola és
Gimnlázium
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-t5. Molnar Ferenc Magyar-Angol Két
TanÍtasi Nyelvíĺ Altalános Iskola
1084 Budapest Tolnai Lajos u. i 1-15. Józsefuiáľosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszeĺani Intézmény es eltďanos Iskola
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A) Ellátandó alaptevékenységek kormrányzati funkciók szeľinti besorolasa:

101,142
10L22Í
102025
10203i
1020f6
r0f03f
104037
104060

rc40rf
10404f
104043

106010

107051
10705f
107053

04123t
041233
041236
107070

04r23f
0960f5
096015.
013360

S zenvedélýete gek napp ali elLá,t.ása

Fo gyatékossíggď élők nappali ellátasa
Időskorriak átrręneti ellátasa
Idő sek nappali elIátasa

Demens betegek átrneneti ellátasa
Demens betegek nappali ellátasa
Intézményen kívi.ili gyermekétkeztetés
A gyerĺnekek, fiatďok és csalädok éIetrninőségét
javítő progľaĺnok

Gyermekek átneneti ellátasa
Csaláđ- és gyermekjóléti szolgáltatások
Család. és gyeľmekjóléti kcĺzpont

Lakóingatlan szociális célú béľbeadása,

tizemeltetése
Szociális étkeztetés
Hazi segítségÍIyujtás
Jelzőrenđszere; hazi segítségnyújtás

R<jvid iđőtartamú kĺĺzfoglalkoztatas
Ho sszabb időtartamú kö zfo g|a|koztatás

országos közfoglalkoáa{ási program
Menektiltek, befo gadott ak, oltalmazottak
ideiglenes e|Látźsa és tĺĺmogatása
Start-munkaprogram-TélikĺizfogJa|koztatás
Mtmkahetý étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekétkeńęĺésközrevelési intézményben'
Más szerv részére végzett pénzi1gyi-gazdrálkodási,

iizemeltetési, egyéb szolgáltatások

ĺIt;, I
ĺj,i,/vv

B.) Vállďkozási tevékenysége: nincs

Fenti tevékenységeket az íntézménykomplexitłásának megfelelően egymrásnak

mellérendelteĺvégzi.
Az ntézmény tevékenysége sorián az Önkormtnyzat á|ta| kĺitelezően ellátandó

a|ap . és önként vállalt felada1ok köziit közľemiĺködik a teríilethez tartoző

egyének, illetve csďádok szociáIis és mentĺlhigiénés e|Iźúźsźban (szociĺílis
alapellátás) a családi ręndszer miĺködési zavaĺainak megelőzésében, a kialakult
pĺoblémak megoldásában ftomplex csďádgondozas).

A gy'ermekľédelmi ďapellátas keľetében biztosítja a gyermekek testi, éľtelÍni,

érze|mi és erkölcsi fejlődésénet jóléténet a családban történő nevelésének

elősegítését, a veszélyeztetettség megszĹintetését valamint a gyermekek

családj ából történő kiemelésének a megelőzését.

A JSzSzGyK biztosítja a csďádbóI prevenciós céllalkiemelt gyermek e||źÍásźń

intézményes keretek k<iz<ĺtt. (A feladatokat meghatáĺozó jogszabályok

jegyzékét az I, sz. melléklet tarta|mazza).

Azintézmény tevékenysége során az onkormáĺyzat álta| kötelezően ellátandó

alap- és szakosított ellátást végez, ezen kívül önként vá]lalt feladatokat is ellát.
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Az rSzSzGyK szervezeti felépítés e, engedélyezett létszúma

JSzSzGvK
Székhelye: 1 08 1 Buđapest, Népszínhéz a. 22.
Áz int,ézménv enpedélvezett létszáma :

Központl tranvítás és 9

Engedélyezett létszdma: 4 5 fő

Központi Szervezeti Erység
1 08 1 Buđapest, Népszính źz,,l. 22.
Engedélyezett létszám: 2 fő

G azdasági Szerv ezet (JSzSzGyK - GSz)
1089 Buđapest, Kőris u' 35.
EngedéIyzett létszám: IB Íő -
Ktiznevelési intézmények étkeztetése
1089 Budapest, Kőris u. 35.
EngedéIyezett létszám: 25 Jő

Szakmai egyséeek telephelveÍ. nyitva álIó helviséeei

C s ąl ód. ě s Gv er m e lg* ó l é t i Sz o I g ól at. (JS z S zG]ł K- C s G :ł S z I
I08! Budapest, Népszínhózu' 22.

.

EngędéĘezett létszóma: 27 fő

Csąĺĺźd- és Gyermeki óIéfi Kazpoľit (JSzSzG:lK-CsG]łK.|
1089 Budapest, Kőris u. 35.

o s s z e s engedéIyezett l é ts z óma : ffi"
1 Íő eglségvezető, íntězményvezető helyettes

I I/ I . Ható s á gi tev ékeľrys é ghe z lrap c s o l ó dó feladat o k

Engedélyezett létszdmą: I 4 fő

Il/2. Szolgóltatasok

Enge déIyez e t t léts z óma : ffi
- Sp e c i ális s zo l góItatós ok
- Mentdlhtgiłźnés csoport
- Me nekiilte klcel/o ltąlmazottakĺĺnl foglallrnzó cs aldds e gítők
I084 Budapest, Déri Mi|rsa u. 3. fsz.4.

- Népkaĺryha
108I Budapest, Magdolną u. 43.

.!
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- Hótr ąl ékkezel é s i s zolgólt at ósW
- Intenzív csakźdmegtartó szolgőĺtatás
- Iskoĺaffi szo ciólis munkn

- C s al ádfej l e s zt é si szolgóItatós
1086 Budapest, Dobozi u. 23-

- Lakossági tójéĺĺoztatós és tanácsadós
1 AB6 Budapest, Dobozi u. 23.

- KaĄasségi)hely és Mosodą
1086 Budapest, SzerdahelYiu. 13.

- FiDo Ifiúsági Központ
1089 Budapest, FiDo tér (hrsz: 35388, műkadést helyként)

- KáIvória tér InfoPont és jó*zótér lrözösségi-szociális program,

dióĺqnunkn mentaróIós
I089 Budapest, KóIvória tér (műkodési heĺykent)

ilI.
1088 Budapest, Szentkiralyí u. 15. I.em.4.

Engedélyezett létszúm: 
-9 

fő

Kľĺzislakások:
1089 Budapest, Sárkanyu. 14. fsz. 1.

10B3 Budapest,Illés u' 18. fsz. 8"

1086 Budapest, Kaĺácsony S. u. 2f.I.em.2f.
1089 Budapest, Kőris u. 4/a l.em. 9..

U. Szocidlis Szolqóttató Ktizpont ěs LELEK-Proeram

Ôsszes engedélyezett létszóma: 99 Íő

I fő' e gls é gvezető, intézményveze tő hely et te s.

szalcrnai vezető
LELEK-Program

1089 Budapest, otczy,Út4l. :

Engedélyezett létszđm: j5 Íő

Szocialis étkeztetés telephelyei':
1089 Budapest, Delej u. 34.

108 t Buđapest, II. János Pál pá'patér 17 .

i084 Budapest, Víg u. 18.

1082 Budapest, Baross u. 109.

1084 Budapest, Mátyás tér 4.

1082 Budapest, Kisstació u. 11.

1084 Budapest, Máýás tér L2.

fv12. Nappali EIlátáŚ (JszszGYK-NE)

Engedéĺyezett létszdm: 3I Jő

i-{-i



Időskoruak nappali ellátiása:

Naprafoľgĺí Idősek Klubj a
1089 Budapest, Delej u. 34.
Ciklámen Idősek Klubja
1081 Buđapest, I[' Janos Pál pápatér 17.
Víg otthon ldősek Klubja
1o84 Budapest, Víg u. 18.

oszikék Idősek Klubia
1082 Budapest, Baĺoss u. 109'
Reménysugáľ Idősek Klubja

. 1084 Budapest, Mátyźstér 4.

Ertefmi fo gyatékosok nappďi ellátása:
Eľtelmi Foryatékosok Napközi Otthona
1082 Budapęst, Kisstáció u. 11.

SzenveđéIybetegek nappali ellátása:
Mátyás KIub
1084 Budapest, Mátyás tér If.

EngedéIyezett létszóm: 2I fő'

F,züstfenyő GondozóhŁ
1087 Budapest, Kerepesi u. fgla
Je|zőrendszeľes házi śegÍtségnyrijtás

IV/4. LELEK-Proeram
I.ÉLEK.Pont
iosą Budapest, Déľi Miksa u.3.fsz.4.
LELEK.IďLáz
1086 Budapest, Koszoru u. 4-6.
Családos Kłĺziisségi Szĺtlás
1086 Budapest, Szerdahelý u.5.

Engedélyezett létszóm: 1I fő

LELEK szállások:
1086 Budapest, Bauęľ S. rr' 9.1 1. fsz.I.
1084 Budapest, József u. 57. fsz.2.
1084 Budapest" József u. 59. fsz. .

108 l Budapest, Vay 4a.ĺ* u. 4. I.em. 22.
l08l Budapest'VayAdámu' 6. fsz.9.
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 26.I.ęm.2|.
1089 Budapest, Kőris u.4lłfsz.tr..
1089 Budapest, Kőris u. l1. fsz.13.
1082 Budapest, Kisfďudy u. 10-12. I.em.l8.
1086 Budapest, Lujza u. 34- félemelet 16.

108ó Budapest, Dobozi u. |7.I.ęm,20.
1089 Budapest, Dugonics u. 14. frlemelet 1.

1089 Budapest, Dugonics u. 16. I.em.l7.
l089 Budapest, Kálvária u. 10/b I.em'18.
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1 089 Budapest, Kálvária a. 26. fsz.9.
1 086 Buđapest, Magdolna u. lf . fsz.f .

1086 Budapest, Magdolnau. 4ĺ. fsz.4.
1083 Budapest, Tömő u.23ĺbfsz.6.
1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz.19.
1083 Budapest, Tĺjmő u. 60. fsz.l4.

2.2. Az Intézľněny QSłŠzGyK) tevékenységének cillja

A szociális igazgatásrőI és szociális ellátásokról szóli 1993. évi III. törvény (a

továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámĺigyi ígazgatásról szóló 1997.

évi )c(XI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint Budapest Fővĺíros VIII' Kerület
Józsefuĺáľosi onkoľmányzat Képvise1ő-testtĺtetének a pénzbeli és természetbeni,
vďamint személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermetióléti ellátĺĺsok helyi
szabá|yakől szóló I0lz0L5. (m. 01.) önkormányzati rendeletében meghatźtrozoÍt
felađatok ellátasa

2. 2. 1. Cs alúd- és Gy erme kj ó léti S zo Ig lŕlat fő feladata
A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasznrílásávď,
jelzőrendszer működtetésével hozájáĺu| az egyének, a családok, valamint a
kiilönböző kĺizösségi csoportok szociális és mentlílhigiénés problémáinak vagy
krízishelyzettik megszĹinte teséhez, az i|yen he|yzethez vezeto okok
megelőzéséhez, valamint segítséget nyujt M.' életvezetési képesség
megőľzéséh ez, a szoeiźlis környezettikh oz va|ó ďkatmazkodáshoz.
A szociális és mentalhigiénés ellátás kiegészítéseként a gondozásba vett'

személygk r észéĺ e az ntézméĺy természetbeni tĺĺĺnogatást is nyúj that.

A gyeľľnetióléti alapellátas keretében szeĺvezé,si szolgďtatási és gondozasi
tevékenységgel biztosítja a gyerĺnekek testi, érÍelmi, érze|mí és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban töľténő nevelésének elősegítését, a
veszélyeztetettség megelőzését és a kiďakult veszéIyeztetettség
megsztintetését, valamint a gyermekek családjábol töľténő kiemelésének a
megelőzését. HozzÁjĺáruľ a gyermek hátrányos és halnozottan háffinyos
helyzetének fe|tźtásőhoz és a gyeľmek szociďizációs hátrĺányának
csöl.ĺkentésével arnak leküzdéséhez
Yesr-e|yeztetettséget észlęlő és je|zil rendszert működtet a gyermek
veszélyeztetettségének, illetve a család, a szemé|y'krízishelyzetének észlelése
céljából, a szociális segítőmunka biztosítása érdekében.

Azintézmény az egyének, családok, Íiatalok és gyermekek ľészére információt
szolgőitat' tanácsot ad, segítséget nýjt a szociális helyzettikből adódó
hátranyďk csökkentésében, szabadidős programokat sfęÍvęz és közvetít,
valamint kapcsolatot tzľt a je|zőrendszer v'alamenný tagtráva|' önkormanyzati
intézményekkel, mĺís szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel.

2.2.f. Család- és Gyeľmekjóléti Kiizpont fő feladata

2.2.2.1. Hatősógitevtíkenységhezkapcsolódőfeladatok ]J
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A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a Gyvt. 39. $ (2)-(4) bekezdése,
40. $-a, 40/A $-ą valamint azSzt.64. $-a szerinti feladatokat.
A gyeľmek veszélyeztetettségének megszĺintetése érdekében a család- és
gyermekjóléti szo|gźilat általános feladatain tul a gyermekvédelmi gondoskodas
keretébe lľrrtoző hatósági íntézkedésekhez kapcsolódó fęladatokat' a
gyermekek védelĺnére iĺanyuló tevékenységet Lát el, amelynek keľetében
kezđeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokri.
veszéIyeńeÍeÍ1ség esetén a gyermek ideiglenes hatrĺlyu elhelyezését, nevelésbe
vételét.
Javaslatot készít a családi pótlék tęrmészetbęni fomlában történő nyújüísrárą a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének e|őmozditźsaĺa' A gyámhatóság
megkeresésére a családi pótlék teľmészetbeni foľmában történő nyć1tźsźhoz
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készit.
Javaslatot tesz a gyámhivatal részére családbafogadas esetén.
Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet és
csal ád gond o zást v égez.
A családjábót kiemelt gyermek visszahelyezése éľđekében csaláđgondozast
illetve utó gondozíst v égez.

. A megelőző prĺrtfogásba vett gyemrek bíĺnisméÍlésének megelőzése érdekében
egyĹĺttmiiködik a prĺrľfogó felügyelői szolgálattal.

:2.2.2.2. Szolgúltatdsok
A szakmai egység feladata az intézmény ellátottjai szźlmáĺa' vďamint a
gyermek családban tiirténő nevęlkedésének elősegítése, veszélyeáetettségének
megelőzése éľdekében a gyermek igényeinek és sziikségleteinek megfelelő
önálló egyéni és csopoľtos speciális és egyéb szolgáltatasokat, pľogľamokat
nyujt. -

Speciális szolgáltatiĺsok:
- utcď, lakótelepi szociális munka
- kapcsolattaľtrási Ęyelet, ennek keľetébęn közvetítői eljĺĺras)
- kőrhazi szociális munka biztosítrása
. gyermekv éde\mi je|zórendszeri készenléti szolgĺílat
. j ogi táj éko zĺatźsny$tźs
- csďádkonzulüĺció, családterápią családi döntéshozó konferencia

Mentálhigiénés csopoľt fő fe|adata
Az intézmény ellátottjaí számfua a problémamegoldĺásukat, gondozĺísukat,
ellátásukat elősegítenđö mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai
szolglíltatĺĺs nýj tĺłsa.

Menektiltekkelioltalmazottakkď foglalkozó családsegítők fő feladata
Az ntézmény a menekiiltiigyi hatóság által meneküItként vagy oltďmazottként
elismert, VilI. kerĺiieti illetékess égű személyekkel tráľsadalmi beilleszkedésiik
elősegítése érdekében szociális munkát végez a f007. évi LX)CĹ törvény,
valamint e törvény végrehajtásáról szoló kormĺányrendelet alapjan.

Népkonyha fő feladata
A Központ a szociális étkeztetést Népkonyha formájában biĺosítja azoknak a
szociálisan riászorultaknak legalább napi egyszen meleg étkeztetéséről
gondoskodik, akik aá önmaguk' illetve eltaľtottjuk részére nem képesek
biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük, illetve
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt. ,1ilr:i ..-r.
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Hátľďél.ĺkeze1ési szolgáltatas Íő fe|ađata

A Központ a pérube|i és tęrmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást

nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátasok helý szabályařól szóIó

önkormanyzati ľendelet ďapjan hátrďékkezeiéshez kapcsolódó szolgáItatast

nyújt a raszorulók és jogosultak részérę.

Intęnzív csaláđnegtartó szolgáltatás' fő felađata
onként vál|alt feladatként az Inteĺuiv CsďáđmegÍartó Szolgáltatás keľetein

belül szociá|is munkás szakember ráttď nyujt segítséget krízishelyzetben lévő
gyermekescsaládokszźtmźxahatźltozott,ideig.

lsko|alWszociális munka ťo feladata

A tozneveteśĺ intézménybe jĺáró gyermeknek, a gyermek családjanak és a
közrevelési intéztnén szolgźůtatź

A JSzSzGlyIĹ mint a Magdolna Neqyed Fľogram III. projektmegvalósíto

szervezete, Budapest Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselő-testĺiletének

250/20|5. QaI. os'i. szźtmtlhatćnozataalapjan <inként vállalt feĺadatként 2016.

évben fenntartja és biaosítja az Ir,ĺtrlp III. program ďábbi szolgáltatásait:

Lakosságí tĺáj ékoztatás és tanácsadás
- Csďádfejlesztésiszolgáltatas
- Köz(össégi)hely és Mosoda
- FiDo Ifiusági Központ
- . Kálv:íria tér-InfoPont és játszótér kdzĺisségĹszociális progrźtm' điĺákmunka

mentorrilas
- SzomszédsĘi házfeliigyelĺiitevékenység eLlźúása

2.2.3. Gyermekek Átmeneti otthonának fő feladata

otthont nyujtó ellátást biztosít az ćúmeneti gondozasba vett gyermekek

számára. Segítséget nyujt veszé.|yeztetettség megszĹintetéséhez,

megelőzéséhez, a családban történő nevelés elősegÍtéséhez. A gyermekek

ellátĺsát teljes köľűen biztosítja.

A krízislakásokat igénybevevó családoknak segítséget nýjt életvezetésiikhöz,

segít a hajléktalanság megelőr-esében és mindęn támogatast megad az öro'l'Iő

otthon megteremtéséhez.

2.2.4. Szociális SzolgáItato os lÉlEK.Pľogľam fő feladata

2.2.4.1'. Hází Segítségnyr'ij tás és Szociá tis Etkeztetés fő fela da tatii. I
),t I
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Házi segítségnyr'ijtás:
A szolgáltatĺást igénybe vevő személy tészére saját lakókiirnyezetében
biztosítja az oná||ő élewitel fenntartása érdekében sztilséges ellátast, úgy' mint
az a|apvető gondozasi, ápolasi feladatok elvégzését; az ôĺáÄLő életvitel
ferntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körĹilményeinek
megtartásában való közremíĺködést; a veszélyhe\yzetek kialakulásrínak
megelőzésében,illetveazoke|hźrlÍásábanvalósegítségnyujtast.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell kiiliin
jogszabáIyban meghatĺĺrozottak szęrint a gonđozasi sziikségletet. A szolgál1atás
irránti kérelem alapján a gonđozási sztikséglet vizsgáůata éľtékelő adat|ap
kitöltésével történik, melyet a szakmai vezetó és a hĺíziorvos tölt ki.
A l1ází segítségnyujtást a szakvéleményben meghatározptt napi gondozasi
sztikségletnek megfelelő időtaĺamban, de legfeljebb napi 4 órában kell
nyujtani.

SzociáIis étkeztetés:
Szociális a|apszotgá|tatiás keľetében biztosítja azon szociźiisan rászorultak
tészére a legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik koľuk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségfü, szenvedélybetegségĹik,
vagy hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részéte taľtósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
A jogosultság feltételeit a szeméIyes gondoskodást iryujtó szociáIis ellátasok
igényb evételéről s zóló 9 / 1 9 99, 6I.24 .) S ZC S M rendelęt szabáůy ozza
Az étkeztetést főzőhelyekľőI vĺísáľolt étkeztetés útjan lehet biztosítani. Ha az
étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos
javaslatźna, az ellátźst igénybevevő részére diétas etkezés biĺosításiáľa is
lehetőség van.

Az étkeztetés biáosítasa igény szeńnt:

2.2.4.2. Nappali Ellátás fő feladata

Az ldősek nappali ellátása elsősorban a saját ottľronukban élő, l8. életévĺiket
betöltött, egészségi ĺillapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális
tárnogatĺĺśľa szoruló, ĺinmaguk e||áńásáÍa részben képes személyek ĺészéte
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodlásrą üíĺsas kapcsolatokľa, valamint
az a|apv eti higiéniai szĹikségletek kielégítésére.
Szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, a 18.

életévüket betöltött szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni taľtózkodásrą tĺársas kapcsolatokrą vďamint az a|apvetó higiéniai
sziikségletek kielégítésére, továtbbá igény szerint megszeľvezi az e||áLtottak

napközbeni étkeztetését
Fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban é|ő,3.
életévüket betöItĺitt, önkiszolgĺĺlásĺa részben képes vagy önellátiĺsra nem képes,
de felĺigyeletre szoruló fogyatékos, illefue autista személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni taľtózkodásľą tĺársas kapcsolatokľą va|aĺĺlint az
alapvető higiéniai szfüségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
męgszervezi aze||źúottak napközbeni étkeztetését. 
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z.f .4.3. Időskorriak Átmeneti otthona fő feladata
Az Időskonriak rĺtmeneti otthona szakosított szociális eilátas, melyben azok

a 18' élętévĹiket betÓltött személyek Iáthatóak el, akik egészségi éslvagy

szociális okokból iđőleges segítséggel képesek csak onmagukĺól gondoskodni

és ellátĺĺsukat a gonáozóhaz tudja biztosítani. A gondozőház részben

tjnellátásra képes, rěndszeľes győgyntézeti kezelést nern igénylő személyek

részére ĺapi 24 órában felügyeletet, ápolast-gondozást biztosit.

Az ellátas időtaĺtalma legfetjebb I év, ami indokolt esetben ktilön

j ogszabálýan meghataľozottak szerint további 1 éwel meghosszabbítható.

A jelzőľendszeľes házi segítségnyűjfás a sď1át otthonukban é|ő, egészségi

altäpotuk és szocialis helyzetĹik miatt riászoruló időskoru, valamint fogyatékos

személyek tészére nyu;tótt eIlátás. Segítségével fenntarthatók a biĺonságos

élewitet feltétetei, kĺízishelyzetben lehető'séget nýjt az e||źrtást igénybevevő

személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásľa. A jelzőrendszeĺes

hĺázi segítsegnyujtĺs keretében biaosítani kellI az eilátott szeméIy 9egé|ľ',|'ívisa
esetén 

- 
az 

- 
đgýeletes gondozónak a helyszínen tĺirténő haladéktďan

megjelenését, á segélyhĺvĺĺs okaul szolgáló pľobléma megoldása érdekében

szĹikséges -o*uĺi intézkeđések megtételét, sziikség esetén további

egészségiigyi vagy szociźlis ellátlás kezdeményezését.

Á 
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rászoryltságot a jelzőrendszeres házi segítségnyujtĺís szolgáltatás

igénybevétele esetén vizsgálni kell.
Ä jekőrenđszeres házJ, segítségnýjÍrís igénybevétete szempontjából

,'o"iáli,* raszoľult az egyediil élő 65 év feletti szeméIy, az egyedu| é|ő

súlyosan fogyatékos vagy-psáchiátriai beteg személy, vagy..a kétszeméIyes

háztartasbaľ éLő 65 ev iälđttĺ, illetve súľyosan fogyatékos vagy p1zichiátriai

beteg személy, ha egészségi állapota inđokolja a szolgaltatas folyamatos

uiĺJsĺtasat. A súlyos fogyatěkoss ágot a szt. 65lC' $ (5)-(7) bekezdése szerint,

a pszichÍátriai betegségęt és az egészségi állapot -iuľi indokoltságot a

ĺoizooe . (XII.27.) sŹluĺlĺ rendeletben meghatározottak s'zerin1 kell igazolni.

A jelzőrendszeres hĺíii segítségnyújtáś ségítségével fenntarthatók a bíĺonságos

elěwĺtel feltételęi, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az eI1źttźst igény'bevevő

személynél történő gyors megielenésro és segítségnyújtźpra..A jelzőrendszeres

házi šegítségnyujtĺás diszpécseľközpontja az időskoruak goĺđozőháza

(,,Eztistfenyő GondozóhrŁ'').

2.2.4.4. ĺ,nr,Br-pľogram fő feladata

A LÉLEK.Program célja a hajléktalanná vĺílas mege|őzése, valamint a mtĺ
hajléktalanná vŽlt embeiek komplex ľehabilitációja, reintegrációja. Megteremti

a Ĺajléktďan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integľációjanak esélyét,

vďamińt megfelelĄ fenntartható és hosszú távri lakhatasi megoldĺíst biztosít a

hajléktalanság problémáj anak megoldasĺáľa.

A prograĺnbá-va\ćl bekeriilés itletékességi feltétele, hogy minđenki azon a

telętilésen veheti igénybe, ahol elveszítette a lakÍratását.

Célja:
- a hajléktalarľrá válás megelőzése,
- a hajléktalanságból kivezętő út megÍeremtése,

- a visszai]leszkedés segítése a munka villágába (foglalkoaató: Józsefuárosi

Gazdálkodási Központ Zrt.,i|Ietve lehetőség szerint kiilső foglalkoztató),
. azönatló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítasa,

--- i--Ąi



a teijes tarsadalmi ľehabilitáció elősegítése,
az oná||ó életvitel feltételęinek megteľemtése,
az' adóťtzetői státusz megteremtése és megőrzése.

A pľogram célcsoportja:
Az egyedülálĺó munkaképes embeľek körében a rehabilitációs folyamat
segítségével a nyílt munka-erőpiacon elhelyezkedni, és lakÍratasukat önállóan
megtartani képes hajléktalan embeľek jelentik a program céIcsoportját. A
Józsefrarosban élő csaláđok kozĹil azok taĺtoznak a célcsoportbą amelyek
gazdaságilag ĺinállóak, a gyermek nevęlésére alkalmasak, és rajtuk kí\Ąil álló
okbóI laküatasi WízisheLyzetben vannak. Elhelyezésfü a család újraegyesítését
is jelentheti, amennyiben a gyeľmektiket korábban mar állami nevelésbe vętték,

és az említett feltételeknek megfelelnek. Előnyt élveznek azon csa|ádok, ahol
azegyíJttköltöző gyermek(ek) életkoľa legfeljebb 3 év.

?,.2.5. Gazdasági Szervezet fő feladata

A Gazdasági Szeĺĺezet az intézmény,. illetve _ a munkamegosztĺás és a
felelősségvallďás rendjét ľögzítő megáilapodás szeľint _ a hozzá rendelÍ
ktiltségvetési szervek miĺködtetéséért, a gazd.ĺlkodas megszervezéséért és

iranyíttsáért, a vagyon haszna]atávď, véđelrnévei összefiiggő felađatok
teljesítéséért, apéĺuíigyi' szźlmvite|i rend betartasáéłt felelős szervezęti egység.

A G azdasági Szervezet e||źúj a
a) azintézmény' költségvetésének e|őttnyzataitekintetében a gazdĺílkodlíssal,

könywezetéss ę| és az adatszo|gá|tatassal kapcsolatos felađatokat,
b) a, intézmény miíköđtetésével, iizemeltetésével, a költségvetési Szerv

vagyoĺgazđálkodłísa kcirében a beruházassď, a vagyon hasznźiatáľval,
hasznosítasával, védeĺmével kapcsolatos feladatokat,

c) az intézményhez rendelt mas költségvetési szęt\ĺ , a) és _ ha nem
szolgráltatás.vásárlĺással torténik annak e||átasa_b) pont szerinti feladatait'

ď) uonkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja a kęrĺiletben azźÄtaita

működtetett kiiznevelési intézmények részéte a gyógyszerb eszerzést.

A Gazdasági Szeľĺezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódó vĺíllalkozói
tevékenysége nincs.
A Gazdasági Szewezet a Jőzsefvźrosi onkomrányzat Képviselő-testĺilete által
jóvahagyott keľetszámok alapjan állítja iissze a műkĺjdési költségvetést. A
koltségvetés összeiíllításában kiizre kell mriködnie az intézmény vezetőknek
(JSzSżGyK, Józsefvarosi Egyesített Bölcsődék, Naprďorgó Egyesített óvoda),
ďĺj az előirźnyzat felhasználrásí jogtöľt gyalĺorolja.

A Gazđasági Szervezet feladatai a költségvetés készítésével kapcsolatban:

a JSzSzGyK éves költségvetésének iisszaáIlításą
az intézmény vezetője áltď elkeszített éves költségvetések felösszesítése
végleges foľmĺáĺa és továbbítasa a feltigye|ętl szervhez.

A Gazdasági Szęrvezęt feléves és éves költségvetési beszĺámolót készít
mindazon kÓlséghelyek és e\őirźnyzatok fe|hasznźt|źsáĺó|, melyeknek
p érzugy í nyi lvrántartas áú v ezeti,

Méľleg és ktiltségvetési jelentést készít negyedévente mindazon költséghelyek - ,..:,

és előiianyzatok felhasználásĺĺról, melyneklénzĺigyi nyilvanbrtásźltvezeti. ,,.''i o,'
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3.

3.1.

Az IxľÉznĺÉny SZERvEzrcľnnBK TAGoĺ,óoÁsĺ' És
szaľĺÉlyr nBĺ,ľnTELEI

Kti zp o nti Szerv ezeti E gy s é g

Intézményvezetó 1fó
Altalanos szakmai intézményĺezetó-helyettes 1 fő

3.2. Szakmai egységek (telephelyek, nyitva dlló helyiség) lúsd 2.1.

pontban

Az egyes szakmai teľületek feltigyeletét ellátó vezetők a feltigyelt tevékenységi

területtik tekintetében részt vesanęk a vezetőÍ döntésęk meghozatďában és

felelősek azok megvalósítasáért. Eruręk érdekébęn szeÍveak a feliigyeletĺik alá

taĺtoző szervezeti egység teľiiletén folyó munkát. (Az intézméĺy szervezeti

felépítésénekźhrźljätaf .sz.melléklettafia|mazza).
--

3.3. Az Intézmény irdnyítűsa

A JSzSzGyK vezetőímegbízrással renđelkezd' kĺizalkalmazottai:

1. Intézményvezető (magasabb vezető)
2. Gazdasägi Szervęzetvezetője
3. ÁItala''os szakmái intézĺrényvezető-helyettes.
4. Család- és Gyermekjótéti Kĺĺzpont egységve zetője _ intézrrrényve zętő-

helyettes
5. Szóciális Szolgĺĺl1ató Ktĺzpont és LÉLEK-Program egységvezetője _

intézĺnényvezető-helyette s

6. Család- és GyemreĘólétĺ Szolgĺílat szakmaí vezetóje

7. Csďád. és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője

8. Gyermekek Átmeneti otthona szakmđ vezetője
g, Hazi Segítségnýjtás és Szociális étkeztetés szakmai vezetője

10' Nappali Ellátas szakmai vezetoje
11.. Időskoruak Áĺneneti otthona szakmai vęzetője

Az inténrlényvezetó a telephelyek vezetői részérę csoportvezetői, vezetó

csďádgondozói, koordínátori, csoport koordinátori , vezstő gondozói megbízíst

adhaĹ.

3.3.1. Intézményv ezető(magasabb vezető)

Az intéanérry egyszemélyi felelős vezetóje az Napítő okiĺatban megállapított

feladatkörben ĺjnállóan iľanyítja a JSzSzGyK tevékenységét.

A Képviselő-testiĺlet bízza meg, menti fel, az egyéb munkálatói jogkiir

gyakorlója a polgármesteľ.

i1letményére és egyéb juttatásaira a közalkďmazotti töľvény, va|arńnt az

önkormanyzat vonatkozó rendelkezéseit kell a|ka|mazní.

,,.ť
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3.3.1.1.Feladat. és hatáskiiľe, felelőssége
- Felelős az iĺáĺyitźsa alatt álló szervezet törvéĺyes mfüödéséért a

j o gszab áLy ok betarhísáért.
- Vezeti és képviseIi az intézményt, meghatfuozza. arurak szewezeti

felépítését és mtĺköđési ĺendjét, biztosítja a feladatok végrehajtźsőhoz
sztikséges feltételrendszereket.

- Jóvahagyja a szervezeti egységek ügyrendjét.
. Iraĺrýtja az tntézmény működését, ennęk érdekében Intézményvezetói

utasítást ad ki.
- Feltigyeli és ellenőtzi a szewezeti egységet valamint a belső ellenőľ

munkáj át, v ęzetőit rendszeresen beszrímoltatj a.
- Biztosítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkďmazási

gyakorlatot a szakmai eljanásľendnek kialakítrĺsával.
- Etkészíti az intézĺnéĺy évęs munka- és ellęnőrzési tervét, valamint az

éves beszámoló jelentést és a statisztikai iisszefoglďót.
- Felelős azadatvéđelemért.
- Szęrződéseket' egytittműködési megállapodásokat köthet,

kötelezettségeket vállalhat a hatályos jogszabályi keľetek között.
:=

Képviseli az intézménýmás szęrvezetek előtt.

Az intéznÉnyvezető szfüség szerint a gondozasi tevékenységekhez
kapcsolódóan kiilön munkak<jľt létęsíthet.

3.3.1'.2.Mu nkáltatói j ogköre

Az ntezmény kiizalkalmazottai tekintetében kizfuő|agosan gyakoroija az
alábbi munkáltatói jogokat:
a) kinevezés,
b) felmentés,
c) fegyelmijogkön,
d) vezetői megbízas módosítása, visszavonĺĺsa

Egyéb munkáltatói j ogkĺirĺik:
a) kinevezés módosíüásą
b) ideiglenes vagy végleges áthe|yezés,kiĺendelés, áthelyezés,
c) jutalmazas,
d) tanulmányi szerződés megkötése,
e) mérlegelési jogktĺrbe tartoző Íizetés nélkiili távollét engedélyezése,

Đ bĺintető, szabáůyséĺtési eljĺĺnĺs kezđeményezése'
g) megbízási szerződés kötése, módosításą megsziintetése,
h) helyettesítési díj, pótlékok megáůIapitěsa,
i) ílletményelőleg felvétel engedélyezése,
j) szociális tłírnogatás odaítéIése,
k) munkaidő, munkarend meghatáĺoz,ása, tulmunka elrendelés, gépkocsi

haszná|at,

Jogosult a szeĺvezeti egységek szakmai vezetŕői ĺészére átrvházni az egyéb 
'.ł.munkáltatói jogkörĺiket. Ü,
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3.3.1.3. Helyettesítése

Feladat- és hataskörét távollétében vagy akađźiyońatźsaesetén teljes jogkdnel

- a munkáltatói jogkĺir gyakoľlása, szerződés, egytittmúködési megáliapodas

kötése, illetve l.otžt"""tseg vállalasok kívételéveI - az intézrnényvęzető-

helyettesek látják el az lntézményvezető utasítasa szerint.

3.3.f . Intézményvezető helyettesek

A JSzSzGyK 
. intézľrényvezet.5jérrek távollétébcn, illctvc' akadólyoztatasa

esetén, a kizárőIagos munkáltatoĺ 1og gyakorlása kivételével, teljes jogkönel

helyettesítik az 
-lntézmény 

vezeilőjét, továbbá folyamatosan ellátjak az

iĺtézményvezetłó źltaÍ rejuk bízott feladatokat, a közötttik kialakított

munkamegosztás ľendje sieľint. Egy fo általános szakmai iĺxézméĺyvezető-

helyettes.Egyfőa-Csďád-ésGyermekjólétiKözpontegység,egyfőa
Szociális SzolgáItatő Központ és LÉLEK.Frogram egység célorientrált

műköđésééŕ' ; feladatok zavartalarl ę||źľrásáéĺt, a végzet1 tevékenység

szakszeriĺsé gééľt felelő s.

3.3.3, Szakmai vezetők

A szakmai vezętőket az intézméĺyv ezető bizza meg.

MunkakörĹikben, szakmai kéráésekben önálló hataskiirben intézkedésre

jogosultak.
Ŕe'aetes feladätaikat a ĺnunkakori leíĺasuk taĺta|mazza.

MunkájukÍól közvetlen a JSzSzGyK intézményvezetojének kötelesek

beszámolni.
A szakmai vęzetők egymássď mellérenđelt viszonybaĺr állnak. A miĺktidéssel

kapcsolatos gazdasägí-pénnlgyi feladatok tekintetében a sza\rmai vezetok ą

g''t*ĺgi .'ezető iránymutatása szerint kötelęsek eljárni.

3.3.3.l.. Szakmai vezetők feladataĺ

- felelősek anyagi|ag és erkĺjlcsileg a saját egységeik működésééľt, a

végzett,"oóiali' 
-munka színvonďáért, gazdálkodĺással iisszefiiggö

feladatokéľt )
- ďapvető feladafuk a szociális a|apszo|gáItatiások, és szakosított

eltitasok szeĺvezése' feltigyelete, elienőĺzése, értékelése,

: közrerĺrtiködnek a szakmai egységeikbe' tartoző munkatársak munkakĺjri

lęíĺasainak elkészítésében,

. - ' közľemiĺktidnek az intézmény SZMSZ-ének, kötelezően előírt

s.zúźlyzatoknak,renđelkezéseknekazekészitésében,

s zakmu szervezetekkel, intézményekkel' civil szervezetekkel, kerületi

e gyhtui szeľvezetekkel,
- Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuáros kôzigazgatálsi teriiletén élő

lakosság helyzetének megismerése,

- figyelemmelkísérik és segítik a gondozźsraszorulók ellrźLtásźlt,

- figyelemmel kíséĺik a pá|yćnati lehetőségeket, segítik a pźiytuatok

elkészítését.
Í
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a szakmai egységeikben a dolgozóknak a munkavégzéshez szĺikséges
munkďeltételeket biztosítjak, javaslatot tesznęk a szĹikséges
fejlesztésekľe,

- feltigyelik a szakmai előírások betartasát a szalaĺlai egységeikben,
- felelősek a feladat el|áúásboz kapesolódó jogszabályokban kötelezően

előírt dokumentáció meglétéért, vezetésééľt, ellenörzéséért,
- elősegítik az egyes ellátási foľĺnrák köztĺtti rugalmas źltjźrhatóságot,

kiemelt fĺgyelmet ťordítanak a prevenciórą ľehabilit áciőra,
- gondoskođnak a szakmai programok megvalósítasaról, ęzek

feliilvizsgálatfuől, al<fualizź.Jźlsaról, figyelmet foľdítaĺrak a rendszeres
esetmegbeszélésekĺe, szuperv íziőrą

- biztosítják a szakmai egységek éptileieinet berendezéseinek, egyéb
vagyon tárgyainak rendeltetéss zeríi hasznźl|atźl-.

3.3.3.f . Helyettesítésiik

A szakmai vezetők helyettesítés ériil a JSzSzGyK intézĺnényv ezletoje vagy aZ'

adott egység intézményvezető helyettese gondoskodik.

3.3.4. Telephelyek, nyitva álló helyiség műkiidése

Az egyes szakmai egységek zökkenőmentes napi munkájrímak biztosítĺísa
érdekében az intézĺriényvezető vezető családsegítőket, kooľdináťorokat,
programfelelősöket, vagy telephely vezetőket nevezhet ki.
A megbízott személyek a JSzSzGyK intézményvezetőjének, valamint a
szakmuegységvezetők/vezetőkirányitźsźtvallátjĺákelfeladataikat.. Részletes feladataikat a munkaköľi leírrísuk szabá|yozza
Helyettesítéstik<Íl a JSzSzGyK intézményvezetóje, az egyes egységek
egy s égv ezetőj e gondo skodik.

A JSzSzGyK szakmai egységei: |ásd, z.I.pontban felsorolva!

3.3.5. Gazdasági Szervezet vezetője

- Felügyeli, iranyítja és ellenőlzi a JSzSzGyK gazdasägí szervezetét.
- Kialakítja és miiködteti a gazlálkodĺással - így kiilönösen a

kĺitelezettsé gvál||aLás, ellenjegyzés, a szakmđ teljesítés igazo|ása, az
érvényesítés, uta|vźnyozÍls gyakorlrásĺának módjával, eljarĺási és
dokumenuációs résztetszabźlyaivaL, valamint az ezeket váEző
személyek kijelölésének rendjével, és az adatszoLgáItatrísi feladatok
teljesítésével kapcsolatos belső előÍrasokat, fęltétęleket.

- Feltigyeli a JSzSzGyK éves nrriködési költségvetésének tervezését,
valamint annak végľehaj tasát.

- Feltigyeli és ellenőrzi azelőirényzatokkď történő gazdálkodĺĺst, illetve a
jóvráhagyott e|(ilĺźnyzaton beliil az operatív gazdálkodas bonyolítlísát.

- Felügyeli és ellenőrzi a bankszáÍnla éskészpénzforgalom bonyolítás'át.
- Kialakítja és véleményezi a költségvetési és pénzÍigyi feladatok

e||áttźsźúloz kapcsolódó belső szabáĺyozást.
- Ellátja a JSzSzGyK műktjdési költségvetésének végrehajtásál.nz

kapcsolódó beszímolási feladatokat.
- Felügyeli a szĺímvitęli feladatok végrehajtását, a szamviteli

nyL|v źntartźls ok vezetés ét.

- Elkészíttęti a költségvetési beszámolót.
.,/
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- Közľemfüödik a JSzSzGyK feladatainak e|IttźsáůLoz sztikséges

gazdasági, műszaki feltételek biztosításában' a tźrgyi eszközĺĺk,
készletek beszerzésébeĄ illetve e célból szolgáItatások

igénybevételében.
Részt vesz az intézmény tizemeltetésével és a telephelyek miĺkĺĺdésével

kapcsolatos feladatok ellátrásában.

- Gondoskodik a JSzSzGyK vagyonának megóvásaról, eĺĺenőrzi

ĺęndeltetésszeľű takarékos felhasanálasát.
- Gondoskodik a gazđasági miĺszaki előírĺísok, ľendelkezések,

j o gszabalyok, JSzS zGyK szabály zatok b etartrás áľó 1. 
.

- Gondoskodik a tiĺzvédelrni, mtľlka" és balesetvédelmi felađatok

ellátásáról.
- Felügyeli a targyi eszktizök és készletek mozgásával kapcsolatos

bizonylatok készítését és az analitikus nyilvántaľtások vezetésével

kapcsolato s feladatokat, továbbá a leltáľozási tevékenysé get.

- Előkészíti az íntézményvezető döntési hatáskörébe tartoző gazdasági,

műszaki ügyeket, intézkedéseket, beszamolókat.

4. A JSzSzGvK szAKMAI EGYsÉGEINEK FELADATAI

A JSzSzGyK munkataľsai közalkalmazotti jopviszonyban főállasban, teljes

illetve részmunkaidőb.en |átjak el rnuĺkaköriiket, felađataikat. A
közalkalmazotti jogviszonyÍa az 1992. évi )cűII. ttirvény rendęlkezései

iľanyadóak. A tanácsadó munkakör a 15/1998. (Iv.30.) NÄ4rendelet 3. $ (9)

bekezdés b) pontja szerint a tanácsadó munkakör munkaviszony vagy
munkavćgzésre irlínyuló egyéb jogviszony keretében is betöltheto.

4.r.

4.1.L Feladatu
A Gyvt. 39. $ és 40. $ atapjan a gyermekek családban történő nevelésének

elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialaku|t vesz€|yeztetettség

megszĹintetése, valamint a gyemlekek családjából töľténő kiemelésének a
megelőzése. Ezen tulmenően kezđeményezi és elĺĺsegíti a családjából
pľevenciós céllal kiemelt gyeľmekek családjának gondozasát.

Az szt. 64. $ (1) bekezdése ďapján családsegítést végez a szociiális vagy

mentálhigiénés pľobléľnák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségľe szoruló

személyek, csďádok szźtmźta az ilyen he|yzethez vezętő okok megelőzése, a

|ainshe|yzet megsztintetése, valamint az é|eMezetési képesség megőrzése

céljából.

A szociális segítőmunką családsegÍtés keretében biztosítania kell
a) a szocirłlis, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) u anyagi nehézségekkel hjzdők szÁmára a pénzbeli, természetbeni

ellátasokhoz, továbbá a szocialis szolgĺáltatĺĺsokhoz vďó hozzźtjutěs

megszervezését,
c) a családgondozĺíst, így a családban jelentkező miÍkĺjdési zavarok, illetve

konfl iktusok megoldrásanak elősegítését,
d) közcĺsségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terapiás programok

szervezését,
e) a tartós munkanélkĹiliek, a fiatal munkaĺrélkiiliek, az adősságserhekkel és

lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a kĺónikus

ia<-i., LW i.-- -.
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betegek, a szenvędélybeteget a pszichiátriai betegek, a kábítószer-
problémával ktizdőt illetve egyéb szociálisan riíszorult személyek és
csďádtagjaik tészéte tanácsadas nyujtrását'

Đ a csďádokon bęlüli kapcsolaterősítést szolgáló kĺĺzösségépí't<í,
családtenápiás, konfliktuskezelő mediációs progľarnokhoz és
szolgáltatásokhoz, valamint a nęhéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutast.

A szociáIis segítőmunką családgondoziĺs keľetébenvégzett tevékenységnek - a
szolgáItatást igénybe vevő érdekében' mrások személyiségi jogainak.séręlme
nélkĺil . a szĺikséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére,
ktĺlön<jsen csďádjanak tagjaira. 

..

Veszélyeztetettséget. krízishelyzetęt észlelő j elzőrendszer működtetése
A jegyző, továbbá a szociális, egészségiigyi szol'gátlrtatő; intézłnény' valamint a
gyeľmekjóléti szoÍgźl|at, a párrfogói felügyelői és a jogi segÍtségnyujiói
szolgéűat je|zi, a társadalmi szeľvezetek, egyhőzak és magĺánszemélyek
jelezhetik a családsegítést nyujtó szolgĺíltatónak, intézrrénynek, ha segítségre
szoruló csďádról, személyről szeręznek fudomást.

A jelzőľendszer tagiai:
- az egészségügyi gzolgáltatast nyijtók, így kĺilöĺrĺisen a védőnői

szo|gáIat, a hĺíziorvos, a hćvi gyennekorvos,
- a személyes gondoskodást nyujtó szolgaltatók, így kiilönösen a család-

és gyeľmekj őléti szo|gálatot a család- és gyennekjóléti központo!,
a köznevęlési intézmények,
a rendĺĺrség 

'- azügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgiilat,
- azáldozatsegítés és a káľenyhítés feladatait eltátó szervezetek,

a menekiilteket befogadó ĺíllomiís, a menekÍiltek átmeneti szźl|ása.
az egyesiiletek, az a|apítvényok és az egyházi jogi személyek,

, -., ä,munkaügyi hatóság,
a javítóiĺtézet,

- a gyeÍmekjogi képviselő.

A jelzőľendszer áltď kapott jelzés alapjan a családsegítés keretébęn
fe|térképezi az e|látasi terĹileten élő szocirílis és ment.álhigiénés pľoblémĺíkkal
kĹizdő gyermekek, családok, személyek kĺirét, és személyesen felkeresve
tő,'jékoztatja őket a családsegítés Sa. 64. $ (a) bekezdésben megielölt céIjáľól,
tartalmáról.

Feladata a ąvermek testi. lelki egészségének. csďádban történő nęvelésének
előseeítése érdekében
- a gyermeki jogolaól és a gyermek fejlődését biĺosító tamogatásokĺól való

tájékoztatźs,atámogatiísokhozva|óhozzźĄutássegítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a

mentálhigiénés, a jogi, és a káros szenvedélyek megelőzését cé|ző .,,n"

tanácsadiáshozva|ó hozzźljutás megszervezése, o,:,,r',
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- a szociá|is válsághelyzetben lévő varandós anya tiímogatása, segítése,

tanácsadĺás, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető

ellátashoz v aLó ho zzájutás szervezése,
- szabadidős progľamok szeruezése,
- hivatalos tigyek intézésének segítése'

Feladata a gyermek veszélyeztetettségének meeelózése érdekében

- a veszélyeztetettséget észleiő és jelző rendszer működtetése' a nem álląmi
szervezetęk, valamint a magiínszemélyek részvételének elosegítése a

. mege|ózőrendszerben,
- aZ adott településen éIő gyermekek szociiílis heiyzetének,

veszr|yezteÍettségénekfolyamatosfigyelemmelkisérése,
sztikség esetén új elIátások bevezetésének kezdeményezése a telepiilési

önkormĺányzatnál,
- a veszé|yeztetettséget e|őidézo okok feltarása és ęzek megolđásáĺa javaslat

készítése,
- a jelzĺĺľendszer tagjaival való együttmiiködés megszervezése,

tevékenységtik ö sszehango lása,
- felkérésre környezettanulmány készítése,
- évente legalább 6' alkalommal szakmakozi esetmegbeszélések

:megszeÍv ezése és lebonyo lítása,
- évęs gyeľmekvédďmi tanácskozás megszervezése.

Fęladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése éľdekében
. - a gyennekkel és családjával végzeÍt szociális segÍtőmunkápal a gyermek

problémáinak rendezése, a családban töľténő működési zavarck
ellensúlyoziása,

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, kül<inösęn a válrźs, a

gyermekelh ely ezés és kapcsolattartás esetében,

- az egészségügĺi és a szociáIis eltátas - külĺjndsen a családsegítő szolgáltatás
_ vďarnint a hatósági beav atkozáts kezdemény ezése,

- a védelembe vett gyeľmek gondozás-nevelési tervének elkészítése,

családgondozása,
- javaslat készítése a gyermek védelembe vételére, családjából történő

kiemeléséľe, leenđő gonđozási helyre vagy annak meg:łźĺtonatasára" egyéb

hatósági intézkedésre

További feladatai:
- Feltárja a szociiílis feszüItségek okait, megelőzéstikre az egyént illetve a

kozösséget érintően intervenciókat do|gozki és alkalmaz.
- Köaeműködik a családok külső támogató rendszeľének fejlesaésében, a

családokkal kapcsolatban lévő intéanények, tiírsadalmi szervezetek,

egyesĺiletek és egyházi szeľvezetek tevékenységének összehangolrásában.

- Mentális és szociális krízisintęrvenciót lát el.

- Ingyenes tanácsadói szolglĺltatríst közvetít (ogí, pszichológiai, életvezetési).

- SzociáIis problémaoľientált csoportokat szeÍvez' működtet.
. Egyének, páĺok, csopoľtok kapcsolatkészségének javítása érdekében

konzultlíció hoz, ter ápiźůloz v a|ő hozztljutźst közvetít.
Felkérésre információt nyújt, környezettanulĺnányt készít.

- Segítséget nyújt a nevelési, oktatasi intézmények gyermekvédelmi

feladatainak ellátasában.
t.tl ,
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Fęlađatainak hatékony ęllátása érdekében egytittrniÍködik a Csďád- és
Gyermetióléti Központtal, hatóságokkal, intézményekkel, tarsađalmi
szeľvezetekkel, egyesületekkeI és egyhazi szervęzetekkel.

4.1.2. A Csaldd- és Gyermekjóléti Szolgdlat munkatórsai
1 fö szakmaivezető
27 ťő csa|ádsegítő
4 fó szoęiźii' ffi asszisztens
1 fő takarító'

4.1.2.1' A Csaldd- és Gyermekjőléti Szolgúlat szakmai vezetőjénekfeladatai

- Fęlelős az lntézmény működésééľt, a feladatok zavaĺtaLan e||átásáért, a
tevékenysé g szakszeríĺs égéért.

- Gondoskodik a jogszabályok, felĺigyeleti szervek hatźrozataiĺvk
végrehajtrásĺáról.
Az Intézményvezető áltai éúnlhźtzotlr. jogköľben elllźtja az lntézméĺy
képĺiseletét

- Az Intémlényvezetó tůtal źúruhőzott jogkĺĺrben egyĹittműködési

. megállapodást köt az ellátottakkal. .
Esetęlemzésękęt és továbbképzési lehetőségeket biztosít.

- Részben gondoskodik a feIadatok megoldasának személyi, tárgyi
feltételeiről, szÍikség szerint kĹĺlső szerv vagy személy kĺĺzremiíkĺidését kéri.
Ręndszeresen ellenőľzi a központ dolgozóinak tevékenységét.
Meghatfuozza az irźnýtása alá furtoző dolgozók munkďdejét, feladatkörĄ
a munkáltatói jogkörĺik közĹil a dolgozók vonatkozasában gyakoľolja a
szabadság, távollét engeđé|yezé.sének (kivétel ęz a|őI a Íize1és nélktili
szabadság engedéIyezése), tulóĺa elrendelésének, belső helyettesítés
szabźilyozasanakjogköreit..

- Irétnyit1a szeĺvezi és ellenőrzi ą dolgozók munkĺíját.
. A doigozók mrmkájráról minđen év'ben ínásbeli éľtékelést készít melyet

ismertet az érintętt munkatársakkal is.
- Megszeľvezl azévęs szakmai tanácskozást'
- Gondoskodik az évesjelzőĺendszeri intézkedési terv elkészítéséről.
- Szalűnaköizi megbeszélést szeľvez, évente legalább hat ďkalommď.
- Évente legďább két ďkalo'Írunď átfogó szalonai és statisztikď beszĺírnolót

készít a kiilön me$atá',tozott irłányelvek és előínások szeľint.
. Ellenőrzi az intézmény és az ott dolgozó munkatiíľsak vonatkoz.ásában a

munkavédelmi- és tűzvéđelmi szabály ok betaľ|asáĹ
Kezdeményezheti új munkaköľ létesÍtését egyes szakproblémík
megoldasrára (pl. logopédus, szociológus, pszichológus).
Kijelölés ďapjrín e||źtjaa szakmai teljesítésigazolást, saját szakmai egysége
tekintetében.

- Szakmai egységében engedélyezi a szabadságot, gondoskodik a
helyettesítésrő[.

- Javaslatot tesz a sza|<ľrlu egységében dolgozók béľemelésével és
jutalmazźsátval kapcsolatos kérdésekben' KezdeményezÁeti a hataskörébe
tartoző do lgozók kitiintctésćt.

- Indokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az érintett
alkalmazottak fegyelmi felelősségre vonasa ügyében.

I- )q. -i
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4. 1. 2. 3. A cs alóds egítő feladatai

- Ügyeleti időbęn fogadja és meghallgatja a szolgáIathoz érkezőket.

lnfonnációkatad,azújigénybevevőketgondozásbaveszi.
- Lakókömy ezetébenis mégismeri az ígéĺybevevőket, feltérképezve szociális

kiirnyezettiket, kapcsolatrendszeriiket, valós igényeiket és sztikségleteiket.

- Felismeri, felismerteti és kezeli a gyeľmekek érdekeit, figyelembe véve a

családok konfliktusait, azok okait, és közösen do\gozztů< ki a lehetséges

konfl ikÍusmego ldó str até gíát, lehető sé geket'

- Meghataro zzá a személyes egytittműködési sztikségleteket. Rendszęľesen és

folyamatos.an együtimĹrkö d1k azegyénekkel, családokkal, csoportokkď'

- Az egyűtmĺĺkodési stratégiát írásbeli szerzódés keretében rogzítl.

- Ahozzáforđulók érdekeit képviseli, de veliik és nem helyettĺik oldja meg a

felmerülő pľoblémákat.
- Eltátja - ě.i''t"tt.k éshozzátartozőlkszociális és lelki segítségnyújtását,

Szociális válságkezelést (kľízisintervenció) v égez.

- Teľ'mészetbeni és aĺryagítĺámogatásokat közvetít.

- Speciális csoportokat sZeÍYeZés műkĺjdtęt.

- Sägíti a raszórulókat saját jogďk.és lehetőségeik felismerésében, tudatosítva

. kiiřelezettségeiket is. É5ar az igénýevevők.. éľdekében, támogatja őket

jogaik érvéňyesítesében. Kozremúködik a civil taľsadalom és a tarsadďmi

nyilvĺíno ss á g szférájźnak fej lesztésében.

- p-gyiittmĺĺt.ĺaĺt u konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba

kerülő ńevelési, oktatási intézményekkeÍ, munkaĹigyi központtal, a szociális

. igazgatźs' szervezeteivel, egyesületekkel, tiírsadalmi szervezetekkel,

alapítvrĺnyokkal, egyházakka}.
- Javaslatot tehet a kapcsolódó társinté,łĺnények igénybevételére.

- Elósegíti az e1|źĺott gyermekek és családjaik csďádtervezési, pszichológ'li'

męntđhigiénés' prevénciós és a Gyvt.40/A. $. által meglratiáťozott, vala{nint

azintézmény által nyujtott tovíbbi szolgáltatásokh9z.való hozzil,'u}as|L 
' '- Támogatast és segítséget nyujt a szociďis válsághelyzetbeĺ lévő.várandós

anyalňat, résztikie szakmai tanácsadást nyujt Sziikség esetén elősegíti a

Csalrídok Átneneti otthonában igénybe vehető ęllátasokhoz és

j szolgláltatásolĺ1roz va|őhozzźljutźst.
Szabadidős progľamokat szeÍvez.

- Segíti u gýt,,,,hutó'ág, illetve u gyá'nhiľ?I hatósági' tevékenységét,

résztikre a1ggszabźůyban előírt đokumentációt biztosítją illetve a törvényes

határidőket me gtartva v é gzí tev ékenysé gét.

- Megismeri azokat a jogszabźůyokat, Ĺigyintézési módokat, szokásos

eljĺĺľasokat, amelyek lehetővé teszik azercdményes.segítést és ĺigyintézést.

- SzéleskorĹĹen mégismeri a belyi szocialpolitikđ ellátrás rendszeľét, és

egyĹittrniíködik a l.ollegaĺua, vďamint a tfusiĺtézmények, ĺinkormiányzat

munkatáĺsaival.
- Részt vesz apĺoblémamegoldó csoportok munkájában.

- Közreműkodik a Szolgalat munkacsopoľtjanak munkájában, valamint

továbbképzéseken vesz részt.
. A vezeÍő egyéb, az intézmény szakmai múköđésének körébe tarÍoző

feladattal is megbízhatj a.

- A terepmunkájáľól munkanaplót készít és vezet.

- A folyamatban lévó egyéni- és csďádsegítői esęteiľől a jogszabá|yi

előíĺasoknak és a módszeľtani alapelveknek megfelelően vęzeti a forgalmi

naplót, az esetnaplót (dosszié) és az intézményben huznáJt ügyfél-

^
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nyilvántartási rendszert (rögziti az ngÉél személyi adatzlt, beszélgetéseik
taÍta|mźń, a kapcsolódó személyek, intézsrlények véleményét, feljegyzi
megÍigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a kliensekkel való
egyĹittmiĺkodés célj át, stb.).

- Adminisztrációs munkája során adatot szolgáltat a szociális asszisĺens felé
a TAJ alapú nyilvantartáshoz,

- Munkáját mindenkor az intézmény alapdokumentumai, a Koza|ka|mazotti
Szabá|yzat és a Szociális Szakmai Szövetség rĺltď elfogadott Etikai Kódex
ťlgyelembevételével v égzi.

Munkaformái:
- Egyéni esetkezęlés. Az egyéru életfeltételekjavításą a családban és a társas

kapcsolatokban.
- Köz<isségi szociális munka.
- Szociáliscsoportmunka.
- Információs szolgáltatás a lakosság részére.

A családsegítők heti munkaidejének beosztasa:
1 6 óľa ügyeleťađminisztnĺció
20 őrateľepmunka
4 őra těam munką esetmegbeszé|és, salpervíziő

ł.l.2ťÉ;. A szocidlis asszisztens feladatai

ł.
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- Fogadja az ügyfeleket.

J )r-



ĺ,, i
ď\

- Meghďlgatj a a szęmélyeket, felvilagosítást nyťrjt, a pľobléma jellegétől

fiiggően továbbiĺanyítj a őket csďáds egtrtőhiz, v agy társszervezethez.

- Kěže]Ii a központi telefont, feljegyzi az tizeneteket, átadásu}ľól

gondoskodik.
- Segítséget nýjt azügyfelek számźraa nyomtatványok kit<jltésében'

- Eliégzí az ílltézméný felkereső személyek ľegisztrációját,napi

adminisztrációs munkája során vezeti a Forgalrni napló szemé|ý adatrészét,

gondoskodik az tigyfélnyilvantaĺtĺás naprakész állapotarótr és

átlathuto.ág* őI, végzi a TAJ alapli nýlvantartassal kapcsolatos feladatokat,

vezetiaz NRSZH áIta]. _ online felületen _ mííkiĺdtetett nyilvánfaĺtast.

- A vezető egyéb, az intézmény szakmai miĺködésének ktirébe tartoző

feladattď ismegbízza.
- EÍ|átja a műk<jdéssel kapcsolatos iktatĺási, nyilvántartasi, számítĺástechnikď

feladatokat.

4.I.3. A Csalúd- és Gyermekjőléti SzolgóIat teamje

A team' tagjai a szakmai vezetiĹ, a csoportvezető családsegítő és a
családsegítők.
A team a szakmai yezető tanáosadó testtilete.

Üleseit hetente vagy sziikség szerint taľĘ.a.

4.2. 'Csaľűd:.és Gýermekiőléti Kijznont, .

Az egység vezetését I fő intézményvezető hetyettes llútja eL

4. 2. I. Ható s ltg i t ev é keny s é g é h ez kap cs olódó fel a dat o k
Fő fe1adata a Gyvt. 39' $ és 40. $ alapjan a gyerĺnekek családban történő

nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult

veszé|yeztetettség megszĹintetése, valamint a gyer,mekek csďádjából tĺiľt9nő

kiemęiésének a:mege\őzése. Ezen túlmenően kezđeményea és elösegíti a

csďádjából kiemelt gyermekek családjanak gondozźsźf'

Ellátja a vonatkozó jogszabalyok áltď előÍrt utógondozói feladatokat.

A f0O7. évi LxxX. törvény, vĺąmĺnt e törvény végľehajtĺásaĺól szóló

30llf007. CxI.g.) Korĺnányrendelet alapján f0I4. januat l-től feladata a

menektiltiigyi hatóság áItal menektiltként vagy oltďmazottként elismert

személyek üársadďmi beilleszkedésének elősegítése; a menekiiltiigyi

hatósággal egyiitt'
A menektilttigyi hatóság az oltalmazott, illetve a menekült kérelmére

integrációs szerződést köt az iigyfellel.
Az integráciős szetzódésben előírtaknak teljesülnie kell a meghatĺáĺozottak

szerint, igy a Család- és Gyermekjóléti Központ két családsegítojénęk a

feladata, hogy ezminél hatékonyabban megvalósuljon a megadott időszakban.

ĺ--}ą* i



A Központ munkataĺsiának segítséget keIl nyujtania az igyfé|nek mind
munkakeresésben, óvodábą iskolába jelentkezésben, illetve a kiilönböző
tanuliási, nyelvtanulási lehetőségek megtaláLáséhan is. Segítséget nyújtanak
továbbá a civil, illetve ĺinkorrrányzatí szervezďekkel, munkaügyi központtal,
igény szerint egyhźzakkal való kapcsolatfelvételben is.
Amel1ett, hogy kĹilönböző szolgáltatasokba közvetíti az tigyfelet, a Központ
biztosítja résztikre az Szt.64.$ (4) bekezdés a)-g) pontja szeńnti családsegítő
szolgáltatasokat is.

Felldata a kialakult veszélveztetettség megsziintetése ěrdekében
A gyermek veszéIyeztetettségének megszĹintetése érdekében javas1atot tęsz
hatósági intézkedésre a gyámhivata| tészére a gyermeJ< védelembe vételére,
megelőző pártfogásĺĺľa, ideiglenes hatátyu elhelyezéséľe, nevelésbe vételére,
csďádba fogadásárą harmadik személynél történő elhelyezésének
kezdeményezéséte, családba fogadó gyrĺm kiĺendeléséľe, tankötelezettségének
előmozdítástra, gondozLási helyének megváltoztatására, a gyeľmek utan járó
családi pótlék természetbeni foľmában történő nyujtĺására.

Feladata a csalddiúból kiemelt wermek visszahelvezěse ěrdekében
- a szociális segítőmunka biaosítĺása : az otthont nyujtó ellátást illetve a

tęriilęti gyermekvédelmi szakszolgáItatrást végzo intézménnyel
egyiĺttmiĺködve _ a csďád gyermeknevelési k<inĺlményeinek
megteremtéséhez, javitźséůloz, a sztilő és a gyermek közötti kapcsolat
helyľeállítasahoz,

- utógondozó szociźiis munka biztosítása _ az otthont nyujtó ellátast, illetve a
terĹĺlęti gyermekvédelmi szakszolgĺíItatast végző intézménnyel
egyĺithníĺködve _ a gyermek csďádjába tĺĺrténő visszailleszkedéséhez.

Feladata a veszélveztetettśéeet és krízishelvzetet észlelő ielzőrendszer
míĺkiidtetése

Kiépíti és míĺködteti a gyermek veszé|yeztetettségét ésile|ő je|zőrendszert.
A jelzőrendszer tagjai:

az egészségügyi szolgĺltatást nyujtók, így. ktilönösen a védőnői
szolgálat, a házioľvos, aházi gyermekorvos,
a személyes gondoskodást nyujtó szolgáltatót így kĺilönösen a család-
és gyermekjóléti szolgáIatok, a család. és gyermekjóléti központok,

- akóznevelésiintézménvek.
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- apártfogó felügyelőiszo|gáiat,

{
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- az tidozatsegítés és a kaľeny.hítés felađatait ę|Iźńő szeruezetek,

- a menęktiIteket befogadó állomas, a menekiiltek átmeneti szźlLása,

- az egyestiletek , az a|apítvtnyok és az egyháá jogi személyek,

- a munkatigyi hatóság,
- ajavítóiĺtézet,
- a gyermekjogi képviselő.

Kiegěszitő w ermeki ó léÍi s zolglźItatús o k
Á kt"gé_'ítő gyermekjóléti szolgáltatĺĺsok a gyeľmetjóléti aLapszoLgźtLtatások

mellett biztosítandóak, illetve a Csďáđ- és Gyermekjóléti Kozpont ĺészére _

jogszabálytan meghatarozott kritériumok megléte esetén kötelezőęŁ melyek

azalttbbiak:
- családteľvezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, rnentálhigiénés, jogi

és kiáľos szenveđélyek megelőzését célzó tanáosadasokfioz vďó hozzźĄutás

megszeÍv ezése illetve ezek biztosítźsa,
konÍliktuskeze|ő szoIgáItatás (pl. mediáció) biztosítása vagy az abhoz való

hozzájutás me gszervezése,
a helyettes szíilői szo|gźlLat szervezése, működtetése, a férőhelyek

nyilvántartása,
- 

. 
felkérésre információ nyújtása, kĺirnyezettanulmány készítése,

- a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez sztikséges helýségek
. biztosítĺĺsa,

- segítségnyujtás a nevelési, oktatasi intézrrrények gyermekvédelmi

feladatainak ellátásában,
tarrácsadási szolgáltatások: életvezetési, jogi, pszicholigiai,
fejlesztőpedagőgiaitanácsađás.

Tov úb bi s zo lgúItatás o k ěs elldfuÍs o k
- preveneiós feladatok )

- szociális segítőmunka, csďádgondozás, 
.- veszélyeztęt.ett gyermek ellźý,źsa, szakemberhez kĺilđése, Íigyelemmel

kísérése,
- veszélyeztetettségľőt szőIő je|zések, feljegyzések fogadasą

a gyermekek panaszának meghallgatása,

- csďádi konfliktusokban aktív kiizvetítés,
- javaslattétel a gyámhívatalrészśre csďádba fogađás esetén,

- utógondozás,
- átmęneti gonđozassal kapcsolatos feladatok,

- elhelyezési, védelembe vételi felĹilvizsgálati taĺgyalásokon való részvétel',

4.2,I.1. A Csaldd' és GyermekjóIéti Központ Hatósdgi tevékerylséghez

kapcso llídlí feladato kat ellátlÍ egység munkatdrsai

1 Íiĺ szakmai vezető
11 fĺí esetmenędzsq lcsaládsegítő / tanácsadó

2 fó sznciźilis asszisztens

Tekintette| aÍTą hogy e esďád. és Gyenndtóléti KözponĹ és a €sďác és

lt, I
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4.2.1.1.1.

4.2.1.1.2.

Á Csaldd- és GyermekjóIéti Kiizpont hatósdgi tevékenységhez kapcsolődó
feladato kat ellátő egĺség szakmai vezető feladatai

Felęlős a Család- és Gyeľmekjĺiléĺi Kŕizpont felađatainak 7-ayarta|an

ellatasáért a tevékenys ég szakszerúŚégéért.
Gondoskodik a jogszabályok betartásáľól, a felügyeleti szervek
hatźrozatainakvégľehajtásarót.
A JSzSzGyK intézményvezetóje áLta| źltĺuházoÍt jogkörben e|Iźtja az
intézmény képviseletét
Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetőségeket biztosít.
Részben gondoskodik a feladatok megoldrásanak személyi, tá,rwi
feltételeiÍől.
Rendszeľesen ellenőrzi a Család- és Gyeľmekjóléti Központ dolgozóinak
tevékenységét.
Javaslatot tesz az intéznény tigyfelei részére kifĺzetendő anyagi juttatĺĺsok,
valamint a természetberrí adományok ügyében a tĺámogatasokľól szóló
szab źl|yzatban fo glaltaknak me gfelelő en
Meghataľoz za az iránýtása a|á lľrrtózó dolgozók munkarendjét, feladatkörét,
a munkáltatói jogktirök közül a dqlgozók vonatkoziísában gyakoľolja a
szabadság, távollét engedéIyezésénęk (kivétel ez a|ő| a ťlzetés néIki.ili
szabađság engedélyezése) túlóra elľendelésének, belső helyettesítés
szabä|y ozźsának j o gköreit.
Ir źny itj a, szew ezi, ellenőľzi a dolgozók munkáj át.

A dolgozók munkĺjráról minden évben írásbeli éľtékelést készit, melyet
ismertet az érintettmunkatársakkď is.
Évente legalább két ďkatommď átfogó szalanai és statisztikai beszámolót
készít a hatályos jogszabílyok, iranyelvek és eĺőíľások szęrint.
Ellenőľzi az ĺntéanény és az ott dolgozó munkataľsak vonatkozásában a
munkavédelĺni és tűzvédelmi szabátyok betntźsźú.
Kijelötés atapjĺán e||źĺt1a a szakmai teljesítésigazolĺást, saját szakmai egysége
tekintetében.
Szakmai egységében engedélyezi a szabadságot, gondoskodik a
helyettesítésľől'
Javaslatot tesz a szakmai egységében dolgozók béremelésével és
juta|maztsźtvď kapcsolatos kéľdésekben. Kezdem éĺy ezheti a hatáskörébe
tartoző đo lgozók kitiintetését.
lndokolt esetben javaslatot tesz az intézményvezetőnek az éĺintett
alkalmazĺlĹĺak fegyelmi felelősségľe vorrasa iigyében'

Az esetmenedzser / csalddsegí,tő / tanđcsadó felodatai

Ügyeleti idejében fogadja az igénybe vevőket és ellátja a szĹikséges
információkkal és tanácsokkal.

- LakókömyezetÍikben (lakĺásában' Iakóhelyén) megismeđ az igénybe vevőt
családtagiait, a családok belső struktúnáját és ktimyezeti feltétęleiket.

//'
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Felismeĺi, és kezeli a gyermekek éľdekeit, figye|embe véve a családok

konfliktusait' ezek megoldasára a csďáddď közösen stratégiát đolgoz ki,

melyet írásbęli szęrződés keretében rogzít.
Megbattrozza, a személyes együttműköđés kereteit. Rendszeresen és

folyamatosan együttmiíködik a csďádokkal.
Együttműködik a konfliktus helyzetben lévo személyekkel kapcsolatba

kerülő nevelési, oktatasi intézményekkel, civił szervezetękkel és

egyhazakkal.
Javaslatot tesz trírsinté zmények igénybevételéľe.

Elősegíti az e|Iátott gyerĺrekek és csaláđjaik csďádtervezési, pszichológiai,
mentálhigiénés és prevenciós szolgáltatĺísok}roz va|ő hozzájutását,

Támogatást és segítséget nyujt a szociális vźiságheIyzetben lévő vráranđós

anyáknak, résztikre szakmai tanácsadast nýjt. Sztikség esetén elősegíti a

C.saládok Atmeneti otthonában igénybe vehető ellátĺásokhoz és

szolgáltatasok*roz való hozzájutást.
Szabadidős pro glamokat szęrv ez.

Segíti a gyrámhatóság, ill. a gyámhivatal hatósági tevékenységét, résziikre a
jogszabályban előírt dokumentációt biztosítją illetve a törvényes

hataridőkęt megtarfva végzi tevékenységét.
A Tertilęti Gyermekvédelmi Szakszoľgálat felkérésének megfelelően

vizsgáL1aésfeltárjaazörökbefogadniszźndékozőkéletkörĹilményeit.
Eljar a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.

Felméľi etlátottjai köĺében a szociiĺlís és mentálhigiénés jólétet

veszélyeztető tényezőket, elemzi az adatokat, javaslatot tesz a lehetséges

megoldasokra.
Széleskörűen megismeri a helý szocirĺlpolitikai ellátĺás rendszerét, munka

kapcsolatot épÍt ki az ott dolgozókkat.
Mägismeri azokat a jogszabályokat' iĺgyintézési módokat, szokásos

eljarasokat, amelyek lehetővé teszik azeredményes segítést és ügyintézést.

KtjzĺęmĹĺkö dik az intézľnény munkacsoportjĺĺnak (teąm) tevékenységébeu.,

továbbképzéseken vęsz ĺészt az intézményvezető által meghatiíľozott

mó don, illetve a továbbkép zésí terv ęzst alapj án.

Egyiittműködlk az adott intézĺlény óvodai, illetve iskolai szociĺĺlis munkát

végző szakembereivel.
szakmai továbbképzéseken vesz ĺészt az iĺtézményvezetó źůta|

meghatiĺrozott módon, illętve a továbbképzési terv alapjan.

Kapcsolattartási tĺgyeletet, ennek keľetében közvetítői eljárást biztosít.

Csďádkonzu|táciőt, családi dĺĺntéshozó konfeľenciát szetvez és biaosít.
Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, súlyosabb fokú
veszé|yeńetettség esetén a gyermek iđeigleĺes hatálý elhelyezését'

nevelésbe vételét, családba fogadłását, haľmadik személynél történő.

elhelyezését, családbafogadó gytrn kirendelését, tankötelezettségének

e lőnrozdítását, gondoziísi helyének megv źůtoztatásź,ŕ.

Védelembe vett gyemtek esetében elkészíti a gondozásĹnevelési tervet,

család ggndo zźst v égez.
Javaslatot tesz a családi pótlék természetben töľténő nyujtĺásárą a gyermek

tankötelezettségének ę|őmo zdíttisźr a.

A gyámhatóság megkeľesésére a családi pótlék természetbeni formában

tcirténőnýjtasabozkapcsolódópéĺufe|használásitervetkészít'
Javaslatot tesz megelőz(l pźrtfogás elrendelésével kapcsolatban, elľendelés

esetén aktívan együttműködik a príľtfogó felügyelőkkel.
Szakmai tĺmogatást nyujt az ellátási területén miĺködő család- és

gyermekj óléti szolgálat száĺnćra,
\., ĺ
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- Adminiszhációs munkája soĺán adatot szo|gźlltat a szociális asszisztens felé
a TAJ alapú nyilvrántartáshoz.

Feladatai a kialakult veszéIveztetetÍs ég megszijntetése érdekéb en :
- A veszélyeztetettség megszüntetése éľdekében szociális segítő munka

keľetében a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező
miĺködési zavaĺok ellensúlyozása.

- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése különösen a válas, a
gyermek elhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

- Az ö,nkéntesen igénybe Ýehető szolgáltatĺĺs elutasítasa esetén hatósági
beavatkozas kezdeményezése.

- Indokolt esetben javaslatotÍesz a gyeÍmek családból történő kiemelésére, a
leendő gondozrási helyére, vagy annak megvá|tońatźsźna.

Felađatai a csahźdblíI kiemelt evermek visszahelvezése érdekében:
- A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő

munkát végez a család gyermeknevelési kĺirülményeinek megteremtéséhez,
javítźsához, a sztilő és a gyermek közötti kapcsolat helyľeállítasahoz.

- Utógondozői szocíális munkát, családgonđozilstvégez a gyeľmek családba
töľténő vi s szahe|y ezéséhez.

- A terepmunká}áról munkanaplót, vďamennyi á|tala elindított, ill.
folyamatban lévő alapellátási, és hatósági inté-zkedést követő eseteirőI
feljegyzést (dosszié) készít és vezeti af35l|997. CXII l7.) Korm. rendelet
előírása szerinti, un. Gyermelgeink Védelmében elnevezésií adatlapokat.

- A dossziéban írasban rogfíti az ngyféI személyi adatait, beszélgetéseik
taľtalmát, a kapcsolódó személyek' intézmények véleményét, fe|jegyzí
męgfigyeléseit, sza7łnai elemzéseit, valamint a kliensekkel való
együttmiĺktidés célj át.

Munkaformái:
. Egyéni esetkezelés, családgondozas
- Kapcsolattartas a hatósági jogk<jlrel rendelkezó szervezettekkel
- Kapcsolattart ős a je|zórendszer jntézłnényeivel és munkatársaival
- Szociĺĺliscsoportnrunka
- Információs szolgáltatás a kliensek és a lakosságrészére

Az esetmenedzser/csďádsegítő/tanácsadó heti munkaidejének beosáása:
1 6 óra ügyelet/adminiszmáció
20 óra terepmunka
4 őrateam munką esefonegbeszé|és, szupervízlő

4. 2. 1. 1. 3. A j elzőr e ndsze rí tanócs adffi fe ladaĺai
- kooľdinĺálj a az el]átési tertileten mtĺködó jelzőľendszerek munkáját,
- szakmai tĺ{mogatĺĺst nyujt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai

tanácskozas szervezéséhez, valamint az éves jelzőľendszeri intézkedési
tervek elkészítésehez és összehangolásiĺhoz,

- a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. $ (7) bekezÄése szerinti megkeresése
a|apján segítséget nyújt, szükség esetén intézkędik,

- segítséget nyujt a jelzőľendszer tagsai és a csďád- és gyermekjóléti szolgrálat
közötti konfl iktusok megoldásában,

- megbeszélést kezdeméĺyez a jelzőrendszeľek miĺködésével kapcsolatban l .i1

ű,i,
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- a kapcsolati ęrőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érđekében

folyamatos kapcsolatot taľt az oĺszágos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgá|aÍtaI,

- esetkonferencián yeszrésú..

4.2.r.1.4. A s zo ciőlis asszisztens fe ladatai

Ügyeleti idejét az intézmény előterében tölti, fogadja az'intézménybe
érkezóket. felvilágosítast ad részükre.
Kezeli a telefont, feljegyzi az tizeneteket
Ellátja az inÍézmén,] miíködésével kapcsolatos gépelési, iktatási,

nyilvántartasi, számítástechnikai feladatokat.
Napi adminisztrációs munkája során vezeti a forgalmi napló személyi
adatrészét, gondoskodik az ügyfélnyilvĺántartas naprakész állapotlíról és

átláthatóságáĺő|, végzi a TAJ alapú nyilvántartassď kapcsolatos fęladatokat
(vezeti az NRSZH által _ online feliilęten - miíködtętett nyilvantaľtást).

A vezętő egyéb, az intézmény szakmai mtikĺjdésének köľébe taĺtoző
feladatokkď is megbízhatj a.

4.2.1.2. A Csalód- és GyermekjóIéti Körpont Hatósdgź- tevékenységh,ez

kapcsolődő fetadaĺokat elldtó egysěg teamje

- A team tagjai a család- és gyermekjóléti központ hatósági feladatokat ellátó

szakĺnai vezetője, a csoportvezető eselmenedzser-családsęgitő, az

esetmenedzser-családsegítók és a szociális asszisztensek.

- A tearn a szakmai vezető tanácsadó testiilete.
Üleseit hetente tartja a sząkmai vezető áĺtal meghattrozoÍÍ időpontban.

- A döntés előkészítésen kíviĺl esetmegt.eszéLo fe|adatot is ellĺ.

4. 2. 2. Szolgúkatósok egys ég feladatai

A Szolgĺáltatĺások egység azlntézlnényszakmai egységeinek feladataik eredményesebb

el|átása, az egyének, gyermeket családok, köziisségek élefuninőségének javítása, a
szociális raszoľultság enyhítése celjából további szolgáltatásokat biztosít

4.2.2.1. SpeciúIis szolgdltatások
A Család- és Gyerme.kJóléti Szolgálatnak, valarnint a Csďáđ- és Gyermekjóléti

Központnak a Gyvt. 39. $, a 40. $ (2) bekezdése és az Szt. 64. $ (4) bękezdése szeľinti

áltďános szolgáItaüási feladatain tul a gyermęk családban nęvelkedésének elősegítése,

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyemrek igényeinek és

szfüségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgĺĺltatĺísokat,

programokat nyujt:

- kőrhazi 
'"oęi{ljs 

munka biĺosítasą
- gyermekvédelmi jelzőĺendszeri készenléti szolgiílat szervezése és

mfüödtetése,
- jogi tájékoztatásnyújtĺás,
- pszichológiai tanácsadás,
- csďádkonzultáció, családterápia, családi dtjntéshozó konferencia.ľI\;, ĺ;t. l

Ü,U
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4.2.2.2. Mentúlhigiěnéscsoportfeladata
Aziĺtéaĺény ellátottjai szźtmźtra a problémamegoldásukat, gondozásukat, ellátasukat
elősegítendő mentiílhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szoIgáItatźs
nyujtasa.

4.2.2.3. MenekültekkeVoltalmazottakkal foglalkozo
W,q,T,fük feladata

Az intézméĺy a menektilttigyi hatóság által menehiltként vagy oltalmazottként
elismert, VIII. keľtileti illetékességű személyekkel tarsadalmi beillęszkedésfü
elősegítése érdekében szociális munkát végez a2007. évi L)CCĹ törvény, valamint e

törvény végrehajtasráľól szóló kormiányrendelet alapján.

4.2.2.4. Népkonyha
Az szt. 62. $ (l) bekezdése alapjĺán a szociális étkeztetés keretében azoknak a

szociiílisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri .meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik.azt önmaguk, illetve eltartottjĄ részéľe tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, kültinösen életkorut egészségi állapofuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségfü, vagy
hajléktalanságuk miatt. Adagszám: 350 ffi.

4.2.2.5. HlÍtľalékkezelési szolglÍltatd-s feladata
A hátralékkeze|és feladata a Józsefuarosi onkormrĺnyzat Képviselő-testĺiletének a
szociális jellegĹi támogatasról szóló rendelete alapján a háhalékok kezeléséhez
kapcsolódb szo1gáltatásók, ad.i''i' tráciő és tanácsadás.

A csoport munkaüíľsđ fiiállásban, köza|kalmazotti jogviszony keľetében látjfü el
munkaköľtiket.

4.2.2.6. [ntenzív Cs alád me gtartó Szolgá ltatás felad ata
onkent vállalt feladatként az Inteluív CsaláđmegÍaĺtó Szolgáltatás keľetein beliil
szociális munkás szakember ďtal nyujt segítséget |<rízishe|yzetben lévő gyerekes

családok śzámfua hatlíŕozott ideig. Az inteĺuív segítség a családok ĺjnkéntes
jelentkezése, váttatásai a|apjźn történik, mely feladat ellátása a klasszikus
családgondozői feĺadatokon tul akrár napi 24 őrás szolgalatot is jelenthet, melyet a
családsegítő a csaláđ körében t<ĺIt.

4.2.2.7.
onként vállalt feladatként a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek

családjanak és ą &ąnęľ{esł -i"tŁ@ły--pę4ee9g.Lseqak--!'yujl9{

V' ,! ,4'
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szolgiíltatas.
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4.2.2.8. A Magdolna Negyed Program III szolgúltatdsainakfeladatai
A Magdolna Negyid Progľań III Tarsadalmi és Gazdasági ďprogľamjainak

fenntaĺtása, az MNP projektek eredményeinek megőľzése, a Támogatasi Szerződésben
vállalt fęĺmtartlási kötęlezettség teljesítése keretében az Intézmény 2016. évben az

alábbi szolgáltatásokat tartja fenn:

4.2.f .8.1'. Cs aládfej tesztés Í szo lg áłIrtatás fela da ta
Feladata a kerĺiletben élő családok belső kohéziójanak erősítése és a
tarsadalmi kompetenciáj ának egyénĺ e szabotttovábbfej lesztése.

A csoport munkatarsai kôrházi szociális munkát és az adományok
széto sztäsa feladatokat i s el látj rĺk.

4. 2. 2. 8. 2. Lakoss lźgi túj ékoztatús és tan đcs adđs feladata

családtagok

gyíĺjtése és

A munkacsoport munkatársai elsősorban; mint közĺjsségfejlesztők tevékenykednek.

Főbb fetadatuk a lakosság tćtjékoztatása, lakossági csoportok felkeľesése, részletes

újékońatás nyujtĺása az igénybe vehető szolgáltatasokľóI.
A csoport munkatáľsai.a hátralékkeze|éshęz kapcsolódó feladatokat és az utcai
szociális munka feladatait is ellátjak.

4. 2. 2. 8. 3. Kö z(öss; égi) h ely és Mos o da feladatc
Mosodai szolgáltlatlĺs nyújtĺása, közösségi programokkal, egyéni segítő jellegű

beszélgetésekkel kiegészítve.

4. 2.2. 8.4. FiDo Ilj usógi Kiizpont feladata
Legfontosabb céljä olyan progľamok, rendezvéĘelł, sportolasi lehetőségek nyújtása a

helyi gyermekek és íratalok számata, ami szabadidejĺik hasznos és egészséges

eltoltését biztosítja (iáték- és sporteszköz-béľlési lehetőséggel). Mindekiizben cél' a

fiatalok męntoráliása is. Iskolai megkereső munkát, utcai megkereső munkát is

v égeznek a munkatarsak.

4.2.2.8.5. Klźlvória tér InfoPont és jdtsłőtér kiizösségÍ-xocidlis progrűm'

diókmunka mentorólús
Vásarolt szolgáltatas áltď ellátott tevékenység.
Az InfoPont szolgáltatás célja a Kĺĺlvaĺia tér déli oldalan a kömyéken lakók és az arÍa
jr{rók részére lakossági információ szolgáltatas nyujtrísa.

A játszótéń szolgáltatĺís célja a környéken lakók és az aTra jaľók különböző

célcsoportjaí szźtmźra, az iť1tsági, illetve közĺĺsségi szocii{lis mrĺrka eszközeivel
információs, közösségfejlesztő és szociiálís munka komplex szolgźtlltatás nyújtasa.

A diákmunka mentoĺálás célja, hogy a résztvevők inányított k<iriilmények között

ismerkedhessenek meg a munkahelyi követelményekkel, a munka örömeivel és

nehézségeivel.

4. 2. 2. 8. 6. S zomszédsági h ózfelügyelői tevékenys ég (meg bízlÍs i sze rződés ek útj ón)

4.2.3. A Szolgdltatások egység feladataií elldtó munkatdrsak

1,, I
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4.2.3.1. Speciđlís szolgúútaÍúsok
4.2.3.2. Mentőlhigiénés csoport munkatúrsai

1 ff pszichológus
1 fő pszicholó'gus (20 órában)
1 fő mentálhigiénés munkatárs (30 órában)
1 fő fejlesztő pedagógus

4.f.3.2.l. A pszichológus feladatai
- tigyeleti idejében pszichológiai tanácsadást, konzultációs lehetőséget,

egyéb ilszichológiai szol.gćútatlást biztosít, az e|lźtott egyének, csďádok,
csoportok körében szaktuđasának és a szakmai előírásoknak megfelelő
módon,

- heti 15 órában a Gyeľmekek Atmeneti otthonában |źtjae| feladatait,
- a Gyermekek Átmęneti otthonában kapcsolatfelvétel az újonnan

bekerülő gyermekekkel, felméréstĺk pszichológiai szempontbóI,
a 3-18 éves koru gyermekek magatartásí-, beilleszkedésĹ,
telj esítménybeli zavarainak vizsgá|ata, állapotának véleményezése,
nevelésĺikkel kapcsolatos pľoblémak megoldĺĺsĺĺnak segítése,

tanácsadás,
- szaktanácsokkal segíti az intézmény szakmai feladatot ellátó dolgozóit,

az intézményben beindított csoportok munkájában szaktudása szeńnt
segítséget nyrijt,

- szĹikség esetén részt vesz esetmegbeszélő osoporton, illetvę
esętkonfęrencián,
egyiittňiĺk<idik, konzultál közvętlen munkataľsaivď, valamint minden
olyan intézménnyel és személlyel, aki segÍteni tudja a gyeľmek
egészséges személyiségfejlődését, kapcsolattaľtĺás egyéb terápiás illetve
ęllátó (iskola, óvoda; stb.) intézménnyel, :

- felismeri és felismerteti a konflikfusokat és ezek okaitJ
azeIIátottaIközösendolgozkilehetségeskonÍliktusmegoldóstratégiát,
melynek során megh atźlrozzźk.a személyes egyĹittműkĺidés kereteit,
javaslatot tehet a szolgáltatások bővítesére, a kapcsolódó és

taĺsintézľnények i gényb evételére;
- szupervíziónveszrészt,

tevékenységéről feljegyzéseket készit, melyck nem képezik az'' : 
eseürapló ĺészét; gondoskodik a dokumentĺĺció adatvédelem
követelményeinek megfelelő őrzéséľől és tĺĺľolĺäsáról,

- közvetlen felettese felé információs és beszámolasi k<itelezettsége van,
- évente legďább két alkalommď szakmai beszĺmolót készít,
- munkaformái:

o egyéni pszichológiď tanácsadás
o rö,vid, probléma fókuszri pszichoteriápia
o esetmegbeszélő konzultíció az intézmények mas

szakembereivel
o pár- és csďádkonzultáció
o kľízis{arľĺcsadĺĺs
o esetenként nevelési taĺlácsadas. o 1-3 alkalmas pszichológiai állapotfelmérés gyermekek vagy

felnőttek részére, amely a|apján az el|źltott továbbinányítható a

megfelelő szakellátast nyujtó intézménybe
o kiilönböző tematikájú szülő- illetve gyermekcsopoľtok

szęrvezése és vezetése 'l
C,:Í7
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4.2.3.2.f. A mentálhĺgiénés munkatárs feladatai
- heti 15 órában az Időskoruak Atĺneneti otthonában látja el feladatait,

o Köteles feladatát tryy végemi, hogy az Időskoruak Atmeneti
otthonában lakó ellátottak minéi nagyobb számban vegyék
igénybe a szolgáItatast.

o Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és

megvalósítasában.
o Kĺĺzreműk<ĺdlkaz éves gondozísi tęrv ęlkészítésébelr'

- ezentulĺnenóen az időskoruak kIubjaiban
o egyéni (veszteségek felđolgozasa, új élethelyzetben célok

felrĺllítasa, gyászľrunka segítése, stb.) és csoportos

beszélgetések biztosítasą
o segítséget nyujt a gonđozottak életvitelében, mentális

problémáik megoldásában, megfelelő szolgáltatasba
inĺnyításukban,

o az lđőskoruak Klubjaiban a felmeľülő konflikĺ"tsos helyzetek
oldĺísrának elősegÍtése,

o gondozĺísi tervek aktuaLizáIásanak elősegítése.
- szęrvezési és adminisztrációs feladatok ellátása, a kapcsolódó

dokumentáció vezetése,
- negyedéves rendszerességgel idősekkel kapcsolatos szakmai.

kerekasztal szervęzése szakembeľeknđ<. érdeklődőknek,
- az el|átottakat érintő témákban (az igények szerint) vendég előadok

szervezése,
- együttľnűködik és kapcsolatot tart a tęrtileten mríködő egészségügyi, ,

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkęl, civil
szervezetekkel,

. szakmai megbeszéléseken, továbbképzćseken részt vesz.

- rnunkája sonán úgy segít, hogy az ęL|átott személyisége, habitusa no

sérĹiljön.

4.2.3.2,3. A fejtesztő pedagĺógus feladatai
- A tanulási zavarok okainak feltarĺása utan egyérľe szabottan készíti fel a

gyermekeket
- Élkeszĺti a kisziit tanulási ravaĺok,kal, részképesség- kieséssel kiizdő

tanulók foglalkoztatasanak beosztasáĹ
- A gyerrnekeket a kialakított munkarend szeĺinq a

családsegítőlďesetmenedzsęĺekJtanárcsadók jąvaslata alap1án, előre

' meghatiĺrozott időben fejleszti.
- Megállapída a tanulasi ravat vagy lemaradás okát. A fejlesztésről tervet

készít minden gyermek ęsetében.

- A fejtesztési folyamatról hĺĺrorn havonta írásos szakvélcméný késat,
melyet megkiild łz. i||etékęs csďádsegítőnek / esetmenedzsemelď

tanácsadónak és átbeszél a gyeľmek szĺileivel.
- A gyeľrnek egyéni képességeinek és sajátosságainak figyelembe

vételével tudatosan megszervezi az egyéni foglalkozas módszereit és

eljárasait.
- Rendszeresen konzultál a gyermek családsegítőjével/

esetmenedzseľével/ tanácsadójávď, javaslatával segíti a gondozás

sikeľességét.

iwrij -ťx.. l.'.-....'.-''.



4.2.3.3.

2fő

4.2.3.5.
3Ío

4.2.3.5.1.

MenekiiltekkeVoltalm azottakkal foglalkozó munkatársak

4.2.3.3.I. MenekültekkeUoltalmazottakkal fo glalkozó
feladatai

4.2.3.4. Népkonyha munkatáľsai
1 Íő szoqialis segítő
3 fő konyhaí kisegítő

4.2.3.4.t'.] A szociátis segítő feladatai
egyĹittmiiködik az intézmény
igénybevevők érdekében'

Menekiilt és oltalmazott tigyfelek esetében a családsegítő
egyĹitľműködésének alapja az ugyfé| és a Bevĺánđorlasi Hivatal kĺjzött

. létrejött integrációs szerződés.
A csďádsegítő az integráęiős szerződés aláírását követő 30 napon belĺil

- készíti el a gondozĺási tervet, melyet megkĺild a menekiiltiigyi
hatósagnak
A családsegítő az integrációs szerzođés első hat hónapja alatt legalább
heti egy, majď azt követően legalább havi egy kapcsolattaľtasi alkalmat
biztosít, amelyen a menektiIt és az oltďmazott köteles megjelerĺri.
Félévente kĺĺrnyezettanulmányt, illetve beszámolót készít a gondozási
terv megvalósítísĺíról.
Közremiiködik és összeállítja minden hónap 5. napjáig az illętékes
teľtileten lakóhellyel ręndelkező, a Család- és Gyermetióléti Központtal
integrációs szetződés alapjĺán kapcsolatot tartó, integrációs
támogatásban részeštilő menekĹiltek és oltalmazottak szd'nźĘ a
jogszabá|yban meghatározott adataik egyidejiĺ fel'ttĺntętésével, mely

. 
ryegktildésľe keľül a megadott hatlĺridőn beltil.

többi unkďĺársával az étkezést

- felelős a népkonyha működéséért, a feladatok szakszerll e||átźsáért, a
I{ACCP betaĺtźsáért,
gondoskodik a tźEgý feltétetek beszerzéséről,

V3il,
- betartatj aazugyfe\ekkel a haziľendet.

4.2.3.4.2. A konyhai kisegítő feladatai
- a népkonyha äĺkodé'éh"' szrikséges előkészítő, kiszolgaló és

utómunkak ellátasa,
. heti egy alkďommal nagytakafitást végez.

Hótralékkezelési szo lglíltatds munkatúľsai

aki llútralékkezelěss el fogl'alko zik feladata:
Ügyeleti idejében fogadja és meghallgatja a Központhoz éľkezőket.
Tájékoztatja az adősÍ' az adósságkezelés formáiról, feltételeiľől.

.,'!'
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Az adis bozzć$áĺlLźsźiva| megvizsgálj a aZ ađós háztaÍtźsaĺak
gazdéÄkodásőt, ťĺzetési kapacitasát és készségét, és ennek alapjan

javaslatot tesz azađósságkezelési szolgáltatásba tdrténő bevoniísľa.

Meghatźr ozza a szeméIyes e gyĺittnűkö dési sziikségleteke], az adő sság

rendezesének fettételeiĺől az adóssď írasos megállapodást kĺit.

A háfoalékkezelés időtaľtama a|att az adóssal kapcsolatot tart és

|ega]lźhb havonta egy személyes találkozas útján folyamatosan

filyelemmei kíséri az adósságkeze1ési megállapodasban foglaltak

betartásít.
Lakóktirnyezetében is megismeri a kiiensei családjĺínak tagtrait, a

családok belső strukt'ur ájźt, akömyezeti feltétęleiket

Sziikség esetén egytĺttműkö đIk az adósokkal kapcsolatba keľülő

munkatigyi központtal, a szociális igazgatás szervezeteivel,

egyestiletékkel, tarsadďmi szervezetekkel, alapítvrányokkal,

egyhazakkď.
Sztikség esetén kezđeményezi a' hátralékkezelési támogatĺĺsra

vonatkozó dĺintés módosítását
Javaslatot tęhet a kapcsolódó és tráľsintézmények igénybevételére.

EljáÍ az egyénet családok érdekében, tźlĺnogatja őket joguik

éľvényesítésében'
Széleškorĺĺen megismeri a helyi szociálpolitikaí ellátas rerydszerét,

munkakapcsolatot épít ki az aďott dolgozókkal|

Megismeľi és a|ka|mazza amkat a jogszabályokat, ĺigyintézési

móđokat, szokásos eljáĺásokat, amelyek lehetővé teszik az eredményes

segítést és iigyintézést.
Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkájában

Közľemiĺködik a Család- és Gyermfióléti Központ munkacsoportjanak

(team és szupervízió) munkájában.
Szakmai továbbképzéseken vesz részt.

A terepmuĺkarót munkanaplót, a folyąqatban lévő eseteiről feljegyzést

(đosszié) ké|szítés vezet, ĺaptakészźůlapotban.
,q. oos,áeuan íĺásban rogziti az ügyfél személý adatait, beszéIgetéseik

tarta|mźlt, a kapcsolódó śzemélyek, íntézmények véleményé! fe|jegyzi

megfigyeléseit, szakmđ elemzéseit, valamint a kliensekkel való

együthnűködés célját és módját (form{át).

Fůadja és meghallg atja a Központhoz érkezőket, felvilágosÍtlást nyújt,

a piob1éma jellegétől fiiggően továbbinányítja őket.

Ségítséget nýjt azĹigyfelek szźĺnáĺaa nyomtatványok kitöltésében.

szt*"eĚ szerint a bźtf:aĺléYkezelési pľogramb an t észt. vevő tĺgyfelekől

statisztikai kimutatást készít.
A hátraiékkezelési tanácsadó ezen felül e|végzi mindazokat a teendőket

amelyeket a jogszabźiy, az SzMSz, a hátľalékkezęlésről szóló

ĺinkormiĺnyzati rendelet a mrrnkaktjrćbc utai.

- Munkáját mindęnkoľ a Szociális Szakmai Szövetség ĺĺltď elfogadott

Etikai Kódex figyelembevételével végzi.

4.2.3.6. rntenzív Családmegtartó Szolgáltatás munkatáľsai
2 fő családsegítő

tiI
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4.2.3.6.1. Á családsegítő aki aZ Intenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás
keľeteiben dolgozik feladatai:
Az áItaIźnos családsegítői fęladatokon tul
. Részt yesz aszolgáltatast igénylő családok kiválasztási folyamatában.

- A kiválasztott csďádok gondozása, a csďádokkal egyeftďeíĹ

idópontban, a család sztikségleteihez alkalmazkodva, rugalmas

időtartamban, j ellemzően a család környezetében, megállapođott célok
érdekében.
Egyéni komplex esetkezelést végez szalanai tudasa és a szakmai

e|ofuások betartásával.
Kĺízis tigyekben elj ar.

Amennyiben azt tapaszta\ja, hogy a gyermek(ek) az esetkonferenciĺín

megfogďmazottaknál súlyosabb veszélyben vannak, azonnď je|ez a

. kĺildőnek valamint a Család- és Gyermekjóléti Szo|.gálatnak.

Az esetkezelés mellett, mely a családi., egyéni-, kiĺzösségi
kapcsolatrendszer javitását szoLgźúją ľészt vesz közösségi szociális
munkában, információközvetítésbęn'

- Esetkonferenciák összehívása és levezetése, a családokkď

megállapodás megkĺĺtése.
- Esętmenedzselés, sztikség esetén külső szervrzetekkel va|ó

kapcsolatfeh;étel és kapcsolattaľtas.
- Egyĺittmtĺködik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatban

álló nevelési, olĺ:tatási, gyámtigyi, egészségügyi, rendészeti és szociĺális

igazgatási, tars adalmi szervęzetek munkatírsaival.
- Közremrĺködik a hetente fxf óras team-munkában, tészt vesz

továbbképzéseken, konferenciákon.
- 24 órás telefonos elérhętőséget biztosit a szo|gźńtatast igénybe vevő

családok részére, minden nap, beleértve a pihenő és tinnepnapokat is.

Szupervízión vęsz részt.

- Az esetlezárást követő két héten belül esętleÍrast készít.

4.2.3.7. Iskolaiffiff'ł szocĺális munka

i'
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4.2.3.8. A Magdolna Negyed Program III szolglźltatdsainak
munkatórsaů

4.2.3.8.1.1. A

4.2.3.8.1.2. A

ii lj\

4. 2. 3. 8. I. Csalódfejĺes ztés i s zolg dltatds munkatdrs ai
l főW- koordinátor (aki egyben a Lakossági tźiékozta!ás

és tanácsadrás csoport kooľdinátori felądatait is ellátja)lfőffi
_ koordináÍorfeladatai ?

Az MNPIII ějlesztési Munkacsoport źůta| gondozott 56 család

utógondozási feladatainak ellátasa megállapođás alapjan, a 2016. évbęn

a programba csatlakozott családokkal kapcsolatban
- ezeltrilmenően kooľdinálja a Csďádfejlesztési szolgáJtatźs' vďamint a

Lakossági tájékoztatás és tanácsađás szakmai teamben dolgozó

szociális munkĺís kollégákat, megtervezi az egyes tevékenységek

ütemezését, irányítj ą ellenőrzi, adminisztrrálj a;

- rendszeresen ellenőrzi a munkacsopoľt tagiai áltď kĺĺtelezően vezetendő

dokamentácíókat.
- Feladatai a természetbeni tiámogatasok biztosíüása érdekében:

kapcsolatot épít ki és eBry'üttmiĺkĺ;dik a segítő, trámogató és civil
.szôrvezetekkei, amelyekkel a JSzSzGyK megállapodast kötött;

koordináló feladatot lźf- eI a JSzSzGy munkatarsai és az adomámyozők

között.
- Feladatai a kćrhazi szociális munka ellátására vonatkozóan

elsödlegesen koordinĺíló feladatok e||tĺźsa a JSzSzGy,K és a kőrhźa
kĺizĺĺtt, melynek értelmében fogadja a jelzést és a jeizettesetről értesíti

az ađott köľzetben đo|gozó illetékes csaIádsegítőt. Tevékenységével

kapcsolatbarr é|IźŃja a megfelelő a.dminiszffációt.

đI\,fiĺp'u. Ćsĺaaĺe;lesztési Munkacsopoľt által gondozott 56 család

utógondoziási feladatainak ę|Lźtźsamegállapodás alapjĺĺn, a 201 6. évben

a programba csatlakozott családokkal kapcsolatban
Feladatai a természetbeni tamogatasok biáosítasa érdekében:

kapcsolatot épít ki és egytittľnűködik a segítő, tĺámogató és civil
szervezetekkel, amelyekkel a JSzSzGyK megallapodríst kötött;

koordináló feladatot |át ę| aJSzSzGyK munkatáľsai és az adományozók

között.
Felađatai a kőrbázi szociális munka e||átźlsóĺa vonatkozóan

elsődlegesen kooľdináló feladatok ę|Iźiźsa a JSzSzGyK és a kőrhán

kĺĺzött, melynek értelmében fogadja a je|zést és a je|zett esetről értesíti

r-Ę6-*-:



aZ aďott körzętben dolgozó illętékes csďádsegítőt. Tevékenységével
kapcsolatban e|Látja a megfelelő adminisztrációt.

4.2.s.8.2.1. A

4. 2. 3. 8. 2. Lako ss tĘgi tdj ěkoztatós és tandcs adds munkatdrs ai3.főffi
feladatai

etlátja az MNPII Társadalmi akciók megszervezése és Lakossági
tájékoztatćs és tanácsadas szakmai munkájahoz kapcsolódó
utó gondozási feladatokat;
a lakóközösségeket tźljékoztatja a JSzSzGyK szolgáltatásairól;
közĺĺsségszervezési felađatokat lát el;
felhívja a lakókat a pľogramokban való tésnételre, népszerűsíti a
JSzSzGyK ľendezvényeit, részt vesz a pľogĺämok męgszętvezésében,

meghiľdetésében, lebonyolításában;
Feladatai a hátral ékke zeLéshez kapcs ol ó dóan: ré s zt vesz előkés zitóként
a JSzSzGyK hátrďékkęzelést végzó családsegítő munkatĺĺrsainak
feladataiban; egyĺittrrűködik a Józsefuarosi Gazdĺálkodási Kozpofi Zrt.
mgnkatársaival;
Feladatai az utcu sżociális munka ellátásara vonatkozóan:

o felkutatja és eléri a kerületben az elsősorban veszélyeztetet1. gyermekeket, fiatalokat és szránrukła altenratívát kínál
szabadidejfü eltöltésére;

o munkája ioran a kliensekeítigyfeleket taľtózkodasi helyiikön
keresí fel, munkaidejének szę.rves része aterepen eltoltĺĺtt idő;

o felvilágosító progľamok, szabadidős progľamok szervezésében
kĺĺzremiiködik;

o munkájahoz kapcso}ódóan adminisáratív feladatokat lát eI.

4.2.3.8.3. Köz(össégi)hely és Mosoda munkatúľsai
1 fó szocialis munkás - koordinátor
1fr segítő munkataľs

4.2.3.8.3.t. Á szocidlis munkds - koordinĺútorfeladatai
- szĺikség esetén egyéni tanácsadas a mosodai szolgáltatást igénybe vevő

csércsoport tag1u szźmfua, amelynek keretében töľekszik aľľą hogy
felismerje és felismertesse a hozzá forduli emberek problémáit
konflikľusait, azok okait és _ a lehetőségelĺńez mérten - elősegíti azok

.-. *- --... ..-řiltTi. '\

kezelését, megoldrĺsát, illetvę javaslatot tęsz
szolgáltatásainak igenybevételéľe;

- a helý lakók, lakóktizösségek tájékozta+tásą

igénybevételére tĺirténő felhívĺísą
egyéni szociólis munka és közĺisségfejlesztési tudatossĺíg növelése;

ezen túlmenően iranyítja a mosodai dolgozókat, megfervezi az egyes

tevékenységek i.itemezését, iłányítja, ellenörzi, adminisztnálja a
kötęlezettségek telj esítését.

4. 2. 3. 8. 3. 2. A mo s o dai kis egítő feladaÍai
- mosodai szolgaltatas, amelynek célcsoportja a kerületben élő emberek

akiknęk szociális helyzetĺĺk ésĺvagy lakhatasi körülményeik miatt nem

vagy csak nagy
szźtítása.

nehézségek árán megoldható a textíliák mosása,

tlársintézmények

a szolgáltatas

ł
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4.2.3.8.4. FiDo lljusúgi Köqlont munkatdrsai
1 fo szociźiis munkas - koordinátoľ
4fő szociálisľĺnxlkź,*W

4.2.3.8.4.1. A szocilűIb munkds - koordinátorfeladatai
résńvesz a FiDo ljfusági Kö4ont tevékenységeinek megtervezésében,
ütemezésében' végrehajtlásában, ellenőrzésében és admini sztráůásába;

feladata az ifirisági szociális munka és kĺ5zösségszervezés;
sztikség esetén egyéni éslvagy csoportos tanácsadas a 15-25 éves

primer célcsoport tagjai számarą amelynek keretében törekszik ana,
hogy felismerje és felismertesse a hozzěl forđuló íratalok pľoblémáit,
konflikhrsait, azok okait és _ a lehetőségek.hez méľten _ elősegíti azok
kezelését, megoldását, illefue javaslatot tesz táľsintézmények
szolgáltatasainak igénybevételére;
feladata a helyi lakóközösségek tájékoztatasa, programokban való
ĺészvételre tĺirténő felhívrása;
ezen tulĺnenően iranyítja a sral<rrĺai teamben dolgozó szocialis
munklásokat, a feladat ellátasában részt vevő szakembereket,
megtervezi az egyes tevékenységek ütemezését, iÍáĄyítja" ellenőrzi,
adminisztľďjaaszahnai egység ríĺtal vállalt kötelezettségek teljesítését.

ÍL"/
c/ i/

v

4. 2. 3. 8. 4. 2. A szocilűlts munkđsffifteladatai
résá vesz a FiDo Ijfilsági Központ tevekenységeinek megtervezésében,
titęmęzésében, végľehajtásában, ellenőrzésében és admíni sztľźÄźsźhan;
feladata ąz ifiúsági szociális munka és közĺisségszervezés; . .

sziikség esetén egyéni éslvagy csoportos tanácsadás a tr5-25 éves
primer célcsoport tagiai szĺámaľą arnelynek keretében tö'ľekszik arra,

hogy felismerje és felismeľtesse a hozzá foľduló fĺatalok pľoblémiíit,
ronfliłtusĺt', azok okait és - a lehetőségekhez méľten _ elősegíti azok
kezelését" megoldását, illefue javaslatot tesz tarsintézmények
szolgáltatásainak igénybevételére;

. feladata a helyi lakóközösségek tźtjékonatĺísa, progľamokban való
ľészvételľe történő felhívłása.

4.3, Gveľmekek Átmeneti otthona

Eltátottak köre: 0 - l8 éves korig, egy csoportban, 12 Íb

A Gyermekek Átmeneti otthonában az a csa|tńban élő gyermek helyezhető el,
aki átrnenetileg ellátás és felügyelet nélktil marad, vagy elhelyezés hiĺínyában
ezek nélktil maľadną valamint akinek ellátĺása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett. Az átmeneti gondozásba vett gyeľmek teljes köľű
ellátásra jogosult.

4.3.L. Feladatai

- Segítséget nyujt _ a Gyermetjóléti Központtal együttműködve - a gyermek

családjába történő visszatéľéséhez.
- Az otthon hozzźtjźlru| az áÍmeneti gondozasba vett gyermek testi, értelemi,

érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jő|étéhez és a családban tĺjľténő
nevelésének elősegítéséhez.
Segítséget nyujt a veszé|yeztetettség megelőzéséhez, megszĺ.intetéséhez.
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