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Melléklet 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
idősellátás szakmai beszámolója 2016. évben 

 
A dolgozók az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet előírásainak megfelelő képzettséggel, 
végzettséggel, létszámmal látják el szolgálatukat.  
A kollegák rendszeresen vesznek részt szakmai továbbképzéseken. A képzések célja bővíteni 
elméleti és gyakorlati ismereteiket, készségeiket, képességeiket a minél magasabb színvonalú 
ellátás érdekében.  
Az idősellátás területén alap és szakosított ellátási formák közül intézményünk az alábbiakat 
biztosítja az igénybevevők számára. 
Alapellátási formák: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 

Szakosított ellátási formák: 
- idősek otthona 
- időskorúak gondozóháza 

 
Házi segítségnyújtás 
Székhelye, telephelye:  

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 
Ellátási területe: Kiskunhalas, Zsana, Pirtó, Balotaszállás 

 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: 

Harkakötöny, Bem u. 2. 
 Kisszállás, Felszabadulás u. 29. 
 Kunfehértó, Szabadság tér 7. 
 Tompa, Szabadság tér 1.  
 
 
A szolgáltatás célja, feladata: 
Gondoskodás mindazon személyekről, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás 
biztosítását. Az intézmény külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles házi segítségnyújtást 
biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, vagy egészségi állapotát az 
eljárás elmaradása veszélyezteti.  
A házi gondozó a feladat ellátás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében életkorának, élethelyzetének és 
egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek felhasználásával, fejlesztésével 
biztosított legyen. 
Az ellátás személyre szabottan, egyéni gondozási terv alapján történik. 
 
Az ellátás igénybe vételének módja 

 

Szolgáltatás megkezdése előtt – előgondozást kell végezni, melynek során az igénylő 
tájékoztatást kap az igénybevétel feltételeiről, a szolgáltatás keretében elvégzendő 
feladatokról, valamint a fizetendő térítési díjról. 

Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik, 



 

 

amelyhez csatolni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást az igénybe vevő személyére 
vonatkozóan. 

 

A Kérelem benyújtása a szolgáltatás vezetőjénél történik.  

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, 
de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási 
szükséglet vizsgálatáról kiállított értékelő lap szerinti, vagy az általa igényelt, annál 
alacsonyabb számú napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente - a 
hét egy vagy több napjára – összevontan is igénybe veheti.  

A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltatás vezetője végzi, erről értékelő lapot állít ki, 
az előgondozást követően, majd megküldi az igénylőnek.  

A házi segítségnyújtás esetében az igénybe vevő jövedelemének vizsgálatát a szolgáltatás 
vezetője végzi el és ennek alapján kerül megállapításra az ellátott fizetendő személyi térítési 
díja. 

 

Ezt követően az intézményvezető gondoskodik a következőkről: 

- a „Kérelem” nyilvántartásba vételéről 
- értesítés küldése a kérelmező részére, amely tartalmazza az ellátás kezdő időpontját, a 

fizetendő térítési díj összegét,  
- az intézményi jogviszony létesítéséről megállapodás megkötésével 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házigondozó szolgálat igénybe vétele a 2016. évben  

 

Kiskunhalas, Kunfehértó, Kisszállás, Harkakötöny, Tompa, Balotaszállás, Zsana, Pirtó 
területén 24188 esetben átlag 96 főt láttunk el a házigondozó szolgálat keretein belül 
szakképzett gondozónők munkájának segítségével.  

 

 

 

település esetszám munkanapok 
száma 

átlag 

Balotaszállás 1546 251 6,16 



 

 

Harkakötöny 1073 251 4,27 

Kiskunhalas 10939 251 43,58 

Kisszállás 3968 251 15,8 

Kunfehértó 1373 251 5,47 

Pirtó 682 251 2,71 

Tompa 1630 251 6,49 

Zsana 2977 251 11,86 

összesen 24188  ≈ 96 
 

 

Az elvégzett munka hatásának értékelése 

 

- Az ellátó rendszeren keresztül lehetővé vált a gondozottak életfeltételeinek biztosítása, 
fizikai és mentális gondozása, kapcsolattartása a külvilággal, a családdal, valamint a 
hivatalos szervekkel. Így elkerülhetővé vált a fizikai és egészségügyi ellátatlanság, az 
elmagányosodás, az izoláció.  

- Nagy mértékben segítette a háziorvos munkáját 
- Kórházi férőhelyeket, valamint szociális otthoni férőhelyeket váltott ki. 

 

Szakmai létszám 
 

Balotaszállás Harkakötöny Kiskunhalas Kisszállás Kunfehértó Pirtó Tompa Zsana 

1 1 11 2 0,7 0,5 2,5 2 
 
 

 
Étkeztetés 

 

A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:  
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy 
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni 

 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 
Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti 
még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult 
embert észlel. 

Az igénylők, az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen szóban vagy írásban a Házi 
Gondozó Szolgálathoz nyújtják be. Az ellátás iránti kérelemről az adatfelvétel, és a szociális 



 

 

körülményekről való tájékozódás után a szolgáltatás vezetője dönt.  
 
Az étkeztetés igénybevétele 2016-ban 

 

Az étkeztetést 22075 esetben átlagosan napi 88 fő. Az idősek klubjában étkezőkkel együtt 
29659 esetben átlagosan napi 118 fő vette igénybe Kiskunhalas Városban. Az étkeztetést 
igénybe vevők száma a 2016-ben az előző évhez képest csökkenést mutat. Az étkeztetettek 
ellátása az intézmény saját főzőkonyhájáról történik. Az ellátó rendszeren keresztül lehetővé 
válik részben vagy egészben a gondozottak fizikai életfeltételeinek javítása. Térítési díjat a 
Társulási Tanács döntése, Kiskunhalas Város Önkormányzati határozata, az ellátott 
jövedelmének figyelembe vételével állapítjuk meg.  

 

 

Szakmai létszám 

 

szociális segítő 1 fő  

szociális segítő  0,375 fő (Idősek Klubja) 

 

 
Idősek Klubja 

 

Nappali ellátásban szolgáltatást biztosítunk  

- Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10. 30 férőhely 
- Tompa, Szabadság tér 2. 40 férőhely 
- Kunfehértó, Szabadság tér 7. 40 férőhely 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás célja, feladata 

 

Klubtagok- nyugdíjasok számára segítséget nyújtani az önálló életvitel legtovábbi 
megőrzéséhez. Elsősorban a Klub szolgáltatásait a nyugdíjas korhatárt betöltött önmaguk 
ellátására részben képes emberek vehetik igénybe.  

Egészségi állapot figyelembe vételével igénybe veheti a Klub szolgáltatásait, aki 18 évet 
betöltötte, otthonában nem képes önmaga számára biztosítani étkezést és alapvető higiéniai 
szükséglet kielégítését. A Klub elsősorban társas kapcsolatok kialakítására, megtartására 
szolgál.  

 



 

 

Feladatellátás 2016-ban 

 

- Étkeztetés (csak Kiskunhalas) 
- Szabadidős, kulturális program biztosítása 
- Tisztálkodás, ruházat mosása – önállóan vagy segítséggel 
- Eü alapellátáshoz, szakellátáshoz hozzájutás segítése 
- Hivatalos ügyek intézése 
- Életvitelhez tanácsadás 
- Rehabilitáció, mozgásterápia 
- Szórakozás, kulturális programok szervezése –múzeumlátogatás 

Az említett feladatokat a Kistérség valamennyi nappali ellátást biztosító klubtagok esetében 
biztosítottuk, folyamatosan közösségépítő, konfliktuskezelő technikával igyekeztek a 
munkatársak, a szociális segítő munkával eredményesen működő átlagosan (nappali 
intézményekben) 80%-100% kihasználtsággal, lakossági igényt kielégíteni. 

A klubok működésének legjelentősebb eredménye a közösséghez tartozás, a biztonság 
erősítése, az elmagányosodás megelőzése. 

 

 

Statisztikai adatok 2016-ben 

 

 

kihasználtság új gondozott elhunyt más intézménybe került kijelentkezett 

tagok 
száma 

Kiskunhalas  91 % 7 fő 0 fő 1 fő 6 fő 32 fő 
Tompa 52,84 % 5 fő 0 fő 0 fő 4 fő 40 fő 
Kunfehértó 81 % 1 fő 2 fő 0 fő 3 fő 37 fő 

 

Szakmai létszám 

 

  Tompa Kunfehértó Kiskunhalas 

részlegvezető   1   
klubvezető  1   1 
gondozó 2 1,3 2 
szociális segítő   0,375 

 

Idősek Otthona 

 

Ellátási terület: a Kistérségi Társulás 9 településének közigazgatási területe 

 
Telephelyek: 
 

Település Cím 
Engedélyezett 

férőhely 
Kiskunhalas Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 90 fő 
Tompa Tompa, Szabadság tér 4. 35 fő 



 

 

Kisszállás Kisszállás, Iskola u. 20-22. 30 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Bem u.2. 10 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Ady u. 8. 10 fő 

 

 

 

Szolgáltatás, ellátás célja, feladata (többszörösen módosított 1993. évi III. törvény alapján) 

 

A hatályos jogszabályoknak (szociális törvénynek) megfelelően ápolási, gondozási 
feladatokat a nap 24 órájában teljes körű ellátással biztosítja a rászorulóknak, legalább napi 4 
órás gondozási szükséglet és kérelem esetén. 

Az ellátás igénybevételének módját a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza.  

Az ellátást szóban vagy írásban kell kérni. Előgondozást kell végezni, amelynek során el kell 
végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. 

Az előgondozás célja:  

- az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, 
hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény 
szolgáltatása, 

- a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő 
részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében, 

- annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint 
szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, 

- a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó 
intézményben, 

- az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy 
végzi, az előgondozás során erről igazolást állít ki, majd megküldi az igénylőnek.  

Amennyiben a gondozási szükséglet vizsgálatakor a napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükségletet állapítanak meg, abban az esetben nyújtható a kérelmező számára az idős otthoni 
ellátás. Ennek hiányában intézményi elhelyezésének kérelme elutasításra kerül. Ebben az 
esetben tájékoztatást nyújtunk a kérelmezőknek intézményünk által nyújtható ellátási 
formákról (pl: házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés).  

A napi 4 órás gondozási szükséglet hiánya miatt elutasított kérelmező fizikai, eü állapotának, 
szociális helyzetének romlása esetén újra kérheti a gondozási szükségletének vizsgálatát.  

A gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények fennállása estén (36/2007. 
(XII.22. SZMM. rendelet 4.§. (1)) értékelő adatlapot nem kell kitölteni. 

 

Kiskunhalason évek óta látunk el demens betegeket. Az ilyen típusú betegségben szenvedő 
gondozottak létszáma tovább emelkedett a 2016-es évben. A demens betegek ápolása több 



 

 

időt, odafigyelést és tárgyi eszközöket igényel.  

 

 

A szolgáltatás feladata 

 

Ellátott szükségleteihez alkalmazkodva, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok 
ellátását minden intézmény a kistérségben biztosítja saját telephelyén. 

Gondozási tervek, feladatok mellett mobilizálás, mentálhigiénés gondozás, 
csoportfoglalkozások, a lakók testi, lelki aktivitásának megőrzése, fejlesztése is cél, 
természetesen figyelembe kell venni az ellátottak egészségi állapotát, korát, egyéni 
adottságait.  

 

Fizikai ellátás során az alapvető szükségletek kielégítése a munkatársak feladata. Étkeztetés, 
pihenés, tisztálkodás kielégítése, szűkebb-tágabb környezetének rendben tartása. 

 

Élelmezés: Fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag és folyadék bevitel. 

Napi ötszöri étkeztetést biztosítunk lakóink számára.  

A gondozók és ápolók feladata, hogy kulturált körülmények között fogyaszthassák el az ételt 
lakóink, igény szerint diéta biztosítása.  

 

Ruházat: Figyelni kell arra, hogy mindig az időjárásnak, évszaknak megfelelően 
öltözködjenek és öltöztessük lakóinkat. 

 

Egészségügyi ellátás:  

- egészségügyi alapellátási feladatok 
- rendszeres orvosi ellátás (háziorvos, szakorvos) 
- biztosítani kell az ellátottak számára a háziorvos javaslatára a betegség típusának 

megfelelő szakrendelőbe való eljutást 
- gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatára megtanítani 

amennyiben szükséges, gyógytornász segítségének igénybe vételével. 
- kórházi kezeléshez való hozzáférést biztosítani amennyiben a gondozott betegsége 

miatt erre rászorul. 
 

 

Mentálhigiénés gondozás: A pszichés gondozás célja az idős, beteg lakóinknál az egyéni 
bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtése, amellyel képessé válik a 
megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra.  

 

Az idősek otthonában a humanisztikus modell, valamint a közösségi modell alkalmazása a 
cél, amikor is a szakember célja az embert egészben szolgálni és eredeti közösségben kezelni 
a személyt, a problémát. Ez a modell közel áll a mentálhigiénés szakmai tevékenységekben 



 

 

érvényesítendő holisztikus szemlélettel, amely szerint az embert, esetünkben a bentlakásos 
intézményben élő idős embert testi, lelki és szociális lényként, a maga egészlegességében 
fogadjuk el. Az idős ember védelme és jólétének elősegítése nem korlátozódik 
alapszükségleteinek kielégítésére, hanem kiterjed lelki egészségének védelmére, szociális 
kapcsolatainak támogatására, személyes, családi és társas kapcsolataiban is egyensúlyának 
megőrzésére.  
 
Számunkra fontos: 

- Az idős ember méltóságának, autonómiájának és személyes integritásának tiszteletben 
tartása. Döntési jogának, önrendelkezési jogának és személyes szabadságának biztosítása, 
mindaddig, amíg saját és/vagy mások biztonságát és életét nem veszélyezteti.  

- Személyközpontúság megvalósítása, az egyes lakók individuumokként való elfogadása, 
egységben a korábbi éveivel és teljes addigi életútjával és családi, szociális kapcsolataival.  

- Törekvés a testi és lelki egyensúlyának megőrzésére, vagy annak visszanyerésében 
támogatás nyújtása, pont annyi és pont akkor, amikor erre szüksége van.  

- Az intézményi életben való részvétel, a foglalkozás és aktivitási lehetőségeihez való egyenlő 
hozzáférés biztosítása, a folyamatos szellemi és fizikai aktivitások elősegítése és kínálatának 
bővítése, hogy tartalommal teljesebb és hosszabb élet várjon a lakókra.  

- Az előítéletesség elkerülése, minden vonatkozásban a diszkriminációmentes gyakorlat 
megvalósítása.  
- Tiszteletadás, megbecsülés és odafigyelés jellemezze valamennyi dolgozó kommunikációját 
az intézményben élő időssel és hozzátartozójával is.  
 

 

 

A mentálhigiénés csoport feladata, tevékenysége: 
 
Előgondozás: 
Az intézményi életre történő felkészítés során az intézményi élet valamennyi szegmensére 
kiterjedő tájékoztatást adunk az idős ember és hozzátartozója számára. Ezzel párhuzamosan 
információt gyűjtünk a kérelmezőről, életének korábbi szakaszairól, szokásairól, jelenlegi 
állapotáról, helyzetéről, igényeiről.  
A kérelem beadásánál veszi kezdetét a mentálhigiénés tevékenység, hiszen a megfelelő – 
széleskörű – kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, hiteles és nyílt kommunikáció már a 
beilleszkedési folyamat része. Az intézményi életről részletes tájékoztatást adunk, 
megismertetjük az intézményen belüli együttélési szabályokat, és támogatjuk a kérelmezőt 
abban, hogy lehetőség szerint személyesen is keresse fel azt az intézményt, ahova 
későbbiekben költözni szeretne.  
Az előgondozás folyamán a kérelmező szükségleteit teljes körűen, bizonyítható és 
ellenőrizhető módon felmérjük.  
A beszélgetés vezetésénél mindig szükséges szem előtt tartani, hogy ez egy bizalomépítő 
kapcsolatfelvétel legyen, céljai között szerepel az is, hogy mérsékelje a kérelmező 
szorongásait és bizonytalanságát.  
 

Beilleszkedés támogatása, biztonság megteremtése, társas kapcsolatok, természetes támaszok 
biztosítása: 



 

 

Az idős ember komfortérzetének megteremtésével érjük el a biztonságérzet kialakulását. 
Ehhez fontos, hogy támogassuk korábbi kapcsolatainak fenntartását és az új környezetben 
kapcsolatok létesítését.  
Egyik kiinduló eleme az, hogy az intézményi szabályokat (házirend) megismertetjük, amellyel 
már egy korábban, a kérelmezéskor kezdődő folyamat gyakorlati megvalósításában segítettük 
a beköltözőt.  
Megismerjük az életútját, az előéletét, a tevékenységi igényét, az egészségi állapotát, fizikai 
állapotát, mentális állapotát, az aktivitás igényét, a kapcsolatrendszerét. 
A folyamatot célszerű időtartamban meghatároznunk, pl. 1-3 hónapnyi terjedelemben. 
Amennyiben még három hónap után is felismerhető probléma van a beilleszkedéssel, a 
mentálhigiénés munkatárs kezdeményezi a probléma feltárását szolgáló segítő beszélgetést. A 
biztonsághoz elengedhetetlen a személyi és tárgyi feltétel megléte, szakmai ismeretek 
alkalmazása, az alkotmányos jogok betartása (méltóság, bánásmód, egészségügyi ellátás, 
vallásgyakorlat, személyiségi jogok, adatvédelem, levéltitok, stb.).  
 Szorosan kapcsolódik a biztonsághoz, hogy intézményen belüli életmódja a lehető leginkább 
közelítsen ahhoz, ahogy a bekerülést megelőzően élt az idős, társas kapcsolatai, családi 
kapcsolatai fennmaradjanak, élők legyenek.  
Rendkívül fontos, hogy az idős személy autonómiája megmaradjon. Lehetőséget kell 
teremtenünk új kapcsolatok felvételére, érdeklődési körének megfelelő programok 
megismertetésére, az intézmény életébe való aktív bekapcsolódásra.  
A szabad mozgás biztosításával fenntartható a korábbi életszakaszhoz köthető társas- és 
családi kapcsolat, amelyet támogatnunk.  
Kiemelt jelentőségű korábbi kapcsolatainak ápolása – a családi kötelékeken túl fontos a 
barátokkal, ismerősökkel kialakult kapcsolatok fenntartása. A kötődések szerepe jótékony 
hatású lehet egészségi állapotára, aktivitására, életérzésére 
A beköltözéssel új kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik, amiben támogatjuk, 
bátorítjuk az idős embert.  
 

Emberi méltóság megőrzése, kommunikáció:  
 
Az idős ember méltóságát megőrizve végezzük valamennyi tevékenységünket, amely során 
kiemelt jelentőségű kommunikációnk stílusa és tartalma.  
 
Az idősek körében nagy jelentőséggel bír a tisztelet, mint érték követése. Hozzátartozik a 
mindennapokhoz, a mindennapi tevékenységekhez az idős emberek tisztelettel való, név 
szerinti megszólítása. Lényeges, hogy különleges helyzetekben is úgy tudjunk közbelépni, 
hogy megakadályozzuk az idős ember méltatlan helyzetbe kerülését.  
 

Az időskor egyik jellemzője, hogy változnak az érzelmi szükségletek és reakciók. Az emberek 
– főleg az idős emberek, akik az életszakasz harmadik részében az idősek otthonát 
választották lakóhelyül – jobban igénylik a szeretetet. A szeretet olyan emberi érzelmet 
kifejező állapot, melyben, aki nyújtja, és aki kapja a szeretetet, jól érzi magát.  
A szeretettel körülvett idős ember jól érzi magát, biztonságban van, könnyebben elviseli az 
életkorral járó nehézségeket, egészségi állapot változásokat, kríziseket.  
Fontos, hogy éreztessük lakóinkkal, hogy elfogadjuk őket, tisztelettel vagyunk irántuk minden 
helyzetben.  
A küzdeni akaráshoz, az egyes tevékenységekhez elengedhetetlen motiváció kialakításához, 
fenntartásához alapfeltétel, hogy az idős ember érezze, fontos társai, hozzátartozói, ismerősei 
számára – hasznos tagja a közösségnek, amelyben él (hasznosság érzet). 



 

 

 Tapasztalatai, tudása átadható mások számára, értékként közvetíthető.  
 
Probléma megoldás, kríziskezelés, konfliktuskezelés:  
 
Egymás közötti problémák kezelésében segítségnyújtás, kríziskezelés, konfliktusok kezelése 
során érvényesítenünk kell a preventív és kialakult helyzetre reagáló stratégiákat, amellyel 
célunk rendezett helyzet, egyensúlyi állapot teremtése.  
Az idősek életében számos esetben van szükség arra, hogy egy-egy kialakult probléma 
kapcsán támogató segítséget kapjanak.  
Általánosan jellemző, hogy a lakók 4 ágyas szobákban élnek együtt. Az együttélés – 
számukra ismeretlen emberrel – konfliktusok forrása, különösen a betegségekkel küzdő, 
alacsonyabb toleranciaszintű idősek számára. A mentálhigiénés szakember közreműködik a 
lakók közötti konfliktusok kezelésében, feldolgozásában, illetve abban is, hogy a nem demens 
ellátottak megfelelő tájékoztatást kapjanak e szellemi hanyatlással és esetenként 
viselkedészavarokkal járó betegségről, hogy mint egészségesen idősödő emberek képesek 
legyenek elfogadni és tolerálni a demenciával küzdő lakókat is.  
Amennyiben az idősek krízis helyzetet élnek meg, személy- és/vagy tárgyvesztéssel 
kapcsolatban, egészségügyi probléma kialakulása miatt, betegség megjelenése miatt, egyéni 
konfliktus esetén a segítő szakember a szociális munka eszközével és módszerével valósítja 
meg az egyéni esetkezelést vagy csoportos terápiát.  
A kezeletlenül maradt problémák, krízishelyzetek mélyülnek, izolációhoz, súlyos esetekben 
pszichiátriai megbetegedésekhez vezethetnek.  
 
Mentálhigiénés tevékenység az élet végén: 
  
Az emberi méltóság megőrzése, a fájdalom enyhítése, a támogató jelenlét a haldokló idős 
számára a megnyugvást jelenti, amiben nemcsak a mentálhigiénés tevékenység során 
fordítunk figyelmet.  
Az élet befejező szakaszában találkozunk a haldokló ember végig kísérésével, az élet 
méltósággal történő befejezésével. A tevékenység szintén team munkát igényel, hiszen nem 
„csak” az ápoló, hanem a lelkész, az orvos, a pszichológus, a mentálhigiénikus, de a család is 
részt vesz a kíséretben, az elmúláshoz vezető út megtételénél. A lakóval haldoklása 
időszakában és halála esetén tisztelettel és különös odafigyeléssel viseltetnek az intézmény 
dolgozói; és hasonlóképpen odafigyeléssel és együttérzéssel bánnak a hozzátartozóval. 
Miután feladatunk van az életben lévő idős lakótársakkal is, így fokozott figyelmet 
szenteljünk az ő támogatásukra a gyász feldolgozásában. A gyászmunka a méltóság teli 
búcsúval veszi kezdetét, majd az emlékezéssel folytatódik.  
 
Aktivitás fenntartása : 
 
A fizikai és mentális aktivitás fenntartása, az ez iránti igény kialakítása kiemelt feladatunk.  
Az aktivitás fenntartásánál törekszünk: 
- életmódbeli aktivitásra (napi, önellátáshoz kapcsolódó tevékenységek, például részvétel a 
saját közvetlen környezet rendben tartásában és a lehetőségek szerinti alakításában is),  

- mozgásképesség fenntartását célzó tevékenységekre (a napi torna és a szükséges gyógytorna 
biztosításán kívül egyéb mozgáslehetőségeket is kínálunk, például szervezett séták, a 
lehetőségek szerint törekedni lehet egy kisebb tornaszoba berendezésére is),  



 

 

- mentális és szellemi aktivitásra. Ezek többnyire tervezett és szervezett csoportmunka 
keretein belül történhetnek, lehetnek kreatív tevékenységek, emlékezetmunkát kezdeményező 
csoportok, a memóriát és a koncentrációs képességeket erősítő csoportok, valamint a 
gondolkodást és a kreativitás kibontakozását támogató csoportok, valamint műkedvelő, 
művészeti csoportok.  
 
A lakókat megkérdezzük egyéni igényeikről a közösségi, szabadidős, kulturális, 
hagyományőrző és ünnepekhez kötött tevékenységekkel kapcsolatban, és ezeket 
dokumentáljuk. 
A lakóink számára biztosítjuk, hogy vallási/kulturális igényeiknek megfelelő szokásaikat 
gyakorolhassák. 
 
Éves munkaterv: 
 
A személyre szóló gondozási terv mellett rendelkeznünk kell Éves Munkatervvel, amelynek a 
mentálhigiénés tevékenységekre vonatkozó részére a mentálhigiénés munkatárs, vagy csoport 
tesznek javaslatot, a lakók körében való tájékozódásuk alapján.  
A munkaterv havi, heti bontásban készül, hogy rendszeres információ álljon az idősek 
rendelkezésére. Javasolt a rendszeres heti program, valamint a havi programok meghatározása 
és ezek kifüggesztése.  
Fontosnak tartjuk, hogy a programok többféle tevékenységet takarjanak, a lakók igényét 
tükrözzék, és a lakóközösség által elfogadtatásra kerüljenek. Törekedni kell a jó ritmusra, 
változatosságra.  
Az évente elkészített mentálhigiénés munkatervünk tartalmazza a szakmai követelményeknek 
megfelelő, a lakók igényeit kielégítő, az idős ember egészségvédelmét szolgáló feladatok, 
célok, vizsgálati módszerek, programok összességét. 
Munkánk során lehetőleg mindent megteszünk lakóink testi-lelki aktivitásának 
fenntartásának, megőrzésének érdekében. 
A foglalkozásokat előre tervezzük, és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét 
biztosítjuk. A foglalkoztatási tervet a gondozottak érdeklődési körének felmérésével, 
ötleteiből és kívánságaiból merítve, igényeitől befolyásoltan, szükségleteiket figyelembe véve 
készítettük el. Fontos, hogy az éves foglalkoztatási terv elkészítésénél figyelembe vesszük az 
előző év tapasztalatait a sikeres foglalkozásokat, valamint a lakók igényeit és ötleteit. 
 
 
A gondozottakkal végzett mentálhigiénés tevékenységet, foglalkoztatást dokumentáljuk. 
 
Az egyes tevékenységek végezhetők egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében.  
A csoportos foglalkozások lehetnek: 

• tematikus, illetve terápiás csoportfoglalkozások, 

•  probléma fókuszú összejövetelek (pl.: lakógyűlés), 

• egy-egy témakörhöz kötődő, kötetlen összejövetelek (pl.: dalkör, irodalmi kör, stb.),  

• érdekképviseleti csoportok (Érdekképviseleti Fórum, Élelmezési Fórum, stb).  
 

A csoportok a tagok létszáma szerint lehetnek: 
• nagy csoportos,  

• kiscsoportos foglalkozások. 
A csoport nagysága a célokkal is összefüggésben áll pl, egy fejlesztő – szinten tartó 
foglalkozást- célszerűbb kisebb létszámú csoportban megvalósítani, mert ebben az eseten 



 

 

nagyobb figyelmet kaphat az egyéni szükséglet.  
 
A foglalkozások helyszíne is különböző lehet: 

• intézményen belüli programok, 

•  intézményen kívüli programok, 

•  szabadtéri programok. 
Fontosnak tartjuk a szabad levegőn, intézményi környezeten kívül szervezett események, 
foglalkozások szervezését is, mert jelentős mértékben csökkenti a bezártság érzetet, 
változatosságot jelent, bizonyos esetekben még az autonómia érzetet is fokozza.  
 
Az ellátást igénybe vevő korának egészségi állapotának, képességeinek, és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szervezünk: 
 

Aktivitást segítő fizikai tevékenységeket: 
� Séta, 
�  sporttevékenység, 
�  torna, ágytorna, 
�  fekvőbetegek levegőztetése,  
� masszírozás,  
� mozgásfejlesztés (az egész test átmozgatásával a nagymozgás és a 
finommotorika fejlesztésére, a koordinációs zavarok kiküszöbölésére törekszünk.  
� Önellátással kapcsolatos tevékenységek (pl. öltözködés, ágyazás, tisztálkodás 
stb.), 
� Szűkebb környezettel kapcsolatos teendők (bevásárlás, főzés, takarítás, 
növénygondozás stb.), 
� Az intézmény területén végzett tevékenységek (pl. kertgondozás, 
szalvétahajtogatás, stb.), 
� Saját kedvtelésből végzett tevékenységek ( hímezés, varrás, kötés stb.) 

 
Szellemi és szórakoztatótevékenységeket: 

� Előadások, 
� Olvasás, felolvasás,(biblioterápia, bibliaterápia) 
� Rádióhallgatás, 
� Videóklub, 
� Zenehallgatás, 
� Kártya és társas játékok, 
� Vetélkedők 
� Kreatív foglalkozás, amivel a finommotorikát és a kézügyességet fejlesszük. 
� Ének foglalkozás,  
� Egészségszakkör,  
� Fórum beszélgetéseket, ahol a gondozottak elmondhatják a mindennapi 
életükkel kapcsolatos problémáikat, véleményeiket, javaslataikat, s 
� memória tréning a meglévő tudás karbantartására, gyarapítására,  

 
  Kulturális tevékenységeket:  
A kulturális programok éppoly jelentős élményt adnak az idősek számára, mint a szórakozás, 
előadások szervezése különböző témakörökben külső előadó meghívásával (irodalmi, utazás, 
egészséges életmód, betegségek, stb.)  

� Házon belüli rendezvények, 
� Ünnepségek, 



 

 

� Névnapok, 
� Színház,-mozi,-múzeum látogatások, 
� Kirándulások, 
� Kiállítások látogatása,  
� Vendég előadók műsora, stb. 

A programok szervezése során arra kell törekedni, hogy minél többféle változatot valósítsunk 
meg változatos helyszínekkel. Mindig az adott ellátotti szükségleteknek megfelelően 
válasszunk oly módon, hogy az idősek aktivitása fokozódjon. A hangsúly minden esetben az 
aktív részvételen van, ami az önkéntességen alapul.  
 
A mentálhigiénés csoport egyéni gondozási tevékenysége: 
 
Az egyéni gondozás a mentálhigiénés csoport tevékenységének egyik legfontosabb eleme.  
E segítő munka egyaránt irányulhat átmeneti nehézségek, krízisek, konfliktusok kezelésére, és 
a tartós életviteli nehézségekben nyújtott segítésre, valamint a szociális készségek 
megőrzésére, fejlesztésére. 
A segítő kapcsolat során a mentálhigiénés segítő használhatja a segítő beszélgetés, a 
krízisintervenció, a veszteség feldolgozás, gyászmunka, a konfliktuskezelés, s a 
problémamegoldó esetmunka technikáit. 
Fontos feladatunknak tartjuk a hozzátartozókkal való kapcsolattartást, valamint a 
hozzátartozók és a lakók közötti kapcsolat segítését. 
A segítő kapcsolat során fontosnak tartjuk: 
• Az empátiát, 
• A feltétel nélküli pozitív elfogadást, 
• Hitelességet, kongruenciát. 
 
Kiscsoportos demens foglalkozás: 
A foglalkoztatás során figyelembe vesszük a lakóink egészségügyi és mentális állapotát 
(Minimentál state vizsgálat és órateszt eredménye alapján).  Ezen tényezőket figyelembe véve  
különböző csoportokat hoztunk létre. A csoport állapotának megfelelő programokat és 
foglalkozásokat készítünk el, amelynek célja a szabadidő tartalmas eltöltése, s az unalom 
elkerülése.   
Itt emelném ki a demens gondozottakkal folytatott foglalkozásokat, amelyeket egyénileg, 
vagy kiscsoportokban (3-5 fő) tartunk.  A foglalkozásokon a feladatokat apró lépésekre 
bontjuk, amely nem frusztrálja a gondozottat, hanem sikerélményt nyújt, erősíti önbecsülését, 
önértékelését. Célunk, hogy állapotukat szinten tartsuk, a meglévő szellemi képességeik 
rosszabbodását megakadályozzuk. 
A demens foglalkozásaink: 

- Az érzékelés-észlelés fejlesztése, ennél a foglalkozásnál a hangsúlyt a tapintásra, a vizuális 
(látási), akusztikus (hallási) és a kinesztetikus (helyzet és mozgás) érzékelés gyakorlására, 
szintentartására, fejlesztésére tesszük. 

- Pszichoterápiás játék.  
- Mozgásfejlesztés. A kézfunkció, a finommozgás, a finommotorikus tevékenység 

gyakorlásának elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a gondozottak számára a mindennapi 
tevékenységet, s ennek minél további megtartását, önálló végrehajtását( ruha 
begombolása, étkezés, írás). 

- Anyanyelvi fejlesztés, (  célunk a kommunikációs készség fejlesztése, a szókincs bővítése, a 
beszédértés növelése, az önkifejezés és a közlési vágy segítése). 



 

 

 
Statisztikai adatok 2016. évben 

 

 Kiskunhalas Tompa Kisszállás 
Harkakötöny 
Bem u. 

Harkakötöny 
Ady u. 

Kihasználtság 101,96 % 100 % 100,28 % 110 % 110 % 
új gondozott 31 8 12 5  2 
elhunyt 29 9 12 3 1 
kiköltözött 3 1 0 1 0 

Várakozók 
2016.12.31. 39 24 12 9 0  

 

 

Az elmúlt év során az Idősek Otthona minden telephelyén elvégezték a bentlakásos szociális 
intézmények járványügyi és higiénés vizsgálatát az ÁNTSZ munkatársai.  

Ezzel egy időben ellenőrizték a dohányzási szabályzatot és az abban leírtak betartását, 
valamint a kémiai biztonsági ellenőrzést is elvégezték.  

Hiányosságot a kémiai kockázatelemzésben tapasztaltak és írtak le.  

Az intézményekben felhasznált veszélyes anyagok/keverékek azonosítása megtörtént de a 
termékekre vonatkozó konkrét veszélyek és kockázat kezelési intézkedések nem kerültek 
feltüntetésre. Munkavédelmi felelős az ÁNTSZ munkatársaival egyeztetett időpontig a 
hiányosságot pótolta.  

 
Időskorúak Gondozóháza 

Kiskunhalas Nyúl u. 5-7. szám alatt 20 férőhellyel működő ellátási forma.  

Ellátási terület: a Kistérségi Társulás 9 településének közigazgatási területe 

 

Szolgáltatás célja, feladata 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra 
teljes körű ellátást biztosít. (Szt. 80.§ (1)) 
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
(Szt.80.§ (2)) 
Az Intézmény az ellátási területén elvégzi 

- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha 
egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem 
tudnak önmagukról gondoskodni. 

A szakmai feladatok ugyan azok, mint az idősek otthonában.  

Igénybe vételnél nem kell gondozási szükséglet vizsgálatot végezni.  

Aki legalább 6 hónap időtartamra veszi igénybe az ellátást azoknak kell gondozási tervet 
készíteni. 



 

 

Gondozási tervek folyamatosan megvalósultak azon gondozottaknál, akik legalább 6 hónap 
időtartamra vették igénybe a szolgáltatást. 

A lakók életét szervezett kulturális programokkal óvodások, iskolások szereplésével 
színesítettük.  

 
Statisztikai adatok 2016-ban 

kihasználtság új gondozott elhunyt 
áthelyezve  

az Idősek Otthonába kiköltözött várakozó 
101,27 % 16 fő 6 fő 8 fő 1 fő 23 fő 

Kiskunhalas, 2017. március 16. 
Borbás Zoltánné 
Idősek Otthona  

intézményvezető 
 

Szakmai beszámoló  

Idősek Klubja 

 Intézmény elérhetősége6400 Kiskunhalas Szilády Áron u.10. 

Tel:77/422-220 

E-mail: napkoziotthon@digikabel.hu 

 

 

Az Idősek Klubja a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére szociális, egészségügyi, 

mentális, állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtja helyi 

igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 

szervezésű programoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és 

a lakosság által egyaránt elérhető legyen. 

A klub a város központjában található megközelíthetősége optimális kerékpárral, 

személyautóval egyaránt. Az intézmény kívül és belül akadálymentesített.  

A szolgáltatás célja, feladata: a saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális 

kapcsolatrendszerük, társas életük, higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget 

igényelnek.  

A klub férőhelyeinek száma: 30 fő-, de jelenleg 32 fő- ebből 22 fő nő,- és 10 fő férfi a tavalyi 

év folyamán 7 fő távozott (más intézményi ellátásba került hszg, idős otthon, elhunyt) 7 fő 

érkezett.  

Az ellátottak köre: Kiskunhalas, Pirtó, Balotaszállás települések közigazgatási területén lakók 

és tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyek. 

A feladat ellátás szakmai tartalma: 

-igény szerint meleg élelem (ebéd) biztosítása 



 

 

-szabadidős programok szervezése (kártyázás, tv nézés, video-DVD, újság előfizetés (Nők 

Lapja, Petőfi Népe, Halasi Tükör), társasjátékok, kulturálisprogramok) az igénybevevő 

mentálisés egészségügyi állapotának megfelelően 

-segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében (Közgyógyellátás igénylése, gázóra, villanyóra 

leadása, lakásfenntartási támogatás igénylése, csekk befizetés) 

-szükség szerinti egészségügyi alapellátás szervezése (gyógyszer felíratása és kiváltása, 

vérnyomás, testsúlymérés, vércukormérés szükség szerint, gyógyszerelés) 

-szakellátáshoz való hozzájutás segítése (beutaló és időpont egyeztetése) 

-igény szerint személyi tisztálkodás biztosítása és személyes ruházat tisztítása (körömápolás, 

hajápolás) 

-igény szerint kisebb bevásárlás (piacon gyümölcs, zöldség, pék áru) 

-Ünnepnapokra való megemlékezés, névnapok és születésnapok ünneplése 

-Támogató Szolgálat gépkocsija szállítja be az intézetbe az időseket, alkalmas kerekesszék 

beemelésére, vmint annak4+3pontos biztonsági rögzítésére. 

-tárgyi feltételek biztosítottak (előszoba öltözővel, étkező, nappali, női pihenő, férfipihenő, 

fürdő és vizesblokkok, konyha, személyzeti részleg, udvar) 

-Mentálhigiénés ellátás:  

Társas kapcsolatok kialakításának elősegítése, napi lelki problémák megbeszélése, 

szorongások, félelmek enyhítése.  

Hitélet biztosítása.  

A gondozás során a társas környezet biztosítása, az idős ember szociális helyzetének és 

mentális állapotának javítása tétlenséggel járó kóros hatások megelőzése.  

Ezen ellátásban való részvétel lehetővé teszi, hogy később kerüljön szakosított ellátási formák 

igénybe vételére.  

Az ellátottak többségénél megfigyelhető, hogy az ellátás igénybevételét követően egy kicsit 

javul a mentális állapotuk. (egyedüllét nehézségei ellen keresik fel legtöbben az intézményt. A 

női ellátottak közel 100%-az özvegy a férfi ellátottak aránya is hasonló)  

Az étkezés igénybevételével táplálkozásuk kiegyensúlyozottabb és rendszeresebb. 

 

Az ellátás igénybevételi módja, feltétele: a szolgáltatás igénybe vételére a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint, az 1993.évi III.tv valamint a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 

alapján történik. 



 

 

Kérelem, Megállapodás, Orvosi igazolás, jövedelem nyilatkozat, értesítés, egyéni gondozási 

terv, Látogatási és eseménynapló vezetése naponta.(10. számú melléklet az 1/2000.(I/7) 

SzCsM alapján) 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy tőrvényes képviselője indítványára 

történik. 

A klubban lehetőség van étkezésre helyben fogyasztással szolgáltatásért térítési díjat kell 

fizetni. 650-Ft/fő/adag, de havonta legfeljebb a jövedelem 30%-a. Az étel megfőzése az 

intézmény által fenntartott főzőkonyhán történik az étel kiszállítása a főzőhelyről az Idősek 

Klubjába az intézmény gépkocsija biztosítja a megfelelő higiénés előírások betartásával. Az 

étel kiadagolása a klubtálaló konyháján történik. Az étel tálalása és kiszállítása során a 

HACCP kézikönyvnek megfelelően járunk el. 

 

Étkezéshez kapcsolódó dokumentáció: kérelem, orvosi igazolás, jövedelem nyilatkozat, 

megállapodás, értesítés, Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló vezetése havonta.(4. 

számú melléklet az 1/2000SzCsM.(I.7.) alapján. 

 

Kapcsolattartás más intézményekkel: Idősek Otthona, Óvoda, Iskola, Magyar Vöröskereszt, 

Máltai Szeretet Szolgálat.(Ellátottak hozzátartozói) 

 

Intézmény nyitva tartása: hétfőtől-szombatig 7,30-tól -15,30-ig. 

Személyi feltételek: 1 fő vezető, 2 fő gondozó. 

 

Összegzés: az ellátottak szinte második otthonuknak tekintik a klubbot, biztonságban, 

szeretettben, családias környezetben töltik napjaikat. Tapasztalat mutatja, hogy olyan 

személyek is keresik fel a klub szolgáltatásait, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, de 

életkörülményeik és életkilátásaik nem változnak. Megélhetési, anyagi problémáik, pszichés 

gondjaik vannak. 

 

Kiskunhalas,2017-03-08                                                                      

 

Juhász Ildikó 



 

 

szakmai vezető 

 

 

 

 

 

 

 

HTKT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ  KÖZPONT  
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

             
BESZÁMOLÓ  a 2016-ban végzett munkáról 

 
Szakmai feladatunk és célunk:  Szakmai munkánkat, a szolgáltatás alapelveit   a vonatkozó 

jogszabályokat kiegészítve az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Szakmai ajánlás támogató 

szolgálatok részére” c. kiadványa határozza meg.  

Ennek megfelelően feladatunk és célunk a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő 

ellátása, önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása,  a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének, az önálló életvitel és  az egyenlő 

esélyű hozzáférés segítése.  

A személyi állományról: A szolgáltatást 7 fő látja el: 1 fő szolgálatvezető, 4 fő személyi 

segítő és 2 fő gépkocsivezető. 

Kiskunhalason, Kelebián, Tompán és Kisszálláson 1-1 fő személyi segítő végzi a segítő 

munkát.  

Kiskunhalasi telephellyel Kelebián és Tompán az igénybevevők számára nyitva álló 

helyiséggel rendelkezünk,  Kisszálláson nincsen az ügyfelek számára nyitva álló helyiség.  

A személyi segítő munkát végző 4 főből jelenleg 3 fő helyettesítő dolgozó, akik a GYED-en 

levő munkatársak feladatait látják el. Jelenleg ők nem rendelkeznek a szükséges támogató 

szolgálat személyi segítői speciális végzettséggel. 

Az ellátotti létszámról: A támogató szolgáltatás tekintetében szociálisan rászorult az a 

személy, aki értelmi, mozgási, hallási, látási fogyatékosság - ezek halmozódása - illetve egyéb 

fogyatékosság vagy fejlődési zavar miatt fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű 

családi pótlékban vagy vakok személyi járadékában részesül. 2016-ban megállapodás szerint 



 

 

100  fő szociálisan rászorult személyt segítettünk. (Ebből elköltözés, intézménybe költözés és 

haláleset miatt 8 megállapodás megszűnt év közben, illetve   2 fő új igénylést nyújtott be, így 

92 fő igénybevevővel zártuk az évet).  

A szociálisan rászorult ügyfelek segítését támogatja a finanszírozási rendszer. 

Szociálisan nem rászorult ügyfeleink elsősorban személyszállítást igénylő személyek, akiket 

az Idősek Klubjába szállítunk napi rendszerességgel. (2016-ban átlagosan 10 fő.) 

A megállapodások száma 2016. december 31-év települések szerint:  
 
   Kiskunhalason : 63 fő 
  Kisszálláson  : 12 fő 
  Kelebián  : 11 fő 
  Tompán  :  6  fő. 
 
2016-ban a ténylegesen - rendszeresen -  ellátott személyek száma 73 fő.  

A szolgáltatási tevékenységek alapján:  

- SZEMÉLYSZÁLLÍTÁST  49 FŐ IGÉNYELT 
- SZEMÉLYI SEGÍTÉST  51 FŐ IGÉNYELT 
- UTAZÁS SORÁN KÍSÉRÉST  5  FŐ IGÉNYELT. 

 

A szolgáltatást igénybevevők ( 73 fő) fogyatékosság szerinti megoszlása: 

  látási sérült  :   5 fő 
  hallássérült  :   1 fő 
  értelmi sérült  : 25 fő 
  mozgássérült  : 34 fő 
  autista   :   5 fő 
  egyéb fogyatékos :   3 fő. 
 
Életkorban 4 évestől 85 évesig  gondoztunk fogyatékos gyermekeket, felnőtteket és idős 

személyeket.  

Az ellátottak szükségleteiről: A felmerülő szükségletekben nagyon meghatározó a 

fogyatékos személy lakóhelye - a településen elérhető vagy el nem érhető szolgáltatások köre 

-, a településszerkezeten belül az otthona elhelyezkedése, az életkor, valamint messzemenőkig 

a fogyatékosság típusa és mértéke.  

A fogyatékos személy életminőségét befolyásolja és meghatározza az őt körülvevő 

mikrokörnyezet, a család életminősége. Egyáltalán, hogy a célszemély családban él-e, ha 

igen, akkor ez a család mennyire jelent be- és elfogadó életteret a fogyatékos ember számára, 

és milyen mértékben tud segíteni fogyatékossággal élő családtagjának. Megtapasztaljuk a 

mindennapi munkánkban: ahol a családi szükségletek nem/sem elégítődnek ki, ott merül fel 



 

 

nagyobb igény a segítő munkára. 

A fogyatékossággal élő családtag segítése során gyakran találkozunk a nehéz 

anyagi/szociális/mentális helyzettel, körülményekkel. 

A mindennapi segítő munka természetes velejárója a mentális gondozás, amit nem csak az 

ügyfél, hanem családtagjai számára is szükséges biztosítanunk, hiszen a fogyatékossággal élő 

családtag speciális gondozási szükségletei különleges probléma-helyzeteket, gyakran  

mentális terhet jelentenek számukra. 

Személyszállítási tevékenységről:  A különböző fogyatékossággal élő gyermekek és 

felnőttek önálló életvitelének megvalósulása, önrendelkezése és  autonómiája eléréséhez a 

közlekedés biztosítása, a személyszállítás megoldása elsődleges. 

A közösségi terek, a társas kapcsolatokat és a személyes fejlődést biztosító intézmények - 

óvoda, iskola, speciális fejlesztések, szociális szolgáltatások, munkába járás, 

közszolgáltatások és szabadidős programok - elérésének segítése mindennapos feladatunk. 

E szolgáltatások centruma térségünkben Kiskunhalas. Kelebia, Tompa és Kisszállás 

településeken élők számára az ide történő be- és hazajutást segítjük,  elsősorban a tanítási 

időhöz igazodva, de törekszünk az eseti jelleggel felmerülő igényeket is kielégíteni. 

2016-ban :29.453 km-t tettünk meg szociálisan rászorult személyek szállításával, ami 7.242 fő 

utas számot takar. Ezen túl – elsősorban a HTKT Szoc. Szolg Központ  Idősek Klubjába – 

1.624 főt szállítottunk 2.155 km-en.  

A személyszállító szolgáltatást három gépjárművel biztosítjuk: 

- Citrone Jumpy LVR 640 frsz.-ú 9 személyes, kerekesszék rögzítésére  4+3 pontos rögzítő 

rendszerrel rendelkező gépjármű. 2016. szeptember 1-től Tompa székhelyről Kelebia-

Tompa-Kisszállás településeken élő különböző fogyatékossággal élő gyerekeket és 

felnőtteket szállít napi rendszerességgel Kiskunhalasra óvodába, iskolába, nappali 

intézménybe.  

2011.03.11-től új beszerzésként használja szolgálatunk. 

2016. december 31-én záró óraállás: 104.454 km. Éves megtett útja 20.759 km volt. 

 

- Citroen Jumpy IRH 528 frsz.-ú 9 személyes gépjármű A 2003.08.13-án forgalomba állított 

jármű 2013 szeptembere óta segíti munkánkat.142 000 km-rel került hozzánk. 2016. 

szeptember 1-től Kiskunhalason lát el feladatot, ezt megelőzően ezzel dolgoztunk Tompa 



 

 

indulási állomásról. 

227.458 km volt december 31-én a záró óraállás, éves megtett útja 17.857 km volt. 

 

- Suzuki Ignis  KCE 101 frsz.-ú személygépkocsi. Ez elsősorban az önálló mozgásra képes, de 

súlyosan mozgássérült emberek személyszállításában nagy segítség (magassága miatt 

könnyebben ki-beszállnak az utasok). 

4 kerék meghajtású jármű, ami elsősorban a külterületi személyszállításban, rossz utak és 

időjárás esetén fontos. 

2006.01.31-én forgalomba állított jármű, a támogató szolgálatok összevonásakor került 

használatunkba 2009. január 1-jén 27.011 megtett km-rel. 

2016. december 31-én 176.995 km volt benne, éves futásteljesítménye 6.184 km. 

2016-ban autóink folyamatos javítást igényeltek: életkoruk, a sok városi közlekedés – kis 

távolságok, gyakori ki/beszállással – a műszaki állapotra kedvezőtlenül hatnak. 9 személyes 

gépjárműveink javítási költsége tetemes összeg volt, de a biztonságos közlekedés érdekében 

ezek elvégzése elkerülhetetlen. 

Település Létszám és fogyatékosság 
típusa 

Hova szállítjuk 

Kelebiáról 2 fő autista személy 
(1 felnőtt és 1 gyermek) 
1 fő értelmileg ak. gyermek 

nappali intézménybe, 
óvodába, fejlesztő óvodába 

Tompáról 1 fő értelmi fogy. gyermek 
1 fő mozgássérült. gyermek 

Bóbita Óvodába                    
Konduktív Ped. Int. 

Kisszállásról 1 fő autsita gyermek 
1 fő ért.fogy. gyermek 
1 fő ért.fogy. felnőtt 

Spec. Iskolába 
Spec. Iskolába 
nappali intézmény 

 

A szolgálat szociálisan rászorult személyek számára 0 Ft mérsékelt intézményi térítési díjjal 

nyújtja szolgáltatásait, míg a szociálisan nem rászorult személyek esetében 40.-Ft/km és 250.-

Ft/óra a segítés térítési díja. 

Gépkocsivezető munkatársaim reggel 6 órától délután 4 óráig végzik munkájukat. Előzetes   ( 

72 órával korábban történt) bejelentés és egyeztetés után az ezt meghaladó időpontban is 

illetve hétvégén is. 

Személyi segítő tevékenységünk: A személyi segítő munka az önálló életvitelben nyújt 

segítséget, ami széles tevékenységskálán jelentkezik: a közszolgáltatások elérése kíséréssel, 

ápolás és gondozás, személyi higiéné biztosítása, segítés az ügyek intézésében, érdekvédelem, 



 

 

segédeszköz beszerzése és használatának segítése, háztartásvezetés segítése, mobilizálás 

lakókörnyezeten belül és kívül - mozgásállapot függvényében -, kapcsolati háló bővítése az 

izoláció megelőzése érdekében, készségfejlesztés – pl. önellátási, önkiszolgálási, utazási stb.-. 

2016-ban 1.731 esetben végeztünk személyi segítést  és 887 esetben a személyszállításhoz 

kapcsolódó utazási kísérést, tehát mindösszesen 2.618 esetben 3.345 ellátottal együtt töltött 

munkaórában. (Ez nem takarja az ellátott érdekében, de nem vele együtt végzett 

tevékenységre fordított időt, valamint a segítő munkatársak ún. utazási idejét.)  

37 olyan ügyfelünk van, akik számára pszichiáter vagy neurológus szakorvosi vélemény 

alapján személyi segítés, mint utaskísérő szükséges az ügyfél szállítása során (ez állapotuk, 

társult betegségük valamint életkoruk szerint került megállapításra). Ezt a helyközi szállítás 

során biztosítjuk, különösen a gyermek- és autista személyek estében. 

A két segítő tevékenység szétválasztására 2016. január 1-től került sor az elszámolási 

rendszerben az egymáshoz viszonyított %-os arány maximalizált meghatározásával.  

(A kísérés mértéke nem haladhatja meg az összes segítő tevékenység 50 %-át.) A 
fogyatékosságok típusa, elsősorban az autizmus, valamint a szállított személyek életkora 
indokolja ezt.  

 

Finanszírozás:A Támogató szolgálat pályázati úton történő finanszírozási rendszere 2016-tól 

megszűnt. A normatív finanszírozási rendszerhez hasonló módon történik a feladatmutató 

finanszírozás. Sajnálatos módon a 2015. évben meghatározott feladatmutató finanszírozása 

történik továbbra is, így 2016-ban is 5.289 feladatmutató  került finanszírozásra. 

Kapacitás bővítési kérelmet nyújtottunk be az év elején, amit a finanszírozó elutasított.  

Teljesítményünk 2016-ban mindösszesen: 9.210 feladatmutató volt, 74 %-kal túlteljesítve a 

finanszírozottat.  

Az egyéb elvárásoknak, a tevékenységek %-os mutatóinak, egymáshoz viszonyított 

arányainak megfeleltünk. 

Megjegyzés: 1 feladatmutató a szociálisan rászorult személy segítésével töltött 1 óra, autista 
személlyel töltött 40 perc, illetve szociálisan rászorult személy(ek) szállítása során megtett 5 
km. 
 

A finanszírozás szintje és a célcsoport szükségleteinek kielégíthetősége  - illetve ennek 

költségei – nincsenek arányban. A szakmai munka során ez dilemmát okoz: hatékonyságra 

törekedve hatásos segítő szolgáltatást biztosítani az igénybevevők speciális szükségleteinek 



 

 

kielégítése érdekében a szükséges és elégséges mértékben nehéz feladat. 

Egyéb:  2016-ban a szakmai munkát jelentős mértékben segítő szakmai kiadvány birtokában 
végeztük a munkát. A Szakmai ajánlás mind a tevékenységek, mind pedig a dokumentációs 
rendben konkrétan meghatározzák és segítik a támogató szolgálat napi működését. 
 

A márciustól – egyelőre nem jogszabályi kötelezettséggel, de segítő lehetőséggel - a KENYSZI 

Tevadmin rendszer fejlesztése a tevékenységalapú adatfeltöltéssel - naponta ellátott 

személyek, tevékenységek, munkapercek illetve megtett távolságok adatai - további segítséget 

jelentett az adminisztratív munkában. Egyszerűbbé teszi a szolgálat adatfeldolgozását és 

adatszolgáltatását. 

 

Az évente 2-4 alkalommal megszervezett Szakmai műhely (szolgálatvezető Kecskeméten vesz 

ezeken részt) a jogszabályi változások követésében, „sorstársi” problémák megosztásában, a 

szakmafejlesztés lehetőségeinek megbeszélésével nyújt segítséget. 

 

A www.tamogatoweb.hu internetes felület, valamint a facebook-on működő Támogató 

szolgálat zárt csoport a minden szolgálatot  érintő problémákban nyújtott - gyakran azonnali - 

segítséget. 

 

Összegezve: A finanszírozás alacsony szinten történik: míg 2009-ben 6.000 feladatmutató 

került finanszírozásra 17.736.000.-Ft-tal, 2016-ban 5.289 feladatmutató 12.520.200.-Ft-tal.  

 

A 2016-ban finanszírozott 5.289 feladatmutatóhoz képest: 

Összes teljesítményünk  : 9210 feladatmutató 
Szállítási teljesítményünk : 6476 feladatmutató (= 59,4 %) 
Személyi segítés összesen : 3734 feladatmutató  (= 40,6 %) 
A segítésen belül a kísérés aránya: 19,6 %. 

 

A szolgáltatás a szolgáltatást igénybevevő, a szolgáltatási környezet és a szolgáltató 

kölcsönhatásában, a rendelkezésre álló erőforrások ismeretében  biztosítható. Ezekre építve és  

a gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával törekszünk a hatásos és hatékony segítő 

munka biztosítására. 

 

Kiskunhalas, 2016. március 6.     

      Lasanczné Bíró Jolán  szolgálatvezető 
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A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Férfi Átmeneti Hajléktalan Szállón 30 fő férfi 
elhelyezésére van lehetőségünk, krízis időszakban ezt létszámon felül növelnünk szükséges, 
2016 telén 35-36 fő tartózkodott a szállón.  
Májustól októberig csökken az ellátottak száma, azonban ekkor is folyamatos kapcsolatban 
vagyunk a „kint lévőkkel”, igény esetén „bejönnek” tisztálkodni, segítséget kérnek ruházat 
pótlásában, ügyintézésben. Krízis időszakon kívül a gyakorlatban 28-30 fő ellátását 
biztosítottuk. 2016-ban a statisztika szerint az átlaglétszámunk 28 fő volt. 
Kiskunhalas és térségének területén kb. 40 fő hajléktalan személy él. Gyakran megfigyelhető, 
hogy családon belüli konfliktus, illetve családtagok elvesztése az oka hajléktalanná 
válásuknak.  
Egy részük csak télen, krízis időszakban veszi igénybe a szolgáltatást. Többen a 
mezőgazdaságban végeznek munkát úgy, hogy a munkavégzésük helyén az idénymunka 
idejére szállást is kapnak. Velük a nyári időszakban is folyamatos a kapcsolattartás. Sokszor 
előfordul, hogy azért válnak hajléktalanná, mert egészségi állapotuk miatt már nem tudják 
végrehajtani a szállásért cserébe végzett munkát.  
Gyakori, hogy a hajléktalanok a korházi kezelést követően kerülnek a szállóra, a lábadozás 
idejére.  
Az alkoholizmusnak, a szenvedélybetegségeknek, a pszichiátriai betegségeknek jelentős 
szerepük van ezen a területen.  
A hajléktalan személyeknél megfigyelhető a kapcsolati háló hiánya. 
Szakmai munkánk során segítjük az ellátottakat hivatalos ügyeik intézésében (iratpótlás, 
jövedelem, stb.), orvosi ügyekben nyújtunk segítséget (időpontok intézése és az arra való 
figyelmeztetés, háziorvosokkal kapcsolattartás).  
Mentális gondozás főleg segítő beszélgetések formájában valósul meg. 
 
A lakók magasabb szintű ellátása érdekében kapcsolatban vagyunk a Család- és 



 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Kormányablakkal, kórházzal, rendőrséggel, háziorvosokkal, 
mezőőrséggel, tanyagondnokkal, pártfogó felügyelőkkel, gondnokokkal, a munkaügyi 
központtal, más szociális intézményekkel.    
Vendéglátóhelyekkel, konyhákkal, pékséggel vettük fel a kapcsolatot, akik alkalomszerűen 
ételt adományoznak közvetlenül az ellátottak részére, illetve ünnepek alkalmával vállalkozók, 
egyházak ajánlanak fel segítséget.  
A lakók egy része nem rendelkezik jövedelemmel, őket a munkalehetőségek felkutatásában 
segítjük, akár alkalmi jelleggel is.  
2016-ban krízis időszakon kívül szinte csak olyan lakó tartózkodott napközben a szállón, aki 
egészségi állapota következtében nem tud munkát vállalni.  
Havonta egy alkalommal az esti órákban lakógyűlést tartunk. Az ellátott jogi képviselő neve 
és elérhetősége a faliújságon elérhető. 
2016. április 26-án a Férfi Átmeneti Hajléktalan Szállón folytatott NRSZH ellenőrzés 
alkalmával felhívták a figyelmet arra, hogy a 2014. február 14-én jóváhagyott (2/2014. HTKT 
határozat) házirend nem tartalmaz minden –az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai 
rendelet) 5. § (3) bekezdésben meghatározott - kötelező elemet. 
A Házirend nem tartalmazta az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak 
meghatározását, továbbá a 2015.01.01. után térítési díj fizetés elmaradása esetén alkalmazható 
intézményi jogviszony megszüntetésének lehetőségét (1993. évi III. törvény 102.§).  
A Házirend hatályba lépése 2016. október 1-jén történt (30/2016. HTKT határozat). A szálló 
zavartalan működése érdekében az egyes kötelező elemekben kiegészítéseket, illetve 
változásokat alkalmaztunk. Részletesebben, napirendhez igazodva szabályoztuk az együttélés 
rendjét, az intézményből való távozás és visszatérés rendjét, a lakók egymással, 
hozzátartozókkal, látogatókkal való kapcsolattartását. 
2016. októbertől felére csökkentette a fenntartó térítési díj összegét: 9000 Ft/hó/fő, illetve  
300 Ft/nap/fő (29/2016. HTKT határozat). Ennek az intézkedésnek, illetve a 1993. évi III. 
törvény 102.§ (térítési díj- tartozás következtében az intézményi jogviszony megszüntethető) 
ismertetésének köszönhetően megnőtt a fizetési arány.  
Minden jövedelemmel rendelkező lakó bevallotta a jövedelmét jövedelemnyilatkozatban, 
illetve 1-2 lakó kivételével mindenki fizeti a térítési díjat. Átlagosan 17-19 fő rendelkezik 
jövedelemmel. A hátralékokról negyedévente tájékoztatjuk a fenntartót, havonta a hátralékkal 
rendelkező ellátottat. A jövedelemmel nem rendelkező lakók számára az ellátás ingyenes.  
Tárgyi eszköz fejlesztés is történt. Az intézmény által biztosított konyhabútor, hűtő, asztalok, 
biciklitárolók kerültek használatba.  
A Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt hajléktalan személyek ellátásának megszervezése 
a konvergencia régiókban 2016-17. pályázaton 687.000 Ft támogatást nyertünk tárgyi eszköz 
beszerzésre 10% önerő biztosításával, így 770.000 Ft értékben 14db műbőrrel bevont 
matracot, 11 db széket, 5 db öltözőszekrényt vásároltunk.  
Márciustól a munkatársak számára pánikgomb, októbertől kaputelefon, illetve a kapura 
elektromos zár került beszerelésre.   
Az egy szobában történő nagy létszámú elhelyezés, az alkoholfogyasztás, a pszichiátriai 
betegségek következtében gyakoriak a lakók közötti konfliktusok, azonban részben a 
Házirend módosításnak, illetve a 24 órás felügyeletnek köszönhetően az agresszív 
megnyilvánulások száma jelentősen csökkent. 
Jelenleg 6 munkatárs dolgozik az átmeneti hajléktalan szállón. 2016-ban többször változott a 
dolgozói létszám, többen érkeztek, távoztak.  
A dolgozói létszámunk növekedésének köszönhetően 2016. október 1-től napi 24 órában 
biztosítunk felügyeletet a hajléktalan szállón. 
2016-ban is több ellenőrzés zajlott az intézményben (NRSZH, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ), 
ezek során összességében rendben találták a szálló működését. 



 

 

 
 
Kiskunhalas, 2017.03.10. 
                                                                                 Kárászné Botka Nóra  
                                                                                       szállóvezető 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT 

SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 
 2016. 

 
I.A Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának koncepciója, elvei: 
 
Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek, 
családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  
A Központ tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra, 
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és 
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település 
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a 
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más 
illetékességi területhez tartozó személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait. 
Szociális információs szolgáltatás vonatkozásában az igénybevevők lehetnek Magyarországon 
élő magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyek, a letelepedési 
engedéllyel rendelkező személyek, a magyar hatóság által menekültként elismert személyek. 
Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.  
 
A családsegítés a szociális biztonsági rendszeren belül egy alapszolgáltatást nyújtó intézmény, 
amely a gondoskodást nyújtó segítő és a szolgáltatást igénybevevő személy együttműködésén 
alapul, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és 
módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, különböző közösségi 
csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodáshoz. 
 
Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, 
jólétének a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 



 

 

helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Tevékenysége során együttműködik a 
családdal. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források bevonásával segítséget nyújt a 
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 
teljesítéséhez, illetve gondoskodik a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról. 
 Közreműködik családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságának, korához és 
szükségleteihez igazodó gondozásnak, nevelésnek és egészséges személyiségfejlődésének 
biztosításában.  
Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.  
A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán jelentkező 
feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén 
illetékességgel bír /Gyvt 94 § (4) alapján. 
Működteti a kapcsolattartási ügyeletet, a készenléti ügyeletet, kórházi és az utcai szociális 
munkát.  A kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat ügyeleti beosztás szerint 
biztosítható. 
 
 A kórházi szociális munka során szem előtt tarjuk, az eddigi jó és kétoldalú szakmai 
kapcsolatot, a kereteket együttműködési megállapodás rögzíti.  
 
A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A gyermek 
szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető 
valamely ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. 
 
A család és gyermekjóléti szolgáltatás egyéb feladatai keretében elősegíti és ösztönzi a humán 
jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi a települési önkormányzatoknál: az 
önkormányzatok kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő 
megszervezését, - valamint egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a Szociális 
Törvényben (SzT.) és a Gyermekvédelmi Törvényben (Gyvt.) meghatározott vagy más 
speciális ellátását. 

 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CÉLJA, FELADATAI 

  

- A Család- és Gyermekjóléti Központot a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének 
megteremtése érdekében, a konfliktusos helyzetek feloldására, a hátrányok 
mérséklésére, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében működtetjük.  

- A gyermekjóléti központ a GyvT. 40./A § bekezdése szerinti általános szolgáltatási 
feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt.  

- A Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatásokkal célunk az, hogy 
segítséget nyújtsunk Kiskunhalas járás területén élő személyeknek, családoknak, 
gyermekeknek és hátrányos helyzetűeknek a meglévő problémáik megoldásához, 
illetve a problémák megelőzéséhez. Fő feladatunknak tekintjük, hogy 
szolgáltatásainkkal a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányokat 
kompenzáljuk, visszaszorítsuk a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi 



 

 

kirekesztettségét, minden gyermek számára a korának, fejlettségi állapotának, 
személyiségének és családi helyzetének megfelelő ellátást biztosítsuk.  

- Munkánk középpontjában a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, 
integrált, a szülőket és valamennyi társszakmát, intézményt partnerének tekintő 
programok, szolgáltatások állnak.  

- Alapvető szemlélet a szakemberek által jelzett problémák rövid időn belüli 
megoldása. A központ fő célcsoportjai a veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetettség 
valamely tényezőjével fenyegetett családok és gyermekek. 

- A Család-és Gyermekjóléti Központ a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 

 
Feladatok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködés 
megszervezése, tevékenységük összehangolásai 

c) család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében 

1) havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség 
szerint konzultációt biztosít, és 

2) tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő 
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet 
által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról. 

3) Ha a család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, a Gyvt. 40/A. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben bevonja a család- és gyermekjóléti 
szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben felhívja a család- és 
gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására. 

d) a veszélyeztetettséget elő idéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat 
készítése, 

e) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a 
gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 

 
 Feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek 
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

c) az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai 
szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő szolgáltatás 
- igénybevételének kezdeményezése, valamint szükség esetén a gyermek védelembe 
vételének, ideiglenes hatályú elhelyezésének, átmeneti, vagy tartós nevelésbe 
vételének kezdeményezése, 



 

 

d) javaslat készítése a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének 
előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 
helyére, vagy annak megváltoztatására. 

 
 
 Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

a)  családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához, 

b)  utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek 
családjába történő visszailleszkedéséhez. 

 
Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok a fenti feladatok ellátásán túl: 
a)  a járásban élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 

figyelemmel kísérése. Területfelelősi rendszer működtetése, melynek során az 
esetmenedzserek „bedolgozzák” magukat egy-egy járási településbe, kialakítják a 
megfelelő kapcsolatrendszert, hogy információhoz jussanak, fel tudják térképezni a helyi 
erőforrásokat, ismerjék és megismerjék a kliensek érdekében rendelkezésre álló 
szolgáltatókat. 

b)  meghallgatni a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtenni a szükséges 
intézkedést, 

c) elkészíteni a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a hatóság 
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 
pénzfelhasználási tervet, 

d)  segíteni a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
e)  felkérésre környezettanulmányt készíteni, 
f)  kezdeményezni az önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
g)  biztosítani a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

h) részt venni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,   
i) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálattal. 

 
Megvalósítani kívánt program, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatási elemek, 
tevékenységek leírása: 
.A Család –és Gyermekjóléti Központ hatósági munkát végez.  
Hatósági tevékenységhez tartozó feladatok: 
a) javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú 

elhelyezés, nevelésbe vétel) 
b) feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján (védelembe vétel, megelőző pártfogás, 

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) 
c) családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
d) utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően 

 
 

Speciális tanácsadói feladatokat végez: 
A feladatellátás  



 

 

1. Kapcsolattartási ügyeletet tart.  
a. A kapcsolattartási ügyelet biztosítja: 

A gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, 
együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosít. Hatósági felkérés 
esetén biztosítunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő, 
segítő szolgáltatást. Szabályozási rendjét, dokumentálásának előírásait 
a 6. számú melléklet tartalmazza.   

2. Készenléti telefonos szolgálat: 
a. A Kiskunhalasi Család- és Gyermekjóléti Központ kijelölt dolgozói az a 7. 

számú mellékletben meghatározott készenlét szabályai szerint, időszakos 
váltásban látják el. A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti 
Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő 
azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. A készenléti 
szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly 
módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon 
nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. Telefon: 70 672 672 5 

 
3. Kórházi szociális munka:  

a.  A kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán fekvő válsághelyzetben lévő 
anyákat és gyermeküket, a pszichiátriai problémákkal küzdő fiatalkorúak, 
fiatal felnőttek, szülők gondozás felé terelését, családi, társadalmi 
be/visszafogadásának koordinálását a kórházi szociális munkással 
együttműködve, segíti intézményünk. 
 

A fenti három - új - feladat ellátását minden esetmenedzser végzi. Ugyanakkor szakmai 

referenseket jelöltünk ki, azaz egy-egy kolléga folyamatosan figyelemmel kíséri az adott 

szakterület jogszabályi változásait, módszertani ajánlásait, előírásait, pályázati lehetőségeit. 

Együttműködik az illetékes szakmai és társadalmi szervezetekkel. Közreműködik a 

feladatellátás hatékony és pontos megszervezésében, gyűjti és közreadja a vonatkozó 

információkat. Tájékoztatja munkatársait, munkahelyi vezetőjét, a szolgáltatás iránt 

érdeklődőket, a központ együttműködő partnereit az esetleges és szükséges változásokról 

 

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

 

Az elmúlt évben a „ Kapcsolatóra” az oktatási nevelési intézmények tekintetében jól 

működött.  Minden oktatási nevelési intézménynek nevesített kapcsolattartója volt és a 

hónap meghatározott hetének napján és órájában tartott ügyeletet a szülők a pedagógusok 

és a gyermekek számára. 

 
5. Jogi tanácsadás – megbízásos jogviszonyban,  
 
 



 

 

6. Pszichológiai tanácsadás – önálló Tanácsadói munkakörben: 
a) Fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, motivációs, 
szocializációs problémák, iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek, 
krízisek, vélelmezett, vagy valós bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti, 
önértékelési zavarok, családba visszahelyezés, családba-fogadás esetén fellépő mentális 
problémák) jelentkező klienseket. Specifikus sérülést szenvedett gyerekekkel, 
fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel is foglalkozik.   
b) Bekapcsolódik a Kapcsolattartási ügyelet feladatellátásába, igény szerint 
konzultációs lehetőséget biztosít az esetmenedzserek számára. 
c) Diagnózist állít fel (problémás gyermekek esetében), feltérképezi a 
magatartásbeli problémák körét, okait és egyben javaslatot tesz azok megoldására, a 
fejlesztés irányaira, és segíti a kliensét a gyógyuláshoz vezető úton. 
d) Egyéni és csoportos keretek között is dolgozik kliensekkel. 
e) Nevelési tanácsadást végez, illetve szükség esetén közvetít, ennek során 
szorosan együttműködik a Központ fejlesztőpedagógiai tanácsadójával, és a Bács-
Kiskun Megyei Pedagógia Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye munkatársaival 
f) Problématípustól függően a klienseket kompetenciájának megfelelő ellátásban 
részesíti. (Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba bevonja a 
család tagjait is. 
g) Amennyiben a kliens problémája meghaladja a Központ kereteit, illetve a 
pszichológiai tanácsadó kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátáshoz irányítja.  
h) Az esetmenedzsereknek, családsegítőknek segítséget nyújt egy-egy esethez.  
i) Együttműködik más szakemberekkel. - tanácsadói tevékenységét és 
eredményeit rendszeresen írásban rögzíti, arról nyilvántartást vezet (esetnapló, 
nyilvántartó lap), ezen felül kliensei és az intézmény érdekében elvégzi az egyéb 
írásbeli feladatokat. 
j) Közreműködik a Központ illetékességi területén a drogprevenciós 
folyamatban. 
 

7. Fejlesztőpedagógia tanácsadás: 
 Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési tanácsadó –, 
az iskolák egy része közvetlenül foglalkoztat fejlesztőpedagógust így elsősorban, közvetítő 
jelleggel segítjük a klienseket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok 
zavarok, konfliktusok előfordulása esetén, heti 2 órában, esetmenedzseri munkaköri megbízás 
alapján:  

a) A tanácsadás során: 
o gyűjti, rendszerezi és közreadja a gyermekek számára a járásban 

rendelkezésre álló fejlesztőpedagógiai lehetőségeket, az önkéntes, az ajánlott 
és az előírt alkalmakat, erről információt nyújt a többi esetmenedzsernek és a 
klienseknek 

o együttműködik a Család -és Gyermekjóléti Központ pszichológus 
tanácsadójával 

o együttműködik és folyamatosan tartja a kapcsolatot a Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógia Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye munkatársaival 

 
 Az ellátás igénybevételének módja 

 

A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek részéről történhet: 
- önkéntesen, az ellátást igénylő kérelmére  



 

 

- lehet a gyámhatóság által, védelembe vételi határozattal kötelezett kliens. 
- ideiglenes nevelésbe vagy nevelésbe vétel alapján elhelyezési határozat 

alapján 
- nevelésbe vétel lejárta után utógondozói feladatellátás  

 
 
Munkánk egyik központi eleme a családon belüli erőszak, különös tekintettel a gyermek 
veszélyeztetésével együtt járó erőszakos jelenségek, elhanyagolás, bántalmazás csökkentése, 
vagy a jelzőrendszer tagjainak bevonásával történő kezelése. 
 
A 2016-os év a változás éve volt több szempontból. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényt ( a 

továbbiakban: Gyvt.) illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III 

törvényt (a továbbiakban: Szt.) módosító , az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015 évi CXXXIII. törvény a családsegítő szolgálatok és a 

gyermekjóléti szolgálatok 2016. január 1-től létrehozott integrációjának kereteit és jogi 

normáit fekteti le. 

Kiadásra került mind a család-és gyermekjóléti szolgálatok mind a család-és gyermekjóléti 

központok számára egy-egy módszertani protokoll 2016. áprilisában. 

Új feladatkör elnevezésre került sor: családsegítők és esetmenedzserek, tanácsadók látják el 

a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat. A 

kompetenciahatárok meghatározása során nagyon lényeges nyomatékosítani, hogy a két 

szakmai egységben dolgozó szakemberek-azaz a családsegítők és az esetmenedzserek- 

között nincs alá-fölérendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás 

irányítja. 

A kistérségi településeken ez a fajta együttműködés kiválóan megvalósult az esetmenedzser 

és a családsegítő között. 

 

 
2016. év fontosabb eseményei: 
JANUÁR:  

• Jelzőrendszeri értekezlet megtartása 

• Szakmai program , SZMSZ módosítások a törvényváltozásoknak megfelelően 

• Éves munkaterv összeállítása Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

• KÁBÍTÓSZE EGYEZTETŐ FÓRUM szervezésében   dr. Keller Éva előadás 
          „ A tudatmódosító szerek veszélyei és a családon belüli erőszak” 

• Éves munkaterv összeállítása a KEF-ben 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 

• Szervezeti átalakulás miatt az kistérség irodáiból illetve a központ irodájából az 
ügyiratok átcsoportosítása, átadás-átvétele 



 

 

 

FEBRUÁR 
• Hit gyülekezetével ételosztás és adományosztás a Főtéren 

• Bács-Kiskun Megyei szakmai nap Kalocsa  

• Gomba café drogprevenciós est 

• TOP 5.2.1-15 pályázat előkészítése (Társadalmi együttműködés elősegítő komplex 
programok ) 

• KEF  Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő előadása 

• KEF Rajzverseny eredményhirdetés, oktatási intézmények  work shop bemutatkozása 
„ Mit tesz az intézmény a drog prevenció kérdésében?” 

• Éves gyermekvédelmi beszámoló megtartása 

• Felkészülés a szünidei gyermekétkeztetésre, nyilatkozatok beszedése, étkeztetési 
lista összeállítása (Tavaszi Szünet) 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 

• Szervezeti átalakulás miatt az kistérség irodáiból illetve a központ irodájából az 
ügyiratok átcsoportosítása, átadás-átvétele 

 
MÁRCIUS 

• A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodáinak átrendezése 

• A Család-és Gyermekjóléti Központ irodáinak átrendezése 

• Gépjármű saját használatban 

• Ügyfélfogadó helység átalakítása a Kapcsolattartási ügyelet számára (gyermekbarát 
környezet) 

• Dél-alföldi Regionális Szakmai nap Lajosmizse 

• Esetmegbeszélő műhelymunka kistérségi kollégáknak 

• Tanulók fogadása 

• Szociális munka világnapja szakmai tanácskozás Budapest 

• Szakmaközi megbeszélés Rendőrkapitányság (Új együttműködési megállapodás 

• Semmelweis Kórház kórházi szociális munka kapcsán együttműködési megállapodás 

• TOP 5.2.1-15 pályázat előkészítése (Társadalmi együttműködés elősegítő komplex 
programok) 

• Munkaköri leírás módosítások elkészítése 

• Egységes dokumentáció elkészítése a központ és a szolgálat munkájához 

• TAVASZI GYERMEKÉTKEZTETÉS: NYILATKOZATOK BESZEDÉSE, ÉTKEZTETÉS 
ADMINISZTÁRCIÓJÁNAK LEBONYOLÍTÁSA 

 
 
ÁPRILIS 

• Infrastrukturális fejlesztések három számítógépet egy laptopot és 2 db netbookot 
tudnunk vásárolni egy új nyomtatóval és szünetmentes áramforrás 

• Szakmai nap Kunfehértó 

• KEF Molnár Kata előadás 

• Dél-alföldi Regionális Szakmai nap Nagyszénás  

• Hit gyülekezete csomagosztás a főtéren (34 főnek) 

• KEF  Dr. Molnár Katalin előadása „ Előzzük meg együtt, párbeszéd a biztonságról” 



 

 

• Szóróanyagok és bemutató diasor  készítése a Család-és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálatról 

• GYÁMHIVATALI KOLLÉGÁKKAL MUNKA EGYEZTETÉS 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 
 
MÁJUS 

• Powerr saving chek  pályázat megbeszélés, információs pont lettünk 

• Bács -Kiskun Megyei szakmai nap Kiskunmajsa 

• Szakmaközi megbeszélés Rendőrkapitányság-Gyámhivatal – Család-és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Készenléti ügyelet kapcsán feladat megosztás  

• Nyilatkozat beszedés a nyári szünidei gyermekétkeztetésre, családlátogatások-
környezettanulmányok készítése 

• Szakmaközi megbeszélés Kiskunhalasi Városgazda Zrt. kb. 300 embernek két 
csoportban tartottunk előadást a nyári szünetben a gyermekek napközbeni 
elhelyezéséről, a szünidei étkeztetésről 

• Thűr István szakképző bemutatkozásán való részvétel 

• Közbiztonsági Egyeztető Fórumon való részvétel a Rendőrkapitányságon 

• Esetmegbeszélő műhelymunka kistérségi kollégáknak 

• Baja Mediációs szakmai nap a Kapcsolattartási ügyelet kapcsán 

• Városi Gyermeknapon való részvétel és foglalkoztatás 

• Konok-Kunok Motoros Egyesület által szervezett gyereknapon részvétel és 
foglalkoztatás 

• KEF Varga Dániel előadása a droghasználat kérdései címmel 

• MINDEN OKTATÁSI INTÉZMÉNYNÉL  ügyeleti kapcsolat óra bevezetése 
 

JÚNIUS 
• TESCO Családi nap a Rendőrkapitánysággal, 

• KEF Biztonságos szórakozóhely logó pályázat eredményhirdetése 

• Dél-alföldi Regionális Szakmai nap Szarvas, előadás a HTKT SZSZK Család -és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkájáról 

• Kisebbségi Önkormányzattal szakmai megbeszélés 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiskunhalasi csoportjával egyeztetés az 
együttműködésről 

• NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS:  NYILATKOZATOK BESZEDÉSE, ÉTKEZTETÉS 
ADMINISZTÁRCIÓJÁNAK LEBONYOLÍTÁSA 

• Kiskunhalas város egyeztető értekezletén való részvétel melyen a bankok képviselői 
illetve a vállalkozó szektor képviselői is jelen voltak a téma az otthonteremtése 
támogatás helyi szintű megvalósítása volt. 

• A Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bejáratának kert és udvar rendezése 
 
JÚLIUS 

• tanulók fogadása gyakorlati helyként 

• MILAJ- NYÁR 2016 tábor előkészítése 

• nyári napközistábor előkészítése 

• NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS:  NYILATKOZATOK BESZEDÉSE, ÉTKEZTETÉS 
ADMINISZTÁRCIÓJÁNAK LEBONYOLÍTÁSA 



 

 

 
AUGUSZTUS 

• MILAJ- NYÁR 2016  A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL 6 ALKALMAS 
FOGLALKOZTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A PREVENCIÓ JEGYÉBEN 20 GYERMEK RÉSZÉRE 

• NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR RENDEZÉSE  28 GYERMEK RÉSZÉRE 

• Kunadacs családi napon való részvétel Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiskunhalasi 
csoportjának meghívására 

• „ROMABC”  projekt találkozó  

• Tanszer gyűjtés és osztás 

• Kistérségi ellenőrzés 

• Máris Holland Magyar Szeretetszolgálat ( megemlékezés, kapcsolat építés) 

• NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS: NYILATKOZATOK BESZEDÉSE, ÉTKEZTETÉS 
ADMINISZTÁRCIÓJÁNAK BONYOLÍTÁSA 

• 42 gyermek esetében végeztünk környezettanulmányt az iskolai mulasztó illetve 
bukott gyermekek esetében. 

• Két csoport szervezése az oktatási intézményben bukottak számára, oktatók 
pedagógusok órabeosztásának elkészítése, szociális roma segítők bevonása a 
gyerekek  felkészítő órákra való elszállításában. 

 
SZEPTEMBER 

• KEF vezetői ülésen való részvétel  

• IV. jelzőrendszeri értekezlet megtartása Kiskunhalason és a kistérségben 

• EFOP. 3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 
pályázat előkészítése 

• Gyermek és felnőtt háziorvosokkal szakmaközi megbeszélés szervezése melyen 
megállapodás született a hiányzások szigorúbb felülvizsgálatában. 

•  Egészségnevelési  csoport indítása magatartás problémás gyermekek számára a 
Kertvárosi Általános Iskolában 15 gyermek részvételével heti rendszerességgel 

• Kapcsolattartási ügyelet indult  az első ügyféllel 

• Esélyegyenlőségi nap 2016.09.16 Mozgáskorlátozott Egyesülettel meghívók 
kiküldése a Jelzőrendszeri tagoknak és részvétel a rendezvényen 

• Bács -Kiskun Megyei szakmai nap Kiskunmajsa 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 
 

OKTÓBER 
• V. Jelzőrendszeres értekezlet megtartása Kiskunhalason és a kistérségi 

társulásban. 

• Szegeden mint terepintézmény részt vettünk tereptanári találkozón és 
megbeszéltük a következő tanévre vonatkozó gyakorlaton lévő tanulók feladatait. 

• Szakmaközi megbeszélés a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársaival a pszichológiai szolgáltatás igénybevételének és az 
együttműködés szorosabbá tételének ügyében. 

• Németországból egy magán adományozó a nagy mennyiségű gyermekruhával és 
játékkal adományozott meg bennünket. 



 

 

• Részt vettünk a MACSGYOE Siófokon megrendezésre került országos 
konferenciáját 

• Szakmaközi megbeszélést tartottunk a Gyámhivatal munkatársaival a szakmai 
munka pontosítása kérdésében. 

• 2016. 10. 26-án helyet adtunk  Dél-alföldi Régio regionális konferenciájának nagy 
sikerrel. 

• A Szeged Cinema KFT adományával 210 főnek ingyenek mozilátogatás szervezése 

• 2016.10.28-án szakmaközi megbeszélést tartottunk a Védőnői Szolgálatban az 
összes dolgozó részvételével mind két intézmény részéről 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 
 
NOVEMBER 

• Őszi szüneti gyerekétkeztetésben részvétel 

• 2016. 11. 09. KARITATÍV SZERVEZETEK  koordinációs értekezletének megtartása az 
adományok gyűjtésének és osztásának struktúrálása. 

• KEF ülésen való részvétel 

• Részt vettünk a Rendőrkapitányság szervezésében a Közbiztonsági Egyeztető 
Fórumon 

• Szociális munkások napján való részvétel 

• MÁRIS Holland-Magyar Szeretetszolgálattól adományt kaptunk 

• Adomány gyűjtés Katolikus Karitasszal 

• Adomány gyűjtés Konok Kunok Motoros Egyesülettel 

• VI.Jelzőrendszeri értekezlet Kiskunhalason és a kistérségben 

• Karácsonyi koncert szervezése 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 

• Igényfelmérés a szünidei  gyermek étkeztetésre 
 
DECMBER 

• Jelzőrendszeres értekezlet megtartása 

• Esetmegbeszélő műhelymunka a kistérségi kollégáknak 

• 2016.12.08. KEF programok keretében Kurgyis István előadáson való részvétel 

• „Cipős doboz akció” meghirdetése  

• Kecskeméti Konzerv KFT -től közel 1 tonna zöldborsó konzerv adományt kaptunk 

• Halas Malma KFT-től 64 db két kilós liszt adományt kaptunk 

• Cheszter Magyar Szervezettől ruha és gyermekjáték adományt kaptunk 

• Adomány osztás Konok -Kunok Motoros egyesület és a Magyar Vöröskereszt közös 
szervezésében 40 család részesült tartós élelmiszer adományban  

• Esélyegyenlőségi gála műsor bonyolítása  

• 120 db Önkormányzati csomag és 30 fautalvány szétosztását koordináltuk 

• HALAS MÉDIA  KFT adománygyűjtésének egyek kedvezményezettjei voltunk 

• A Halasi Semmelweis Kórház gyermekosztályán gyermekkarácsony bonyolításában 
vettünk részt a Magyar Vöröskereszt és a Konok-Kunok Motoros Egyesület 
közreműködésével 

• Gyermekkarácsony bonyolításában vettünk részt a Felsővárosi Általános Iskolában 80 
gyerek számára a Konok-Kunok Motoros Egyesület és a Magyar Vöröskereszt 
együttműködésében. 



 

 

• BKM Kormányhivatal ruha és tartós élelmiszer adományának részesei lehettünk 

• TÉLI GYERMEKÉTKEZTETÉS 

• Belső ellenőrzés megkezdése 
 

 

 

 

 

STATISZTIKAI ADATOK: 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

  

            éves forgalmi napló száma:7945 volt. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ: 

                    

                     éves ügyfélszáma: 1303 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLYEK SZÁMA NEM SZERINTI   

BONTÁSBAN 2016.01.01.-12.31. 

 

IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA NEM ÖSSZESEN 

EGYSZERI  

ALKALOM 

FÉRFI 25 

NŐ 32 

ÖSSZESEN 57 

EBBŐL SZOLGÁLAT ÁLTAL 

TOVÁBBÍTOTT 

12 

EBBŐLJOGERŐS HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSSEL ÉRINTETT 

 

47 

RENDSZERESEN FÉRFI 223 

NŐ 290 

ÖSSZESEN 513 

EBBŐL SZOLGÁLAT ÁLTAL 

TOVÁBBÍTOTT 

49 

EBBŐLJOGERŐS HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSSEL ÉRINTETT 

 

438 

ÖSSZESEN FÉRFI 248 

NŐ 322 

ÖSSZESEN 570 



 

 

EBBŐL SZOLGÁLAT ÁLTAL 

TOVÁBBÍTOTT 

61 

EBBŐLJOGERŐS HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSSEL ÉRINTETT 

 

485 

 

 

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KERETEIN BELÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS 

AZOKKAL ELLÁTOTT SZEMÉLYEK 

 

 

TEVÉKENYSÉG SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

SZÁMA 

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 

KERETEIN BELÜL ELLÁTOTT 

SZEMÉLYEK SZÁMA 

KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET 5 9 

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKA 2 2 

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT 24 15 

JOGI TANÁCSADÁS 137 137 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 396 59 

MEDIÁCIÓ 2 3 

ESETKONFERENCIA 147 230 

KONFLIKTUS KEZELÉS 2 8 

 

A KÖZPONTNÁL HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS NYOMÁN GONDOZOTT 
KISKORÚAK SZÁMA TELEPÜLÉSEK SZERINT 2016.01.01.-2016.12.31. 
 

TELEPÜ-LÉS 
NEVE 

VÉDE-
LEM-BE 
VETT 

IDEIGLE-NES 
HATÁLY-
LYAL ELHE-
LYEZETT 

NEVELÉS-
BE VETT 

UTÓGONDOZÁS, 
SZAKELLÁTÁS-
BÓL KIKERÜLT ÖSSZESEN 

KISKUN-HALAS 118 41 52  211 
BALOTA-
SZÁLLÁS 4 5 5  14 
KISSZÁLLÁS 12 2 5  19 



 

 

KUNFEHÉRTÓ 3 1 1  5 
TOMPA 25 7 24  56 
ZSANA   2  2 
HARKAKÖ-
TÖNY 5  1  6 
KELEBIA 13 1 15 1 30 
PIRTÓ 0 0 0 0 0 
ÖSSZESEN 180 57 105 1 343 
 
A KÖZPONTNÁL ELLÁTOTT BÁNTALMAZOTT ÉS ELHANYAGOLT 
KISKORÚAK ADATAI 2016-01.01. -12.31. 
 

MEGNEVEZÉS A BÁNTALMAZOTT AZ ELHANYAGOLT 

KISKORÚAK SZÁMA 

FIZIKAI LELKI SZEXUÁLIS FIZIKAI LELKI 

CSALÁDON 

BELÜL 

SZÜLŐ ÁLTAL 11 15 1 217 73 

TESTVÉR  

ÁLTAL 

1 1 1 0 0 

EGYÉB ROKON 0 0 2 0 0 

ÖSSZESEN 12 16 4 217 73 

 
 
 
 
 
A HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK  ÉS AZ 
ELLÁTOTT KISKORÚAK SZÁMA 2016.01.01.-12.31. 

 

TEVÉKENYSÉG HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TEVKENYSÉGEK 

SZÁMA 

HATATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG 

KERETEIN BELÜL ELLÁTOTT 

KISKORÚAK SZÁMA 

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

TEVÉKENYSÉG 

179 283 

ESETKONFERENCIÁN VALÓ 

RÉSZVÉTEL 

141 226 



 

 

ELSŐ VÉDELEMBE VÉTELEI  

TÁRGYALÁSON VALÓ 

RÉSZVÉTEL 

48 66 

FELÜLVIZSGÁLATI 

TÁRGYALÁSON VALÓ 

RÉSZVÉTEL- NEVELÉSBE VÉTEL 

58 90 

FELÜLVIZSGÁLATI 

TÁRGYALÁSON VALÓ 

RÉSZVÉTEL- VÉDELEMBE VÉTEL 

87 116 

ELHELYEZÉSI ÉRTEKEZLETEN 

VALÓ RÉSZVÉTEL 

51 82 

CSALÁDLÁTOGATÁS 1637 369 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 

KÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ 

KÖZREMŰKÖDÉS 

53 49 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 

KÉSZÍTÉSE ÖNÁLLÓAN 

53 49 

EGYÉB 13 24 

ÖSSZESEN 2467 1541 

 

 

II. BESZÁMOLÓ A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2016. ÉVI FELADATELLÁTÁSRÓL 

Jogszabályi háttér: 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörét, tevékenységét az 1997. évi XXXI. tv. 
(Gyvt); az 1993. évi III. törvény (Szt); a 2011. évi CXII. törvény „az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról”; az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet; a 
149/1997. (IX.10) Kormányrendelet; valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet és a 235/1997. 
(XII. 17.) Kormányrendelet szakmai előírásai szerint végzi.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (Gyvt. 39.§ 1. bekezdés) 
A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat észlelő és 
jelző rendszert működtet, folyamatosan kapcsolatot tart köznevelési intézményekkel, 
egészségügyi szolgáltatókkal (közöttük leggyakrabban a védőnői szolgálattal), rendőrséggel, 
gyámhivatallal, átmeneti gondozást biztosítókkal. 



 

 

 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása a 2016-os év során 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a Gyermekvédelmi törvény három fő 
szempont szerint fogalmazza meg 
1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 
- a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
Válsághelyzetben lévő várandós édesanyák támogatásában szorosan együttműködünk a 
Védőnői Szolgálattal, illetve a Családok Átmeneti Otthonával. 
 A Védőnői Szolgálattól a 2016-os év során 116 jelzést kaptunk, az esetekben gyakran tettünk 
közös családlátogatásokat, segítettük információval egymás munkáját. 
 
Szabadidős-prevenciós programokat az év során több alkalommal szerveztünk: 

- a Gyermeknap alkalmából egy standdal jelen voltunk a városi gyermeknapon és a 
motoros egyesület által szervezett gyermeknapon egyaránt 

- júniusban egy standdal jelen voltunk a Rendőrkapitányság által szervezett Családi 
napon 

- a Szeged Cinema Kft. felajánlásával Kiskunhalasról és a kistérségből 210 gyermek 
ingyenesen vehetett részt egy mozielőadáson 

- a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve július-augusztus folyamán 6 
alkalommal 20 gyermek számára szerveztünk programot 

- augusztusban nyári napközis tábort szerveztünk 28 gyermek részvételével 
- szeptemberben egészségnevelési prevenciós csoportot indítottunk a Kertvárosi 

Általános Iskolában 15 gyermek részvételével 
- decemberben Esélyegyenlőségi Gálaműsort szerveztünk a moziban 
- a Hálózat a közösségért program kapcsán 54 családnak segítettünk a pályázat 

benyújtásában 
 
Részt vettünk más intézmények, szervezetek által szervezett programokon: 

- részt vettünk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, illetve a Fórum 
szervezésében megtartott rendezvényeken 

o januárban dr. Keller Éva előadásán („A tudatmódosító szerek veszélyei és a 
családon belüli erőszak”) 

o februárban a Gomba Cafe Drogprevenciós estjén, Kitanics Márk igazságügyi 
pszichológus előadásán, illetve a KEF rendezésében az oktatási intézmények 
bemutatkozó workshopján 

o áprilisban dr. Molnár Katalin előadásán („Előzzük meg együtt – párbeszéd a 
biztonságról”) 

o májusban Varga Dániel előadásán („A droghasználat kérdései”) 
o júniusban a Biztonságos szórakozóhely logó pályázat eredményhirdetésén 
o novemberben Nagy József előadásán („Kábítószerhelyzet a mentős szemével”) 

- részt vettünk a Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányságon 



 

 

- szeptemberben egy standdal részt vettünk az Esélyegyenlőségi napon 
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal több közös rendezvényen vettünk részt 

 
2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében 
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
- az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 
- A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
iskolai szociális munkát biztosíthat. 
 
Az észlelő és jelző rendszer működtetése, illetve a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyik fő feladata. 
A Gyvt. 2. § és 17. § szerint a gyermekek védelmében eljáró szereplők 

- a helyi önkormányzatok, 
- gyámhivatalok, 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (különösen a védőnői szolgálat, háziorvosok, 

házi gyermekorvosok), 
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 
- a köznevelési intézmények, 
- a rendőrség, 
- az ügyészség, 
- a bíróság, 
- a pártfogó felügyelői szolgálat, 
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 
- a munkaügyi hatóság, 
- a javítóintézet, 
- gyermekjogi képviselő. 

Ezek az intézmények, és személyek a Gyvt. szerint kötelesek egyrész jelzéssel élni, másrészt 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb 
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása esetén. 
Az elmúlt évben a jelzőrendszer tagjaitól gyermekek veszélyeztetettségéről 657 esetben, 
felnőttekkel kapcsolatos veszélyeztetettségről 33 esetben érkezett jelzés Szolgálatunkhoz.  
Az észlelő és jelző rendszer akkor működik hatékonyan, ha az alábbi folyamatok 
megvalósulnak: 

- megelőzés 
- gyanú esetén jelzés – amely kapcsán a jelzést tevőnek nem kell mérlegelnie a 

veszélyeztetettség súlyosságát 
- cselekvés – a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feltárja a problémát, segíti a családot 

a probléma megoldásában, indokolt esetben hatósági intézkedést kezdeményez, illetve 
a családgondozásba bevonja a jelzőrendszer azon tagjait, akik érintettek a gyermek 
ügyében 



 

 

- az intézkedésről visszajelzést ad a jelző személynek 
- utánkövetés 

 
Az észlelő és jelző rendszer tagjaival való kapcsolattartás az elmúlt években is jól működött, a 
2016-os évben az ezt célzó törvényi változásokkal párhuzamosan a valóságban is még 
szorosabbá vált. 
A jelzőrendszeri tagok együttműködése a jelzési kötelezettségen túl az alábbiakban nyilvánul 
meg: 

- éves szakmai tanácskozáson való részvétel, a gyermekvédelmi munkáról éves 
beszámoló készítése 

- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által évi 6 alkalommal megszervezett 
jelzőrendszeres megbeszélésen való részvétel (2016. év során január, február, április, 
szeptember, október és november hónapban tartottunk jelzőrendszeres megbeszélést) 

- a szűkebb körű szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 
o 2016-ban ilyen szakmaközi megbeszéléseket szerveztünk a Köznevelési 

Intézményekkel; gyermek és felnőtt háziorvosokkal; a Gyámhivatal 
munkatársaival; a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival; a Semmelweis 
Kórház pszichiátriai osztályának képviselőivel; a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság képviselőivel és a Védőnői Szolgálat dolgozóival. 

- részvétel a meghatározott témában vagy esetben tartott esetmegbeszéléseken 
- részvétel a családtagok részvételével megtartott esetkonferenciákon 

o ilyen esetkonferenciát szervezünk minden gyermekvédelmi hatósági 
intézkedési javaslat megtétele előtt, a hatósági intézkedések felülvizsgálata 
kapcsán, illetve minden olyan esetben, ahol a családdal kapcsolatban álló 
intézmények közös problémamegoldó gondoskodása az probléma megoldását 
előre viheti 

 
3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 
érdekében 
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását, 
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 
a kapcsolattartás esetében, 
- kezdeményezni 

egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén 
személyes közreműködéssel is segíteni, 
szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
egészségügyi ellátások igénybevételét, 
pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 
Gondozás alapellátásban 
Alapellátásban történő gondozás a családok önkéntességén vagy a gyermekek észlelt 
veszélyeztetettségén alapul. 
A leggyakrabban előforduló problémák, melyekkel a családsegítő munkatársak találkoznak: 

- a család rossz anyagi- és lakhatási körülmények között él, időnként több család is él 
egyetlen, minden komfort nélküli szobában 

- a családban jelentkező kapcsolati konfliktusok, amelyek megélése során a gyermek a 
család együtt maradása esetén is sérül; illetve a válás, külön költözés esetén is sérül a 
gyermekelhelyezési, kapcsolattartási viták során 



 

 

- a családban a szülők, illetve családdal élő más felnőttek szenvedélybetegsége (alkohol, 
drog, játékszenvedély); egyenlőre még alacsony számban, de alkalomszerűen 
előfordul a gyermekek alkohol, illetve drog fogyasztása is 

- a szülők, a családdal élő más felnőttek, illetve a gyermekek pszichiátriai betegsége 
- a gyermekek szocializációját jelentősen befolyásoló negatív tényezők (rossz 

lakáskörülmények, rossz személyi és lakáshigiénés viszonyok, szülők 
munkanélkülisége, alacsony iskolázottság) melyek következtében nem alakul ki a 
helyes napirend, a személyi és környezeti higiéniához való megfelelő viszonyulás 

-  gyermeknevelési problémák - túl engedékeny, gyakran elhanyagoló nevelési attitűd 
A fenti problémák kapcsán a legfőbb tünet - évek óta változatlanul és egyre növekvő számban 
- az iskolai mulasztás. A 2016-os évben iskoláktól, óvodáktól 317 jelzés érkezett, főként 
iskolai mulasztásról, de egyre gyakrabban gyermekek agresszív, normaszegő viselkedéséről. 
Évről-évre egyre nagyobb súlyú problémát jelentenek az anyagi jellegű, és ennek mentén 
jelentkező a lakhatási problémák. Az anyagi nehézség már olyan sok családnál van jelen, 
hogy pusztán ezért már nem kerülnek gondozásba gyerekek, amennyiben az alapvető ellátási 
és gondozási feltételeket tudják biztosítani. Az anyagi nehézségek, illetve lakhatási problémák 
egyre több olyan családot is elérnek, akik eddig még viszonylag elfogadható életszínvonalat 
tudtak tartani. 
A gondozott családok legtöbbje napi anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen 
számlákkal vagy kikapcsolt szolgáltatásokkal küzd. 
A családok életében gyakoriak a végrehajtási eljárások, a családok nagy része 
adósságcsapdába került, sokan nincsenek tisztában saját lakásuk, tartózkodási helyük 
tulajdonviszonyaival. 
Munkánk során egyre gyakrabban találkozunk az elhanyagolás súlyosabb tüneteivel is. A 
leggyakoribb az egészségügyi jellegű elhanyagolás: védőoltás elmulasztása, megfelelő 
gyógyszerekkel való ellátás hiánya, alapvető higiénés problémákból eredő – rüh, ótvar, tetű – 
tünetek, betegségek „járványszerű” ciklikus megjelenése, szemüveg ki nem váltása, 
pszichológiai és mentális problémák kezeletlensége. 
 
Gyermekvédelmi hatósági intézkedések 
Amennyiben az alapellátás nem vezet eredményre, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ezt 
jelzi a Család- és Gyermekjóléti Központnak, kezdeményezi egy esetkonferencia 
összehívását, amelyen a szakemberek a család részvételével megbeszélik, hogy szükség van-e 
hatósági intézkedésre. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyámhivatal felé az alábbi hatósági intézkedések 
megtételére tehet javaslatot: 

- védelembe vétel, 
- megelőző pártfogás, 
- ideiglenes hatályú elhelyezés, 
- nevelésbe vétel, 
- családba fogadás, 
- harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése, 
- családba fogadó gyám kirendelése, 
- gondozási hely megváltoztatása, 
- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

 
Védelembe vétel 
Védelembe vétel esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere válik az eset 
felelősévé, ő készíti el az egyéni gondozási-nevelési tervet. Az egyéni gondozási-nevelési 



 

 

tervben foglaltak megvalósításába bevonja a családsegítőt és a gyermekkel kapcsolatban álló 
más szakembereket is. 
Bár az eset felelőse a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, de a védelembe 
vétel ideje alatt a szociális segítő munka biztosítása elsősorban a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat családsegítőjének a feladata. 
A védelembe vétel, mint hatósági intézkedés, sajnos az esetek nagy százalékában nem hoz 
azonnali megoldást a problémákban, gyakran csak nagyon hosszú távon éri el célját, míg a 
jelzést tevők (iskola, fenntartó, lakókörnyezet) rövidtávú vagy azonnali megoldást várnak el, 
ami időnként konfliktusokat eredményez. 
A szakmai protokoll által előírt, több szakember és a család bevonásával megvalósított 
(szükség esetén folyamatosan módosítandó) gondozási-nevelési terv általában hosszabb (kb. 
egy év) időtartam alatt irányoz elő változásokat.  
A védelembe vétel leggyakoribb oka 2016-ban az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai 
mulasztás volt, az év során 58 családot gondoztunk védelembe vétel mellett.  
Javaslattétel családból történő kiemelésre 
Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt, és nem várható a gyermek 
veszélyeztetettségének megszűnése a családban, akkor a Család- és Gyermekjóléti Központ 
(azonnali súlyos veszélyeztetés esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ egyidejű 
értesítésével akár a Család és Gyermekjóléti Szolgálat is) javaslatot tesz a gyámhivatal felé a 
gyermek kiemelésére. 
A 2016-os évben családból történő kiemelés 28 gyermek esetében történt (2015-ben 24 
gyermek kiemelése történt meg a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján, 2014-ben 17 
gyermeké). 
 
A jogszabály változások során a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésével folyamatosan 
csökken az intézeti elhelyezések száma, növekszik a nevelőszülői, illetve családba-fogadással 
történő gyermekelhelyezés. 
2016-ban 13 gyermek esetében történt családba fogadás vagy harmadik személynél történő 
elhelyezés, amely során a gyermek életkörülményei jelentősen javultak, de nem vesztette el a 
családtagjaival való kapcsolattartás lehetőségét, illetve az iskolai-óvodai kötődéseit. 
 
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek, továbbképzéseken való részvétel: 
2016. január 1-i hatállyal a Gyermekvédelmi törvény és a 15/1998. NM rendelet alapjaiban 
módosította a gyermekvédelem 1997-ben kidolgozott rendszerét. Az eddigi Családsegítő 
Szolgálatok és Gyermekjóléti Szolgálatok feladatellátását átstrukturálva létrehozta a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatokat a gyermekes és a gyermeket nem nevelő családok; illetve az 
egyedülálló személyek szociális támogatására, illetve a gyermekveszélyeztetettség 
megelőzésére és megszüntetésére; valamit a járási központokban a Család- és Gyermekjóléti 
Központokat, amelyek hatósági gyermekvédelmi intézkedést igénylő esetekben működnek 
együtt a családokkal, illetve számos speciális feladatot látnak el (Iskolai szociális munka, 
Kórházi szociális munka, Utcai szociális munka, Kapcsolatügyelet, Készenléti ügyelet, illetve 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok szakmai munkájának támogatása). 
Kiskunhalas járásban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2016-ban közös intézményben, de külön szakmai egységként működött. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a járás településén (Kiskunhalas, Balotaszállás, 
Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) végezte, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ szoros és átfogó szakmai támogatása mellet. 
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó tevékenységeink, illetve a szakmai munkákat segítő 
továbbképzéseken való részvételünk a 2016-os év során: 



 

 

- januárban megtörtént a Szakmai program és az SZMSZ átdolgozása a 
jogszabályváltozásoknak megfelelően, illetve az éves munkaterv összeállítása 

- az év során hetente belső szakmai megbeszéléseket tartottunk a Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársaival közösen 

- havonta szakmai megbeszélést tartottunk a kistérségben dolgozó kollégák 
részvételével 

- elkészítettük a jogszabály által előírt kötelező dokumentáció nyomtatványait, illetve új 
belső nyomtatványokat rendszeresítettünk 

- részt vettünk szakmai napokon az NRSZH és az EMMI szervezésében (Budapest, 
Kalocsa, Lajosmizse, Kiskunmajsa, Nagyszénás, Szarvas, Jánoshalma) 

- március folyamán a Kacsolattartási ügyelet ellátásának elősegítésére átalakítottunk az 
egyik ügyfélfogadó helységünket gyerekbarát helységgé, egy játszó részt kialakítva 
(szőnyeggel, gyermekjátékokkal csecsemőkortól a 10-12 éves korosztályig, 
könyvekkel, színezőkkel) amelyet a gyermekek azonnal használatba vettek és azóta is 
örömmel használnak nem csupán a kapcsolattartási ügyelet során, hanem a napi 
ügyfélfogadás során is 

- áprilisban Kunfehértón szerveztünk szakmai napot a kistérségi kollégákkal közösen 
- szeptemberben az NRSZH és az EMMI közös szervezésű szakmai nap rendezvénye 

Kiskunhalason került megszervezésre 
- szeptemberben részt vettünk a MASGYOE éves országos konferenciáján Siófokon 

 
Adományosztás 
Az év során folyamatosan fogadtuk a lakossági, illetve vállalkozóktól, szervezetektől érkező 
felajánlásokat. Főleg ruhákat, használati cikkeket, bútorokat ajánlottak fel a rászorulók 
számára, de kaptunk tartós élelmiszer adományokat is. 

- a felajánlott adományokból rászoruló ügyfeleink bármely munkanapon vihettek a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat raktárából 

- februárban és áprilisban a Hit Gyülekezete étel- és adományosztására volt 
lehetőségünk rászorulókat küldeni 

- augusztusban tanszer gyűjtési programot szerveztünk 
- szeptemberben egy Németországban élő magánadományozótól kaptunk nagy 

mennyiségű gyermekruha és játék adományt 
- novemberben koordinációs megbeszélést tartottunk a város karitatív szervezeteinek 

összehívásával a karácsonyhoz kapcsolódó adomány gyűjtések-osztások kapcsán 
- adománygyűjtésen részt vettünk a Katolikus Karitasszal és motoros egyesülettel 
- meghirdettük a karácsonyi „Cipősdoboz” akciót 
- nagy mennyiségű adományt kaptunk a Máris Holland-Magyar Szeretetszolgálattól 
- a Kecskeméti Konzerv Kft-től közel 1 tonna zöldborsókonzervet kaptunk 
- a Halas Malma Kft. felajánlásából 128 kg lisztet kaptunk 
- a Beer-Lak söröző 30 kollégista gyermeket látott vendégül egy vacsorára 
- 40 család részesült élelmiszeradományban a Magyar Vöröskereszt és a motoros 

egyesület közös adományosztásán 
- közreműködtünk Kiskunhalas Önkormányzata által adományozott 

élelmiszercsomagok és fautalványok eljuttatásában a részorulók számára, illetve egész 
az egész év folyamán osztottunk kenyérjegyet 

- közreműködtünk a Semmelweis Kórház gyermekosztályán a Magyar Vöröskereszt és 
a motoros egyesület kórházi gyermekkarácsonyán 

- részt vettünk a Felsővárosi Általános Iskolában a Magyar Vöröskereszt és a motoros 
egyesület által szervezett Gyermekkarácsony rendezvényen 



 

 

- nagy mennyiségű adományt kaptunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól 
Kecskemétről 

 
Gyermekétkeztetés 
A Gyermekvédelmi törvény 2016-tól a szünidei gyermekétkeztetéssel lehetővé tette, hogy 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a HH és HHH státusszal 
rendelkező gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli iskolaszünet munkanapjain ingyenes meleg 
ebédhez jussanak. 
A szünidei gyermekétkeztetés kapcsán a jogosultak tájékoztatásában, a igénylések 
benyújtásában, az étkezés megszervezésében és lebonyolításában volt jelentős szerepe a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 
Tavaszi gyermekétkeztetés során 
343 gyermeknek 3 étkeztetési napon összesen 743 adag étel került kiosztásra 
Nyári gyermekétkeztetés során 
388 gyermeknek 55 étkeztetési napon összesen 17.696 adag étel került kiosztásra 
Őszi gyermekétkeztetés során 
103 gyermeknek 3 étkeztetési napon összesen 309 adag étel került kiosztásra 
Téli gyermekétkeztetés során 
119 gyermeknek 7 étkeztetési napon összesen 833 adag étel került kiosztásra 
 
Kiemelt adatok a 2016. évi KSH statisztika alapján – Kiskunhalas vonatkozásában 
A leggyakoribb szakmai tevékenységek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások 
területén: 

1. Családlátogatás     1824 alkalom 
(összesen 6348 főt értünk el ezeken a családlátogatásokon) 

2. Adományközvetítés    3626 alkalom 
3. Információnyújtás    2311 alkalom 
4. Ügyintézéshez segítségnyújtás  1805 alkalom 
5. Tanácsadás      1728 alkalom 
6. Segítő beszélgetés    1386 alkalom 

Az éves összes forgalmunk a 2016-os év során 7945 segítő tevékenység 
 
Gyermekekkel kapcsolatosan megküldött jelzések (leggyakoribb) 

1. Köznevelési intézmények   317 eset 
(17 intézmény) 

2. Egészségügyi szolgáltató   142 eset 
ebből védőnői jelzés     116 eset 

3. Gyámhivatal       63 eset 
4. Személyes gondoskodást ny. szoc. sz.   50 eset 
5. Rendőrség       19 eset 

 
Főbb problématípusok az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők 
körében (193 fő felnőtt, 199 fő gyermek): 
       

Gyermekeknél   Felnőtteknél 
1. Anyagi    176 esetben   181 esetben 
2. Elhanyagolás    147 esetben 

ebből oktatási elhanyagolás   119 esetben 
3. Ügyintézéssel kapcsolatos  83 esetben   147 esetben 
4. Információkéréssel kapcsolatos 47 esetben   151 esetben 



 

 

 
5. Magatartászavar, teljesítményz.  79 esetben 
6. Családi-kapcsolati konfliktus  59 esetben   147 esetben 
7. Családon belüli bántalmazás  32 esetben   78 esetben 
8. Életviteli    47 esetben   69 esetben 

ebből szenvedélybetegség   12 esetben   58 esetben 
 

- Az év során együttműködési megállapodás alapján gondozás alatt 141 család állt 
(193 felnőtt és 199 gyermek igénybe vevővel), összesen 941 családot értünk el a 
szolgáltatásainkkal. 

 
 
JELZŐRENDSZERI EGYÜTTM ŰKÖDÉS, HETI JELENTÉSEK 
A jelzőrendszeri munkát az azokhoz tartozó szakmai elvárásokat az év elején ismertettük a 
jelzőrendszeri tagokkal. Egységes jelzőlap bevezetésére került sor. Az együttműködési 
kötelezettségük fontosságára és annak elmaradása esetén a jelentési kötelezettségre felhívtuk 
a jelzőrendszeri tagok figyelmét. Bevezetésre került a heti jelentések fogalma és 
adminisztrálása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HETI JELENTÉSEK ÖSSZESÍTŐJE 2016.03.01. 2016.12.31. 

 

 



 

 

ÉRKEZETT JELZÉS TÍPUSAI ÉRKEZETT JELZÉSEK SZÁMA 

 KISKUNHA-LAS KISTÉRSÉG 

ISKOLAI  MULASZTÁS 74 59 

MAGATARTÁSI  3 5 

MAGÁNTANULÓI JOGVISZONY 5 1 

ÖSSZESEN 82 65 

VÉDŐNŐI  ÁLTALÁNOS 30 12 

SZÜLŐI ELHANYAGOLÁS 3 4 

VÁLSÁGHELYZETBEN LEVŐ 

VÁRANDÓS ANYA 

3  

ÖSSZESEN 36 16 

KORMÁNYHIVA-TAL KAPCSOLATTARTÁS 4 1 

KÖRNYEZETTANULMÁNY 

KÉSZÍTÉS 

3 6 

SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG 20  

ÖSSZESEN 27 7 

RENDŐRSÉG 17  

CSÁO I-II. 10  

ÓVODAI  8 1 

GYERREK BÁNTALMAZÁS 8  

SZÜLŐI ELHANYAGOLÁS 2 13 

EGYÉB CSALÁDSEGÍTŐK 4  

GYEREKORVOS 1  

VÁROSGAZDA ZRT. 1  

KÓRHÁZ (SZUICID KISÉRTLET) 1 1 

ANONIM JELZÉS KISKORÚ VESZÉLYEZTÉSÉRE 1 4 

ÖSSZESEN 198 107 

 



 

 

Összegzés: 
Jelzőrendszeri tanácsadóként a kistérségi településekre vonatkozóan egyöntetűen 

megfogalmazható, hogy a településeken a jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködés. A 

jelzések a jelzőlap előírásai szerint történnek írásban, krízishelyzet esetén a telefonos jelzést 

követi az írásos formátum is. A jelzések beérkezését követően az esetek sürgősségétől 

függően az intézkedések megtörténtek a törvényes határidőkön belül. A táblázat mutatói 

szerint a legtöbb jelzést az iskolai mulasztások (133) kérdésében kapta a Központ és 

Szolgálat.  Ezt követte a védőnői szolgálat által küldött jelzések száma: 52. A 

kormányhivataltól érkezett jelzések száma:34. A rendőrségtől 17 esetben kaptunk jelzést. 

Figyelemre méltó, hogy a házi gyermek és felnőttorvosokkal való szociális munka kapcsán a 

kért orvosi jellemzések minden esetben határidőre megérkeznek, viszont egy esetben 

érkezett csak jelzés a jelzőrendszeri tagtól.  A jelzőrendszeri értekezleteken való 

megjelenésük a legtöbb esetben a rendelési idők tartása miatt elmaradt. Ezt a problémát úgy 

próbáltuk áthidalni, hogy az orvosok számára külön szakmai megbeszélést hívtunk össze, 

illetve email segítségével a jelzőrendszeri értekezletek anyagait továbbítottuk a számukra. 

Mind a felnőtt mind a gyermek háziorvosok, illetve az iskola orvosok közül összekötő 

személy lett kinevezve. 

A pszichológia tanácsadásra a kistérség összes településén rendkívül nagy igény lenne. 

Javaslatként hangzott el a 2017-es év intézkedési tervére, hogy a törvényalkotók 

figyelmét fel kellene hívni a szünidei gyermekétkeztetés kérdésében a GYVK-ban 

részesülő gyermekek szünidei gyermekétkeztetésből való kiesésére.  

 

A KÖZPONT ÉS A SZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE és következtetések: 

 

Az esetmenedzserek és a családsegítők munkája kiegyensúlyozott, jól tudtak együtt dolgozni.  

A kistérségi településeket egy személyben ellátó családsegítők igen leterheltek. 

A régi úgymond hagyományos családgondozásra nem marad kellő idő a gyermekvédelemhez 

kapcsolódó feladatok és túlzott adminisztráció miatt. 

A települések külterületeit a tanyagondnoki szolgálat segítségével látják el. A 

családlátogatások és környezettanulmányok készítése miatt az ellátottak számára nyitva álló 

helységben nem elérhetőek, saját mobil telefonjaikon elérhetőek csak. Szükséges lenne 

céges telefonok bevezetése mind a családsegítők mind az esetmenedzserek számára. 

Az esetmenedzserek számára a megye határt meghaladó családlátogatások nehézséget 

okoznak mert nagy a távolság és a munka idejükből sok időt vesz el az utazás. 

Készenléti ügyeletben 24 hívás történt és ebből 14 segítségnyújtás. 



 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat épületét a kapcsolattartási ügyelet , a 

mediáció a családkonzultáció és a pszichológiai szolgáltatás, esetkonferenciák rendezéséhez, 

nyújtásához kinőtük. Szeretnénk ezen szolgáltatások nyújtásához több vagy egy  megfelelő 

méretű és funkciójú helységet igénybe venni. Hang és videó technika fejlesztésével a 

szolgáltatások minőségét tudnánk javítani. 

A Központ és a Szolgálat használatában lévő gépjármű elengedhetetlen a munkánk számára, 

köszönjük a kizárólagos használatot. 

 

 

Az infrastruktúrális fejlesztés kapcsán elértük, hogy majdnem minden kolléga tud 

számítógépen dolgozni. Három új számítógépet egy laptopot és kettő darab netbookot , 

illetve egy nyomtatót  és egy szünetmentes egységet tudtunk vásárolni. 

Az új protokol előírások a számítógépen történő adatnyilvántartást és kezelést írják elő. 

A protokol előírásának megfelelően minden védelembe vételi tárgyalást és felülvizsgálati 

javaslatot meg kell, hogy előzön esetkonferencia a jelzőrendszeri tagok közül az 

érintettekkel. Az eddigi szakmai munkának ez nem volt kötelező eleme. 

 
2016 évben a Kecskeméti TGYSZ meghívására az eset menedzserek több elhelyezési 

felülvizsgálati tárgyaláson vettek részt, a nevelőszülőknél elhelyezett gyermeket látogatták a 

nevelési helyükön, kapcsolatot tartottak a nevelőszülői tanácsadóval, több esetben 

esetkonferenciára hívták. 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatával több programban vettünk közösen: 130 db 

kenyérjegyet, 140 db önkormányzati csomagot osztottunk szét. 

A Katolikus Karitasztól 30 db tartós élelmiszer csomagot kaptunk. 

 

Kiemelkedő volt az együttműködésünk a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, több közös 

programot bonyolítottunk  az évben. A Polgárőrség a fa utalványok és csomagok osztásánál 

segítette a munkánkat. 



 

 

 

Magánadományozók, cégek, a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi 

Csoportja a Katolikus Karitász, a HIT gyülekezete, a Református Egyház, a Konok-kunok 

Motoros Egyesület segítették az adományosztásainkat. Folyamatosan együttműködtünk a 

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL a Hálózat a Közösségért programmal és 54 ügyfélnek 

segítettünk. 

 

A táborok bonyolításában önkéntes diákmunkásokat és tanulókat és roma szociális segítőket 

is bevontunk.  

A szünidei gyermekétkeztetések nyilatkozatainak aláíratása és az ügyfelek eléréseben az 

utcabizalmi hálózat és a roma szociális segítők szintén a segítségünkre voltak.  

Az étkeztetés tényleges bonyolításának munkájában az étel osztásban és a napi listák 

készítésében az Polgármesteri Hivataltól kaptunk két fő segítséget. 

 

MÉDIÁVAL  kiegyensúlyozott jó volt az együttműködésünk a központ és szolgálat munkáját a 

híradásokkal folyamatosan segítették. 

 
SZAKMAI TEAM 

 

Minden hónap első péntekén esetmegbeszélő műhelymunkát tartottunk a kistérségi 

kollégáknak. 

 

Minden pénteken team megbeszélést tartottunk. 

Heti rendszerességgel min. 3 esetkonferenciát rendeztünk. 

Lehetősége volt a dolgozóknak pszichológusnál egyéni szupervízióra az esetek kapcsán. 

 
Kiskunhalas, 2017. 03. 16.    
 
Készítette: Kisné Légrády Tünde Család-és Gyermekjóléti Központ Vezető 

Kádár Katalin: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársa 

Sáfár Benedek: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Vezető 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 
Családok Átmeneti Otthona I. 
Kiskunhalas, Nyúl u.5-7. 
 
 
 

 2016. évi  SZAKMAI  BESZÁMOLÓ 
 

 
 
Az intézmény neve: Családok Átmeneti Otthona I. 
 
Telephely:: Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. 
 
Férőhelyeinek száma: 40 fő 
 
Elérhetőségek: 
Telefon/fax: 77 428-355 
Email: halascsao@anet.hu   
 
 
Ellátottak köre : A Kistérségi Társulási szerződés alapján, Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, 
Balotaszállás, Kisszállás, Harkakötöny és Kunfehértó lakosai vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 
 
 1. Az intézmény működése: 
Az intézmény szakmai munkáját a 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá tartozó kormány 
rendeletek,  valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozzák. 
A Családok Átmeneti Otthona a gyermekjóléti alapellátás keretében működő megszakítás 
nélküli munkarend szerint működő intézmény. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, a befogadás az ellátást 
igénylő szülő / törvényes képviselő/ kérelmére történik, ha az elhelyezés hiányában, a család 
lakhatása nem lenne biztosított, és a gyermeket e miatt el kellene választani szülőjétől. 
 
A szolgáltatás célja: 

• A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe 
került otthontalanná váló családok együttes elhelyezése, valamint a családok 
életvezetési képességeinek helyreállítása, illetve megőrzése. 



 

 

• A rászorultság mértékétől függően segíteni a szülőket gyermekük nevelésében. 
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése. 
• A családok megtartó erejének erősítése. 
• Az elhelyezést kiváltó okok megszüntetése, otthonteremtés segítése. 
• olyan társadalmi értékek és normák közvetítése, melyek biztonságos, kiszámítható 

jövőképet vázolnak / a munkavégzés, iskolázottság, tudás, egészséges életmód, saját 

erőforrások felhasználása a problémamegoldás területén/ 

 
2. A szolgáltatás igénybevételének módja: 
Az otthontalanná vált szülő kérelmére, együttesen helyezhető el a gyermek és szülője. 
Jogszabályi változás az elhelyezésnél, hogy a kiskorú testvér jogán, az intézményben lakhat a 
nagykorú testvér 21. életévéig, ha önálló  jövedelemmel nem rendelkezik, illetve 24. 
életévéig, ha hallgatói jogviszonya van, s ezt fél évente igazolja. Az intézményben 
elhelyezhető a terhes nő és élettársa is, ha orvosi igazolás van a terhességről.  Elhelyezesést 
kap a kiskorú is, ha elhagyja családját, vagy ha családja súlyosan veszélyezteti testi épségét, a 
szükséges gyermekjóléti intézkedésig. 

Az elhelyezést kezdeményezheti  a Család-Gyermekjóléti Szolgálat és Központ,  a védőnői 
szolgálat is, ha nem megfelelőek a család lakhatási körülményei, vagy életvezetési 
problémákat tapasztal a családban. 

Az intézményi elhelyezés 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. Lehetőséget 
ad a törvény arra, hogy a tanév végéig  hosszabbítsuk a megállapodást, hogy a gyermeknek a 
kiköltözés miatt ne keljen iskolát váltani. 

 

 

 

Az ellátásnak hozzá kell járulnia: 
- a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez, jólétéhez, 
- biztosítani kell a gyermek részére a családban történő nevelkedést, 
- a veszélyeztetettség megelőzéséhez, vagy a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, 
- a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
 

3. A gondozásba bevont célcsoport 
Térségünkben is érzékelhető, hogy a rendszerváltozás egyik legnagyobb vesztesei a 
többszörösen hátrányos helyzetű roma családok lettek. Nagy számban közülük kerülnek ki a 
tartós munkanélküliek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve az 
alkalmi munkából élők. Egészségi állapotuk leromlott, akut betegségeiket elhanyagolták, 
melyek mára krónikussá váltak. 
Mint tudjuk ebben az élethelyzetben nehéz tervezni, kiszámíthatatlan a jövő, a mindennapi 
megélhetés a cél. 
A fiatal roma generáció házasság után nem tudott önálló lakhatást szerezni, így szüleihez, 
rokonaihoz költözött. Nem ritka, hogy egy – korábban -  rosszul megépített „CS” lakásban 
(szoba, konyha, ami az udvarra nyílik) három – négy család is együtt él. 
A másik veszélyeztetett csoportba azok a családok kerültek, akiknek volt lakásuk, de 



 

 

egzisztenciájukban megcsúsztak, és felszaporodó díjhátralékukat, hiteltartozásukat nem tudják 
fizetni, így árverezésre került otthonuk. 
A harmadik csoportba a bántalmazott nőket és gyermekeiket soroljuk, akik kénytelenek 
elhagyni otthonukat,- ami legtöbbször albérlet-, valamint a gyermekét egyedül váró anyát, 
akit a családja kitaszított, vagy gyermekének apja nem vállalja az apaságot. A törvényi 
módosítás értelmében a terhes anyát és párját is lehet elhelyezni, ha lakhatásuk nem 
megoldott. 
Új esettípusként a drog problémával küzdő felnőttek, valamint a pszichiátriai betegségben 
szenvedő édesanyák jelentek meg. A pszichiátriai betegségben szenvedő édesanyák legtöbb 
esetben elutasítják a felkínált segítséget, mert nincs betegségbelátásuk, így a gyermekek egy 
része kikerül a családjából. A lakóközösség is kevésbé toleráns velük szemben, nem értik a 
problémájukat. A drog probléma főként az édesapáknál jelentkezik, ( kristály, zsálya, 
gyógyszer, alkohol ) a dohányzás pedig már a fiatal gyermekek esetében is megfigyelhető.  
2016-tól kezdve a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatalának 
Népegészségügyi Osztályával felvettük a kapcsolatot és prevenciós tájékoztató előadásokat, 
programokat, csoportfoglalkozásokat, szervezünk. 
 
A következő témában:  
-  családtervezés, fogamzásgátlás,  
-  gyermekkori balesetek megelőzése 
-  felvilágosítás a dohányzásról  
- hogyan védekezzünk a járványosan terjedő betegségek ellen ( ingyenesen elérhető 
védőoltások ) 
-  felvilágosítás a szenvedélybetegségekről 
A szakmai team célja, hogy az otthonban elhelyezett családok számára, bizalmat, biztonságot, 
szocializációs mintát, megfelelő elhelyezési feltételeket teremtsünk. 
Ahhoz, hogy a családok életvezetési képességeit helyreállítsuk, megőrizzük és a gyermekek 
jogai ne sérüljenek: 

• Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk, 
• Közreműködünk a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve 

megszüntetésében, 
• Családgondozással segítjük a családban jelentkező krízis, működési zavarok, 

konfliktusok megoldását, enyhítését, 
• Nagy figyelmet fordítunk a gyermekbántalmazás felismerésére, és elkerülésének 

módjára ( szülői szerepek tisztázása, konfliktuskezelő lehetőségek megismertetése ) 
 
4. Intézmény feladata: 
A gyermek egészséges / mentális, fizikális, erkölcsi / fejlődése megkívánja, hogy családja 
segítséget kapjon, amikor a vérszerinti szülők, törvényes képviselők a szülői kötelezettségüket 
teljesítenék, de a kialakult nehéz körülményeiken önerőből nem tudnak túljutni, s ez a 
gyermek személyiségfejlődését veszélyezteti. 

Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával és 
hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve hosszú távú céljait – a maga és az intézmény 
eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segíti annak érdekében, hogy helyreálljon, 
illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. 
Mindezek megvalósulásához elsődleges szempont, hogy elnyerjük a gondozottak bizalmát, és 
biztonságot teremtsünk számukra. A gondozás során a családdal közösen megtaláljuk 
motivációjukat céljaik eléréséhez, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítsünk, 
melyek követendőek a mindennapok során. 
A lakhatási problémákkal küzdő családok részére elkerülhetővé teszi a hajléktalanság 



 

 

állapotát, valamint a gyermekek szakellátásba történő elhelyezését. A családjából kitaszított 
fiatal várandós anyának lehetőséget biztosít gyermeke fogadására, elhelyezésére. A családi 
konfliktusok elől menekülő szülőnek és gyermekeinek, segít a krízis feldolgozásában és a 
biztonságot nyújtó lakhatásban. A védelembe vett gyermek illetve családja esetén a 
határozatban előírt kötelezettségeket követi, segíti a szülőt és gyermekét a felmerült 
problémák megoldásában. Az önkéntesen igénybe vett szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy 
minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak a szülők az otthonteremtés lehetőségeiről, 
jövedelmük takarékos beosztásáról, valamint motivációt, szakmai segítséget elérendő céljaik 
megvalósulásához. Tájékoztatást adunk a szociális, családtámogatási és a 
társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, 
Tájékoztatjuk az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről ( gyermekjogi képviselő, 
érdekképviseleti fórum, személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettségek, betekintés 
biztosítunk a személyi anyagba. ) 
Gyámhivatali vagy a bírósági döntésnek megfelelően az intézmény szükség esetén segíti: 
- a kapcsolattartás során felmerülő problémák megoldását,  pszichológus és mentálhigiénés 

szakember bevonásával 
- a kapcsolattartás helyszínére való eljutást és visszautazást, valamint kísérőt biztosít 
 
Az intézmény egyéb feladatai: 

• a gyermekek részére szabadidős programok szervezése, 
• ünnepekre való felkészítés, szervezés és a lebonyolításban való részvétel, 
• a gyengébb képességű gyermekek részére segítségnyújtás a tanulásban, illetve 

továbbirányítás ( Nevelési Tanácsadó, fejlesztő pedagógus) 
• tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről, 
• lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a különböző hagyományokkal és kultúrával 

rendelkező családok mindezeket gyakorolni tudják, 
• lehetőséget biztosítunk különélő szülők esetén a kapcsolattartás formáinak 

gyakorlására, 
• gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása, 
• az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása, 
• elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása, 
• tárgyi, és elhelyezési feltételek megteremtése. 
 
Pályázati forrásból nyert számítógép segítségével lehetőség nyílik a lakók számára az 
alapvető számítógépes ismeretek elsajátítására. ( internet csatlakozás, böngészés, 
levélírás) 

 

5. Bekerülési feltételek: 

Az elhelyezést, felvételi beszélgetés előzi meg, melyre a teljes családot várjuk. A szülő 
elhelyezési kérelmet nyújt be az intézmény felé, az interjút szociális munkás végzi, aki referál 
a teamnek a felvételre váró család helyzetéről. A felvételről a szakmai vezető dönt. Az 
elhelyezés feltétele, hogy a család felnőtt tagjai egy évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást 
mutassanak be, valamint a családra kiterjedő bőrgyógyászati igazolást. Az ellátásért térítési 
díjat kell fizetni, melynek összege felnőtteknek 7.500 Ft/hó, gyermekeknek 3.600 Ft/hó, ha a 
család összes jövedelmének 50%-át nem haladja meg a térítési díj. A családoknak vállalniuk 
kell az együttműködést – a problémák megoldása érdekében-családgondozójukkal, a 
szakgondozókkal és a gondozókkal, valamint az illetékes Család-Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójával. A várólistára került családoknak havonta frissíteniük kell felvételi 



 

 

kérelmüket, vagy személyesen, vagy telefonon keresztül. 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az otthontalanná váló szülő, törvényes képviselő kérelmére 
történik  (elhelyezési kérelem).  
 
6. Tárgyi, elhelyezési helyzetkép: 
12 lakószoba áll rendelkezésre, mely az alapvető berendezési tárgyakat biztosítja az 
életvitelszerű tartózkodáshoz. A családok 4 főző-étkező konyhában tevékenykedhetnek, 
melyek hűtő és fagyasztó szekrénnyel, tűzhelyekkel, elszívóval, konyhabútorokkal és 
étkezőasztalokkal fel vannak szerelve. A személyi higiénét 2 vizesblokk, és egy mosókonyha,-  
melyben egy háztartási mosógép van elhelyezve- biztosítja. Egy krízisszoba lehetőséget 
biztosít azon családok számára, akiknek élethelyzetükből adódóan azonnali elhelyezésre van 
szüksége. Két iroda áll rendelkezésre az ügyfélforgalomra, illetve egy közösségi helyiség. 
Telefonnal, fénymásolóval, internettel és két számítógéppel  rendelkezünk, melyből egyik gép 
az ellátottak részére is biztosított. 
Az intézmény a város központjától 2-3 km-re található. A gyermekek a helyi buszközlekedést 
használják az iskolába, óvodába járáshoz, melynek megállója 500 méterre van az 
intézménytől. A szülők munkába járásukat legtöbbször kerékpárral, illetve gyalog tudják 
megoldani. A tisztasági meszelések folyamatosak voltak az intézményben tavaly évben.  
Mivel az intézmény távol van a közoktatási intézményektől, orvosi rendelőktől, védőnői 
szolgálattól, nagy segítségünkre van az intézményi személygépkocsi. Több esetben előfordult, 
hogy óvodából, iskolából telefonáltak, hogy lebetegedett a gyermek és hozzák el a szülők. 
Több esetben a gyermekekért az intézményben dolgozó kollégának kell menni, ha a szülő 
munkavégzése miatt akadályozott, súlyosabb esetben orvoshoz kísérni. Előfordul, hogy a 
reggeli ébresztés ellenére is elkésne a gyermek az iskolából, ilyenkor gépkocsival visszük be 
az iskoláig, ezzel is elkerülve az igazolatlan mulasztást. Több alkalommal kellett éjszaka 
ügyeletre vinni, lázas beteg gyermeket.  
 
7. Az intézmény szakmai létszáma: 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a szakmai létszámmal, 
és az előírt képesítési követelményekkel: 

• 1 fő szakmai vezető  
• 2 fő családgondozó  
• 2 fő szakgondozó  
• 2 fő gondozó  

 
8. Az intézményben élők folyamatos ellátása, szakmai tevékenység: 
Az otthonban élő családok szociális és mentális helyzetének javítását a szakmai vezetők 
irányításával végzi a team. Az elvégzendő feladatokat a munkaértekezleten beszéljük meg. 
Bekapcsolódtunk a Család- Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szervezésében működő 
esetmegbeszélő csoportba is. 
A szociális munka módszertanából a rendszerszemléletű családgondozással dolgozunk. A 
hozzánk forduló klienseknél megnézzük a családi és az intézményi kapcsolattartás formáit, 
lehetőségeit. 
Az elhelyezést követően, a munkatársak elkészítik az első interjút, mely a család intézményi 
elhelyezését megelőző lakhatásra, kapcsolatrendszerére, jövedelmére, a szülő/gyermekei 
iskolai végzettségére, a család vagyoni és jövedelmi helyzetére terjed ki. 
Ez után a családgondozó, a családdal közösen – felmérve az egyes családok szükségleteit, a 
külső – belső erőforrásait – elkészítik a gondozási tervet. Erről egy gondozási megállapodás 
születik, melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látják el. / ÁTG 
gondozási dokumentáció /. 



 

 

A családgondozók kiemelkedő feladata, hogy a gondozásukban levő családokat mielőbb 
hozzájuttassák az önálló lakhatási lehetőség megteremtéséhez. Ennek megvalósításához, 
kapcsolatban vannak a városban fellelhető ingatlanközvetítőkkel, a helyi pénzintézetekkel, 
médiákkal, illetve az önkormányzattal. Az ellátottak problémamegoldó készségének,   
mentális, és egészségügyi állapotának javítása érdekében segítő beszélgetéseket folytatnak. 
Figyelemmel kísérik, hogy a szülők eleget tesznek-e szülői kötelezettségüknek, különös 
tekintettel a gyermekek iskoláztatása, óvodáztatása terén. Szükséges esetben a szülőket 
felkészítik a szülői kötelezettségek betartására. 
A családgondozók gondozási tevékenységüket, a gondozási – nevelési tervben rögzítik. 
A szakgondozó munkatársak a gondozási – nevelési terv cselekvési fázisaiban a mindennapos 
kapcsolattartással, életvezetési tanácsaikkal hatékonyan formálják a család szocializációját. 
Szervezik, bonyolítják az intézményi rendezvényeket, segítik a tanulásban elmaradt 
gyermekeket az iskolai követelményekhez felzárkózni. Figyelemmel kísérik a családok 
személyi és környezeti higiénéjét. 
A gondozó munkakörben foglalkoztatott kollégáink a gyermekekkel, csecsemőkkel 
kapcsolatos gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segítenek a szülőknek. Feladatok 
továbbá a szülők akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása. Aktívan részt 
vesznek a gyermekek napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok 
megvalósításában.   
Minden szakdolgozó feladata a prevenció elősegítése, valamint a kommunikáció erejében 
bízva sokat beszélgetünk a lakókkal és gyermekeikkel, mert hisszük, hogy úgy tudunk 
eredményesek lenni, ha a lakóink bizalmát elnyerjük. 
 
9. Az intézmény szakmai kapcsolatai: 
Törvényi kötelezettségünkből adódóan elsőként a Család-Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
intézményeit kell megemlíteni. Ők kerülnek először szakmai kapcsolatba a gyermekeket 
nevelő családokkal, és ha szükséges, akkor felajánlják – kérik a családoknak – az átmeneti 
elhelyezést. Ők végzik a környezettanulmányt és a megfelelő dokumentációk elkészítése után, 
kérik az elhelyezést. Védelembe vétel esetén közösen készítjük el a gyermek és a család 
gondozási tervét, majd a feladatmegosztást is szabályozzuk. Közösen dolgozunk azon, hogy a 
család biztonságosan kerüljön ki az átmeneti gondozásból. 
A szolgálat által szervezett szabadidős programokban való részvételre / napközis tábor, 
játszóház, / az intézményben lakó gyermekek is lehetőséget kapnak a kikapcsolódásra, 
játszásra. 
Szakmai kapcsolatuk van még, a helyi iskolák kollégiumaival, oktatási és nevelési 
központokkal, a Járási Gyámhivatallal, Rendőrséggel, Mezőőrséggel, Polgárőrséggel és a 
Védőnői Szolgálattal, ahonnan heti rendszerességgel jár intézményükbe a védőnő. 
Jó kapcsolatot ápolunk a Kiskunhalasi Ökomenikus Szeretet Szolgálattal, a Máltai 
Szeretetszolgálattal, akik élelmiszer  adományozásával segítik intézményük lakóit. A Baptista 
egyház keretében évente több alkalommal látogatják meg intézményüket, ilyen alkalmakkor a 
gyermekekkel közösen énekelnek, játszanak az egyház képviselői, az Élelmiszer Banktól is 
érkezik az intézménybe adomány. 
A helyi Bibó István Gimnázium diákjai önkéntes munka keretében látogatják az 
intézményben élő gyerekeket és foglalkoztatják őket.  
Tavaly évben részt vettünk a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által szervezett szakmai napon, melyen a megyéből minden Családok Átmeneti 
Otthona képviseltette magát, a helyszíne a Kiskunmajsai Családok Átmeneti Otthona volt. 
 
10. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai, a tavaly évi adatok: 
Az intézményekben, a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas 



 

 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelete alapján, 2016. április 01. napjától felnőtteknek 7.500,-Ft/fő/hónap, 
napi 250 Ft, a gyermekek után 3.600.- Ft/hónap/fő, napi 120.- Ft/fő mérsékelt intézményi 
térítési díjat állapított meg a fenntartó.  
 
Az 1997.évi XXXI. tv. 150. § (5) bekezdésének értelmében ingyenes ellátásban kell 
részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.  
Fontos dolognak tarjuk és figyelemmel kísérjük, hogy a családok térítési díjfizetési 
kötelezettségüknek eleget tegyenek és az esetleges hátralékaikat törlesszék. 
A térítési díjból adódó hátralékok zömét a kiköltöző családok halmozzák fel, mert az 
intézményt elhagyó családok már az utolsó havi térítési díjat nem fizetik ki. A bent lakó 
családoknál előforduló hátralékok esetében, igyekszünk megállapodni a családdal a fizetés 
módjáról. 
 

11. Az ellátottak jogai: 
Intézményünkben érdekképviseleti fórum működik, melynek szabályozása alapján, a fórum 
tagjai azonos létszámmal vesznek részt, mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói, 
illetve a fenntartó részéről. / Két- két képviselő /Az ellátottak védelmében, szabályozásra 
került a fórum hatásköre, valamint a joggyakorlás módja. 
Az érdekképviseleti fórum eljár: 
- az intézményi jogviszony megsértése,- különösen a személyiségi jogok, a kapcsolattartás 

sérelme, az intézmény munkatársainak szakmai, titoktartási, etikai és vagyonvédelmi 
kötelezettségei megsértése esetén, 

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása esetén. 
 
Az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorol az intézményi Házirend 
jóváhagyásánál. 
 
12. A 2016. évre tervezett rövid és hosszú távú célok megvalósulása: 
A kihasználtságot 100%-ban teljesítettük.  A TAJ alapú nyilvántartást napi szinten végezzük, 
mely zökkenőmentesen működik. Fokozottan figyelünk arra, hogy minden családnak legyen 
érvényes önkormányzati bérlakás igénye. Az együttélés szabályaira nagyobb hangsúlyt 
helyezünk, közös programokat szervezünk nemcsak gyerekeknek, de szüleiknek is. Az elő 
takarékosság tekintetében nem történt változás. A családok nagy többsége nem rendelkezik 
állandó munkahellyel, így bizonytalan a jövő. Tájékoztatjuk a szülőket a 
munkalehetőségekről, mely az intézményi faliújságon mindenki számára elérhetőek. Iskolai 
és óvodai mulasztásokra odafigyelünk, fontosnak tartjuk a közoktatási intézménybe való 
eljutást és a teljesítést.  
Bár nem törvényi kötelezettség, de a hatékony gondozás és a zökkenőmentes kommunikáció 
érdekében, írásban értesítik a közoktatási intézményeket (bölcsöde, óvoda, iskola) a család 
intézményi jogviszonyáról, mely már önmagában egyfajta veszélyeztető tényező. A gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy az oktatási intézményekkel szorosabb kapcsolatot tudtunk kialakítani, így 
nyomon tudjuk követni az esetleges hiányzásokat, lemaradásokat, a gyermekek 
felzárkóztatásában tudja segíteni egymást a két intézmény, mely kihat a gyermekek oktatási 
előmenetelére. 
Az előre megtervezett programokat meg tudtuk valósítani. Védőnő bevonásával az előző 
évhez hasonlóan prevenciós napokat szerveztünk, melyen hangsúlyt kapott a csecsemők és 
kisgyermekek, megfelelő egészséges táplálása, a védőoltások fontossága, fejtetvesség, 
személyi higiénia, egészséges életmód. Az előadások interaktívak lettek és a szülők igénylik 
ezeket a foglalkozásokat. Heti rendszerességgel látogatja a Védőnői Szolgálat munkatársa az 



 

 

intézményben élő gyermekeket és szüleiket. A védőnővel közösen figyelemmel kísérjük a 
kötelező védőoltások, státuszvizsgálatok időpontját, melyen a szülő meg kell jelenjen 
gyermekével. A védőnő segítséget nyújt a csecsemők ellátásában a felmerülő kérdésekben az 
esetleges dilemmák eloszlatásában.  
Az intézmény állagának megóvása érdekében a napi és heti takarítások mellett, havonta egy 
napot jelöltünk ki, melyen nagytakarítást végeznek a lakók az ügyeletes kolléga irányítása 
mellett. Ez nemcsak közösség formáló foglalkozás, de a családok számára példát is mutatunk, 
hogy tisztább, egészségesebb környezetben felnövekvő gyermekeik hasonló példát 
örökíthessenek majd tovább.  
Egyre több pszichés problémával küzdő felnőttel találkozunk munkánk során, nagy 
segítségünkre van a pszichológus kolléganő, akihez tavaly 4 felnőtt, és 1 fiatalkorú járt 
rendszeresen. Az intézményben dolgozók feladata a probléma felismerése és a szakemberhez 
irányítás.  
Bekapcsolódtunk a kábítószerügyi egyeztető fórum ( KEF ) munkájába. Az intézmény 1 főt 
delegált, aki munkájával hozzájárul az intézmények közötti kapcsolattartáshoz, és szervezi az 
intézményben élők prevencióját. Előadássorozatot szerveztünk az intézményi védőnő és 
pszichológus segítségével a szülőknek és gyerekeiknek.  
Probléma a drogfogyasztás, mely az olcsó a szegényebb réteg számára megfizethető drogok 
(zsályás cigaretta) formájában jelenik meg. A  szenvedélybetegség ezen formája új 
problématípus az intézményben, mely a dolgozóktól a témában teljes körű felkészültséget 
igényel, mert így tudunk segíteni és tájékoztatást nyújtani az érintetteknek. 
A drog és alkoholfogyasztás nem fér össze az intézményes léttel, de mivel ezek a 
szenvedélybetegségek gyakran a beköltözés után derülnek ki, így az intézmény elsődleges 
célja nem a családok kiköltöztetése, hanem a megfelelő tájékoztatás és segítség nyújtása. Már 
a kisebb gyermekek részére is szervezünk játékos formában drogprevenciót. A felnőttek 
számára előadásokat szervezünk, és tájékoztató füzetet biztosítunk, valamint nyílt 
beszélgetéseket folytatunk a témában. Célunk, hogy a családok tisztában legyenek a 
drogfogyaszás veszélyeivel, a segítségnyújtás formáival és megtalálják az életben azt a fajta 
elfoglaltságot, szabadidős tevékenységet, amiben örömüket lelik. Fontosnak tartjuk az 
intézményben élő droghasználó párjának támogatását, hogy felismerje a problémát, hogy 
tudja, van módja és lehetősége a változás elősegítésére. A szenvedélybetegség 
betegségbelátást igényel, amiben nagy szerepet kapnak az intézményben dolgozó 
szakemberek, hogy a segítő beszélgetések kapcsán felszínre tudják hozni a veszélyeztetettség 
mértékét. Fontos, hogy a szenvedélybeteg, tisztába kerüljön azzal a ténnyel, hogy milyen 
mértékben veszélyezteti a kiskorú testi, lelki fejlődését.  
Szupervízió keretén belül a szakmai személyiségfejlődésünket az intézmény pszichológusa 
segíti csoportos formában. Célja a szakdolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése, olyan 
szakmai tanulási folyamat, melyből mindenki profitálni tud a későbbi munkájában. 
A Családok és a Gyermekek Átmeneti Otthonainak civil szervezete, az ATOSZ Egyesület 
melynek szakmai munkájába, bekapcsolódtunk a 2013. évtől.  A konferenciákon észrevételt 
tehetünk, kezdeményezhetünk, a meghívott előadók segítették a szakmai munkát, a 
kerekasztal beszélgetéseken tapasztalatot cseréltünk, segítséget kaptunk a mindennapi 
munkavégzéshez. Az egyesület érdemi tárgyalásokat folytat a Kormánnyal, így elősegítve az 
Átmeneti Otthonban dolgozók munkáját.  
Az intézmény egy mobil raktárral gazdagodott, melyet együtt használunk a Családok 
Átmeneti Otthona II-es intézményével. Így megoldottá válik az intézmény bútorainak, 
eszközeinek biztonságos tárolása. 
 
Szabadidős programok: 
Hétvégi szabadidős elfoglaltságok: 



 

 

A hétvégét szinte minden gyermek az intézményben tölti. A szabadidejük hasznos eltöltése 
érdekében az eddig is működő foglalkozásokat szervezetten oldottuk meg. A műszakban lévő 
kollégák a gyermekekkel közösen megtervezték a hétvégi programokat, ami időjárás függő.  
A foglalkozásokon a gyerekeket korcsoportonként foglalkoztatták a szülők bevonásával a 
kollégák. 
Nyári szabadidő tevékenységek: 
Nyáron több kisebb programot szerveztünk a gyerekeknek. Több alkalommal kilátogattunk a 
közeli erdőbe, ahol számháborúval, fogócskával tettük emlékezetessé a napot. A helyi 
filmszínházba is ellátogattunk több alkalommal animációs filmeket néztünk, majd 
csoportfoglalkozás keretén belül megbeszéltük a látottakat.  
Fontosnak tartjuk, hogy az intézményben élő gyerekek megismerjék szülővárosukat, ezért 
besétáltak a városba, ahol megismerhették a fontosabb intézményeket, a gyalogos közlekedés 
szabályait. A legtöbb gyermek nem tudja hol vannak a fontosabb közintézmények 
városunkban. Egész napos programnak adott otthont Sóstó, ahova kisétáltunk a gyerekekkel, 
sétára, kikapcsolódásra nyílt lehetőség. 
Nyáron több alkalommal szerveztünk udvari sorjátékot, ügyességi versenyeket, aktivytit, 
Pontszerző verseny egész nyáron zajlott, melynek eredmény hirdetése a nyár végi záró 
rendezvényen került kihirdetésre. A legjobbak jutalomban részesültek.  
Jakabszállás melletti Magyarkertbe látogattunk el a gyerekekkel. A Pásztortűz Egyesület 
jóvoltából a felső tagozatos gyerekekkel körbejártuk az 1956-os emlékhelyeket a megyében.  
Több alkalommal a szülők bevonásával a gyerekek közreműködésével „sütés- főzés” napot 
tartunk, ahol pizzát, kalácsot, palacsintát, fánkot készítettünk a gyerekekkel közösen.  
A nyári játékok alkalmával többször zsíros kenyér partit szerveztünk. 
Táncversenyt és szépségversenyt rendeztünk, ahol minden résztvevő apró ajándékot kapott. 
Nagyobb gyerekek maguk szerveztek az intézmény közösségi helyiségében táncos délutánt a 
műszakban lévő kolléga felügyelete mellett. 
A szülőket próbáljuk bevonni a gyermekfoglalkozásokba, hogy később a segítő jelenléte 
nélkül is tudjanak majd gyermekikkel játszani. 
Rendezvények: 
Ez évben is megrendeztük a farsangot, anyák napját, gyermeknapot, mikulást és a karácsonyt 
is. A rendezvényekről fotók készültek, melyek az aktuális időszakban díszítik intézmény 
falait.  Az intézményi közös ünnepekre együtt készültünk, saját készítésű ajándékkal lepték 
meg a gyermekek szüleiket. Ezek kivitelezésében az intézmény minden segítséget biztosított.  
A város által szervezett rendezvényekre ellátogattunk a gyerekkel, ilyen volt többek között a 
Hit Gyülekezett által szervezett bábelőadás, ( Kalap Jakab címmel ) melynek a helyi 
Filmszínház adott helyett. A Mozgássérültek Világnapja alkalmából a Sport az Esélyért 
Egyesület szervezésében tartott sportnapon, az intézményben élő két gyermekünk vett részt.  
 
Összességében: 
 A bekerülés okaként az elégtelen lakhatási körülmények, a családi konfliktusok és az ezek 
következményeként kialakuló krízis állnak az első helyen.    
A gyermekek életkorát tekintve az általános iskolások száma a legmagasabb ( 6-13 év). 
A 2016. évi összes ellátott 78 fő, ebből 44 fő gyermek, és 34 fő felnőtt. Három kiskorú 
esetében kezdeményeztük a védelembevételt, és egy kiskorú költözött be úgy, hogy már 
védelemben volt.  
Egy gyermek került szakellátásba, fizikai bántalmazás miatt. 
A 2016. évben az intézményből kiköltözött családok: 

- Albérletbe költözött:  3 család 



 

 

- Egy fő ( édesanya ) albérletbe költözött, a gyermek pedig édesapjával költözött külön 
albérletbe, aki közben élettársi kapcsolatot létesített 

- Önkormányzati bérlakásba költözött: 1 család 
- Megörökölt saját résztulajdonban lévő ingatlanba költözött: 1 család 
- Családtaghoz költözött: 5 család 
- Visszaköltözött az élettársához: 1 család 
- Egy kiskorú gyermek szakellátásba került  
- Egy család kapott önkormányzati bérlakást az Erzsébet Királyné téren  
Az intézmény tavaly évi kihasználtsága,  99,18 %-os volt, mely 39,67 főt jelent éves szinten, 
így a  normatívát a maximális 40 főre tudtuk megigényelni. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. március 9. 
 
 

Magyar Anikó 
szakmai vezető 
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Az intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
                                    Családok Átmeneti Otthona II. 
Telephelye:               6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u.11. 
Férőhelyek száma:  25 fő 
Elérhetőségek:         Telefon/fax: 77 420 748 
                                    Email: halascsao2@gmail.com 
Ellátási terület:         A Kistérségi Társulás szerződése alapján, Kiskunhalas, Kelebia, 
Kisszállás,  Balotaszállás, Harkakötöny, Kunfehértó, Tompa települések lakosai. 
A szakmai munkát, az 1997. évi XXXI. tv. és a hozzátartozó kormányrendeletek, illetve  a 
15/1198. NM rendelet szabályozzák.    
A családok Átmeneti Otthona (a továbbiakban CSÁO) a gyermekjóléti alapellátás keretében 
működő átmeneti elhelyezést biztosító intézmény. Az intézmény 2009. április elsején kapta 
meg működési engedélyét 25 férőhelyre és április 14-én kezdte meg működését. 
A szolgáltatás célja: 

- Az otthontalanná vált, anyagi forrásokban szűkölködő, szociális és mentálhigiénés 

problémák miatt krízishelyzetbe került családok életvezetési képességeinek 

helyreállítása, 

- a rászorultság mértékétől függően segítségnyújtás a következetes, elfogadó szülői 

magatartás kialakításához, 

- a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése, 

- olyan társadalmi értékek és normák közvetítése, melyek biztonságos, kiszámítható 

jövőképet vázolnak / a munkavégzés, iskolázottság, tudás, egészséges életmód, saját 

erőforrások felhasználása a problémamegoldás területén/ 

- az elhelyezést kiváltó okok, tényezők korrigálása, megszüntetése, az otthonteremtés 

segítése. 

A szolgáltatás igénybevételének módja: 
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a CSÁO-ban együttesen helyezhető el a gyermek és 
szülője. Jogszabályi változás az elhelyezésnél, hogy a kiskorú testvér jogán, az intézményben 
lakhat a nagykorú testvér 21. életévéig, ha önálló  jövedelemmel nem rendelkezik,illetve 24. 
életévéig, ha hallgatói jogviszonya van, s ezt fél évente igazolja. Az intézményben 
elhelyezhető a terhes nő és élettársa is, ha orvosi igazolás van a terhességről.  Elhelyezesést 
kap a kiskorú is, ha elhagyja családját, vagy ha családja súlyosan veszélyezteti testi épségét, a 
szükséges gyermekjóléti intézkedésig. 



 

 

Az elhelyezést kezdeményezheti  a család és gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat is, 
ha nem megfelelőek a család lakhatási körülményei, vagy életvezetési problémákat tapasztal a 
családban. 

Az intézményi elhelyezés 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. Lehetőséget 
ad a törvény arra, hogy a tanév végéig  hosszabbítsuk a megállapodást, hogy a gyermeknek a 
kiköltözés miatt ne keljen iskolát váltani. 

 Az ellátásnak hozzá kell járulnia: 
- a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez, jólétéhez, 
- biztosítani kell a gyermek részére a családban történő nevelkedést, 
- a veszélyeztetettség megelőzéséhez, vagy a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, 
- a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
 

1. Az intézmény célcsoportja, ellátási területe 

A CSÁO fő célkitűzése, hogy a lakhatási krízisbe került családok – ideértve a gyermekeiket 
egyedül nevelő egyszülős családokat, válsághelyzetben levő bántalmazott szülőt és 
gyermekét, valamint más törvényes képviselőt – részére átmeneti elhelyezést, és gondozást 
biztosítson.  
A szociológiai felmérések leírják azon társadalmi csoportokat, ahol a rendszerváltozás 
legnagyobb veszteseit tartják számon. Számunkra, - mivel a gyermekvédelmi rendszerben 
tudunk hatékonyan segíteni-, mindenek előtt,  a gyermekek kiegyensúlyozott testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődése a kívánalom. Intézményünk működésével szeretnénk olyan 
példamutató elhelyezési körülményeket nyújtani, mely elérhető célként jelentkezhet a 
családok életében. Biztonságot, kiszámítható jövőképet vázoló célokat kitüzni a családokkal 
közösen, ahol értékként jelenik meg a munkavállalás, az erkölcsös életvitel, a tanulás és a 
törvények tisztelete. Intézményünk lehetőséget ad arra, hogy a családok együtt maradjanak, a 
szülők anyagi, mentális és életvezetési problémáik miatt, ne keljen a gyermeket kiemelni a 
családból.  
 Az intézmény feladata: 

- gyermek és szülője számára együttes elhelyezés biztosítása 

- segítségnyújtás a szülőnek gyermeke teljeskörű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, 

- közreműködés a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének 

rendezésében, 

- segítségnyújtás az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre való 

neveléshez, 

- családgondozással és szükség esetén pszichológus bevonásával segíteni a családban 

jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, 

- tájékoztatást adni a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátások elérhetőségéről, 

- tájékoztatás az ellátottak érdekképviseletéről (gyermekjogi képviselő elérhetősége, 

érdekképviseleti fórum működése, személyes adatok védelme, titoktartási 

kötelezettség). 

Egyéb feladatok: 



 

 

- közösségformáló,- építő programok, csoportok szervezése, 

- a szülő akadályoztatása esetén a gyermek felügyeletének ellátása, 

- gyengébb képességű, vagy nyelvi akadályokkal küzdő gyermek részére 

segítségnyújtás a tanulásban, illetve továbbirányítás a megfelelő szakemberek felé 

(Nevelési Tanácsadó, fejlesztő pedagógus, pszichológus), 

- az ellátottak egészségügyi és mentális álllapotának figyelemmel kísérése, javítása. 

Az intézményben dolgozó szakmai team feladatául tűzte ki, hogy a sokféle problémával, 
hátránnyal küzdő családok mindennapjait, illetve rövid és hosszútávú céljait- a maga és az 
intézmény eszköztárával- a kívánt és szükséges mértékig segítse annak érdekében, hogy 
helyreálljon a család megtartó ereje. Mindezek megvalósulásához elsődleges szempont, hogy 
elnyerjük a gondozottak bizalmát, biztonságos a napi életvitelnek megfelelő lakhatást 
nyújtsunk. 
A családdal közösen megtaláljuk motivációjukat, melyek segítenek céljaik elérésében, és 
olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítsünk, melyek követendők lesznek a 
mindennapjaik során. 

2. Bekerülési feltételek 

Az elhelyezést, felvételi beszélgetés előzi meg, melyre a teljes családot várjuk. A szülő 
elhelyezési kérelmet nyújt be az intézmény felé, az interjút szociális munkás végzi, aki referál 
a teamnak a felvételre váró család helyzetéről. A felvételről a szakmai vezető dönt. Az 
elhelyezés feltétele, hogy a család felnőtt tagjai egy évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást 
mutassanak be, valamint a családra kiterjedő bőrgyógyászati igazolást. Az ellátásért térítési 
díjat kell fizetni, melynek összege felnőtteknek: 7.500 Ft/hó, gyermekeknek 3600 Ft/hó, ha a 
család összes jövedelmének 50%-át nem haladja meg a térítési díj. A családoknak vállalniuk 
kell az együttműködést – a problémák megoldása érdekében-családgondozójukkal, a 
szakgondozókkal és a gondozókkal, valamint az illetékes család -gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójával. A várólistára került családoknak havonta frissíteniük kell félvételi 
kérelmüket, vagy személyesen, vagy telefonon keresztül. 
 
 
 

3. Környezeti tényezők, tárgyi feltételek 

Az intézmény épülete közös területen van a Családok Átmeneti Otthonának I. sz. 
intézményével. Hat lakószobában tudjuk elhelyezni a családokat, melyek a mindennapi 
élethez szükséges berendezési tárgyakkal pl. szekrények, ágyak, babaágyak, kiegészítő 
kisbútorok, televízió) vannak felszerelve. Egy főzőkonyha áll rendelkezésre, melyben 
családonként külön beépített konyhabútor, két családnak közösen főzőtűzhely, hűtő és 
fagyasztó szekrény, étkezőasztal, valamint gyermeketetőszék. Közösségi helyiségünk jól 
felszerelt, (televízió, DVD lejátszó, a gyermekek szabadidős tevékenységéhez életkornak 
megfelelő játékok), napos, világos helyiség. Három vizesblokk van, melyből egy megfelelő a 
mozgáskorlátozott személyek számára is. Az épület megközelíthető kerekes székkel is, és a 
belső kialakítása is lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak fogadását. 
Az intézmény a város központjától 2-3 km-re található. A gyermekek a helyi buszközlekedést 
használják az iskolába, óvodába járáshoz, melynek megállója 200 méterre van az 
intézménytől. A szülők munkába járásukat legtöbbször kerékpárral, illetve gyalog tudják 
megoldani.  
Mivel az intézmény távol van a közoktatási intézményektől, orvosi rendelőktől, védőnői 



 

 

szolgálattól, nagy segítségünkre van az intézményi személygépkocsi. Több esteben előfordúlt, 
hogy óvodából, iskolából telefonáltak, hogy beteg lett a gyermek és hozzák haza a szülők. 
Mivel a szülők többsége dolgozik, így a gyermekekért az intézményben dolgozó kollégáknak 
kell elmenniük, súlyosabb estben orvoshoz kísérni. Előfordul, hogy a reggeli ébresztés 
ellenére is elkésnek a gyermekek az iskolából, ilyenkor gépkocsival visszük el őket az 
iskoláig, ezzel is elkerülve az igazolatlan mulasztást. Több alkalommal éjszakai ügyeletre 
kellett vinni, lázas, beteg gyermeket. 
 
Egy iroda biztosítja az irodatechnikát és iratelhelyezést. Vezetékes telefonnal, számítógéppel 
és internetes elérhetőséggel rendelkezünk. Közösen használjuk a CSÁO I-el az ötszemélyes 
személyautót  és egy utánfutót.  

4. Az intézmény szakmai létszáma 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a megfelelő szakmai 
létszámmal és végzettséggel. 

• 1 fő  családgondozó, szakmai vezető 

• 2 fő családgondó 

• 2 fő szakgondozó 

• 1 fő gondozó 

• meghatározott óraszámban / heti 10 óra / jogász, pszichológus. 

 
 

A szakmai létszám mozgása a következőképpen alakult a 2016-os évben. 

1 fő szakgondozó kollégánk hagyta el az intézményt, aki helyettesítő státuszon volt. Szakmai 
létszámunk, s a kollégák szakmai végzettsége megfelel a 15/1998. NM rendeletben 
előírtaknak. A múlt évben is figyelemmel kísértük a szakmai továbbképzéseket,  egy 
kollégánk volt kredit pontos T jelű továbbképzésen. 

 
5. szakmai kapcsolatok 

Szakmai kapcsolatainkat egyrészről meghatározzák a törvényi előírások, másrészről a 
gondozottak problémáinak segítése. Szakmai munkánkat a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Gyámhivatala segíti. Szorosabb szakmai segítséget az Átmeneti Gondozást 
Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége /ATOSZ/ nyújt. A műhelymunkákon kívül, évi 
egy alakalommal országos konferenciát szervez a szövetség, ahol  2 fővel képviseltettük 
magunkat. Itt jutunk olyan információkhoz, melyek a feladatellátás megújulását, bővítését, 
pályázati lehetőségeket, törvényi változások előkészítését tárja fel. A konferencia hozadéka a 
szakmai tapasztalatokon túl, a személyes kapcsolatok kialakítása is. A megyében működő 
átmeneti gondozásban dolgozó kollégákkal kiemelt kapcsolatunk van, a felmerülő szakmai, 
elhelyezési és az intézményből történő kihelyezés nehézségeket, - egymást támogatva, segítve 
próbáljuk megoldani. A feladatellátáshoz nem kapcsolódik módszertani  útmutatás, mivel a 
CSÁO-nak nincs módszertani intézménye. 2015. évben bekapcsolódtunk a Kábítószer 
Egyeztető Fórum munkájába. Az intézményből 1 fő, rendszeresen részt vesz a KEF 
értekezletein, tapasztalatairól és az ott folyó munkáról rendszeresen beszámol.  
Szoros az együttműködésünk a kistérség területén levő család és gyermekjóléti szolgálat és 
központ munkatársaival. Tőlük szerezzük az első információkat az elhelyezett családokról. A 
gyermekekkel kapcsolatos ATG-2 lapokat ( egyéni   gondozási nevelési terv átmeneti 



 

 

gondozás esetén) a gyermek beköltözését követő 15 napon belül az érvényes lakcím szerinti 
gyermekjóléti szolgálathoz küldjük el, jelezve, hogy a család intézményi elhelyezést vesz 
igénybe. Ha már alapellátásban van a család a szolgálatnál, akkor bekapcsolódnak az 
intézményben zajló  családgondozói feladatokba. A jelzőrendszeres értekezleteken minden 
alkalommal részt veszünk. 
Az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, és a gyámhivatallal is rendszeres a 
kapcsolatunk. Jelzési kötelezettségünk van a gyámhivatal felé, ha a család 2 éven belül újra 
kéri elhelyezését az átmeneti otthonban.  A Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájával, 
valamint az önkormányzat szociális bizottságával is kapcsolatunk van, hiszen lakóink a 
hívatalban intézik ügyeiket, illetve a szociális bizottság dönt a kiutalásra váró önkormányzati 
lakások ügyében. Helyi szinten a védőnői szolgálattal is szoros az együttműködésünk, minden 
héten hétfőn látogatást tesz a körzet védőnője intézményünkben. Közösen figyelemmel 
kísérjük a kötelező védőoltások, státuszvizsgálatok időpontját.  Együttműködésünk kiterjed a 
gyermekről nyilvántartott GYSZ-4. nyomtatvány gyermekorvosi státus lapjának kitöltésére is. 
A városban két egyházzal tartunk szoros kapcsolatot. A Baptista egyház gyermekcsoportjának 
tagjai, főként a nyári szünidőben, de év közben is gyakran látogatják intézményünket. 
Szabadidős programokat hoznak a gyermekek és a szülők részére. ( Bábelőadás, kézműves 
foglalkozás, különféle játékok). A Sorsok Háza Pszichiátria Betegek Nappali Intézménye, 
élelmiszer bankos szerződés útján nyújt segítséget lakóinknak. A katolikus egyház Karitasz 
szervezete szintén az élelmiszer bankos gyűjtés keretén belül támogatja ellátottainkat. A 
gyűjtésben az intézmény munkatársai is minden évben részt vesznek. Év közben 
intézményünk kortárs segítőkkel is felvette a kapcsolatot, így a Bibó István Gimnáziumból, 
több fiatal, mesés, zenés délutánt tartott az intézményben. 

6. Az intézményben folyó szakmai munka Ide kell még a szakmai programból is 

A szakmai team a gondozás során célként fogalmazta meg, hogy a különböző élethelyzetben 
élő családok problémamegoldó készsége, életvitele mentálhigiénés állapota – melyben nagy 
szerepet kap az egészséges életmód kialakítása – olyan irányba változzon, hogy az 
intézményből történő kihelyezés után elegendő erőforrással rendelkezzenek a családok a 
problémás helyzetek kezeléséhez. Elsődleges célunk, hogy az ellátásban lévő családok 
lakásproblémáik rendezéséhez szükséges „önerő”( kapcsolati-,pénzügyi-,belső erőforrások és 
készségek) előteremtésére motiváljuk, és rendszeres tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy 
milyen állami, önkormányzati támogatásokat, hiteleket ill. más egyéb külső forrásokat 
vehetnek igénybe a lakásproblémájuk rendezése érdekében. 
A tájékoztatás és az információ nyújtása mellett fontos az ellátottakkal folytatott 
mentálhigiénés gondozás, mely záloga lehet a hajléktalan létből való kikerülésnek, hiszen 
olyan motivációs elemeket ébreszthet, amelyek az egyéneket, családokat a társadalmi és 
gazdasági önállóság megteremtésének irányába terelhetik: 

- ösztönözhet a takarékosságra, 

- az önerő vállalására 

- előkészíti az intézményi ellátásban élőket az intézményes ellátási formából való 

kikerülésre. 

A kompetenciánkat meghaladó mentálhigiénés problémák kezelésében, nagy segítségünkre 
van pszichológus kollégánk, aki preventív gyermekcsoportot tartott minden héten egy 
alkalommal, 45 percben. 2016-ban szupervíziós csoport működött az intézményben, ahol 
eseteket dolgoztunk fel, valamint segítettük egymást a szakmai munkában, s saját lelki 
egészségünket is támogatta, s megvédett bennünket a szakma egyik legnagyobb ártalmától, a 
kiégéstől. 
A nyári szünetben az otthonban lakó gyermekek tanulási, kapcsolati zavarainak kezelését 



 

 

pszichológus, segítette. Az egyéni esetkezelést és a családokkal végzett szociális munkát 
családgondozók, szakgondozók és gondozók látják el. Minden munkakörnek meghatározott 
kompetenciájú munkaköri leírása van, a segítők párokban dolgoznak. Negyed évenként van 
munkaértekezletünk és esetmegbeszélő csoportunk is. Családonként pénzkezelési, 
pénzbeosztási tanácsadást végzünk. Intézményünkben a térítési díj mellett a takarékosságot is 
preferáljuk, mely a kijutáshoz elengedhetetlen. Családjaink különböző szociókultúrális 
környezetből érkeztek, eltérő pénzkezelési szokásaik vannak. Vannak olyan esetek, ahol, a z 
elvégzett munka, s annak értéke nincs arányban a költekezési szokásokkal. Ez több esetben 
odáig fajul, hogy a család havonta sokkal többet költ, mint ami a bevétele. Hogy ezen a 
területen változást tudjunk elérni, a család értékrendszerében is változásnak kell történnie. 
Az egyénekkel és a családokkal történt szociális munka során a tapasztalatokat felhasználva a 
következő célokat tűztük ki: a családok motivációját erősíteni, tudatosítani, hogy a 
gyermekjóléti alapellátásban ez az utolsó állomás, ahol a családok együtt (szülők, gyermekek) 
maradhatnak, az életvezetési problémákkal küzdő családoknál erősíteni a takarékosság 
szemléletét, illetve segíteni a takarékos életvitel kialakítását /háztartási napló vezetése/. Nagy 
problémát jelent, az egyre inkább terjedő uzsora kamat, mely teljesen ellehetetleníti a 
családokat anyagilag, amely kihat a fizikális és mentális állapotukra is. 
 
Az együttélés szabályaira nagyobb hangsúlyt helyeztünk, közös programokat szerveztünk, 
nemcsak gyerekeknek, de a szüleinek is. Az elő takarékosság tekintetében nem történt 
változás. A családok többsége nem rendelkezik állandó munkahellyel, így bizonytalan a jövő. 
Tájékoztatjuk a szülőket a munkalehetőségekről, mely az intézményi faliújságon mindenki 
számára elérhető. Iskolai és óvodai mulasztásokat a minimálisra szorítottuk, fontosnak tartjuk 
a közoktatási intézménybe való eljutást és a teljesítést. Az előre megszervezett nyári 
programokat meg tudtuk valósítani. Az intézményen belüli szakmai kapcsolatunk ( 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat )továbbra is kiegyensúlyozott.  
A múlt évben a legnagyobb problémát a szenvedélybetegség kezelése jelentette. 
Intézményünkben megjelentek a tudatmódosító szert használó szülők. 2016. év utolsó negyed 
évében a bent lakó 6 családból, 4-ben volt érintettje a problémának. Együttműködés 
hiányában nem tudtuk segíteni a szülőket, így önként, a megállapodás lejárta előtt, vagy a 
jogviszonyt megszüntetve hagyták el az intézményt. A család és gyermekjóléti szolgálat 
családgondozóját minden esetben értesítettük a vélelmezett szerhasználatról.  
A működés és a szakmai munka ellenőrzése: 
2016. évben belső ellenőrzés volt az intézményben. Az ellenőrzés érintette az ellátottak jogait, 
iratanyagát és a törvényes működést és az elheléyezési körülményeket. Kifogást emelt az 
intézmény raktározási körülményeiben.  2017. elején elkészült a raktár, így a megfogalmazott 
hiányosság megszünt. 
 
A szakmai programban meghatározott célok bemutatása: 

• Személyi térítési díjak 

Az intézményi térítési díj felnőtteknek: 7.500 Ft/fő, gyermekek részére 3.600 Ft/fő. 

A múlt évben összesen: 56 fő ellátottunk volt, ebből térítési díj fizetésre kötelezett:  25 Fő. 
2016. évben összesen: 338.260 Ft összegű törlést kezdeményeztünk, mivel a felszólítást 
követően nem volt eredményes a hátralék befizetése. 
Nagy figyelmet fordítunk a személyi térítési díjak befizetésére. Sajnos a tapasztalatunk az, 
hogy a családok a meglévő jövedelmüket nem tudják beosztani, sőt többet költenek, mint a 
megszerzett jövedelmük. Ezt a hitelre vásárolt élelmiszerek és ruhák bizonyítják a legjobban. 
Ilyen esetekben a család uzsora kamatos pénzt vesz, ami nem bizonyítható, de maga a tény 
megvalósul.  



 

 

A hátralékok legnagyobb részét a kiköltözés előtt álló családok halmozzák fel. Az utolsó két 
hónapban már nem fizetnek térítési díjat, - nincs megtakarításuk – hogy az önálló kinti életet 
megteremtsék. Sokan nem vállalnak bejelentett munkaviszonyt, mert rezsi, banki, vagy 
áruvásárlási / mobiltelefon/ hiteltartozásuk van. Több esetben tapasztaljuk, hogy 
elhanyagolják a személyi jövedelemadó bevallásukat, ezért bírságot szab ki a NAV rájuk. 
Másik probléma a jövedelmek takarékos beosztása. Ennek kezelésére a háztartási napló 
vezetését kezdeményeztük, sajnos nem sok eredménnyel. Családjaink nagyon ellenállóak a 
tekintetben, hogy  a megszerzett jövedelem felhasználását tervezni kell. Sok esetben 
tapasztaljuk, hogy a jövedelmek megérkezésének napján, mindent be akarnak pótolni, amit 
addig nélkülöztek. Nem tudunk meggyőző érveket felsorolni arra, hogy legális munkát 
vállaljanak, mert banki, vagy szolgáltatói adósságuk, valamint hatósági bírságuk a legális 
munkavállalás alatt elérhetővé, behajthatóvá válik. Ez egy olyan társadalmi csapda, melyre 
megoldást a saját eszközeinkkel nem találunk.  
A takarékosság, a jövedelemből történő tartalékképzés és a jövedelem ésszerű felhasználása 
mindig előtérben van a családgondozás során. Vannak családjaink, akik képesek arra, hogy ezt 
megvalósítsák, de sajnos ez még nem általános. 
Intézményi kihasználtság: 
A múlt évre a 25 férőhelyre éves szinten 24 főt terveztünk. Már a tervezéskor számoltunk 
azzal, hogy előre nem kalkulálható, hogy olyan családlétszámmal jelentkezzenek az ellátást 
igénybe vevők, ahány férőhelyesek a lakószobáink. Üres lakószobánk, csak a ki – be 
költözések napjaiban voltak, de a családok létszáma nem mindig volt annyi, ahány férőhelyes 
volt a lakószoba. Ez egy országos szintű probléma, nem csak a helyi ellátó rendszert érinti. A 
finanszírozás nem a meglévő férőhelyekre, hanem a betöltött férőhelyekre vonatkozik. Ez a 
tény olyan helyzetbe hozza az intézmények vezetőit, hogy vagy kiszorítjuk a kis létszámú 
családokat az ellátásból, - a várólistáról nem a legnehezebb sorsú családokat vesszük fel, vagy 
törekszünk arra, hogy hozzuk a kihasználtságban a 100%-ot. Már évek óta törekszik a 
szakmai képviselet arra, hogy ezt a szemléletet ne csak a finanszírozás oldaláról közelítse meg 
az állam, hanem a rászorultság mértékét is vegye figyelembe.  

• A szülök munkavállalása és a gyermekek óvodai, iskolai mulasztása 

Az elmúlt évre vonatkozóan is azt a megállapítást tehetjük, hogy még midig meghatározó az a 
szemlélet, hogy időjárás függő a munkába való eljutás. Több esetben is tapasztaltuk, hogy a 
szülők téli időszakban – a nem megfelelő ruházat miatt – nem tartják be a munkába járás 
követelményeit, így gyermekeiket sem ösztönzik az oktatási intézményekbe való eljutásban. 
2015-ben városunkban is elindult a hajléktalanokat segítő közfoglalkoztatási program. 
Intézményünk közvetlen szomszédságában,- önkormányzati területen- gyógynövények 
ültetése, szaporítása, valamint fólia sátorban nevelt zöldségfélék termesztését célozták meg. 
Elsősorban intézményünk lakóit célozta meg a program, melynek ellátottaink is nagyon 
örültek. A tavasszal indult a program, egy éves munkaszerződést kaptak a dolgozók. Az év 
végére – a kezdő létszámhoz képest - 40%-os volt a lemorzsolódás. Nem volt elegendő az a 
tény sem, hogy igénybe lehetett venni a gyermekek utáni családi kedvezményt, amit eddig 
egyik munkavállaló sem tudott kihasználni, hiszen nem volt bejelentett munkaviszonya. 
Több próbálkozásunk is volt ennek a problémának elhárítására, de nem sok eséllyel. A korai 
munkába indulókat ébresztettük, kértük a csörgő óra beszerzését, vagy a mobiltelefonokon 
meg mutattuk az ébresztő beállítását. Éjszakás kollégáink kiemelt figyelmet fordítottak arra, 
hogy lakóink legkésőbb 11 órakor a lakószobáikban legyenek, ne szomszédoljanak. Ruha 
adományoknál felhívtuk a figyelmet arra, hogy ne csak a divatos ruhákat vegyék ki az 
adományból, hanem gondoljanak arra is, hogy esni fog az eső, s esőkabátra, gumicsizmára is 
szükség lesz. Lakógyűléseink egyik kiemelt pontja volt,- és ma is az – hogy, szülőként milyen 
kötelezettségeink vannak, s milyen magatartási és szabálykövetési mintát kell átadni 



 

 

gyermekeiknek.  
Azt tapasztaljuk, hogy mind az óvodai, mind az iskolai mulasztásokért a szülők a felelősek. 
Egy olyan fajta elhanyagolással állunk szembe, ahol a szülők nem tudnak olyan értékeket 
közvetíteni, mely a gyermekek előmenetelét célozza meg. A szülők a mindennapi megélhetés 
lehetőségeit keresik, ők maguk sem minden esetben tudnak megfelelni a kihívásoknak, ezért 
más hangsúlyt kapnak a társadalmi és a megélhetést biztosító értékek.  
A jelzett problémák hatékonyabb megoldása érdekében segítségül hívtuk városunk 
alpolgármesterét, aki szintén megerősítette, hogy a szülők példamutatása, kötelezettségeik 
betartása, kiszámítható jövedelemforrás, következetes gyermeknevelés lesz a kitörési pont 
ebből a hátrányos, hajléktalan állapotot idéző helyzetből. 
Itt jegyezném meg a fizikális és mentális egészség elhanyagolását is. Mindkét esetben 
tényleges beavatkozásra, segítségre szorulnak a családok. Eredményként tartjuk számon, ha 
komolyabb probléma merül fel egy gyermeknél, akkor a szülő együttműködik velünk, s még 
az intézményben tartózkodik, a megkezdett gyógyító terápiára elhordja gyermekét. 

• Takarékosság, tartalék jövedelem képzése 

A beköltözést követően, a családgondozás egyik sarkalatos pontja, hogyan tudjuk motiválni a 
családokat a takarékos életmód kialakítására és a tartalék jövedelem képzésére. Először a 
bizalmat építjük ki a családdal, majd kötünk egy megállapodást, - miután felmérjük anyagi 
helyzetüket -, hogy milyen ütemben, s milyen összeggel tudnak takarékoskodni. A családok 
ebben a megállapodásban partnerek, reálisan látják, hogy az intézményből történő kijutást a 
megtakarítás, a félre tett pénz tudja biztosítani. Sajnos egy munkahely vesztés, már a 
következő hónapban felülírja a megállapodást, hiszen nincs megtakarított, félre tett pénzük. A 
megélhetést biztosítani szeretnék, így uzsoráshoz fordulnak. A családgondozó számára ez a 
tény, kb. 1-2 hónap múlva derül ki, amikor a család ismét nem tudja a térítési díjat befizetni. 
Egy ilyen helyzet, amikor kamatos pénzt kell felvenni a családnak, az nagyban meghatározza 
az intézményben eltöltött egy évet is. Ebben az esetben azon kell dolgozni a segítőnek is, 
hogy a család az mellett, hogy havonta fizeti a kamatot, hogyan tud megélni. Esély nincs arra, 
hogy a beköltözést követően aláírt megállapodás megvalósuljon. A család nem tudja egy év 
után elhagyni az intézményt, sőt a teljes adósság rendezése, akár évekig is elhúzódhat, hiszen 
havonta, csak a kamatokat tudja fizetni. 
A múlt évben 3 családunk volt, aki tartalékot tudott képezni. Mind hárman albérletbe 
költöztek, s ma is fent tudják tartani. Egy anyuka két gyermekével önkormányzati bérlakás 
kiutalást kapott. A családjaink többsége a fent leírt problémák miatt, jobb esetben vissza tud 
költözni családtagjaikhoz, ha nem akkor a hajléktalanság létét élik, míg vissza nem tudjuk 
venni őket intézményünkbe. 

• Szabadidős programok, rendezvények 

Ebben a programmal elsősorban a gyerekeket céloztuk meg. Tapasztalatunk az, hogy a szülők 
is aktívak tudnak lenni, egy - egy kreatív foglakozáson. Szívesen rajzolnak, festenek, 
színeznek gyermekeikkel. A tanév időszakában a műszakban levő kollégák segítik a 
gyermekek másnapra való felkészülését. Itt hozzájutnának a szülők olyan információkhoz, 
hogy hol tart a tananyagban a gyermekük. Ebbe is szeretnénk a szülőket bevonni, még akkor 
is, ha a feladatok megoldásában nem tudnak segíteni. Gyermekeiknek adhatnának 
visszajelzést ha ügyesek, vagy szembesülnének a hiányosságaikkal. Ennek megvalósításához 
még több motiváció kell a szülőknek. 
Hét közben és hét végén is a műszakban levő kollégák, iskola után foglalkoztatják a 
gyerekeket. Lehetőségük van a számítógéppel való ismerkedésre, az onnan való információ 
szerzésre is.  Természetesen helyet kap ebben az időszakban a játék is, mely időnként 
irányított, vagy csak felügyelt.  



 

 

• Nyári szabadidős tevékenységek 

Már tavasszal készülünk a gyermekek nyári szabadidős programjának tervezésére, melyet 
igyekszünk úgy összeállítani, hogy legyen benne egy nagyobb város látogatása, valamint - az 
intézményen kívül- a programok egy része a városunkban legyen, illetve a város 
külterületéhez kapcsolódjon. A múlt évben Szegeden voltunk. A városlátogatás mellett, Dóm 
tér, Tisza part, beiktattuk a Vadas park-ot is. Több alkalommal besétáltunk a gyerekekkel a 
városba, ahol a gyalogos közlekedési szabályait elmondva, megnéztük a nagyobb 
intézményeket, hivatalokat. Egész napos túra volt a Sós-tó kirándulás, ahol szervezett 
csapatjáték fürdőzés volt a program. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a „ Főzzünk ki 
valamit” vidám délutánján, már évek óta részt veszünk, ami szintén a Sós-tói parkerdőben 
kerül megrendezésre. Több alkalommal kilátogattunk a közeli erdőbe, ahol számháborúval, 
fogócskával tettük emlékezetessé a napot. A bucka túra elnevezésű program a gyerekek 
megismerhették a környezetünkben lévő növényeket, valamint igazi kikapcsolódás volt a 
szorongás, megrekedt félelmek kiszabadítására. A nyári szünetben 4 alkalommal voltunk a 
filmszínházba, animációs filmeket néztünk, majd igyekeztünk feldolgozni a látottakat. 
Intézményen belül heti rendszerességgel ügyességi versenyeket sor játékokat játszottunk, 
melyek végén apróbb jutalmakat osztottunk ki. A gyerekek játszva sajátították az egymásra 
figyelést, a csapatmunkát.  Megrendezésre került a „ Baky Star” elnevezésű tehetségkutató 
verseny is az intézményben zajlott.  Több kategóriában / próza, vers, ének, tánc/ egész nyáron 
át tartott a verseny. Minden kategóriában az első három helyezett díjat és emléklapot kapott. 
 

• Rendezvények 

Ez évben is a jeles ünnepeket, mint a farsang, anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony, 
megrendeztük. Az ünnepeket nagy készülődés előzi meg. Szeretik a gyerekeink 
megajándékozni szüleiket és a szülők is partnerek a gyerekeik ajándékának elkészítésében. A 
szabadidős programokat és a rendezvényeket közösen alakítjuk a másik CSÁO-val. 
 
Kiskunhalas, 2017. 03. 16. 
 
        Ráczné Rádi Edit  
        szakmai vezető 
 
 

                                                 
 


