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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 

 

 

 
I.  

 

 

Bevezetés 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3)-(10) bekezdései értelmében a települési önkormányzat 

Képviselő-testülete Szolgáltatástervezési Koncepciót (továbbiakban: Koncepció) készít, 

melynek tartalmát a helyi önkormányzat, illetve társulás kétévente felülvizsgálja, aktualizálja. 

A koncepciót a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 

szolgáltatási feladatok megoldása érdekében kell aktualizálni.  

A Koncepciónak illeszkednie kell a kistérségi és a megyei szociális 

szolgáltatástervezési koncepcióhoz. Helyi szinten a Képviselő-testület által egyhangúan 

elfogadott Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia Megújuló város V. fejezet alpontjai az 

irányadóak. A szolgáltatások társadalmi kontrollja érdekében, a betegjogok érvényesülésének 

helyi garanciájaként az alapellátásért felelős önkormányzatnak biztosítania kell a lakosok 

közérzetének, valamint létbiztonságának javítását. A szociális támogatás igénybevételének 

biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szentendrei lakosság szegényebb rétege is 

biztonságban érezze magát. A szociális ellátás biztosításának alapelve a jogosultság alapos 

vizsgálata, a jogosulatlan igénylők minél hatékonyabb kiszűrése.  

 

„(3) a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a 

településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére 

biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 

koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében 

látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. 

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente 

felülvizsgálja és aktualizálja. 

(4) A koncepció tartalmazza különösen 

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról, 

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási 

formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

(5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a 

megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített 

koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, 

illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését 

biztosító tervekhez, programokhoz. 
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(7) A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően 

véleményezteti az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a 

települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei, 

fővárosi önkormányzat a Szociálpolitikai Tanács országos szervével. A koncepció végleges 

változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint 

figyelembe veszi.”1 

 

A szolgáltatás-fejlesztés célja, hogy Szentendre Város Önkormányzata biztosítsa azokat az 

eszközöket – a lakosság részére - amelyekkel a városban felmerülő szociális problémák 

leghatékonyabban kezelhetők. 

Ehhez elsősorban fel kell tárni a problémákat, áttekinteni a szociális intézmények jelen 

helyzetét szolgáltatásait, valamint megfogalmazni a következő két év koncepcióját, 

stratégiáját, operatív programját (cselekvési tervét). 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk következtében a partnerség elve alapján ki kell 

szélesítenünk az együttműködést a szolgáltatási szektorokkal, a különböző civil 

szervezetekkel, illetve egyházi szolgálatokkal. A szolgáltatási struktúra kialakításánál a 

mennyiségi növekedés mellett a differenciáltabb, komplexebb, és egyre magasabb színvonalú 

ellátások megteremtésére van szükség és igény.  

Ahhoz, hogy a minőségi és mennyiségi fejlesztés érdemben megvalósulhasson, stabil és 

biztonságos finanszírozási, és működtetési háttérre van szükség. 
 

A Koncepció célja a szolgáltatások alanyainak minimálisan a jogszabályokban meghatározott 

színvonalú ellátása érdekében megfogalmazott feladatatok következetes végrehajtása, az 

intézményrendszer fejlesztési irányainak kijelölése, hatékonyabb működést biztosító 

intézményrendszer kiépítésének megtervezése. A szakmai tevékenységet újra kell értelmezni 

mind az intézmények, mind pedig a fenntartói tevékenység tekintetében.     

 

 

A Koncepció célja és tartalma 

 

 

A koncepció célja, hogy Szentendre települési szociális jellemzői alapján meghatározza a 

város szociálpolitikája és szociális ellátó rendszere fejlesztésének és működésének alapelveit, 

a szociális ellátások biztosítása során érvényesülő prioritásokat, és alapul szolgáljon a 

szolgáltatástervezési koncepció elkészítéséhez, és az önkormányzati feladatok 

meghatározásához. 

 

A Koncepció átfogó képet ad a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, 

kormányzati és helyi szakmapolitikai elvárások megvalósítási elképzeléseiről, az ehhez 

szükséges meglévő és hiányzó feltételekről, költségekről, az elérendő célokról. 

 

A koncepcióban Szentendre Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, 

miszerint az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jog, a rászorulók 

szükségleteik szerinti minél magasabb színvonalon történő ellátása, korszerű 

intézményrendszerrel, megfelelően képzett, elhivatott szakemberek alkalmazásával, 

jogszabály szerinti személyi, tárgyi, anyagi feltételekkel valósuljon meg. 

                                                 

1 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §  
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A Koncepció tartalmazza Szentendre Város lakosságszám alakulását, korösszetételét, a 

szolgáltatás iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet a 

szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési 

feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, speciális ellátási formákat és a szolgáltatások 

biztosításának szükségességét, az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási 

kötelezettségeit és feladatait a jogszabály-módosításokból eredően  

Tartalmazza továbbá Szentendre társadalomszerkezetének bemutatását, a városi 

önkormányzat szociálpolitikájának alapelveit, értékeit, prioritását. 

 

A Koncepció előkészítését adatgyűjtés és felmérés alapozza meg. Az elkészített nyersanyagot 

egyeztettük az önkormányzat szervei és intézményei szakembereivel, civil szervezetekkel, 

kisebbségi önkormányzatokkal, valamint a kistérséggel és a megyével. A koncepció 

összhangban van a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával. 
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II. 

 

 

A szociálpolitika koncepcionális alapjai 

 

 

 

Településpolitikai, társadalompolitikai célok 

 

Egy adott település szociálpolitikájának, szociális ellátó rendszerének kialakításakor 

nélkülözhetetlen azoknak az alapvető társadalom- és településpolitikai céloknak a 

meghatározása, amelyek figyelembe vételével ki lehet tűzni a szociálpolitika céljait, 

prioritásait és az ezek megvalósulását biztosító eszközrendszert. 

 

Szentendre Város Önkormányzata társadalom- és településpolitikájának fő célja, hogy 

Szentendre minden lakosa otthonának érezze a várost, olyan hátterének, amely sokrétű 

szolgáltatásstruktúrájával szükség esetén megfelelő segítséget is akar és tud nyújtani polgárai 

számára. Az ezt megjelenítő városi szociálpolitika és szociális ellátás – túl azon, hogy a 

törvényekben az önkormányzatok számára kötelezően előírt feladatokat teljesíti – egyben a 

város szociális kohézióját, a helyi társadalmat erősítő hatékony eszköz, amely az egyén és a 

közösség egymásra utaltságát és egymás iránti felelősségét is megjeleníti, érvényre juttatja. 

Különösen hatékony és támogatandó eszközei ennek a polgárok részvételét elősegítő civil 

szervezetek, egyéni és társadalmi kezdeményezések, amelyeket az Önkormányzat sajátos 

eszközeivel eddig is támogatott. 

 

Az Önkormányzat fontos céljának tekinti, hogy a város társadalmi viszonyainak alakításában 

ne csak a polgárok, hanem a településen dolgozó, működő intézmények, cégek, vállalkozások, 

egyházi és civil szervezetek is aktív részt vállaljanak. Erre számos lehetőség kínálkozott eddig 

is. Szerte a világon elfogadott gyakorlat, mi több, társadalmi igény, hogy egy-egy településen 

tevékenykedő gazdálkodó szervezetek bekapcsolódjanak a település gondjainak – különösen a 

szociális problémáknak – a megoldásába. Ennek módjai például intézmények támogatása, 

szponzorálása, adományozás, ösztöndíjak nyújtása, foglalkoztatás támogatása, stb. Szentendre 

Város Önkormányzata az eddigiekhez hasonlóan nyitott és együttműködésre kész minden 

olyan profitorientált és nonprofit szervezettel, amely akár közvetlen tevékenységgel, akár 

bármilyen más módon támogatni kívánja a város szociálpolitikai céljainak megvalósítását. 

 

Az Önkormányzat a családot tekinti a társadalom legalapvetőbb építő sejtjének, ezért súlyos 

céljának tekinti a családok támogatását abban, hogy gyermeknevelési funkciójukat optimális 

feltételek között tudják teljesíteni. Ennek érdekében elkötelezett az iránt, hogy a 

jogszabályokban előírt támogatásokon túlmenően minden rászoruló család hozzájusson ahhoz 

a szakmai segítséghez, amit épségének megőrzése, problémáinak megoldása, a gyermekek 

maximális védelme és veszélyeztetettségének megelőzése vagy megszüntetése igényel. 

 

Az Önkormányzat úgy értékeli, és ezt a lakossági véleményeket feltáró elemzés is 

megerősítette, hogy Szentendrén jól működik az eddig kialakított szociális ellátó rendszer. Ezt 

figyelembe véve az Önkormányzat településpolitikai célnak tartja a meglévő ellátó rendszer 

értékeinek, eredményeinek megőrzését, és kiindulópontnak tekinti azt a továbbfejlesztés 

során. 
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Végezetül az Önkormányzat megerősíti, hogy szociálpolitikájának alakítása során igazodni 

kíván a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (továbbiakban: 

DPÖTKT) és Pest megye szociálpolitikai elképzeléseihez, figyelembe véve a város kistérségi 

vezető szerepét, és ebből adódó kötelezettségeit és lehetőségeit. 

 

Alapelvek 

A társadalompolitika, ezen belül a szociálpolitika céljainak megvalósítása, a feladatok, 

eszközök, módszerek meghatározása olyan általánosan elfogadott alapelvek mentén történhet, 

amely tekintetében a lehető legszélesebb körű konszenzus van. A szociális koncepció feladata 

ezen alapelvek rögzítése, és ezzel a szociálpolitikai cselekvés kereteinek rögzítése. 

 

A helyi szociálpolitika gyakorlati alapelveként fogalmazható meg, hogy az ellátás 

középpontjában a szociális segítségre szoruló polgár áll, akinek elidegeníthetetlen joga, hogy 

a különféle szociális eljárások során emberi méltóságát, állampolgári jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsák. 

 Minden szociális ellátásra szoruló vagy azért folyamodó polgárnak joga van 

személyes önállóságára, erkölcsi méltóságának megtartására. 

 A szociális ellátások révén arra kell törekedni, hogy a rászoruló városi lakosok 

életfeltételei jobbá váljanak, jogaik és érdekeik érvényesítésére képes tagjai legyenek 

Szentendre társadalmának. Az ellátás során tiszteletben kell tartani az egyén 

autonómiáját, törekedni kell képességeinek megtartására, fejlesztésére. 

 Az ellátások meghatározásában és nyújtásában valamennyi szentendrei polgár, és 

különösen az ellátottak aktív részvételére kell törekedni. Ennek érdekében 

rendszeresen fel kell mérni a meglevő ellátások használatát, a lakosság igényeit és 

ennek alapján szükség szerint módosítani az ellátások struktúráját. 

 A szociális ellátásokhoz vallási, felekezeti, etnikai, nemi, fizikai és mentális 

helyzetétől, életkorától függetlenül mindenkinek joga van. Az ellátást 

diszkriminációtól mentesen kell biztosítani. 

 A szociális ellátások nyújtása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az 

ellátását igénybe vevők lehetőség szerint a családban maradva vehessék igénybe az 

ellátásokat. Különösen érvényes ez a gyermekekre, akiknek esetében csak abban az 

esetben kerülhet sor a családból való kiemelésre, ha a gyermekvédelmi gondoskodás 

egyéb formái már nem hoztak eredményt. 

 A gyermekek érdekeinek minél teljesebb védelme érdekében Szentendre Város 

Szolgáltatástervezési Koncepciója a szociális szolgáltatások mellett kiterjed a 

gyermekjóléti-gyermekvédelmi szolgáltatásokra is. 

 

A szociálpolitikának a szociális segítségre szoruló polgárok jogai mellett tiszteletben kell 

tartania a város polgárainak egyéb jogait és érdekeit is. Ezek közé tartoznak a közélet 

átláthatóságával és tisztaságával kapcsolatos érdekek; a különböző döntések – így különösen 

a támogatási rendszerrel kapcsolatos döntések – nyilvánossága; a források és különböző 

pénzeszközök ésszerű, célzott és hatékony felhasználása; a támogatások és ellátások 

szabályainak stabilitása és kiszámíthatósága. Ugyancsak valamennyi polgár alapvető érdeke a 

szociális ellátással kapcsolatos eljárások egyszerűsítése, az ellenőrizhetőség biztosítása és az 

ellátások minőségének megőrzése. 

 

A szociálpolitikai döntések meghozatala és a szolgáltatások nyújtása során mind a 

döntéshozóknak, mind a szociális szakembereknek törekedniük kell arra, hogy tevékenységük 

a kirívó esélyegyenlőtlenségek csökkentését, az ebből adódó társadalmi feszültségek 
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mérséklését szolgálja, és hozzájáruljon a rászorulók esélyeinek javításához, a társadalom 

perifériájára szorulásuk megelőzéséhez. 

 

 

A város szociálpolitika feladatai 

 

A helyi szociálpolitika feladata, hogy az intézményi és pénzügyi lehetőségek figyelembe 

vételével megteremtse és fejlessze a szociális segítségnyújtásnak azokat a formáit és 

eljárásait, amelyeket a hatályos törvények a helyi önkormányzatok számára kötelezettségként 

előírnak. Ezen túlmenően a helyi szociálpolitika – az elfogadott célok és alapelvek figyelembe 

vételével – meghatározza azokat a további szolgáltatásokat, ellátásokat, amelyeket a 

kötelezően előírtakon túl, többletként biztosít a lakosság részére. 

 

A szociálpolitikai ellátások rendszerén belül fokozatosan, a város teherviselő képességének 

függvényében pótolni kell a még hiányzó szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat. Ennek 

során figyelembe kell venni a jogszabályokban előírt teljesítési határidőket, a meglévő 

intézmények működési tapasztalatait, a lakossági igényeket és szükségleteket. Mindezek 

alapján kell meghatározni az új ellátások, ellátó intézmények kialakításának, szükség esetén 

fejlesztésének sorrendjét. 

 

Kétévente fel kell mérni a lakosság szociális ellátásokkal kapcsolatos elégedettségét, igényeit 

és ennek alapján kell dönteni az egyes szolgáltatások fejlesztéséről, módosításáról, annak 

érdekében, hogy egyrészt egy szükségletorientált, hatékony szociális ellátó rendszert 

működtessen a város a továbbiakban is; másrészt csökkenjen az ellátásokból indokolatlanul 

kimaradó, érdekeik érvényesítésére képtelen igényjogosultak száma. 

 

Meg kell vizsgálni, hogy mely civil, egyházi szervezetek, szolgáltatást végző vállalkozások 

vonhatók be a szociális ellátások biztosításába. Amennyiben vannak erre vállalkozó és a 

feltételeknek megfelelő szervezetek, az önkormányzat együttműködési megállapodás ill. 

szolgáltatási szerződés keretében a szervezetek bevonásával is teljesítheti ellátási 

kötelezettségét. A rendelkezésre álló források ismeretében dönt az önkormányzati testület 

arról, hogy a jogszabályok szerinti normatív támogatáson túlmenően milyen további 

többlettámogatást biztosít a szerződéses alapon feladatellátást végző nem-állami és nem-

önkormányzati szervezeteknek. Ezzel együtt ki kell dolgozni a szerződéses alapon 

önkormányzati feladatot ellátó szolgáltatók ellenőrzésének és értékelésének feltételeit és 

rendszerét. A feladatellátási szerződések meghosszabbítása és megújítása csak e rendszer 

általi tanúsítás esetén lehetséges. 

 

Valamennyi szociális szolgáltatás tekintetében – a minőség biztosítása érdekében – 

fokozatosan, a lehetőségek figyelembe vételével be kell vezetni a szolgáltatást igénybe vevők 

elégedettségének mérését. Ugyancsak ki kell alakítani ez eljárások átlátható, egységes, 

kliensközpontú rendjét és ahol lehetséges, biztosítani kell a szakmai sztenderdek kidolgozását, 

alkalmazását. Ez garantálhatja, hogy hosszú távon olyan magas szakmai színvonalú 

szolgáltatásstruktúra alakuljon ki, amely nem csak a jogszabályi kötelezettségeket elégíti ki, 

hanem költséghatékony működésével a város forrásait is kíméli. 

 

Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a szociális ellátások megismertetésére a 

város lakossága körében. Ki kell alakítani egy olyan tájékoztató rendszert, amely biztosítja, 
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hogy minden rászoruló családhoz eljussanak a szükséges információk, ugyanakkor nem vezet 

megalapozatlan igények nagyszámú megjelenéséhez. 

 

 

A városi szociálpolitika fő területei, prioritásai és célcsoportjai 

Szentendre szociálpolitikájának fő területei, prioritásai és célcsoportjai a város lakosságának 

szociológiai sajátosságai, a szociális ellátással szemben támasztott igényei és szükségletei, a 

jelenleg működő ellátó rendszer, az önkormányzat feladatellátási kötelezettségei, valamint az 

önkormányzat által elfogadott célok és alapelvek alapján határozhatóak meg. 

A szociálpolitika kiemelt területei az idősek ellátása; a családsegítés – gyermekjóléti 

alapellátás; valamint a lakáspolitika/támogatáspolitika. 

 

A szociális ellátó rendszer fejlesztése során prioritást kell élvezzen: 

 A még hiányzó ellátási formák működtetési feltételeinek megteremtése 

 A jelenleg meglévő ellátások működési feltételeinek javítása, minőségének fejlesztése 

 A lakhatással, ezen belül elsősorban a lakásfenntartással kapcsolatos támogatások 

komplex fejlesztése 

 A gyermekjóléti alapellátás intézményeinek fejlesztése 

 A fiatal korosztály számára szervezett különféle prevenciós programok feltételeinek 

biztosítása 

 Az ellátásokat igénybe vevők és igényjogosultak érdekeinek védelme, 

érdekképviselete 

 Hatékony, többszintű információs rendszer kialakítása a lakosság, az önkormányzat, a 

szolgáltatók, valamint a szomszédos települések, a kistérség és a megyei 

önkormányzat között. 

 

A szociális szolgáltatások fejlesztése során a kiemelt célcsoportok: 

 A lakásfenntartási nehézségekkel küzdő családok 

 Az időskorúak, ezen belül a kisnyugdíjasok 

 Fiatal házasok és többgyermekes családok 

 A város szociális rászorultság szerinti legrosszabb helyzetű körzet lakossága 

 

Szentendre Város Szociális rendeletalkotása 

 

Szentendre város önkormányzatának törekvése a rendeletalkotás terén az, hogy a minimál- 

illetve a túlszabályozást elkerülve, a lakosság és a törvényesség igényének megfelelő 

szabályozás történjen. 

Ennek során fő cél a szabályozás folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata és a 

rendeletek módosítása vagy új rendeletek alkotása az új, hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 
 

Az önkormányzat szociális területre vonatkozó, 2007. január 01. napján hatályba lépett és 

azóta egy alkalommal módosított rendeletében (a pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletben) a területre 

vonatkozó – sajnos meglehetősen gyakran módosított – két törvénnyel (a Szt. és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt.) 

összhangban, egyértelműen, komplexen tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokra vonatkozó helyi szabályokat. 
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A 2008. év elején felülvizsgáltuk és a gyakorlattal, valamint a magasabb szintű 

jogszabályokkal összhangba hoztuk a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2003. (V.19.) Önk. 

sz. rendeletet, mely meghatározza a város által biztosított szociális ellátásokat, a fizetendő 

térítési díjakat és megnevezi a feladat ellátásának címzettjeit. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásának rendjét a 

Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 23/2006. 

(VI. 15.) Önk. sz. rendelete szabályozza. 
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III. 

 

 

Szentendre Város helyzetképe és demográfiai adottságai 

 

 

Szentendre Pest megye, azon belül a Dunakanyar, a kistérség meghatározó települése. 

Budapesttől mindössze 20 km-re található, északról Leányfalu, délről, Pomáz és Budakalász 

határolja. A város a 11. számú főút mentén fekszik, a Duna nyugati partján. A település 

közlekedési kapcsolatai jók. Tavasztól őszig rendszeres kompforgalom köti össze a 

Szentendrei szigettel. A fővárost többféle tömegközlekedési eszközzel is könnyen meg lehet 

közelíteni, a HÉV menetidő csupán 40 perc. A buszjáratok félóránként indulnak az Árpád híd 

budai hídfőjéhez, ezen kívül a helyközi buszok is megállnak a városban. A város 

vasútvonallal nem rendelkezik. 

 

Szentendre az ország egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja, hajdani szerb – dalmát 

kereskedőváros, ma a művészek és alkotók városa is. A legrégebbi, az ősi múltú Óváros, az itt 

élő szerb kisebbséggel, az egykori üdülőtelep, Pismány és a környező hegyek, amely 

napjainkra kertváros. A város földrajzi, természeti adottságai változatos képet mutatnak. A 

Duda partját és egyben a mélyen fekvő részeket árvízvédelmi töltés határolja. A település 

belterülete mintegy 10 km hosszan közvetlenül kapcsolódik a Dunához.  

 

A város tagja a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának és több 

önkormányzati szövetségnek. 

 

A város demográfiai adottságait jelentős mértékben a főváros közelsége, az ahhoz kapcsolódó 

jó közlekedési viszonyok, a város jelentős terjeszkedése határozza meg. A 2007. évben a 

város népessége meghaladta a 25.000 főt és továbbra is növekszik. 

 

 
A település infrastrukturális és demográfiai jellemzői 

 

 

A város legfontosabb adatai 

Közigazgatási területe: 43,83 km2 

Ebből belterület: 15,8 km2 

Vezetékes vízzel ellátottság aránya: 99 % 

Szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt 

terület aránya: 

70 % 

Vezetékes gázzal ellátott lakások aránya: 78 % 

Telefonvonallal való ellátottság: 70 % 

Burkolt utak aránya: 45 % 

 Lakások száma  7700 db 

Önkormányzati bérlakások száma 388 db 
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Önkormányzati bérlakásban élők száma 1284 fő* 

 
* A bérlakásokban élők száma becslésen alapul. 

 

 

Népességi adatok 2007. 

 

 

Népesség korosztály szerinti megoszlása 2007. évben 

0-14 éves                                  4415 

15-18 éves 1295 

19-60 éves 15334 

60- éves összesen 4383 

Összes lakos 25. 427 

 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet  

 

 

 

 

Főbb adatok 

2007. év 

 Fő A 19-60 év közti lakosság % -ában 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

408 2,66 % 

Ebből nő 218 1,42 % 

Ebből férfi 190 1,23 % 

A pályakezdő 

munkanélküliek 

száma 

14 0,09 % 

Munkanélküli járadék 171 1,11 % 

Rendszeres szociális 

segély 

50 0,32 % 
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Regisztrált munkanélküliek életkor szerinti 

megoszlása

0% 7%

30%

25%

8%

17%

12%

0%
1%

17 év alatt

17-20 éves

21-25 éves
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46-50 éves

51-55 éves
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Regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása

2%

22%

23%

3%11%

4%

19%

11%
5% 8 általánosnál kevesebb

8 általános

Szakmunkásképző
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IV. 

 

 

Szentendre Város szociális ellátást érintő főbb sajátosságai 

 

 

 

 

A Szt. a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam 

által biztosított szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 

valamint azok érvényesítésének garanciáit. 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint 

a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a 

helyi önkormányzatoknak a feladata. 

 

A szociális ellátás megvalósulhat a pénzbeli ellátásokon, a természetben nyújtott 

ellátásokon, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül.  

Az Önkormányzat a fent leírt szolgáltatásokon kívül a városban működő fogyatékkal élő 

embereket támogató civil szervezetek és a nyugdíjas klubok működését is segíti. 

 

 

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások: 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátás a Szt.-ben, a Gyvt.-ben, 

valamint az ezen törvényekben rögzített keretszabályok alapján alkotott, a pénzbeli és 

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 51/2006. (XII. 15.) 

Önk. sz. rendeletében meghatározott feltételek szerint állapítható meg a rászorult személyek 

számára. A lakbértámogatás szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször 

módosított 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet tartalmazza. 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:  

 Időskorúak járadéka 

 Rendszeres szociális segély 

- egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 

- tartós munkanélküliek (aktív korúak) rendszeres szociális segélye 

 Lakhatás feltételeinek biztosítása érdekében nyújtható támogatások 

- lakásfenntartási támogatás (a Szt.-ben meghatározott összeget az 

Önkormányzat ugyanakkora összeggel kiegészíti) 

- helyi lakásfenntartási támogatás 

- fűtési támogatás 

- lakbértámogatás 

 Ápolási díj 

 Átmeneti segély 

- eseti átmeneti segély 

- rendszeres átmeneti segély  

 Temetési segély 

 Mozgáskorlátozottak támogatása 

- közlekedési támogatás 

- szerzési támogatás 



 13 

 

Természetbeni formában nyújtott ellátások: 

 Köztemetés 

 Közgyógyellátás 

 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása 

 

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 Rendszeres nevelési támogatás 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 Beiskolázási segély 

 Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása 

 
Egyéb önkormányzati szociális ellátások:  

 Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás 

 Karácsony alkalmából történő támogatás 

 

 

A város által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásban részesülők száma 

2007 évben: 

Ellátási forma Ellátásban részesülők száma 2007. évben 

Időskorúak járadéka 9 

Rendszeres szociális segély 
68 

Egészségkárosodott: 7 Aktív korú: 61 

Lakásfenntartási támogatás 115 

Helyi lakásfenntartási támogatás 103 

Fűtési támogatás 22 

Lakbértámogatás 6 

Ápolási díj 79 

Eseti átmeneti segély 15 

Rendszeres átmeneti segély 76 

Temetési segély 58 

Mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatása 

72 

Mozgáskorlátozottak szerzési támogatása 9 

Köztemetés 8 

Közgyógyellátás 619 

Egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság 

83 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 414 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 5 

Rendszeres nevelési támogatás 201 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 

Beiskolázási segély 116 

Gyermekintézmények térítési díjának 

átvállalása 

166 

Bursa Hungarica Ösztöndíj 12 
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

 

A szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása az állam, 

valamint a helyi önkormányzatok kötelező feladata. A személyes gondoskodás magába 

foglalja az alap-, valamint a szakosított ellátási formákat. 

 
Szentendre szociális intézményrendszere 

 

Az ellátás típusa Az ellátás módja Az ellátás módja 

bölcsődei ellátás Városi Bölcsőde Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 

gyermekjóléti 

szolgáltatás 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat  

Kistérség által fenntartott intézmény útján 

étkeztetés Gondozási Központ Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 

házi segítségnyújtás Gondozási Központ Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 

családsegítés Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Kistérség által fenntartott intézmény útján 

idősek nappali 

ellátása 

Gondozási Központ Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Megmentő Kht. Kistérség által kötött ellátási szerződés útján 

fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

Irmák Kht. Önkormányzat által kötött ellátási szerződés útján 

támogató szolgáltatás Irmák Kht. Kistérség által kötött ellátási szerződés útján 

éjjeli menedékhely  Gondozási Központ Önkormányzat által fenntartott intézmény útján 

 

Az elkövetkezendő időszakban az egyik legfontosabb feladat a tizennyolcadik életévüket 

betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek nappali ellátásának (Szt. 65./F. § (1) bekezdés b) pont) megszervezése. A 

feladat a Gondozási Központ felújítása esetén az intézményben megoldható. Ennek érdekében 

pályázat benyújtására került sor a működési engedélyhez szükséges akadálymentesítési és 

felújítási munkák elvégzése céljából.  

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása a Szt. módosítása nyomán 2009. január 01. 

napjától állami feladattá válik, ezért ennek bevezetése nem szükséges. Az esetleges 

rászorultak hátrányt eddig sem szenvedtek, hiszen városunkban pszichiátriai szakellátás 

működik (a Mentálhigiénés Központban). 

A gyermekek átmeneti otthona kötelezően ellátandó feladat. A Szociális és Egészségügyi 

Bizottság a korábbi években vizsgálta a kérdést. A Gyermekjóléti Szolgálat állásfoglalása 

szerint az ellátást nem vagy nagyon ritkán vennék igénybe. Egy ilyen otthon létrehozása 

rendkívül magas költségekkel járna és a működtetés is több tízmillió Ft összegbe kerülne. 

Vizsgáltuk ellátási szerződés megkötésének lehetőségét, de sajnos a budapesti otthonok 

telítettek, nem lehetett férőhelyet találni. Az elkövetkezendő időszak egyik feladata, hogy 

szabad férőhelyekkel rendelkező otthont találjunk és férőhelyeket kössünk le. 

 

A koncepció mellékletei tartalmazzák a Szentendre Városában szociális feladatot 
ellátó 3 fő intézmény, a Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
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Szolgálat, valamint a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde által ellátott feladatokat, az 
intézmények működését. 
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1. sz. melléklet 

 

Gondozási Központ bemutatása 

 

 

 

Gondozási Központ Szentendre 

I. Bevezetés 

A szociális munka alapja minden ember értékének és méltóságának elismerése társadalmi 

helyzetre, korra és nemre tekintet nélkül. 

A szociális munkatársak feladata, hogy egyéneknek, családoknak segítséget nyújtsanak 

nélkülözésük enyhítésében, ill. annak megakadályozásában megfelelő szolgáltatások 

biztosítása révén. Segítsék a rábízottakat a számukra nyitva álló lehetőségek közötti 

választásban, segítséget nyújtsanak abban, hogy megkapják mindazon szolgáltatásokat és 

jogokat, amelyek megilletik őket, és keressék az érdekelt számára legkevésbé hátrányos 

megoldást. 

Minden munkatárs egyénenként felelős az általa nyújtott szolgáltatás színvonaláért. Kötelező 

a humanizmus, a segítőkészség, az udvariasság, a kultúrált magatartás, az ember tisztelete, 

önérzetének, szuverenitásának erősítése. 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gondozási Központ Szentendre 

néven az eredeti alapító okiratot 139/1996. (X. 15.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá, a már 

működő intézmény okirat preambulumát módosította a 40/2003. (III. 11.) Kt. sz. 

határozatával, mely hatályos 2003. március 11.-től lett. 

2005. január 1.-vel az intézmény két egészségügyi alapellátást biztosító szervezeti egységgel 

bővült. A Védőnői Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat átkerült a Gondozási 

Központhoz.  

A Gondozási Központ Szentendre (továbbiakban: intézmény) az 1993. évi III. tv. (Szociális 

törvény) szerinti besorolás alapján Gondozási Központ. Feladatait székhellyel és 

telephelyekkel működő egységeivel szociális intézményként látja el. 

Szakmai munkáját az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, ill. a 

végrehajtási rendeletekben, továbbá az önkormányzat rendeleteiben szabályozott előírások 

szerint végzi. 

A Gondozási Központ Szentendre ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek 

klubja feladatait, 2000. március 14.-től éjjeli menedékhelyet is működtet, valamint fent 

nevezett időponttól az anya-csecsemővédelemi és iskola-egészségügyi feladatokat is ellátja. 

Az integrált intézmény feladata az ellátási területén jelentkező gondozási igények felmérése, a 

gondozás megszervezése, a speciális alapellátási feladatok megszervezésében való 

segédkezés. A Gondozási Központ helye úgy lett kiválasztva, hogy az ellátási területén élő 

lakosság könnyen megközelíthesse. Az éjjeli menedékhely a hajléktalanok számára a város 

szélén, azonban jól megközelíthető helyen lett kialakítva. 

A Gondozási Központ a fentieken túl: 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket 

,javaslatot tesz egyes új gondozási módszerek alkalmazására, a meglévő szociális ellátások 
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fejlesztésére, kezdeményezi a települési önkormányzatnál az új ellátások bevezetését, a 

működő ellátások szükség szerinti átalakítását, együttműködik a különböző szakma 

képviselőivel, a háziorvosi szolgálattal, a szervezeti egységbe tartozó területi és 

iskolavédőnővel, iskolaorvossal, otthonápoló szolgálattal, továbbá más személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, egészségügyi intézménnyel, igény esetén 

tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást igénybe vevők 

részére, segíti a támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését, segítséget nyújt az 

ellátást igénybe vevőnek hivatalos ügyei intézéséhez, kidolgozza a képzési- továbbképzési 

rendszerét szervezetére vonatkozóan. A gondozási központ szakmai tevékenységét a 

Gondozási Központ intézményvezetője irányítja. 

 

Az intézmény neve:                           Gondozási Központ Szentendre 

 

Az intézmény székhelye, címe:           2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

 

Tel/ Fax:                                            06/26-311-964,  

                                                           06/26-301-397 

 

Székhelyen végzett tevékenységek:   - alapellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás) 

                                                        -  szakellátás (Idősek Klubja) 

 

Az intézmény telephelyei: 

                                                     „Érted” Városi Hajléktalanok Menedékhelye 

                                                       2000 Szentendre, Szabadkai út 11. 

Tel:                                                06/20-326-7063 

 

Ezen a telephelyen végzett tevékenység:  

                                        -átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás (Éjjeli Menedékhely) 

 

További telephelyek: 

Védőnői Szolgálat 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 32. 

Tel: 06/26-311-943 

 

/ valamint az ÁNTSZ működési engedélyében szereplő, a területekhez tartozó óvodák, ill. 

bölcsőde / 

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u.6.  Tel: 26/311-238 

 

Ferences Gimnázium 

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 3. 

Tel: 26/415-712 

 

Móricz Zsigmond Gimnázium 

2000 Szentendre, Kálvária u.16. 

Tel: 26/310-418 
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Petzelt József Szakképző Középiskola 

2000 Szentendre, Római sánc köz 1. 

Tel: 26/311-254 

 

Református Általános Iskola és Gimnázium 

2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 1. 

Tel: 26/302-595 

 

Barcsay Jenő Általános Iskola 

2000 Szentendre, Kálvária u.18. 

Tel: 26/310-934 

 

Templomdombi általános Iskola 

2000 Szentendre, Alkotmány u.12. 

Tel: 26/300-556 

 

AGY „Két tanítási nyelvű” Általános Iskola 

2000 Szentendre, Jókai u. 3 

Tel: 26/311-387 

 

Szent András Általános Iskola 

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u.4. 

Tel: 26/310-529 

 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola 

2000 Szentendre, Kovács László u.3. 

Tel: 26/310-060 

 

Izbégi Általános Iskola 

2000 Szentendre, Mária u.4. 

Tel: 26/312-071 

 

II. Az intézmény jogállása 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági 

feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) 

látja el. 

Az intézmény alapítója: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete. Az intézmény 

felügyeleti szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Működése felett a 

szakmai kontrollt az önkormányzat Közigazgatási és Népjóléti Irodájának vezetője biztosítja. 

Az intézmény működési területe: Szentendre város közigazgatási területe 

Az intézmény működésének célja: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást 

nyújtó ellátás biztosítása. 

Az intézmény tevékenységi köre, szakfeladati szám 

Az alapellátás keretén belül: 

                           Étkeztetés 85325-5 

                           Házi segítségnyújtás: 85323-3             
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Szakosított ellátás keretében- nappali ellátás: 

                           Idősek Klubja: 85326-6  

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 

                           Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye: 85318-0 

 

Speciális alapellátási feladatok: 

                          Védőnő Szolgálat: 85129-7 

                          Anya, gyermek és csecsemővédelem: 85191-2 

 

III. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 

 
Az intézmény működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak az alapító tulajdonát 

képezik. Az intézményt a rendeltetésszerű működés körében - használatba átadott 

vagyontárgyak vonatkozásában - ingyenes használati jog illeti meg. 

Az intézmény használatába átadott ingatlanvagyon (épület) az önkormányzati törzsvagyon 

részét képezi, korlátozottan forgalomképes, azt az intézményt nem jogosult elidegeníteni, 

illetőleg biztosítékul felhasználni. 

Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szükséges mértékben, 

tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi körén kívül eső 

hasznosításához az alapító hozzájárulása szükséges. 

Az intézmény vállalkozói tevékenysége: az intézmény vállalkozói tevékenységet kizárólag a 

fenntartó (Képviselőtestület) jóváhagyása alapján végezhet. 

 

IV. Szervezeti felépítés, humánerőforrás 

 
A Gondozási Központ Szentendre felépítését tekintve funkcionális szervezet. A vezető 

munkatársak önállósága nagy, részvételi lehetőségük a döntéshozatalban jelentős. Kiemelt 

szerepe van a kreativitásnak. A szociális területen dolgozók számára igen fontos, hogy 

tudásukat folyamatosan gyarapítsák, tájékozottak legyenek az aktuális szakirodalomban és 

gyakorlatban tudják alkalmazni a korszerű ismereteket, gondozási módszereket. 

Az öt szakterületekre tagolható, jelentős szakmai autonómiával rendelkező munkacsoportok 

tagjai részben állandó, részben alkalmi teamekben dolgoznak, ami lehetőséget ad az önálló 

munkára, a rugalmas és gyors projektek kidolgozására, megvalósítására. 

A társadalmi gondozók a segítségre szoruló egyén otthonában empátiával, segítő 

támogatással, tapasztalataik megosztásával és átadásával próbálnak segítséget nyújtani. 

Az intézményi munkát 1 fő orvos (vállalkozási szerződés), és 1 fő gépkocsivezető (nem 

intézményi státuszban, de az intézmény szolgálatában) segíti még. 

 

V. Az intézmény finanszírozása 

A működési feltételeket az éves költségvetés határozza meg, melyet Szentendre Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá. A költségvetési tervezet készítésében, mint 

a szervezet vezetője az intézményvezető részt vesz. A költségvetés tartalmazza: a normatív 

támogatást, az önkormányzati támogatást és a saját bevételeket. 

Az állami támogatás mértéke (normatív támogatás) függ az idősek Klubja taglétszámától, ill. 

az Éjjeli Menedékhely ellátottainak számától. 
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Az önkormányzati támogatást, hozzájárulást (az általános szociális normatívából) az éves 

költségvetésben a Képviselő-testület határozza meg és biztosítja. Ez tartalmazza a felújítási, 

karbantartási, ill. a dologi kiadások lehetőségeit. 

Az intézmény saját bevétele a gondozási és étkezési térítési díjakból tevődik össze. Saját 

bevételként jelenik meg a civil szférából érkező pénzbeli és természetbeni adomány is, mely 

minden esetben felhasználásra kerül a klubtagok racionális igényeinek kielégítésére. 

Az intézmény költségvetésből nem fedezhető kiadásainak, például prevenciós program, 

továbbképzések szervezése, finanszírozása és lebonyolítása érdekében lobby tevékenységet 

folytat az intézmény. 

Az intézmény minden dolgozója által elfogadott és deklarált cél, hogy a változó piaci 

helyzethez legjobban alkalmazkodó, magas szinten szolgáltató intézmény maradjunk. 

Jelszavunk: „ellátás nélkül egy gondozásra szoruló sem maradhat”. 

 

VI. Intézményünk által nyújtott tevékenységek 
Olyan mértékű segítségnyújtás, amely lehetővé teszi az ellátottak számára az önálló életvitel 

fenntartását. A hiányzó családi gondoskodás pótlása a fizikai, mentális, pszichés, szociális és 

egészségügyi segítségnyújtás révén. 

Az egészség és az életminőség biztosítása, védelme. Az emberi méltóság megtartása 

(szenvedés-mentesebb élet és halál). A testi-lelki-szellemi és környezeti egyensúlyban 

tölthető évek számának növelése az egészségesebb, boldogabb és hosszabb életű idősödő 

nemzedék érdekében. 

Az intézmény fel kívánja vállalni a különböző szakmai és nem szakmai csoportok, 

közösségek (szociális-és egészségügyi szakemberek, civilek és laikusok, egyházak, stb.) 

munkájának összehangolását olyan szolgáltatások üzemeltetésével, melyek figyelembe veszik 

a fizikai-, pszichikai-, szellemi- és színtereken megnyilvánuló állapotokat. 

Az egészségnevelés módszerek alkalmazásával hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az szociális 

szolgáltatásokra rászoruló (idős) lakosság kompetenssé váljon saját egészségi állapotának 

alakításában. 

Olyan környezet kialakítása, mely támogatja az emberek saját egészség felfogását, és engedi, 

hogy az emberek saját maguk befolyásolhassák egészségüket. 

 

VII. Az intézmény helye a helyi szociális –egészségügyi ellátó rendszerben 
Intézményünk a lakosságot érintő szociális –és egészségügyi jellegű kérdések együttes, 

komplex kezelésében monopolhelyzetben van. Alaptevékenysége mellett folyamatosan 

figyelemmel kíséri a lakosság szélesebb körét érintő szociális- és egészségügyi problémákat, s 

azok kezelésére igyekszik megoldást találni. 

A Gondozási Központ a fent említettek figyelembe vételével vezette be a gero-rehabilitációs 

szolgáltatást, mely az idős (beteg) emberek fizikai- és pszicho-emocionális 

teljesítőképességének helyreállítására irányuló eljárásokat alkalmazza az életkori szempontok 

figyelembe vételével. 

Az intézményünk tevékenysége bár sokrétű, azonban középpontjainak meghatározása nem 

jelent nehéz feladatot. Minden szervezeti egységünk tevékenységének középpontjában a 

rászoruló, segítségre szoruló ill. segítséget kérő ember áll. 

 

VIII. Az intézményünk által nyújtott szolgáltatások 
Intézményünk szervezeti egységei folyamatosan tanulmányozza a helyi lehetőségeket, 

felmérjük a szolgáltatást (szociális rászorultság alapján) igénylőket, ellátási szükségleteiket 

majd ezek figyelembe vételével dolgozzuk ki  stratégiánkat. 
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Intézményünkben a gondozottak a gero-rehabilitáció segítségével komplex ellátást 

(egészségügyi- és szociális) vehetnek igénybe. Ezáltal a prevenció három szintje magától 

értetődő fontosságot nyer. 

A primer prevenció során a szűrés, a gondozás és az egészségnevelés módszerein van a 

hangsúly. Az esélyek és kockázatok egyensúlyán alapuló minőségi hosszú élet a cél. 

A secunder prevenciós tevékenység a károsodás okozta funkcionalitás javítására, az idősek, 

gondozottak mobilizációjára, az önellátási készségek elősegítésére, az izoláció-, a 

kiszolgáltatottság- ,a függőség megakadályozására alkalmaz módszereket. 

A tercier prevenciós feladat már átfedésben van a rehabilitációs munkával. A gyógyító 

tevékenység kiegészül a társszakmák belépésével. 

A rehabilitációs célkitűzések: reaktivitás fejlesztése, környezeti readaptáció és reszocializáció 

(szociális energiák erősítése és felhasználása). Holisztikus szemléleten alapszik. Személyre 

szabott, problémaorientált és korosztályi sajátosságokat tiszteletben tartó elvek 

érvényesülnek. 

A komplex tevékenység interdiszciplináris team-munka keretében folyamatosan valósul meg 

(orvos, gondozónők,pszichológus, szociális munkás, gyógytornász, gyógymasszőr,  pap, stb.)  

A gero-rehabilitáció során a team együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a területileg 

illetékes kórházakkal, az ideggondozóval, és egyéb társszakmákkal. 

 

Intézményünk által nyújtott szolgáltatások biztosításánál alapvetően fontos követelmények: 

- az idős (beteg) egyén méltóságát maximálisan tiszteletben tartjuk, 

- megbízhatóság, gyors és rugalmas alkalmazkodás, 

- rövid várakozási idő, 

- a bizalom elnyerése, családias légkör biztosítása, 

- szakmailag felkészült team-munkára alkalmas megfelelő hozzáállású szakemberek, 

- munkánk folyamatos értékelése, szükséges változtatások megtétele, 

- az állami-önkormányzati finanszírozási rendszer változásainak prognosztizálása, ahhoz való 

gyors alkalmazkodás, 

- a belső és a külső környezet harmónikus kialakítása, 

- a technikai feltételek folyamatos fejlesztési lehetőségeink kihasználása, 

- a feladatokhoz legjobban alkalmazkodó intézményi struktúra megteremtése, 

- a dolgozók intézményi és a szakma iránti elkötelezettségének fenntartása, 

- az intézmény fejlődésében a munkatársak aktív részvétele. 

 

IX. A Gondozási Központ szociális segítő munkája 
Az alapellátás, a szakellátás, az átmeneti és az egészségügyi ellátási forma jól 

körülhatárolható, önálló egységeket képeznek, mégsem húzható éles határ közöttük. A 

klasszikus segítő folyamat mindegyik irányban ugyanaz. A gondozás komplex tevékenység, 

mely több szakember munkáját feltételezi. A Gondozási Központ folyamatosan alakítja ki, ill. 

tartja fenn kapcsolatait és hangolja  össze munkáját a háziorvosi szolgálattal, az ápolást végző 

Florance Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel, IRMÁK Kht-vel, a civil szervezetekkel, 

Vöröskereszttel, a kistérség Idősek Otthonaival, az önkormányzattal és egyéb szervezetekkel 

a „gondozási-ápolási terv” kialakítására, melybe a gondozottakat, hozzátartozókat is bevonja. 

A szociálisan rászorultak részére adott segítségnyújtás a Maslow által felvázolt emberi 

szükséglet-rendszer kielégítésére irányul. 
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Ö n m e g v a l ó s í t á s  s z ü k s é g l e t e  

M e g b e c s ü l é s  s z ü k s é g l e t e  

T á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e  

B i z t o n s á g  s z ü k s é g l e t e  

F i z i o l ó g i a i  s z ü k s é g l e t e  

 

 

 

A segítségnyújtás folyamatos, akkor ér véget, amikor az egyén távozik a rendszerből. 

 

 

X. Az ellátottak jellemzői 
 

Alapellátás 

Az étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban részesült gondozottak többsége idős, magányos, 

beteg emberek, többnyire alacsony jövedelmű kisnyugdíjasok, akiknek naponta kell 

szembenézniük súlyos megélhetési gondjaikkal. Gyakran választani kényszerülnek az 

élelmiszer-gyógyszer, vagy a fűtés-ruházat között. 

A házi segítségnyújtás során többnyire fizikális-, mentális és pszichés gondozást igényelnek. 

A gondozás alapját az egyéni gondozási terv képezi, mely (ideális esetben) a hozzátartozók 

bevonásával készül. 

Az alapellátásként működő Védőnői Szolgálat tevékenységét elsősorban az anya,- és 

csecsemővédelem területén fejti ki, ez a feladatkör kibővült és munkakörükbe került a 

családok egészségvédelme, egészség- kultúrájának emelése, az egészséges életmódra történő 

oktatás –nevelés. A munkájuk középpontjában a prevenció, ezen belül is döntően  a primer 

prevenció áll. Ez a tevékenység nem pusztán az egészségügyi jellegű problémák és feladatok 

megoldásában, szélesebb területen mozog, így mindig kapcsolódik hozzá szociális jellegű 

tevékenység is. 

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.)NM 

rendelet alapján az oktatási nevelési intézménybe járó gyermekek gondozását látja el. 

 

Szakellátás 

Az Idősek Klubjában a klubtagok életkoruk-, szociális- és egészségi állapotuk tekintetében 

azonos jellemzőkkel bírnak, mint az alapellátás gondozottai, azzal a lényeges különbséggel, 

hogy ők önmaguk ellátására képesek, és elsősorban a társas kapcsolatok megőrzése érdekében 

veszik igénybe az Idősek Klubja nyújtotta lehetőségeket. 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye a hajléktalan férfiak számára nyújt éjszakai ellátást. 

Életkoruk-, szociális- és egészségi mutatóik vonatkozásában igen heterogén képet mutatnak. 

A gondozottak társadalomba való visszailleszkedése szinte teljesen kilátástalan. Egy részük 

rendszeresen vállal alkalmi fizikai munkát, azonban a tél beálltával a munkalehetőségek 

többnyire megszűnnek, a „feketén végzett munka „keresetéből nem lehet új életet kezdeni. 

Néhányan akik nem olyan régen kerültek a hajléktalanság állapotába, sorsuk reményteljesebb, 

ha még nem áldozatai a szenvedélybetegségnek, van út a társadalmi reintegrációra, melyhez 

maguk is tesznek lépéseket. 

 

XI. A gondozás elemei 
 

1. Alapellátás 
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o Étkeztetés, házi segítségnyújtás 

Fizikai, egészségügyi ellátás, pszichés gondozás, érdekvédelmi feladatok és egyéb 

szakmai követelmények keretében: 

- Alapvető gondozási feladatok (testi-, személyi higiéné biztosítása, ágyazás, öltöztetés, 

gyógyszer kiváltása, adagolása, gyógyászati segédeszköz használatának begyakoroltatása, 

étkeztetés megszervezése, biztosítása stb. ) ellátása. 

- Segítségnyújtás a gondozott közvetlen környezetének tisztántartásában. 

- Közreműködés a gondozott háztartásának vitelében (meleg étel biztosítása, bevásárlás, stb.) 

- A gondozónő szakképesítésének megfelelő egészségügyi ellátást nyújt a gondozott 

háziorvosának írásos megbízása alapján, mely folyamatos kapcsolattartást igényel a 

háziorvosokkal, asszisztensekkel, kórházi szociális nővérrel, szakápolást végző és egyéb 

(civil) szervezetekkel. 

- Testi-lelki funkciók megfigyelése, krízishelyzetek felismerése, segítő beszélgetés, 

kapcsolatok ápolása, szükségletek feltárása és továbbítása, érdeklődési kör szerinti időtöltés 

szervezése stb. 

- A gondozott érdekvédelme. 

- Együttműködés az egészségügyi-szociális intézményekkel. 

- A gondozott hivatalos ügyeinek intézése (pl. számlabefizetés). 

- Dokumentáció vezetése a gondozott állapotáról, a napi tevékenységről. 

 

o A Védőnői és Iskola-egészségügyi Szolgálat 

A védőnő és az iskolaorvos az egészségügyben a gyógyító –megelőző ellátás alapvető, 

legfontosabb módszerét a gondozást végzi. Az utóbbi évtizedben megváltozott az 

egészségügy szemlélete. A gyógyító tevékenységgel egyenrangú feladattá vált a megelőző, 

egészségvédő tevékenység. Megvalósításuk szociális készséget, kommunikációs képességet, 

feszültségcsökkentő technikák alkalmazását és egészségnevelő módszerek alkalmazását 

igényli. 

 

1. A primer prevenció: az egészség megőrzése, fejlesztése, 

2. Szekunder prevenció: a betegségek korai felismerése, 

3. Tercier prevenció: a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának 

csökkentésére, valamint javítására irányul.  

 

A prevenció három szintjének koncepciója lehetővé teszi a megelőző ellátás védőnői és orvosi 

feladatainak meghatározását, megosztását. Minden szakterületnek van feladata az 

egészségfejlesztésben és a betegségek megelőzésében. Ezáltal az orvosi és a védőnői munka 

egymást kiegészíti. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik, az egészséget támogató 

rendszerek fejlesztésére irányul. Cselekvően hat és a helyi közösségekre, az egyének hatékony 

aktivizálására törekszik. A munka eredményességéhez elengedhetetlen, hogy a védőnő és az 

orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. 

 

2. Szakellátás 

o Idősek Klubja 

A klubtagok rendelkezésére áll a napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna), a személyi 

higiénét biztosító tisztálkodási lehetőség, mosatás. 

Fodrász, manikűr-pedikűr, masszőr a „piaci” árnál kedvezőbb feltételekkel. 
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Az izoláció megelőzésére szolgálnak a közösségi programok. Az aktivitás megőrzésére kínál 

lehetőséget a foglalkozás-foglalkoztatás, melyben az önálló kezdeményezés is helyet kap, a 

közösség és az egyén érdekeinek figyelembevételével. 

Heti egyszer a klubban orvosi rendelés van. 

Felvilágosító előadások, ellenőrző vizsgálatok, életvezetési tanácsadások formájában jelenik 

meg a gondozás és rehabilitáció, mint kibővített alapellátási forma. 

Hasonlóan a szakellátásnál leírtakhoz, a klub dolgozói is végeznek tanácsadást, ügyintézést. 

A háromtagú klubbizottság (élén a közösség által választott elnökkel) az idősek érdekeit 

képviseli, probléma esetén az intézmény dolgozóival szemben. 

A klubtagok szociális állapotáról dokumentáció készül, mely folyamatosan rögzíti a személy 

életében bekövetkezett változásokat. 

 

3. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

o Éjjeli Menedékhely 

 

A menedékhely a hajléktalan ellátás legalacsonyabb foka, éjszakai szálláshelyet nyújt, fürdési, 

mosási lehetőséget, „vacsorát” biztosít (zsíros kenyér, tea) az arra rászorulóknak, egyenlőre 

karitász támogatásával. 

Fizikai-, egészségügyi ellátás, pszichés gondozás, érdekvédelmi feladatok és egyéb 

szakmai követelmények tekintetében: 

A szállón dolgozók alapvető gondozási feladatai: a testi-, személyi higiéné biztosítása. 

A szociális munkás ill. szociális segítő a szakképesítésének megfelelő egészségügyi ellátást 

nyújt az intézmény orvosának ill. kezelőorvos megbízása alapján.  

Szükség esetén felveszi a kapcsolatot kórházakkal, egészségügyi intézményekkel, azok 

szakszemélyzetével. 

Testi-lelki funkciók megfigyelése, krízishelyzetek felismerése, segítő beszélgetés, 

kapcsolatok ápolásának mobilizációja, szükségletek feltárása, pályaorientációs elképzelések 

kutatása, a munka világába való pszichés készségek erősítése. 

Ügyintézés. Érdekérvényesítés, ezekről dokumentációt vezetünk. 

Együttműködés az egészségügyi- és szociális intézményekkel, munkaügyi központokkal stb. 

 

XII. A szolgáltatások igénybevétele 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás igénylése 

kérelemre történik. 

Az intézmény felkereshető személyesen, a rászorulók segítséget kérhetnek közvetlenül is, de 

bejelentést tehetnek társadalmi szervek és az állampolgárok is. 

Bármely szociális – és egészségügyi intézmény a „szolgálathoz” irányíthatja ügyfeleit. 

Ha az ellátást igénylő korlátozottan cselekvő képes vagy cselekvőképtelen, ügyében törvényes 

képviselője jár el. Az ellátás iránti kérelmet az alap – és szakellátás esetében az intézmény 

vezetőjéhez kell beterjeszteni. 

A módosított szociális törvény szerint házi segítségnyújtás 2008. január 1-jétől az ellátást 

igénylő részére csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A 

módosított sztociális törvény új szabályokat tartalmaz a jövedelemvizsgálatra vonatkozóan is 

(Szt. 119/C.§.). A jegyző házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés  esetében az ellátást 
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igénylő családjában vizsgálja az egy főre jutó jövedelmet. A jegyző a jövedelmi és vagyoni 

helyzetről igazolást állít ki.  

Az éjjeli menedékhelyen a szálláshelyek feltöltése érkezési sorrendben történik, az ellátással 

kapcsolatos feladatokat – átruházott hatáskörben – a szállásvezető irányítja. 

 

Térítési díjak 

Az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, a jövedelmi viszonyok függvényében és az igényelt 

ellátásoktól függően, személyi térítési díjat kell fizetni. 

A személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) 115.§ (5) bekezdés alapján 

évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve a törvényben 

meghatározott eseteket. Az éjjeli menedékhelyen a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

Ugyancsak térítésmentes a területi, valamint az iskolavédőnők és az iskolaorvosok 

tevékenysége. 

 

 

1. Étkeztetés 

Az étkeztetés biztosítását a Gondozási központ melegítő konyháján (Hold utcai főzőkonyha) 

és a Püspökmajori Bölcsőde főzőkonyháján keresztül biztosítjuk. Az étel helyben 

fogyasztására csak a Gondozási Központban nyílik lehetőség. 

Az étel elvitele a Gondozási Központból és a Püspökmajori Bölcsödéből is történhet. Az étel 

házhoz szállításáról az intézmény gondoskodik (gépkocsivezető). 

Részben e területre integrált a 6 fő társadalmi gondozó is, munkájukért felelős a vezető 

gondozó és a pénzkezelő-adminisztrátor. 

A társadalmi gondozók nagyrészt az ebéd házhoz szállításában, mosogatásban, társas 

kapcsolatok fenntartásában (izoláció csökkentése) nyújtanak segítséget. 

A társadalmi gondozók tiszteletdíjas munkatársak, bevonásuk a gondozási munkába 

munkaviszonyt nem keletkeztet. 

Étkeztetés keretében lehetőséget kell biztosítani az étkezés igénybevétele a településen élő 

fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek 

részére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 

A lakosság szükségleteinek megfelelően a lakóhelyéhez legközelebb eső konyhán keresztül 

szervezzük meg az étkezés biztosítását, hétfőtől péntekig.  

Az Idősek Klubjában napi háromszori étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna). 

A téli időszakban a hajléktalan személyek – a nappali melegedő hiányában – 2-3 órát töltenek 

el az Idősek Klubjában. „Ellátásuk” szociális munkát igényel, azonban szakember hiányában 

a klub gondozója, ill. a foglalkoztató – mentálhigiénikus tölti be (szabadideje szerint) a 

feladatot. 

 

Az étkezés igénybevételének feltételei 

 

Az étkezés iránti igényt a kérelmező vagy hozzátartozója a Gondozási Központ dolgozóinak 

jelzi telefonon vagy személyesen. A bejelentett igényeket (név, cím, telefonszám, intézkedés, 

stb.) egy sorszámozott füzetben kell rögzíteni. Ezt követően legkésőbb 48 órán belül a vezető 

gondozó (a Gondozási Központ vezetővel, klubvezetővel vagy az adminisztrátorral) a 

kérelmezőt felkeresi a lakásán, kitölti a szükséges adatlapokat, és egyben tájékoztatja az 

igénylőt, hogy a havi rendszeres jövedelme, valamint az önkormányzati rendelet alapján, 

mennyi lesz az étkezés térítési díja. 

A Gondozási Központ vezetője a szolgáltatás nyújtásáról, a megállapított térítési díjról, a 

lemondás szabályairól értesítést küld a kliensnek. 
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Az ellátásra jogosultnak legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban kell 

lemondani az étkezés igénybevételét. Ennek elmulasztása esetén a térítési díj megfizetésének 

kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. 

Az étkezési díjat tárgyhónapban kell kifizetni, az elfogyasztott adagszám és a megállapított 

napi térítési díj szorzataként, amelyről számlát ad ki az intézmény. 

 

2. Házi segítségnyújtás 

 

Házi segítségnyújtás keretében azokat a személyeket kell az otthonukban gondozni, akik 

önmaguk ellátására képesek és róluk nem gondoskodnak. Az időseken, tartós betegeken kívül 

gondoskodni kell azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 

ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, továbbá azokról 

az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igényli, illetve 

bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. 

A szociális gondozó feladata ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 

vevő fizikai, mentális, és pszichoszociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, 

élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek 

fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A szociális gondozó tevékenysége kiterjed a gondozott személyére és annak közvetlen 

környezetére, valamint ügyeinek intézésére. Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az, aki 

veszélyeztető állapotú elmebeteg vagy fertőző beteg.  

Az ellátottak száma az igénytől függően változó. A házi segítségnyújtásban évek óta 

megfigyelhető tendencia, mely szerint a szolgáltatás jellege a szociális tartalomból 

(bevásárlás, orvoshoz kísérés, segítő beszélgetés) az ápolási (szakápolási) igény növekedése 

felé tolódik el. 

 

A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei 

 

A házi segítségnyújtás igénybevételét a kérelmezőn kívül a háziorvos, körzeti nővér, 

szomszéd, stb., jelzi telefonon vagy személyesen a Gondozási Központ dolgozóinak. A 

bejelentett igényeket (név, cím, intézkedés, stb.) egy sorszámozott füzetben kell rögzíteni. A 

jelzést követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vezető gondozó és a 

Gondozási Központ vezető – lehetőség szerint a leendő szociális gondozóval – felkeresi a 

kérelmezőt lakásán. Segít kitölteni a kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot és egyben 

tájékoztatja a rászorulót, hogy a rendszeres havi jövedelme, valamint az önkormányzati 

rendelet alapján mennyi a házi segítségnyújtás óradíja. Ezt követően megállapodnak a 

klienssel a konkrét gondozási tevékenységre vonatkozóan, melyet a környezettanulmányban 

is rögzítenek. A Gondozási Központ vezetője a gondozásba vételről és az óradíjról értesítést 

küld a kliensnek. A térítési díjat utólag – a tárgyhónapot követő hónapban – kell fizetni a 

lakáson eltöltött idő és az óradíj szorzata alapján, amelyről számlát ad az intézmény. 

 

3. Idősek Klubja igénybevételének feltételei 

 

Az idősek nappali ellátását (Idősek Klubja) a Gondozási Központon keresztül biztosítjuk. Az 

Idősek Klubja biztosítja a szociális és mentális támogatásra szoruló- otthonukban  

élő,önmaguk ellátására részben képes – magányos időskorúak napközbeni gondozását, 

lehetőséget a közösségi együttlétre, társas kapcsolatokra, pihenésre (egészségmegőrző, 

kulturális –és ünnepi programok, a szabadidő helyes felhasználására.). 
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Az Idősek Klubjába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki egészségi állapota 

miatt szociális és mentális támogatást igényel. 

A klubnak rendelkeznie kell a közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, mosásra, 

vasalásra, étkezésre alkalmas helyiséggel. A nyitva tartását a helyi igényeknek megfelelően 

kell meghatározni, de napi 6 óránál kevesebb nem lehet. 

Az Idősek Klubja feladata, hogy biztosítsa : 

- étkeztetést igény szerint, 

- szabadidős programokat, 

- egészségügyi alapellátást és a szakellátáshoz 

való hozzájutást segítse, 

- segítse a hivatalos ügyek intézését, 

- munkavégzés lehetőségét megszervezze, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadást, az 

életvezetést segítse, 

- speciális önszerveződő csoportokat támogassa, 

működését segítse. 

 

Az Idősek Klubja zavartalan működéséért, a klubtagok egészségügyi-, fizikai ellátásáért-, a 

pszichés gondozásért-, a foglalkozás-foglalkoztatásért a klub vezetője, illetve a 

mentálhigiénés munkatárs a felelős. 

A klub feladatát havi és éves munka – és programterv alapján végzi, mely messzemenően 

igazodik a klubtagok igényeihez, és figyelembe veszi egészségi állapotukat, fizikai 

erőnlétüket. A szellemi karbantartás és a lelki támogatás kiemelt feladatként való kezelése a 

prevenció szolgálatában áll. 

A klubtagság összetétele igen heterogén. Az aktív, szellemileg friss tagok mellett leépült, 

befelé fordult, determinálódott idősek is jelen vannak. 

A heterogenitás az idősek műveltségi szintjében, kulturáltsági fokában, szociabilitásában, 

önkifejező- készségében is jelentősen megnyilvánul. 

A vegyes csoportösszetétel miatt a foglalkozás éves, havi és heti megtervezésénél a 

sokrétűség, a változatosság az irányadó. 

A foglalkozás kiemelt jelentőségét az –az általánosan elfogadott tény adja, hogy az időskori 

negatív személyiségváltozások nem elsősorban az életkor következtében alakulnak ki, hanem 

az egészségi, illetve a szociális állapot megromlása miatt. Az idős ember életében 

tapasztalható tevékenység – leépülés tétlenséget, céltalanságot, érdektelenséget szül, súlyos 

esetben teljes izolációt, depressziót is okozhat. 

 

A szakszerű, és teljes személyiségre ösztönzőleg ható foglalkozás az alábbi pozitív hatásokat 

eredményezi: 

- az aktivitás kiélése, 

- a testi- szellemi frissesség megtartása vagy 

visszaszerzése, 

- tanultabb, műveltebb gondolkodásmód 

kialakulása, 

- jó hangulat, derűs kedély, 

- a mindennapok értelme és változatossága, 

- valaminek a létrehozása, az alkotás öröme, 

- az események helyes értékelése, 

- az élet teljes átélése. 

 

A foglalkozási formák, melyek a fenti célokat szolgálják: 
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- fizikai elfoglaltságok (torna, relaxáció, munka jellegű tevékenységek), 

- szellemi – kulturális elfoglaltságok (memória – és koncentráció gyakorlatok,  

- irodalmi – és zenei rendezvények, ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, ünnepek megélése 

stb.), 

- szórakoztató jellegű elfoglaltságok (fantázia – önismereti –és nyelvi játékok, kreatív 

foglalkozások, zenehallgatás, kártya, társasjátékok, kirándulás stb). 

 

A foglalkozás legfőképpen a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, az idősek 

személyiségének minden oldalú fejlesztésére irányul. 

 

A gondozottak részére az intézmény biztosítja: 

- a közösségi együttlétre, 

- a pihenésre, 

- a személyi tisztálkodásra, 

- az orvosi ellátásra, 

- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket. 

 

A klub igénybevételét a kérelmező, vagy a hozzátartozója telefonon, illetve személyesen jelzi 

a Gondozási Központ dolgozóinak. A jelzést követően a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 

48 órán belül a Gondozási Központ vezetője és a klubvezető a lakásán felkeresi a kérelmezőt. 

Segít kitölteni a kérelmet és a jövedelemnyilatkozatot és egyben tájékoztatja a rászorultat, 

hogy a havi rendszeres jövedelme, valamint az önkormányzati rendelet alapján, mennyi lesz 

az étkezés térítési díja. Amennyiben az illető nem kér étkezést, a klubtagságért nem kell 

térítést fizetni. 

A Gondozási Központ vezetője a szolgáltatás nyújtásáról, a lemondás szabályairól és a 

megállapított térítési díjról értesítést küld a kliensnek. Az ellátásra jogosultnak legalább két 

munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban kell lemondani az étkezés igénybevételét. 

 

Az Idősek Klubja egyéb szolgáltatásai 

Térítésmentesen vehető igénybe: 

             -  orvosi tanácsadás, 

             -  egészségvédő, életminőség fenntartása, megőrzésére irányuló 

             -  előadások, 

             -  lelki élet gyakorlása (bibliaóra, gyóntatás). 

 

Térítés ellenében, kedvezményes áron: 

             -  fodrászat, manikűr, pedikűr, 

             -  gyógymasszázs. 

 

 

4. Éjjeli Menedékhely – átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

 

A hajléktalan személyek ellátását (éjjeli menedékhely) az intézmény telephelyén biztosítjuk 

(Szabadkai út 11.). 

Nyitvatartási ideje megfelel a törvényben előírtnak. A hét napos munkarend szerint általában 

18.00-08.00 óráig tart nyitva. 

Az éjjeli menedékhely közvetlen irányításáért a szállásvezető, mint a szervezeti egység 

vezetője a felelős. 

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes 

hajléktalan személyek éjszakai pihenésére szolgál, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás 
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biztosítását teszi lehetővé. Az éjszakai menedékhely naponta legalább 14 órát tart nyitva, 

ingyenesen vehető igénybe. 

Az Éjjeli Menedékhely a fentieken túl a hajléktalan emberek részére biztosít tisztálkodási 

lehetőséget, mosást, ügyintézést, szociális munkát, értékmegőrzést. Szükség esetén 

gondozási-ápolási feladatokat is ellát: kötözés, gyógyszeradagolás, orvoshoz kísérés. 

Az Éjjeli Menedékhely, a nyitvatartási időn belül legalább napi 4 órában szociális munkás 

alkalmazásával szociális-mentális gondozást biztosít. Folyamatos működése az év során két 

részre osztható: az első időszak az( október-március tart ), amikor teltház van, a fagyhalál 

elöli megmenekülést jelenti. A másik  időszak a tavasz-nyár amikor a kihűlés veszélye nem 

fenyegeti hajléktalanokat, ilyenkor a szállón sokkal könnyebb a fegyelem megtartása, a 

fegyelemsértőket el lehet küldeni, illetve a nehezen beilleszkedők maguktól is elmennek. 

Marad idő az igazi, klasszikus értelemben vett szociális munkára, ha igényli a kliens. (Segítő 

beszélgetés, probléma feltárása, megoldására irányuló törekvés, azaz „szerződéskötés” stb.) 

Az első igénybevételkor a kliensek kötelező fertőtlenítésen esnek át, melyet a Városi Bőr és 

Nemibeteg-gondozó Intézet főorvosa rendelt el. Ez a helyi fertőtlenítés szükséges ahhoz, 

hogy a menedékhelyre ne hozzák be a különböző fertőzéseket, rühöt és tetveket. A 

fertőtlenítés alatt általános testi állapotról is tudomást szerez a gondozó. A szállóra való 

belépéshez szükséges az érvényes tüdőszűrő igazolás. 

A szállóra tilos az alkohol bevitele. Pár perces formális beszélgetés alatt észreveszik a bejövő 

pillanatnyi pszichés állapotát, esetleges ittasságát. A megérkezés után rendszerint a fürdés 

következik, majd a 10 órai lámpaoltásig vacsora, tévézés, beszélgetés. 

A menedékhely egy hálóhelyiségből áll, így elkerülhetetlenek a súrlódások. A bennlévők egy 

része egyfajta (általuk kialakított ) követelményszintet tart fenn, melyre igyekeznek a 

többieket is nevelni, például a rendszeres tisztálkodás, gyakori ágyneműcsere és mosatás. 

Azokat, akik rendszeresen későn és ittasan kívánják igénybe venni a szolgáltatást, kinézik, 

kiközösítik maguk közül. Ez a hozzáállás nagymértékben segíti a gondozó munkáját. 

Az éjjeli menedékhelyen a szociális segítő tevékenység szűk keretek között mozog. A 

bejövetel után, hacsak valami különleges esemény nem történt aznap kevesen igénylik a 

segítő beszélgetést. Heti egyszer a menedékhelyen orvosi rendelés van. 

Az éjjeli menedékhelyen az engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő. Időszakos férőhelyszám 

bővítést már a második éve kér az intézmény, melyre az engedélyeket meg is kaptuk. 

 

Az ellátottak köre 

18 éven felüli, szentendrei polgárok, hajléktalan férfiak. Életkoruk-, szociális-és egészségi 

mutatóik vonatkozásában igen heterogénképet tükröznek. Az Éjjeli Menedékhely 

igénybevételének feltételei a következők: rászorultság, kötelező fertőtlenítő zuhanyozás, 

érvényes tüdőszűrő igazolás, Házirend elfogadása. 

 

Az Éjjeli Menedékhely vizesblokkjának felújítására 2007. végén egy sikeres pályázat 

következtében került sor. A kliensek részére zárható szekrények kerültek beszerzésre, mely 

által a személyes dolgaik elzárásra kerültek. 

Fenti hiányosságokat a Közigazgatási Hivatal és a Módszertani Osztály évek óta hiányolta. 

 

XIII. Az intézmény férőhely kihasználtsága 
 

1. Étkeztetés 

Az intézményünk által biztosított szociális étkeztetés kapacitás kihasználtsága maximális. 

Egyre több a város távolabbi helyén igénylő étkeztetett, mely következtében délután az Idősek 
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Klubjában hazaszállításra várók is később kerülnek otthonukba. A sofőr munkaideje 

maximálisan kihasználásra kerül. 

 

2. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás területén vannak olyan gondozottaink, akihez naponta kétszer és két fő 

gondozónőt kell mozgosítanunk pl. lebénult idős, mivel az ágyból ki, ill. visszaemelést egy 

gondozónő nem végezheti. Munkaszervezetileg eddig megoldottuk, az igényeket ki tudtuk 

elégíteni. 

 

3. Idősek Klubja 

Az Idősek Klubja is maximális kihasználtságú. A férőhelyszám 30 főre engedélyezett, 

azonban az év utolsó felében 30 fő fölé emelkedett a létszámunk, illetve a hajléktalanok éjjeli 

menedékhelyéről néhány kliens az intézményünkben tartózkodik nyitvatartási időben. A 

megemelkedett klublétszámot a következő időkben szeretnénk megtartani és erre a 

normatívákat megigényelni. 

 

4. „Érted” Városi Hajléktalanok Menedékhelye 

Az éjjeli menedékhely férőhelyszáma 20 főre engedélyezett, mely az év során még a nyári (!) 

időszakban is kihasznált volt. A téli időszakra az időszakos férőhelyszám bővítésre (+6 

férőhely) igényeinket az elmúlt években benyújtottuk, ami engedélyezve lett és normatíva 

emelkedéssel jár. A következő években szintén szeretnénk élni az időszakos férőhelyszám 

bővítési lehetőséggel. 

 

5. Védőnői és Iskola-egészségügyi ellátás 

Jelenleg az elmúlt években létrehozott 3 fő iskolavédőnő és 1 fő iskolaorvosi státusszal - OEP 

által finanszírozott – az egészségügyi tevékenységünk jól ellátható, a finanszírozott 

pontszámok maximálisak. 

 

Kecskésné Sipos Andrea 

intézményvezető
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2. sz. melléklet 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Az intézmény neve:         Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Az intézmény székhelye: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat többcélú (szociális-gyermekvédelmi) integrált 

intézmény, amely két önálló szakmai egységből áll: 

A Családsegítő Szolgálat, amely az 1993. III. szociális törvény alapján látja el feladatait, 

Gyermekjóléti Szolgálat, amely az 1997. évi XXXI: törvényben meghatározottak alapján 

működik. 

 

Intézményünk – 2001. óta hat, 2005. január 1. óta – nyolc társult településen biztosítja a 

családsegítés és gyermekjóléti alapellátást.  

Ezek: Szentendre, Dunabogdány, Leányfalu, Szigetmonostor, Kisoroszi, Tahitótfalu, 

Pilisszentlászló, Pócsmegyer.  

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok többcélú Kistérségi Társulása által 2007. október 

01-től fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapelve, hogy a rászoruló 

egyének, családok saját környezetükben, lehetőség szerint saját otthonukban kapják meg a 

szükségletüknek megfelelő segítséget, gondozást. Ezért minkét alapellátás esetében a helyben 

történő ellátást preferáljuk. 

 

Célunk: a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt 

helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására, az alapellátás 

hatékonyságának növelésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére. 

E célkitűzéseinket a két szakmai egység szoros együttműködésével, valamint szolgáltatásaik 

folyamatos összehangolásával valósítjuk meg. 

 



A 2007. év értékelése 

 

2007. évben megtörtént az intézmény jogállásának tisztázása a Szolgálat alapdokumentumainak 

rendbetétele, ennek eredményeként jelentős kistérségi normatívával emelkedett költségvetésünk 

is.  

 

Ennek következtében lehetőségünk volt 

Tárgyi eszközfejlesztésre (2 számítógép, nyomtató) 

Mobil játszóház eszközeinek pótlása 

Szabadidős programokhoz kreatívanyag vásárlás 

Munkatársak többletmunkájának elismerésére (cél fluktuáció elkerülése) 

Irodabútorok, fejlesztő eszközök, pszichológiai tesztek beszerzésére 

Az autó költségeinek rendezésére (biztosítások, szerviz) 

Szociális juttatások emelésére (pl: munkaruha juttatás) 

Képzések finanszírozására (szolgáltatásfejlesztéshez) 

 

 

Intézményünk személyi feltételei: 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - azonban társulási megállapodás keretében – 47.077 

lakost lát el, ebből 8526fő gyermek. Az intézmény személyi feltételei jónak mondható, a 

munkatársainak szakképzettsége, végzettsége kiemelkedően jó. 
 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi létszáma, amely a 2004. évi létszámfejlesztés eredményként 

 

Családsegítő Szolgálat Mindkét intézményegysége Gyermekjóléti Szolgálat 

6 fő családgondozó 

Ebből 1 fő a szakmai vezető/ és 

intézményvezető 

2 fő főállású részmunkaidős 

pszichológus 

5 fő családgondozó 

Ebből 1 fő a szakmai vezető 

208. április 1. – től további 1 

státusszal növekszik 

 1 fő ügyintéző 1 fő fejlesztőpedagógus 

További jogvisz. -részmunkaidős 

 1 fő (fél állásban) takarítónő  

 

 

Az intézmény tárgyi feltételei: 
 

Évek óta jelezzük, hogy az intézmény épülete nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó 

intézmény tárgyi feltételeinek, ez idén sincs másként. 

 Az épület elöregedett, karbantartási munkálatok évek óta nem folynak. 

 Az intézmény nem akadálymentesíthető 

 A Szentlászlói út túlterheltsége miatt, - a gyermekek számára önálló - megközelítése 

veszélyes. 

 A városközponttól távol helyezkedik el. 
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 Periférikussága miatt nehezíti a közösségi programok sikeres szervezését. 

 A kert nagy része tereprendezés nélkül használhatatlan. 

 Az irodák (4) száma miatt a munkatársak igen zsúfolt körülmények között végzik 

munkájukat. A zsúfoltság csökkentése érdekében az előtér irodává alakítása vált 

szükségessé. 

 Technikai eszközök további fejlesztése szükséges.  

 Az irodák burkolata elhasználódott, a jelenlegi padlószőnyeges megoldás higiéniai 

szempontokból sem megfelelő. A burkolat cseréje, - amennyiben az intézmény nem kap 

új épületet – 2008 évben szükséges.  

 Az intézmény új épületben történő elhelyezése folyamatosan tervben van, ami jelen 

státuszunkban - valószínűleg csak pályázati forrásból oldható meg 

 A színvonalas minőségi feladatellátás érdekében fontos lenne, hogy intézményünk 

központi helyen a hazai követelményeknek megfelelő színvonalú épületben működjön. 

 

Eredményeink: 
 

 Technikai eszközeinket folyamatosan fejlesztjük, így azok megfelelnek számban és 

minőségben is a követelményeknek 

 Az autófenntartásának folyamatos biztosítása, amely lehetővé teszi a szolgáltatások 

mobilitását: probléma helyszínen történő kezelését, távolságok áthidalását, szolgáltatások 

helyszínen történő biztosítását, krízisben azonnali intézkedés lehetőségét, esélyegyenlőség 

növelését, a külterületen élő családok hatékonyabb családgondozását a gyermekek 

mobilizálását. 

 Korlátlan internet, két telefonvonal 

 

2008. évben: 

 Az irodák burkolata elhasználódott, a jelenlegi padlószőnyeges megoldás higiéniai 

szempontokból sem megfelelő. A burkolat cseréje költségvetésünkbe betervezve.  

 

 

. 
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2007. évi szakmai tevékenységének értékelése 

 

Feladataink 
Családsegítés Gyermekjólét 

Családsegítés 

64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és 

krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, 
továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, 

valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a 

jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, 

személyről szereznek tudomást. 
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a 

családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az 

ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal 
küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 

tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt 

céljáról, tartalmáról. 
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 

természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési 
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, 

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás 

programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az 

adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-

problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 

közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs 

programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a 
szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi 

jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie 

az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 
Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés 

keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás 

igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően 

biztosíthatók. 

 

39. § (1) 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. 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, 

lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 

érdekében 
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 

támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való 

hozzájutás segítése, 
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az 

egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 

támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 
számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 

ellátáshoz való hozzájutás szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata 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 előidéző okok feltárása és ezek 

megoldására javaslat készítése, 

c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyekkel és intézményekkel való 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő 
inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való 

hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával 
(a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak 

rendezése, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozása, 
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, 

különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás 

esetében, 
c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a 

családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás 

kezdeményezése, 
d) javaslat készítése a gyermek családjából történő 

kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 
(5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából 

kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, 
illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 
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körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a 
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: 

utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 

együttműködve - a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez. 

 

 

2007. évben sem esetszámunk, sem forgalmunk nem csökkent. A 2007. évi adatok jelzik, hogy 

intézményi stabilitás esetén hatékony szolgáltatás nyújtható 

Családsegítő Szolgálat esetszáma: 

 

Családsegítő 

Szolgálat 

2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007.év 

Ellátottak száma 165 fő 249 fő 356 fő 355 fő 399fő 

Forgalom 850 1372 2894 3181 2994 

 

Gyermekjóléti Szolgálat esetszáma: 

 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007.év 

Ellátottak 248 fő 273 fő 296 fő 345 fő 388 

Forgalom 1107 1972 2615 4024 
Szakmai 

tevékenység 

száma 

4515 
 Szakmai 

tevékenység 

száma 

 

A családgondozók munkáját egy félállású fejlesztőpedagógus és két félállású pszichológus 

segíti.  
 

 

Az egyéni esetkezelés mellett 2007. évben nyújtott egyéb szolgáltatásaink 
 

 Az intézményegységek széleskörű jelzőrendszerének folyamatos továbbfejlesztése. 

 2007. évi szakmai tanácskozás. 

 Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal felnőtteknek és családtagjainak csoportja  

 Baba- mama klub: Kisorosziban, Dunabogdányban, Szentendrén. 

 Álláskeresők csoportja 

 Aktívkorú nem foglalkoztatottak Beilleszkedési programja 

 Fejlesztőpedagógus általi felkészítés pótvizsgára. 

 Nyári szabadidős programok: 2007-ben ismét eljutottunk a kistérség valamennyi 

településére. 

 Folyamatos adománygyűjtés (könyv, játék, tanszer, ágynemű, bútorok stb.) és azok 

szétosztása a rászorulók között. 

 Adományból két alkalommal élelmiszercsomagokat osztottunk szét a társult 

településeken. 

 Héra Alapítvány pályázatán ELMŰ hátralék csökkentése. 

 Közös karácsonyi ünnepség megszervezése, lebonyolítása halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek egyének, családok számára. 



 

 36 

  Jelzőrendszer folyamatos fejlesztése (Munkaügyi Központ, Éjszakai ping-pong, stb.). 

 A II. Kistérségi szociális munkások napjának megrendezése. 

 Kiállítás szervezése, rendezése.” A munka után”… címmel a szociális munkás 

rekreálódása. 

 Helyben történő feladatellátás érdekében pszichológusi szolgáltatás kihelyezése 

Tahitótfaluba. Célja, hogy a szigeti települések lakosainak számára a szolgáltatás 

elérhetősége könnyebbé váljon  

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi célkitűzései 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint alapellátást nyújtó intézmény – a törvényi 

változások következtében folyamatos változáson, megújuláson megy keresztül.  

A törvényi változások elkerülhetetlenül magukkal vonják az alapellátások finanszírozásában 

bekövetkező változásokat is, amelyhez folyamatosan igyekszünk alkalmazkodni.  

 

Céljaink a 2008. évben 

 

 A beilleszkedési programot minden településen felvállalja családsegítő munkacsoportunk, 

ennek feltétele, hogy a képviselő- testület ezt helyi szociális rendeletében szabályozza és e 

feladatra kijelölt szervként intézményünket, jelölje meg.  

 

 

 Gyermekjóléti munkacsoportunk a törvényben előírt feladatokon túl speciális 

szolgáltatással bővül, a kapcsolattartási ügyelet, mediáció bevezetésével. Új 

szolgáltatásunk valamennyi társult településen élő rászoruló család számára elérhető lesz. 

 

 

Fontos megemlítenem! 

 

Jelenlegi – Kistérségi Társulás szintjén való működésünk – a vártnál nagyobb terhet ró az 

intézmény dolgozóira, vezetésére. Megszűnt mind az az intézményi háttér, amely a települési 

önkormányzatok intézményeit segítik (munkaszervezetek, karbantartó részleg stb.). 

Véleményem szerint az új működési forma nagy kihívás mind a Kistérségi Irodának, mind 

intézményünknek.   

Intézményünk, még jelenleg is dolgozik az előző átszervezéssel járó utómunkálatokon: 

közüzemi szolgáltatások átíratása, szerződéskötések: üzemorvos, szupervízor, valamint az új 

SzMSZ, munkaköri leírások, szabályzatok, éves beszámolók stb. elkészítésén.  Most alakítjuk ki 

a Kistérségi Irodával is munkakapcsolatunkat, folyamatosan keressük a leghatékonyabb 

működési módokat. Ez rengeteg operatív munkával jár, ami sajnos mind a szakmai munka 

irányításától veszi el az időt.  
Ezzel egy időben folyamatosan, jó színvonalon igyekszünk biztosítani a szakmai munkát, 

szervezzük nyári programjainkat, ezenfelül új szolgáltatások bevezetésének kidolgozásán is 

dolgozunk. 

 

                                                Bognár Judit 
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                                                Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

2007. évi programok településenként  

 

Települések Programok 

Minden település részvételével A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai napja 

Kistérség területén Szociális munkások Napja 

Tahitótfalu Családi szombat - családi hétvégi 

programokon való részvétel 

Nyári szabadidős program 

Karácsonyi adományok+ ajándék utalvány 

ELMŰ pályázat, hátralékcsökkentés 

Pócsmegyer  Gyermeknap, hétvégi program 2x az évben 

Nyári szabadidős program 

Karácsonyi ajándékutalvány 

Szigetmonostor Nyári szabadidős program 

Kreatív szabadidős csoport 

Karácsonyi adományok+ ajándékutalvány 

Kisoroszi Baba-mama 

Gyermekcsoport az iskolában 

Adományok évközben többször 

Karácsonyi ajándékutalvány 

Pilisszentlászló Nyári szabadidős program 

Élelmiszercsomag osztás 

Leányfalu Nyári szabadidős program 

Beilleszkedési program 

Adományok, karácsonyi ajándék, 

ajándékutalvány 

Dunabogdány Adventi hétvége. 

ELMŰ pályázat, hátralékcsökkentésre, 

Baba-mama klub 

Nyári szabadidős program 

Karácsonyi adományok+ajándékutalványok 



 

 38 

 

Szentendre Felkészítés pótvizsgára. 

Nyári kötetlen szabadidőd program 3 alkalom 

ELMŰ pályázat, hátralékcsökkentésre 

Beilleszkedési program 

Éjszakai ping-pong  

Karácsonyi adományok+ajándékutalványok 

Minden településen Nyári szabadidős tevékenység, mobil 

játszóház 

Minden társult településre Élelmiszeradományok 

Minden társult településnek Karácsonyi ünnepség hátrányos helyzetű 

családok számára 

Minden társult településen Helyben történő ügyintézés elősegítése 

 

Családsegítő Szolgálat esetszáma: 

 

Családsegítő 

Szolgálat 

2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007.év 

Ellátottak 

száma 

165 fő 249 fő 356 fő 355 fő 399 fő 

Forgalom 850 1372 2894 3181 2994 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Tahitótfaluban 2007. évben 

 

Esetek száma  41 

Egyéni esetkezelés 15 

Csoportfoglalkozáson résztvevők 26 

Esetkezelésben érintettek száma 38 

Éves Forgalom 320 

 

Egyéb szakmai tevékenység Tahitótfaluban 2007-ben 

 

Iskolai szabadidős játszócsoport 12 alkalom 

alkalmanként 10-12 gyermek 

Családi szombatok 2 hétvége 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Kisorosziban 2007. évben 

 

Esetek száma  40 

Egyéni esetkezelés 7 

Csoportfoglalkozáson résztvevők 33 
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Esetek száma  40 

Esetkezelésben érintettek száma 32 

Egyéb szakmai tevékenység Kisorosziban 2007-ben 

 

Iskolai szabadidős játszócsoport 29 alkalom 

alkalmanként 9-13 gyermek 

Baba-Mama csoport 29 alkalom 

alkalmanként 6-12 fő 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Dunabogdányban 2007. évben 

 

Esetek száma  27 

Egyéni esetkezelés 15 

Csoportfoglalkozáson résztvevők 12 

Esetkezelésben érintettek száma 46 

 

Egyéb szakmai tevékenység Dunabogdányban 2007-ben 

 

Baba-Mama csoport 10alkalom 

alkalmanként 6-12 fő 

Családi szombatok 2 hétvége 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Leányfalun 2007. évben 

 

Esetek száma  17 

Egyéni esetkezelés 17 

Együttműködésre kötelezett aktívkorú nem 

foglalkoztatott 

4 

Esetkezelésben érintettek száma 40 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Pócsmegyeren 2007. évben 

 

Esetek száma  9 

Egyéni esetkezelés 9 

Esetkezelésben érintettek száma 27 

Éves Forgalom 15+45 

 

Családsegítő Szolgálat esetszámai Szigetmonostoron 2007. évben 
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Esetek száma  10 

Egyéni esetkezelés 4 

Csoportfoglalkozáson résztvevők 6 

Esetkezelésben érintettek száma 28 

Éves Forgalom 21-28 

 

Egyéb szakmai tevékenység  Szigetmonostoron 2007-ben 

 

Baba-Mama csoport 3 alkalom 

alkalmanként 6 fő 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló településenként, és szakmai egységenként 
 

 

Szentendre térségi ellátása 2007. Családsegítő Szolgálat 
 

A 2007. évi beszámolóban alapfeladatunk mellett működtetett beilleszkedési programot 

emelnénk ki.  

 

Beszámoló a beilleszkedést elősegítő programról a 2007-es évben 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. január 1-jétől a Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2006. (XII.15.) Önk. számú rendelete alapján a 

rendszeres szociális segélyben részesülő,  aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel 

együttműködik és részükre beilleszkedést segítő programot szervez. 

 

A Családsegítő Szolgálat a beilleszkedési program keretén belül a reintegrációhoz vezető 

utak és a különböző fázisokhoz rendelt szolgáltatásai és az abban részt vett együttműködő 

személyek száma: 

 

Együttműködésre kötelezett személyek száma: 62 

Nő: 37 

Férfi: 25 

 

I. Álláskeresés–elhelyezkedés főirány 

Cél: 

– az igénybe vevő mielőbbi visszaintegrálása az elsődleges munkaerőpiacra, illetve 
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– a támogatott munkaerőpiacra  

– az alkalmi munkavállalás segítése. 

Alkalmazott munkaformák, módszerek és technikák 

 

1. Egyéni tanácsadás álláskereséshez, amely a következőket foglalja magába: 

– információadás a munkaerőpiacról; 

– átképzésben való részvétel motiválása; 

– állásközvetítésben való közreműködés; 

– alkalmi munkavállalás elősegítése; 

– a motiváció és együttműködés kialakítása és fenntartása; 

– javaslattétel a csoportos foglalkozásban való részvételre; 

- életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás. 

 

 A 2007-es évben e munkaformában érintett személyek száma:20fő 

 

2. Álláskeresési technikákkal foglalkozó csoporttréning, álláskeresési készségek erősítése, 

csoportosan, munkavégzésre felkészítés 

Tematika: 

– a csoport építése, csoportkohézió kialakítása, 

– helyzetfeltárás (életúttérkép, mire alkalmas, milyen munkát vállalna stb.), 

– álláskeresési stratégiák (a pálya, a munka szerepe az egyén életében) 

– álláslehetőségek forrása (információs bázis használata, újsághirdetések elemzése stb.), 

– önéletrajzok, pályázatok, önmenedzselési technikák (az önéletrajz-készítés stb.) 

– állásinterjú (interjú, felvételi beszélgetésre felkészülés) 

– kommunikáció (verbális kommunikáció stb.), minták elsajátítása a családi és munkahelyi 

   konfliktusok kezelésére. 

– A csoport ideje alatt folyamatos „állásbörze” 

– összefoglalás, csoportzárás. 

 

 A 2007. évben egy csoportot indítottunk melyen az érintett együttműködő személyek 

száma:5fő 

 

II. Foglalkoztathatóság javítása – felkészítés álláskeresésre 

Cél: a tartós munkanélküliségből következő hátrányok leküzdése, a reintegráció hatékony 

előkészítése: 

– motiváció- és készségfejlesztéssel, 

– képzettség erősítésével, 

– pszichoszociális megerősítéssel. 

Alkalmazott munkaformák, módszerek, technikák 

1. Egyéni tanácsadás: 

– információadás a munkaerőpiacról; 

– átképzésben való részvétel motiválása; 

– állásközvetítésben való közreműködés; 

– esetkezelésen belül személyes megerősítés, 

– mentálhigiénés tanácsadás, mentális gondozás – a tartós munkanélküliségből következő 

pszichés traumák és a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdésére, 

– szociális problémák kezelése, 
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– családi kapcsolatok rendezése, 

–pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás. 

 

 A 2007. évben e munkaformában érintett együttműködő személyek száma:27fő 

 

( tervezzük pszichológus bevonásával: Aktív korú nem foglalkoztatottak személyes 

hatékonyságát fejlesztő tréning bevezetését, melynek célja változást elérni a résztvevők 

személyiségében. Megfelelő önismerettel felvértezve önálló, hatékony álláskeresővé váljanak, 

ezzel saját elhelyezkedési esélyeiket növeljék.) 

 

2. Képzésbe eljuttatás („Lépj egyet előre”, munkaügyi központ, pályázatok). A 2008-as évtől a 

munkaügyi központtal szoros együttműködésben igyekszünk minél több együttműködőt a 

képzésekbe szervezni. 

 

III. Más ellátásba juttatás 

Cél: a munkaképesség csökkenésének megállapítása, az egészségi állapot felmérése. 

Megoldást a következők jelenthetnek: 

– nyugdíjba menetel, 

– leszázalékolás, 

– gyermeknevelési ellátásokról való gondoskodás, 

– ápolási díj. 

Alkalmazott munkaformák, módszerek, technikák 

– Tb-tanácsadás,  

– ügyintézés segítése 

3./ információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő-piacikapcsolódásokról 

 

 

 

 A 2007. évben e munkaformában érintett együttműködő személyek száma:3fő 

 

IV. Szinten tartás – társadalmi integráció erősítése Cél: a munkaerőpiacról kikerült, eltérő 

szociokulturális háttérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek (gyermeküket egyedül 

nevelő szülők, állami gondozásból kikerültek stb.) komplex támogatása: 

– Egészségi – szociális – mentális állapotuk javításával, 

– a reszocializáció elősegítésével. 

Alkalmazott munkaformák, módszerek, technikák 

1. Egyénnel végzett szociális munka: 

– szociális esetkezelés, családgondozás: a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés, 

– pszichológiai, pszichiátriai megerősítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, 

– az intézményi kapcsolódás megőrzése. 

- Rövid és hosszú távú célok kitűzése, amelyek az előző életmódból fakadó rendezetlenségekre, 

szocializációs hiányosságokra, a hátrányos helyzet felszámolására,a létszükségletek biztosítására, 

képzésre, foglalkoztatásra, a szabad idő eltöltésére és a családi, a társadalmi és a munkahelyi 

közösségbe való visszailleszkedés módjára vonatkoznak. 

 

 A 2007-es évben e munkaformában érintett együttműködő személyek száma:12fő 
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A beilleszkedést segítő program első évében az együttműködések alatt: 
 

Az ellátás szüneteltetése az önkormányzat közreműködésével szervezett közcélú munkában 

részvétel miatt 9 főt érintett. 

 

Az ellátást megszűntették az együttműködés hiánya, illetve a felajánlott közcélú munka 

elutasítása miatt: 5 fő 

 

Elköltözött így ellátása megszűnt: 3 fő 

 

Munkába állt (határozott idejű közhasznú munkát talált; elhelyezkedett): 8 fő 

 

Más ellátásba került (nyugdíj, nyugdíj előtti munkanélküli segély, gyes stb.): 3 fő 

 

A Családsegítő Szolgálat részéről a Beilleszkedést segítő program első évét sikeresnek értékeljük 

Az együttműködésre kötelezett személyekkel az esetek döntő többségében jó együttműködést 

tudtunk kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy a program az abban résztvevő személyek és a város 

számára is előnyös. 

Az aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettségében érintett személyekkel, 

foglalkozó társszervezetekkel (önkormányzat, munkaügyi központ) jó munkakapcsolatot sikerült 

kialakítani, melyet a jövőben szeretnénk még szorosabbra fűzni. 

 

Szentendre 2007. évi Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott szakmai munkáról 

Rokolyáné Németh Judit beszámolója 

 
 

Jelen beszámolóm a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egysége által ellátott gyermekjóléti 

szakmai munkáról, a jelzőrendszer tagjaival történő együttműködésről készült. 

 

 

Kapcsolat a jelzőrendszer tagjaival: 

 

 

A jogszabályban előírtaknak illetve a tavalyi évben kitűzött célunknak megfelelően tovább 

javítottuk az észlelő-és jelzőrendszeri team működését. Esetkonferenciák, szakmaközi 

megbeszélések, tisztázó esetmegbeszélések számos esetben, aminek eredménye, hogy sikeresen 

és gyorsabban tudtunk segíteni az esetek nagy részében. 

 

Továbbra is probléma azonban, hogy az iskolai jelzések periodikusan érkeznek 

intézményünkbe, többnyire a félévi zárásokat megelőző időszakban, jelentős számban 

fordulnak elő iskolai hiányzásokkal kapcsolatos jelzések. Probléma, és az iskolák részéről 

törvénysértés, hogy az iskolai fegyelmi tárgyalásokra nagyon ritkán hívják meg a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozóit, nem beszélve arról, hogy ha fegyelmi tárgyalást 

megelőző időszakban a gyermekekkel kapcsolatban sok probléma merül fel, arról a 

családgondozó nem értesül.  
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A szentendrei Óvodákban tapasztalható és észlelhető problémák egy részében e 

pedagógusok ritkán vállalják fel annak felelősségét, hogy jelzésüket megtegyék a szolgálat 

felé. 

A kapcsolattartás egyoldalú, a családgondozó kitartó érdeklődésén múlik, hogy aktuális 

információhoz jut-e a gyermekkel kapcsolatban vagy sem. 

 

Pozitívumként említendő meg, hogy az esetkonferenciákon egyre több alkalommal jelennek 

meg az iskolák és az önkormányzat képviselői. 

 

Intézményünk rendőrséggel kötött együttműködési megállapodását követően jelentős 

számban kapunk jelzéseket a rendőrségtől családon belüli erőszak megvalósulását követően. 

Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a jelzőrendszer tagjai közül a 

legintenzívebb kapcsolatunk a rendőrséggel van.  

 

A helyi önkormányzati ügyintézőkkel a kapcsolat az eltelt egy esztendő alatt a kezdeti 

félreértések tisztázása után minden területen jó munkakapcsolattá alakult. A nehézség 

abban rejlett, hogy a két intézmény munkamódszerei és tevékenysége teljesen eltérő.  

A speciális problémás pontok a hatósággal való együttműködésben, hogy a jegyzőség a 

határidős ügyek esetén nehezen elérhető.  

 

A területünkön dolgozó védőnők jelzéseiket telefonon teszik meg, mely jelzéseket később 

írásban is megküldenek. Az együttműködésünk velük kapcsolatban is egyre 

gördülékenyebb.  

 

Összességében elmondható, hogy a jelzőrendszer tagjainak többségével a kapcsolat 

elfogadható, minden fél törekszik ennek javítására. Az esetkonferenciákon a meghívott 

szakemberek többsége részt vesz, és minden szakember törekszik a gyermekek érdekében a 

saját területén a lehető legjobb megoldási javaslattal a felmerült problémák megoldására.    

 

Szakmai munka 

 

A településen a fő problématípusok:  

 

Kapcsolattartás: 

Egyre több esetben érkezik kapcsolattartási problémák, konfliktusok miatt jelzés a 

gyámhivatal felől, illetve szülői megkeresésre. 

Olyan magas az esetek száma, hogy külön team-munkát igényelne a professzionális 

megoldásuk. A magas számú egyéni esetkezelés mellett a kapcsolattartási problémákkal, 

küzdő családokkal való foglalkozás erőn felüli. Azt viszont mindenki érzi, hogy ezekben az 

esetekben a gyermek/ek sérülnek a leginkább. Fontos, hogy a kapcsolattartási problémák 

esetében a szülők mentális állapotának feltérképezése megtörténjen, 

pszichológiai/pszichiátriai problémák megléte esetén a kezelést meg kell oldani, mivel sok 

esetben e problémák miatt nem vagyunk képesek a kapcsolattartási ügyeinket megoldani 

sikeresen. Tapasztalataim szerint a sikeres esetkezelések lehetősége akkor tud fenn állni, ha 

a résztvevő felek kapcsolatban vannak, látják kapcsolatuk közös jövőjét.  

 Iskolai mulasztás:  
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A tanköteles korú gyermekek órai hiányzása, ebben az évben is jelentős volt. A jelzések zöme a 

szentendrei, illetve a váci, esztergomi, budapesti szakközépiskolából érkeztek. Sajnos a 

gyermekek nagy részének már olyan tetemes igazolatlan iskolai hiányzása volt, hogy a 

megkereséssel együtt, a fegyelmi tárgyalásukra is  sor került már, aminek eredményeként az 

iskola kizárta őket. Ez főként azokat a fiatalkorúakat érintette, akikre a tankötelezettség a 16. 

életévükig szólt. Néhány esetben sikerült megmenteni őket, elsősorban magántanulói jogviszony 

létesítésével, azonban  tudjuk, hogy ez nem megoldás. A kezelendő probléma okainak ismerete 

fontos a prevenciós modell kialakításához. A két legfontosabb tényező, ami negatívan hat az 

iskolábajárásra: rossz jegyek, rossz önértékelés. Pozitív tényező a munkánk során a szülők 

érdeklődése, együttműködése.  

Szabálysértés  
Idetartozik a kisebb értékű lopás, csoportosan elkövetett rongálás; garázdaság, sok esetben már a 

gyermek-gyermekbántalmazás, erőszakos cselekmények. Főként a 10-14 éves korosztály 

problémája ez. Szorosan összefügg ez a problématípus az előbb említett iskolai hiányzásokkal, 

hiszen az iskolakerülés beismerten olyan probléma, amely hozzájárul a bűnözés kialakulásához, 

megszakítja a tanulás folyamatosságát az iskolából kimaradók és az iskolában maradók számára 

is. Idetartozik még a drog, az alkoholfogyasztás, ami még évekkel ezelőtt a fiatalkorúaknál volt a 

jellemzőbb, mostanra már gyermekkorú fogyasztó sem ritka. A szabálysértések tekintetében már 

legtöbbször a feljelentés sem születik meg, a gyermekek kora miatt. Ennek hátterében az áll, 

hogy a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben a jog több vonatkozásban a felnőtt 

elkövetőkhöz képest eltérő szabályokat állapít meg. Röviden annyi, hogy a szankciók 

kiválasztásánál nem a megtorlás, hanem a nevelés eszközeit kell alkalmazni. Megvalósulásra 

váró elképzeléseim szerint, olyan viselkedés befolyásolására, alkalmas programra van szükség, 

amelyek azonos problémával rendelkező gyermekek számára segítséget tudna nyújtani. Erre, 

pedig azért volna szükség, mert tapasztalataim szerint a gyermekek egy rossz lépés után 

bekerülnek a büntető igazságszolgáltatás gépezetébe, vagy az iskolai rossz gyermek a bajkeverő 

skatulyájába, melynek következménye általában, minden büntetés ellenére csak újabb 

összeütközés a fennálló szabályrendszerrel. 

 

 

Bántalmazás fizikai-szexuális-lelki 

Sajnos ebben az évben is egyre több bejelentést kaptunk, hogy kiskorúak sérelmére vagy 

gyermek/ek jelenlétében erőszakos cselekmények történnek. Kollégáimmal egyetértésben meg 

kell állapítanom, hogy a legmegterhelőbb feladatok egyike, amikor az ilyen típusú esetek 

megoldását tőlünk várják. Az ilyen típusú esetek azonnaliságot, ugyanakkor megfontoltságot 

kívánnak meg. Ennek az ellentmondásos helyzetnek a kezelése, pedig nem egyszerű feladat. A 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkája itt elsősorban a jelzés esetén a felderítés, koordináció, 

kiegészítő szolgáltatások szervezése, s mindezt lehetőleg rövid idő alatt. Itt van a 

legkiemelkedőbb szerepe a külső környezetnek. Ezzel szorosan összefüggve a továbbiakban is 

kiemelt feladataink között fog szerepelni, a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek 

részvételének elősegítése, a gyermekvédelmi munkában. 

Bántalmazott gyermekek száma: 37 fő, ebből 

Fizikai: 5 fő 

Lelki: 30 fő 

Szexuális: 2 fő 

 

Alapellátásban gondozott gyermek: 302 fő 
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Védelembe vett gyermekek száma: 20 fő 

Szakellátásban lévő gyermekek száma: 41 fő 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2007. év 

 

Megnevezés Szakmai tevékenységek 

száma 

Információnyújtás 459 

Tanácsadás 512 

Segítő beszélgetés 599 

Hivatalos ügyekben való közreműködés 948 

Családlátogatás 946 

Felülvizsgálati tárgyaláson 

való részvételek 

Átmeneti nevelésbe vétel 106 

Védelembe vétel 27 

Közvetítés más szolgáltatásba 30 

Elhelyezési értekezleten ill. tárgyaláson való részvétel 5 

Kapcsolattartási ügyelet - 

Konfliktuskezelés 21 

Készenléti szolgálat 73 

Szakmaközi megbeszélés 343 

Esetkonferencia 23 

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések 21 

Összesen 4515 

 

Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint  

 

Megnevezés Kezelt problémák 

száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 97 

Gyermeknevelési 91 

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 80 

Magatartászavar, teljesítményzavar 74 

Családi konfliktus (szülők egymás közt, szülők-gyermek 

közti) 

187 

Szülők vagy a család életvitele 65 

Szülői elhanyagolás 36 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 37 

Fogyatékosság, retardáció 4 

Szenvedélybetegségek 12 

Összesen 131 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatásainak fejlesztése:  
Kapcsolatügyelet működtetése a 2008. év II. felétől, működését a következő folyamatábra 

mutatja. 
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Ezzel a szolgáltatással összefüggésben, de mellette indítjuk el a Családi, kapcsolatügyeleti 

mediációt, Kamasz-kamasz mediációt, Szülő-serdülő mediációt. 

 

Összegzésül: 

A Gyermekjóléti Szolgálat nem abból a szempontból tekint a problémára, mint az oktatás, a 

közművelődés vagy más ágazatok szolgáltatásai, hanem sajátos gyermekvédelmi szemlélettel 

közelíti meg, amikor azt mondja, hogy mindent a gyermek jogainak érvényesülése, a gyermek 

mindenek felett álló érdeke szempontjából értelmez.  

A gyermekjóléti szolgáltatás maga, az általa végzett családgondozás, az egyéni esetkezelés 

prevenció, amely által megelőzhető a gyermek szakellátásba kerülése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós tevékenysége a 2007. évben jónak mondható, amely 

véleményem szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ez által tud 

megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által előírt feladatának, vagyis annak, hogy elősegítse a 

gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a 

veszélyeztetettség kialakulását.  

Személyes 

megkeresés 

Felkérés 

Bíróságról vagy 

Gyámhatóságról 

Iktatás, 

Esetelosztás 

Tájékoztató, a 

meghívó 

levelek 

kiküldése 

STOP APA ANYA STOP 

Külön 

Tárgyalás 

STOP Külön 

Tárgyalás 

Személyes vagy 

sétáló mediáció 

Ellenőrzött illetve 

Támogatott 

Kapcsolattartás 

STOP 

Újabb 

Alkalom 

Újabb 

Alkalom 
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A felvállalt feladat és a felelősség óriási. Amennyiben becsületesen és hatékonyan helyt akarunk 

állni, ismernünk kell a településen élő gyermekeket, minden problémájukkal, családi és baráti 

hátterükkel. Hangulata, személyiségének fejlődése állandóan hullámzó, sok-sok visszaeséssel 

járó folyamat. Ezeket a hullámzásokat hétről hétre megtapasztalhatjuk, átélhetjük. Egyvalamit 

nem tehetünk, hogy közömbösek leszünk, vagy feladjuk, mert az a legrosszabb, amit 

közvetíthetünk gyermekeink felé 

Azonban akkor már kialakult az a veszélyeztető helyzet, amely indukálja a családgondozás 

megindítását, míg a prevenciós szolgáltatások esetében pontosan ezeknek a veszélyeztető 

helyzeteknek a kialakulását kell megelőzni. 

Ebből következően a gyermekvédelem általában, s a prevenciós szolgáltatások különösen minden 

gyermekre kiterjedő lehetőségeket kívánnak biztosítani, minden gyermeket megpróbálnak elérni. 

Mindennek alapján úgy ítélem meg, hogy a gyermekeket, fiatalokat csak egy átfogó és rendszeres 

programmal lehet segíteni, amihez megfelelő lehetőséget biztosítanának speciális szolgáltatásaink 

(pl.a fentebb említett konfliktuskezelési csoport). A gyermekek segítése során alapvető 

fontosságú a bizalmuk megszerzése és megtartása, ami csak sok beszélgetéssel, rendszerességgel, 

odafigyeléssel lehetséges. 

Végezetül mindez reményeim szerint elvezethet oda, hogy ez által csökken a deviáns 

fejlődésirányú, esetleg bűnelkövető, veszélyeztetett gyermekek száma, ami megmutatkozhat mind 

a szakellátásba utalt gyermekek, mind a védelembe vett gyermekek számának csökkenésében, a 

gyermekek és családjaik gyermekvédelmi jellegű problémáinak mérséklődésében. Amennyiben 

ezek a szolgáltatások képesek mindezt megvalósítani, akkor elértük a célunkat, megfelelünk 

elvárásoknak. 
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3. sz. melléklet 

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE 

 

 

A gyermek a legfontosabb érték, ő áll a nevelésünk-gondozásunk középpontjában. 

 

  

Munkánk motivációja a szeretet és a nagyfokú igényesség önmagunkkal és a környezetünkkel 

szemben. 

Legfontosabb feladatunk a gyermek illetve a családközpontú bölcsődei élet megteremtése, a 

családokkal aktívan és sokoldalúan együttműködünk. Részt veszünk a gyermek személyisé-gének 

formálásában, a megszerzett módszertani ismereteink és a gyakorlatban elsajátított 

tapasztalataink alapján. 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetes - 3 éves korú 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. 

 

Intézményünk 80 férőhelyes, napos bölcsődeként működik 1978 óta, ellátási területünk 

Szentendre Város közigazgatási területe. 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják 

biztosítani a napközbeni gondozását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI törvény kiemeli olyan kisgyermek –szociális –vagy egyéb ok miatt –felvételi 

lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés. 

Bölcsődénk működését az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi Törvény és a közép Magyarországi 

Regionális módszertani Bölcsődék Szakmai és Szervezeti  Alapprogramja és irányelvei 

határozzák meg.  Egy gondozási egységben 4 szakképzett csecsemő és kisgyermek gondozónő és 

egy technikai dolgozó látja el feladatát. 

Feladataink a három éven aluli gyermekek gondozása – nevelése harmonikus testi-szellemi 

fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

A mindennapi gondozó-nevelő munka során a kisgyermekekre irányultan lényeges a 

beilleszkedés segítése, a fokozatosság, az egyéni bánásmód, a személyi és tárgyi állandóság 

biztosítása. A gondozás és nevelés egységében fontos a gyermek szocializációjának segítése, az 

aktivitás-önállóságának támogatása a pozitív megnyilvánulások megerősítése-elismerése, a 

rendszeresség biztosítása. 

 

 

Bölcsődénkben  2007 évben kivitelezésre került  a HEFOP-4..1.P.-2004-11-

0023/4.0,”MOSOLY-SZERETET-ESÉLYEGYENLŐSÉG” napközbeni kisgyermekellátás 

fejlesztése és a bölcsődei szolgáltatással történő bővítése. 

A kivitelezés 2007 áprilisában kezdődött, közben az alapellátás zavartalanul működött, egészen 

június végéig, amikor átadtuk a kivitelezőnek az egész épületet munkaterületnek. 

Szeptember hónapban a Püspökmajor lakótelepi óvoda, rendelkezésünkre bocsátotta a 

tornatermet, így mint ügyeleti csoport működött kihelyezett bölcsődénk. Október hónapban 

elfoglalhattuk az új, bővített részt, ahol beindulhatott a megszokott bölcsődei gondozás és 

nevelés. A régi gondozási egységek szakaszos felújítása az év végére befejeződött és ezzel 

elkezdődhetett a visszaköltözés a berendezkedés. 

Bölcsődénk a felújítás illetve a bővítés során 20 férőhelyes alapellátással bővült így már  
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100 fő ellátására szakszerű gondozására-nevelésére alkalmas. 

A szolgáltatás létrehozásával egy új lehetőséget szeretnénk biztosítani a szülőknek, hogy ezzel a 

szolgáltatási formával, mint egy betekintést nyerjenek a bölcsődei életbe . 

 

Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget teremt a szülőknek a gyermekeik elhelyezésére 

szakképzett, gyakorlott szakemberek biztosításával. 

A térítéses szolgáltatás nem tartozik a bölcsődei alapellátásba, ezért díjuk van: az időszakos 

gyermekfelügyelet térítési díja javaslatunkra 600-800 Ft / minden megkezdett óra + az étkezés, 

ezen kívül egész napos ellátás esetére kedvezményes megoldást is kidolgozhatunk. 

Nyitvatartási idő: 6:30-17:30 

 

 

A játszóház, pedig lehetőséget teremt a családoknak, hogy együtt töltsenek pár vidám órát 

gyermekeikkel és más családokkal. 

Játszóház neve: Napsugár Játszóház 

Nyitvatartási idő: de. 9-12 óráig és du. 14-18 óráig 

Térítési díja: a programokon való részvétel esetén 600-800 Ft / minden megkezdett óra 

 

Az alapellátás nyitvatartási ideje napi 12 óra, 5:30-17:30-ig hétfőtől, péntekig.  

Megítélésünk szerint a szülők megváltozott munkakezdési körülményei és igényei miatt ezt a 

nyitvatartási időt módosítani lehetne 6:30-17:30ig tartó időszakra 

 

Itt kell meghatározni, hogy a nem szentendrei lakosú, -elsősorban a kistérségiekre vonatkoztatva 

-, gyermekek bölcsődei gondozása-nevelése hogyan legyen megoldva? 

 

Engedélyezett álláshelyeink száma 2007 decemberében 29 fő. 

A bölcsődevezető 2007 évben nyugdíjba ment, a vezetői feladatokat a bölcsődevezető helyettes 

látja el. 

 

 

1. 

2007 évben a bölcsődébe felvett gyermekek száma: 154 fő 

 

 

2. 

Az év folyamán havonta felvett gyermekek száma: 

 -  január                   22 gondozási nap   összesen:  98 fő 

 -  február                 20   „                       „             103 fő 

 -  március                21                                          105 fő 

 -  április                   20                                          106 fő 

 -  május                   21                                          108 fő 

 -  június                   21                                          107 fő 

 -  július                    zárva  építkezés miatt 

 -  augusztus             zárva építkezés miatt 

 -  szeptember           20  (ügyeleti csoport)              30 fő                          

 -  október                 23                                            59 fő 

 -  november             20                                            73 fő                                  
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 -  december             19                                             81 fő 

                                                    összesen   :         -------------- 

                                                     átlagban              87 fő 

 

3. 

Az év folyamán havonta gondozott gyermekek száma: 

 

-  január                   22   gondozási nap      összesen   :    93 fő 

-  február                 20    „                         „                 :    96 fő 

-  március                21    „          „             „                 :    97 fő     

-  április                   20    „          „             „                 :    99 fő 

-  május                   21    „           „                 „             :    97 fő 

-  június                   21    „           „                 „             :    92 fő 

-  július                    zárva építkezés miatt 

-  augusztus              „             „              „ 

-  szeptember           20   gondozási nap     összesen    : 25 fő 

-  október                 23        „                           „          : 58 fő 

-  november             20         „                          „          : 67 fő 

-  december             19                                     „          : 70 fő 

                                                                  összesen    : 

                                                                  átlagban    :   79 fő 

4. 

Korcsoport szerinti megosztás   

1-11    hónapos                       nincs 

12-23  hónapos                       23 fő 

24-35  hónapos                       58 fő 

36 hónapos és idősebb            26 fő 

 

5. 

Férőhely kihasználtság a beírt gyermekekhez viszonyítva: 97,19 % átlagban 

Férőhely kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva: 79,35 % átlagban    

Az alapellátásban 2007 évben 5 fő  nem szentendrei gyermeket láttunk el. 

2008-ban egyenlőre 1 fő nem szentendrei (leányfalui) gyermeket látunk el. 

Tájékoztatásul a 2008-as évre várakozók száma, előjegyzés alapján: 59 fő 
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Ebből  2 fő tahitótfalusi 

           1 fő tahi 

           1 fő pilisszentlászlói 

           1 fő szigetmonostori 

           1 fő szigetszentmiklósi (MH alkalmazott) 

 

Intézményünk saját konyhájában állítjuk elő a gyermekek napi élelmét. Figyelembe vesszük a 

korcsoportok tápanyag igényét, a változatosságot, a korszerű élelmezési irányelveket. Konyhánk 

300 fő ellátására jogosult, napi anyagbeszerzéssel működik, szakképzett élelmezésvezető 

irányítja az ott dolgozók munkáját. 

 

Intézményünk vezetése elkötelezett a HACCP rendszer alkalmazásával kapcsolatban, elsődleges 

célunk a készétel fizikai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai biztonságának megteremtése.  

 

Konyhánk ellátási területei: 

 

- bölcsődei gondozottak 

- a Püspökmajor Ltp-i Óvoda óvodásai 

- a fent említett két intézmény dolgozói 

- a Gondozási Központ 

- környéken lakó nyugdíjasok 

- GYED-en, GYES-en lévő kismamák 

 

Ezzel a szolgáltatásunkkal is segítjük a családokat, időseket, rászorultakat. 

 

A napi étrend változatos formában biztosítja a megfelelő energiamennyiséget és 

tápanyagszükségletet. Az egyes étkezéseknél törekszünk az úgynevezett „komplettálásra”, ami 

azt jelenti, hogy valamennyi étkezésnek tartalmaznia kell teljes értékű fehérjét is (növényi és 

állati fehérjét). A megfelelő vitamin és ásványi anyag bevitel érdekében minden étkezésnél 

zöldséget és gyümölcsöt is biztosítunk gyermekeink részére. 

 

A 2007-es évben kiszolgáltatott adagszám: 

 

Bölcsőde:                                                     12.231                                              teljes ellátás 

                                                                                                            (napi négyszeri étkezés) 

Óvoda:                                                         13.326                                                      ebéd 

Gondozási Kp.:                                              5.638                                                     ebéd  

Alkalmazottak:                                              6.477                                                      ebéd  

Vendégek:                                                     3.785                                                      ebéd 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Összesen:                                                     41.457 

 

 

A nyersanyagnorma összegét minden évben a Képviselő Testület határozza meg, ezen belül 

igyekszünk körültekintően felhasználni. 
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A 2007-es évben átlagolva 5,3 fő kisgyermek étkezett ingyenesen, ők ugyanis rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek. Ugyancsak átlagolva 11,2 fő kisgyermek pedig 50 %-

os térítési díjat fizetett, ők a nagycsaládosak. 2007. szeptembertől pedig 1 fő kisgyermek étkezett 

25%-os kedvezménnyel. 

 

Tóth Istvánné 

Bölcsődevezető 

 

 

 


