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I. Az intézmény bemutatása 

 

A Felsőzsolcai Családgondozó Központ olyan szociális és gyermekjóléti 

intézmény, mely szolgáltatásai nyújtásával hozzájárul a helyi önkormányzati 

szociálpolitikai célok megvalósításához, a lakosság életminőségének javításához, a 

hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősének elősegítéséhez, a társadalmi 

kohézió erősítéséhez.  

Az intézmény a szociális alapellátások formáit biztosítja Felsőzsolca és Sajópálfala 

lakosai számára. 

 

Az intézmény  

Székhelye: 3561 Felsőzsolca Kassai u. 32. sz.  

Telephelye: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. sz. alatt található. 

Fenntartója: 2013. július 01-től - Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás. 

 

 

I./1. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 

 

 



 

I./2. Az intézmény által biztosított ellátások 

Az intézményi feladatok ellátása 2013. július 01-től társulásos formában történik 

Felsőzsolca gesztorságával. Társult település: Sajópálfala  

Az intézmény által biztosított ellátások formái 

❖ Étkeztetés.  

❖ Családsegítés 

❖ Házi segítségnyújtás 

❖ Nappali ellátása - 24 fő részére 

➢ Idősek Klubja  

➢ Demens személyek nappali ellátása  

❖ Gyermekjóléti szolgálat  

Valamint az intézményen keresztül. Illetve közvetítésével igénybe vehető még a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat, ami szintén társulások 

formában működik Onga gesztorságával. 

 

I/3. Az intézmény működési rendje 

Az intézmény nyitott, az általa nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki a 

jogosultsági feltételeknek megfelel. 

 

Az intézmény nyitva tartása:  

Hétfő – kedd - csütörtök: 700 -1530 

Szerda:   700 -1800 

Péntek:    700 -1500 

 

Az intézmény ügyfélfogadása: 

Székhely: 

Hétfő, Péntek:  800 -1200 

Szerda   800 -1800 

 

Nappali ellátás – Idősek Klubja 

Hétfő - Péntek:  700 -1530 

 

Telephely: 

Kedd, Csütörtök  800 -1100 



 

 

II. Feladatok, tevékenységek bemutatása 

 

Az intézmény feladata, hogy az ellátási területén az igénylő, szociálisan rászorulók 

és családjuk részére, saját otthonukban és lakókörnyezetükben, biztosítottá váljék 

önálló életvitelük fenntartása, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más 

okból származó problémáik megoldása, ez által gyermekeik egészséges értelmi, 

érzelmi és fizikai fejlődése.  

 

II./1. Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés egyéb főzőhely – központi gyermekkonyha – keretében van megoldva.  

Feladat: azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek legalább napi egyszeri 

meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

• koruk, 

• egészségi állapotuk, 

• fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

• szenvedélybetegségük, vagy 

• hajléktalanságuk miatt. 

 

A szolgáltatás igényelhető 

- helyben fogyasztással  

- elvitel lehetőségével, 

- lakásra szállítással. 

 

Az év folyamán ellátásban részesült 185 fő, ebből 

   - 64 fő elvitellel, 

- 95 fő lakásra szállítással 

- 26 fő helyben fogyasztással (Idősek Klubja kertén belül) vette 

igénybe a szolgáltatást. 

 

A 2012. évhez viszonyítva (december 31-én 78 volt az ellátotti létszám) az ellátotti 

létszám több mint 80 % -kal emelkedett meg. 2013. december 31-én 147 fő ellátottal 

zártuk az évet. Az emelkedés egyik oka, hogy a képviselő-testület csökkentette az 



 

étkezés térítési díját, így a településen jelenlévő másik szolgáltató helyett többen 

választották a miénket, valamint az ellátás térítési díja nem jövedelemfüggő, ha nem 

egységes. 

 

Igénybevétel módja 

Az ellátást a kérelmező vagy a törvényes képviselő szóban vagy írásban kérheti. 

Az étkezésért, illetve a kiszállításért térítési díjat kell fizetni. 

Az igénybe vételhez a kérelmező jövedelmének vizsgálata szükséges, mivel a 

fizetendő havi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénylő jövedelmének 

30%-át. 

A napi térítési díj összegét Felsőzsolca Város Képviselő-testülete külön határozatban 

állapítja meg, melyet az igénybe vevő előre fizet, a kiszállításért pedig utólag kell 

fizetni. 

 

2013-ben az étkezés és a kiszállítás térítési díja kategóriák szerint: 

kategóriák Étkezés térítési díja Ft/nap Kiszállítás térítési díja 

Ft/nap 

Szociális étkező I. 350.- 20.- 

Szociális étkező II. 595.- 50.- 

Háromszori étkezés 
helyben fogyasztással 

(nappali ellátás 
keretében) 

 

575.- 

 

 

A térítési díjak megállapítása nem a kérelmező jövedelme alapján történik, ha nem 

az igénylő választhat, hogy a normál vagy az emelt nyersanyag tartalmú ételadagot 

kívánja igénybe venni. 

 

II./2. Házi segítségnyújtás 

A feladatellátás ez év szeptemberétől került át az intézményhez, ez előtt időszakban, 

a kistérségi társulás fennállásáig Onga látta el. 

A házi segítségnyújtás, olyan ellátási forma, amely az igénybevevő önálló 

életvitelének fenntartásában, szükségleteinek megfelelően, lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja a segítségnyújtást. 

Az ellátás keretén belül az ellátott kérheti a lakókörnyezete rendben tartását 

(takarítás, mosás), saját higiéniai szükségletében való segítségnyújtást (fürdetés, 



 

hajmosás, ágynemű csere), háztartásának vitelében való segítséget (bevásárlás, 

főzés) alapvető gondozási, ápolási feladatok igénybevételét (gyógyszer-felíratás, -

kiváltás, -adagolás), ügyeinek intézésében való segítségnyújtást. 

 

Igénybevétel módja 

Az igénylő kérelmet nyújt be intézményvezetőjéhez, aki az orvosi igazolás/javaslat 

figyelembe vételével és a gondozási szükséglet megállapítása után dönt az ellátás 

biztosításáról. A házi gondozás módját, formáját és gyakoriságát, az ellátást igénylő 

egészségi állapota, szociális helyzete és a háziorvos javaslatának figyelembe 

vételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozzák meg.  

A házi gondozás ingyenes. 

 

2013-ban 24 fő részesült ellátásban.  

Az ellátást főképpen az egyedül élő idősek veszik igényben. A megfelelő idejű és 

minőségű szolgáltatás biztosításának eredményeként, kevesebben választják a 

tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátást és az otthoni környezetben történő 

gondozás és ápolás életszerűbb és humánusabb is. 

 

Kiemelkedő probléma, hogy általában az ellátást azonnal kérik a rászorulók, mert a 

betegséget, illetve az egészség állapotromlást előre megtervezni nem lehet.  

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet meghatározza az 1 fő gondozóra engedélyezett 

ellátotti létszámot, az ellátásban 1 főállású és 1 társadalmi gondozó vesz részt, 

ennek megfelelően, az intézmény működési engedélyében engedélyezett ellátotti 

létszám 18 fő. Így új gondozottat csak akkor lehet ellátásba venni, ha valaki kikerül a 

rendszerből. 

 

II./3.  Nappali ellátás- Idősek klubja 

A szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 

módon működik  

Az intézmény lehetőséget biztosít a saját otthonukban élő idős emberek, illetve 

egészségi állapotuk miatt rászorult 18. életévüket betöltött személyek nappali 

tartózkodására, biztosítva a társas kapcsolatokat, az alapvető higiéniai szükségletek 

kielégítését és szükség szerint az étkezést. 



 

Cél: az ellátottak számára hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás 

megtartása, képességek és készségek szinten tartása, társas kapcsolatok 

ápolásának elősegítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása. 

 

A Klub szolgáltatásai 

- Igény szerint étkeztetés biztosítása  

- Személyi higiéné biztosítása (mosási lehetőség). 

- Szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése. 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

- Társas kapcsolatok kialakítása. 

- Szabadidős programok szervezése, kirándulás, TV nézés, rádió, magnó 

hallgatása, felolvasás, sajtótermékek biztosítása. 

- Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges 

életmódról, Gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás. 

- Rendezvényeken való részvétel. 

 

Igénybevétel módja 

Az igénylő kérelmet benyújt be intézmény vezetőjéhez, aki dönt az ellátás 

biztosításáról. Az ellátás ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni 

 

Az évben ellátottak száma: 28 fő, december 31-én 23 fő volt ellátásban. 

A 2013. október 30-tól működési engedélyben meghatározott létszám 24 fő. 

 

II./4. Családsegítés 

A családsegítés-családgondozás alapellátási feladat, melyet minden 2000 fő feletti 

lakosságszámú települési önkormányzatnak meg kell szerveznie vagy családsegítő 

szolgálat működtetésével, vagy más személyes gondoskodást nyújtó intézmény 

keretében, annak önálló szakmai egységeként. 

 

A családsegítői szolgáltatás általános és speciális segítő feladata keretében 

segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák, 

vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylő személynek, családnak. Segít megelőzni 

az ilyen helyzethez vezető okokat, igyekszik megoldani a kialakult helyzetet.  

 



 

Sajópálfalán a feladatellátás heti 8 órában, csütörtöki napokon történik, de ha 

szükséges más időpontban is átmennek a családgondozók a településre, illetve 

felkereshetik őket a segítséget igénylő sajópálfalai lakosok Felsőzsolcán, 

ügyfélfogadási időpontokban.  

 

A szolgálat igénybevételének módja, kliensei 

A szolgálat igénybevétele legtöbb esetben önkéntes. A segítségnyújtás 

igénybevételét a rászoruló döntése alapozza meg. Az együttműködés írásbeli 

megállapodásban kerül rögzítésre. 

A családsegítés szolgáltatásai ingyenesek. 

 

A szociális törvény értelmében rendszeres szociális segélyben részesülők a 

családsegítő szolgálattal kötelesek kapcsolatot tartani. A családgondozók feladata 

az egyéni esetkezelés, a pszichológiai tanácsadás megszervezése, az életszínvonal 

szinten tartása, illetve más ellátásba juttatás segítése, valamint alternatív 

lehetőségek biztosítása (klubok, helyi közösségek, civil szolgáltatások, stb.). 

Egyéb családsegítés esetén a kliensek hivatalos ügyeinek intézésében, mentális és 

szociális problémák, életvezetési nehézségek és családi konfliktusok kezelésében, 

illetve megoldásában nyújt segítséget. 

 

2013. évben a forgalom és az esetszám a településeken: 

 Felsőzsolca Sajópálfala 

Forgalom szám 1730 49 

Eset szám 252 10 

 

 

Szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: 

A probléma típusa Esetek száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

Életviteli 9 2 

Családi-kapcsolati 6 4 

Családon belüli bántalmazás 2 1 

Lelki-mentális 7 3 

Anyagi 76 3 



 

Foglalkoztatással kapcsolatos 52 2 

Ügyintézéshez segítségkérés 129 6 

Egészségkárosodással kapcsolatos 15  

Információkérés 37 6 

Egyéb    

Összesen: 333 27 

Több probléma 32 3 

Krízis 8 1 

 

A szolgálatot az év folyamán 1779 alkalommal, 262 fő vette igénybe, ebből 131 fő 

egyszer fordult hozzánk segítségért. A 131 fő probléma típusa változó volt, 

legtöbbször ügyintézéssel és anyagi problémával kapcsolatosak. 

9 fő krízishelyzetű kliens tartunk nyílván, akik között van hajléktalan, tartozás 

felhalmozódás miatt lakhatási problémákkal, alkohol problémákkal küzdő személy. 

 

 II./5. Gyermekjóléti szolgálat 

A szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének 

elősegítését, jogainak biztosítását tartja legfontosabb feladatának, de nem lehet 

figyelmen kívül hagyni, az olyan társadalmi problémákat sem (iskolázatlanság, 

munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. 

 

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

törvényben meghatározottaknak megfelelően, a gyermekjóléti alapellátásnak 

hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

Ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes igénybevételével nem 

szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 

Ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának segítése, ellátásának megszervezése, a 

szülői nevelés támogatása céljából a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját 

rendeli ki. A család a kirendelt családgondozóval köteles együttműködni, aki az 

együttműködés idejére vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít. 



 

Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a 

gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, a gyermeket 

kiemelheti a családból. 

 

A települések demográfiai mutatói 

Felsőzsolca  

Lakosság összesen (2013. január 1.):  6981 fő 

  ebből: a 0-17 évesek száma:  1400 fő 

 Korcsoportonkénti megosztásban  

  2013. január 01. 

0-2 éves 222 fő 

3-5 éves 224 fő 

6-13 éves 636 fő 

14-17 éves  318 fő 

 

Sajópálfala  

Lakosság összesen (2013. január 1.):  756 fő 

  ebből: a 0-17 évesek száma:    96 fő 

 Korcsoportonkénti megosztásban  

  2013. január 01. 

0-2 éves 11 fő 

3-5 éves 13 fő 

6-13 éves 46 fő 

14-17 éves  26 fő 

 

Gondozási tevékenység 

 

Gondozott gyermekek száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

165 8 

Alapellátásban gondozott gyermekek 

száma 

 

123 

 

8 

Védelembe vett gyermekek száma 31 - 

Átmeneti nevelt gyermekek száma 8 - 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett 2 - 



 

Tartós nevelt - - 

Eseti ellátott gyermekek száma 58 6 

Gondozott és eseti ellátott 

gyermekek száma összesen 

 

223 

 

14 

Családok száma 100 4 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladatainak megvalósítása során eseti segítséget nyújt, 

ha a megoldásra váró probléma feltehetőleg egy, két alkalmat igénylő segítő 

beavatkozással kezelhető, nem indokolt a gondozási folyamat elindítása. 

A gondozást nem igénylő alapszolgáltatás formái: 

• Információnyújtás 

• Tájékoztatás 

• Ügyintézési segítség 

• Tanácsadás 

• Egyszeri segítő beszélgetés 

• Egyéb szolgáltatás nyújtása 

A gyermekjóléti szolgálat a 2013. évben Felsőzsolcán 58, Sajópálfalán pedig 6 

esetben nyújtott eseti segítséget. 

 

A szolgálat tevékenység ellátott gyermekek száma és a kezelt probléma szerint 

Megnevezés 
Kezelt problémák száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

anyagi, megélhetési, 

lakhatással összefüggő, 

stb. 

21 - 

gyermeknevelési 97 10 

gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 
30 2 

magatartászavar, 

teljesítményzavar 
61 2 

családi konfliktus 18 3 

szülők vagy család 

életvitele 
83 5 



 

szülői elhanyagolás 53 1 

családon belüli 

bántalmazás 
- - 

fogyatékosság, retardáció 4 1 

szenvedélybetegségek - - 

Összesen 367 24 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű családokban a rendszeres kereső tevékenységet 

folytató családtagok száma továbbra is nagyon kevés. Legtöbb családban az 

egyedüli megélhetési forrás a gyermekek után járó juttatáson kívül az önkormányzat 

által nyújtott szociális támogatás. Jövedelmük nagy részét élelmezésre fordítják, 

lakáskörülményeik évről évre romlanak. 

A családi és a gyermeknevelési problémák számának növekedése kölcsönhatásban 

áll a gyermekek magatartás, és a gyermekintézménybe való beilleszkedés 

problematikájával. E családok esetében sokszor a szülők érdektelensége, életmódja 

és a nem megfelelő nevelési módszerek is hozzájárulnak a gyermekek 

teljesítményzavarához.  

 

Szakmai tevékenység adatai 

 

Megnevezés 

 

Szakmai tevékenységek száma /halmozott/ 

Felsőzsolca Sajópálfala 

információnyújtás 405 14 

segítő beszélgetés 569 89 

tanácsadás  498 29 

hivatalos ügyekben való 

közreműködés 

203 7 

családlátogatás 1270 19 

közvetítés más szolgáltatásba 61 5 

első védelembe vételi tárgyaláson 

való részvétel 
7 - 

felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel 
- - 



 

átmeneti nevelés 

felülvizsgálati tárgyaláson való 

részvétel védelembe vétel 
1 - 

elhelyezési értekezleten való 

részvétel 

3 - 

konfliktuskezelés 2 1 

szakmaközi megbeszélés 1 - 

esetkonferencia 8 - 

örökbefogadással kapcsolatos 

intézkedés 

2 - 

adományozás 114 3 

szociális válsághelyzetben lévő 

várandós anya gondozása 
16 - 

fejlesztőpedagógusi ellátás - - 

jogi tanácsadás - - 

Összesen 3151 167 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei közül kiemelkedő jelentőséggel bír 

a családlátogatás. Az esetkezelés folyamatának szerves része, melynek során a 

családsegítő személyesen keresi fel az igénybevevőt a lakóhelyén, általában előre 

egyeztetett időpontban, de indokolt esetben ettől eltérhetnek. A családlátogatás célja 

többféle lehet; - lehet kapcsolattartás, - információszerzés, - családtagokkal, 

rokonokkal való személyes megismerkedés, - az igénybevevő közvetlen életterének 

megismerése, - tájékozódás a kultúrájáról, életviteléről, szokásairól, természetes 

támogató rendszeréről.  

A problémás családokkal való munka során lehetőség nyílik a családok életének 

komplex áttekintésére lakáskörülményeik és személyes terük megismerése által. A 

kezelendő és megoldásra váró problémák sokszor a család otthonában derülnek ki 

és sok esetben ott is kell legalább részben megoldást találni rájuk. 

A másik nagy probléma a kliensek körében az iskolázatlanság. Az alapfokú iskolai 

hiányosságok miatt a legegyszerűbb ügyintézés is problémát okoz a számukra. A 

nem megfelelő kommunikáció és magatartási minták miatt sorozatosan falakba 

ütköznek, ami miatt ügyintézéseikhez, a mindennapi élet egyszerűbb dolgainak 

intézésében is a közreműködésünkre van szükségük.  



 

A szakmai tevékenység másik formája az információnyújtás. Információ kérhető 

telefonon, levélben, e-mailen, személyesen. Tárgya lehet az „intézmény” munkájával, 

a nyújtott szolgáltatásokkal, munkatársaival, igénybevevőivel és más 

intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel kapcsolatos információ, amely nem áll 

adatvédelem alatt.  

 

A szolgálat igénybevételének módja 

A szolgáltatást igénybevevők köre 0-17 éves kiskorúak és szüleik, valamint a 

válsághelyzetben lévő várandós anyák. 

Az igénybevétele lehet 

- önkéntes (a gyermek, vagy a szülő maga jelentkezik), vagy  

- együttműködésre kötelezett (hatóság, hivatali szerv által). 

A szolgálatnak az általa nyújtott valamennyi szolgáltatás során tájékoztatási 

kötelezettség van az igénybevevő felé az ellátás tartamáról és feltételeiről és az 

intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról. 

 

Jelzőrendszer működtetése 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a 

gyermekvédelmi törvényben meghatározott alaptevékenységek keretében az alábbi 

intézményeknek jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé, illetve 

kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

Jelzőrendszeri tagok: 

- egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a 

családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, 

- a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, 

a nevelési tanácsadó, 

- a rendőrség, 

- ügyészség,  

- a bíróság, 

- a pártfogó felügyelői szolgálat, 

- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 



 

- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok. 

 

Jelzőrendszeri tagok együttműködése 

A gyermekjóléti szolgálatnak sikerült megfelelő kapcsolatokat kiépíteni a 

jelzőrendszer tagjaival, azaz a térség önkormányzatával, nevelési és oktatási 

intézményeivel, egészségügyi és szociális ellátórendszerekkel, pártfogó felügyelői 

szolgálattal.  

A gyermekjóléti szolgálat és a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános 

Iskola együttműködése nagyon jó. 

Ennek további erősítése érdekében a családgondozók rendszeresen felkeresik az 

iskolát, alkalmanként a pedagógusokkal egyeztetve felszerelés, késés és tízórai 

ellenőrzést tartanak, az intézmény tárgyi feltételeire építve prevenciós előadásokat 

szerveznek, valamint a problémás családoknál közös családlátogatásokra is sort 

kerítenek. Előadásaink megvalósításában az iskola vezetősége, pedagógusai 

segítséget nyújtottak. Programjainkkal kapcsolatos elképzeléseinket érdeklődéssel 

és támogatásukkal kísérték. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős esetmegbeszélés céljából hetente felkeresi a 

családgondozókat. 

A védőnői szolgálat dolgozóival és a gyermekorvossal a hatékony 

problémamegoldás érdekében az elmúlt év során több telefonos és személyes 

esetmegbeszélésre került sor.  

A pártfogó felügyelő szolgálat dolgozójával rendszeres kapcsolatot tartunk. Az első 

családlátogatás – új esetek kapcsán – minden esetben közösen történik, illetve a 

már gondozottakkal kapcsolatban írásban is tájékoztatást adunk. 

A Felsőzsolca Város Gyámhivatalának és Hatósági Osztályának (jelenleg B-A-Z 

Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala) dolgozóival a 

közös eseteket a lehetőségeinkhez képest a megfelelő módon tudjuk kezelni. 

Dilemmáink esetén a dolgozók véleményét és tanácsait kikérve mindig hathatós 

segítséget és támogatást kapunk a munkánkhoz. 

A rendőrségtől a 2013. évben hat esetben kaptunk közvetett jelzést, így a velük való 

együttműködés továbbra sem teljesen megfelelő.  

A Miskolc Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési 

Alosztályának rendőr őrnagyát azonban évente legalább két alkalommal segítségül 



 

hívjuk iskolai preventív célú előadások megtartására, és a gyermekjóléti szolgálat 

vele való kapcsolata nagyon jól működik. 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések 

 

II./5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Az ellátás társulásos formában Onga gesztorságával, folyamatos készenléti 

rendszerben működik. 2 fő látja el a feladatot megbízási szerződéssel heti váltásban.  

December 31-én 

 - készülékek száma 15 db, (ebből 4 db házaspárhoz van kihelyezve) 

 - ellátásban részesült 19 fő. 

 

Igénybevétel módja 

A kérelmeket az igénylőnek a Szakmai Központhoz - Onga Község Önkormányzat 

Szociális Szolgáltatás Központjába – Onga, József A. u. 5. szám - kell benyújtania, 

Családgondozó Központ közreműködésével. Jelenleg Felsőzsolca Város 

rendelkezésére álló minden készülék ki van helyezve, így az újonnan benyújtott 

Megnevezés Felsőzsolca Sajópálfala 

egészségügyi szolgáltató 46 - 

ebből védőnői jelzés 13 - 

személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgálat 

 

- 

 

- 

közoktatási intézmény 134 2 

rendőrség 5 1 

ügyészség, bíróság - - 

társadalmi szervezet, egyház, 

alapítvány 

- - 

áldozatsegítés és kárenyhítés 

feladatait ellátó szervezet, pártfogó 

felügyelői szolgálat 

10 - 

állampolgár 1 - 

önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 15 1 

Összesen 224 4 



 

kérelmekre az ellátást csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha valamelyik 

készülék megüresedik. 

Az ellátásért térítési kell díjat fizetni, ami 10 Ft/nap. 

 

 

III. Személyi feltételek 

 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám normáit az 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 2. számú melléklete és a 15/1998. (IV. 30.)NM rendelet 1. számú 

melléklete határozza meg. 

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 9 fő. 

 

Étkeztetés 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet szerint 100 fő ellátottra vetítve, 

1 fő szociális segítő foglalkoztatása szükséges, aki az adminisztrációs és szakmai 

feladatokat végzi. Engedélyezet létszám: 1 fő.  

A feladatellátás a nappali ellátáson foglalkoztatott 2 főállású dolgozó (napi 2-2 

órában), és a családsegítésen foglalkoztatott egyik dolgozó (napi 4 órában) által 

biztosított. A megosztott munkaidejüket a munkaköri leírás szabályozza. 

Az étel kiszállítása a GAMESZ által foglalkoztatott 3 fő közhasznú dolgozó, illetve 

ennek hiányában 3 fő társadalmi gondozó alkalmazásával valósul meg. A közhasznú 

dolgozók segítséget nyújtanak a nappali ellátás - Idősek Klubja, valamint a házi 

segítségnyújtás feladatainak ellátásában is.  

Az év folyamán szinte folyamatosan kapott az intézmény közmunka programban 

foglalkoztatott dolgozót, csak 10 napra kellett társadalmi gondozót foglalkoztatni. 

 

 Házi segítségnyújtás 

1 fő főállású, 2 fő társadalmi gondozó látja el a feladatot. 

Ha a dolgozó kimarad a munkából (szabadság, betegszabadság) helyettesítő 

gondozó foglalkoztatása szükséges, mivel 1 fő gondozó csak 9 gondozottat láthat el. 

 

Nappali ellátás – Idősek Klubja 

2 fő főállású dolgozó látja el a feladatot 

-1 fő intézményvezető, 



 

- 1 fő szociális gondozó és ápoló. 

A feladatellátásban segítséget nyújtanak a közhasznú foglalkoztatásban résztvevő 

dolgozók. 

 

Családsegítés 

A dolgozók alkalmazását az ellátott települések lakosságszáma határozza meg 

A két település lakosság száma 2013. évben 7 737 fő, ennek függvényében 2 

főállású családgondozó foglalkozik a kliensekkel. A helyettesítést egymás között 

oldják meg.  

 

Gyermekjóléti szolgálat 

A rendelet szerint a gyermekjóléti feladatot ellátó egy fő családgondozó által 

gondozott klienslétszám 45 gyermek vagy 25 család. A szolgáltatást 3 

családgondozó biztosítja,- jelenleg egy GYED-en van, helyettesítése az intézményen 

belül megoldott - így családgondozók száma megfelel a törvényi előírásoknak. 

 

A dolgozók munkarendje 

A dolgozók heti 40 órás munkarendben dolgoznak. Amennyiben a munkafolyamat 

úgy kívánja, munkaidejük változhat. A változást azonnal jelzik a vezetőnek.  

A családgondozók munkaidőkeretük felét kötetlen munkaidő beosztásban 

használhatják. Feladatukat ez idő alatt intézményen kívül terepen látják el, mely 

munkavégzésükhöz elengedhetetlenül szükséges. 

 

 III./1. A dolgozók végzettsége, szakképzettsége 

A főállású dolgozók végzettségüket tekintve munkakörök betöltéséhez szükséges 

képesítéssel rendelkeznek. 

A szakképzett dolgozók továbbképzéseken való részvételét a szociális törvény írja 

elő, mely alapján 6 évenként pontgyűjtési kötelezettségük van. A pontok 

megszerzéséről a munkáltató ütemtervet készít, finanszírozza a képzések díját, 

illetve szabadidőt biztosít az ezeken való részvételhez. 

• középfokú végzettségnél 60 pontot, 

• felsőfokú végzettségnél 80 pontot kell összegyűjteni. 

 

 



 

 

 III./2.Képzéseken - Továbbképzéseken való részvétel 

 „Ami igazán számít” (2013. április 17.) 

Kapcsolattartási formák és azok jelentősége a szociális ágazatban. A Miskolci 

Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani 

Központ szakmai tanácskozásán egy családgondozó vett részt. 

 „Önkéntesek és laikusok az idősek alapellátásában” (2013. október 24., 

25., 30.) egy fő szociális gondozó vett rész a továbbképzésen  

 „Roma családokkal, valamint halmozottan hátrányos helyzetű 

családokkal végzett szociális munka, - Problémamegoldás, és 

konfliktuskezelés családközpontú megközelítése” (2013. december 09. 10. 16. ) 

A három alkalmas tanfolyamon egy fő családgondozó vett részt. 

 1 fő szakvizsgát tett a DE. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

Szociálpedagógiai Tanszékén –Idősek szociális ellátása témacsoportból. 

 

Szakmai fejlődés, fejlesztés szempontjából fontos, hogy a dolgozók a kötelezően 

előírt képzésen kívül  

• rendszeresen részt vegyenek szakmai napokon, konferenciákon, 

• folyamatosan figyelemmel kísérjék a munkájukkal, illetve a 

feladatellátással kapcsolatos törvények és rendeletek változásait,  

• rendszeresen tanulmányozzák a Módszertani Hírlevelet az aktualitásról 

való tájékozódás szempontjából, 

• A Módszertani Központ munkatársaival rendszeres kapcsolatot 

tartsanak. 

 

 

IV. Tárgyi feltételek 

 

Az intézmény tárgyi feltétele az elmúlt évekhez kismértékben javult. 

2013. évben beépítésre került egy bio kazán, ami nagymértéken hozzájárul a 

fenntartási költségek csökkentéséhez. 

Az irodák felszereltsége az előírásoknak megfelelő, az év folyamán szükségessé vált 

a nagy teljesítményű többfunkciós nyomtató-fénymásoló cseréje, valamint egy 

számítógép beszerzése. 



 

Az étkezés és a házi segítségnyújtás a nappali ellátás helységei és tárgyi eszközei 

által biztosítottak. A megfelelő működéshez fontos, hogy az elhasználódott, elavult 

eszközök cseréje biztosított legyen. Ez éven a tálaló konyha több mint 20 éves 

gáztűzhely cseréje válik szükségessé. 

 

 

V. 2013. évben szervezett programok  

 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület felajánlásával az év folyamán 3 alkalommal 

történt tartós élelmiszerosztás a településen. Januárban a kisnyugdíjasok, 

júniusban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

decemberben a nyolcvan év feletti lakosok kaptak 8-10 kg-os csomagot. A több mint 

9 tonna élelmiszerből 1030 fő részesült. 

 

 

 

Évek óta kapcsolatban állunk. Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezetével. 

Az együttműködés kölcsönös. Az intézményünk rendszeresen részt vesz a helyi 

véradások megszervezésében, ők meg támogatják szervezett programjainkat. Így 

került sor novemberben: „Karesz végakarata” című filmvetítésére, mely a fiatal 

felnőttek részére nyújtott tájékoztatást, a különböző drogok veszélyeiről. A vetítést 

követően a vöröskereszt 1 önkéntese vállalta, hogy a filmet összegezve válaszol a 

felmerülő kérdésekre.  

Általuk kapott decemberben az intézményünk ajánlásával 50 rászoruló személy 10 

kg-os élelmiszercsomagot. 



 

 

 

Áprilisban, a Városi Könyvtárban került sor Szoó Judit előadására, aki a „Kilófaló” 

című könyvsorozat szerzője. Fő téma az életmódváltás és a diéta volt, amihez a 

résztvevők is hasznos tanácsokat kaphattak. A teltházas, kóstolóval egybekötött 

előadáson az előadó saját tapasztalatait és receptjeit is megosztotta a 

megjelentekkel. 

 

 

 

Még ebben a hónapban került megrendezésre Bűnmegelőzési előadás az idősek 

számára. Az előadó, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

munkatársa volt, aki biztonságtechnikai eszközöket mutatott be, és tájékoztatott ezek 

használatáról és az áldozattá válás veszélyeiről. 



 

 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat rendszeresen szervez Játszóklub foglalkozásokat a 

jeles napokhoz kapcsolódóan a gondozásban lévő gyermekek számára. 

A foglalkozásokon Különféle kézműves technikákkal és eszközök felhasználásával 

készítenek a gyerekek az ünnepekre dekorációkat, díszeket és egyéb mobilokat. 

Így az éven is volt 

 

Farsangi és Húsvéti Játszóház 

 

 

 

 

 



 

 

 

Őszi Játszó Klub  

 

 

 

Mikulásváró – Adventi Játszó Klub 

 

 

 

Bűnmegelőzési előadás programsorozat „Drogprevenció”iskolások számára 

Márciusban a B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Alosztályának 

nyomozója tartott előadást az általános iskola 5-6. osztályos tanulói számára.  

Filmvetítés a kábítószer használatáról, hatásáról, következményeiről. Kötetlen 

beszélgetés magatartási, viselkedési szabályokról, normákról. 

 

 

 



 

 

 

Áprilisban a B-A-Z Megyei Vöröskereszt önkéntese tartott előadást az általános 

iskola 8. osztályos tanulói számára. Filmvetítés, kötetlen beszélgetés az alkohol, 

dohányzás, drog használatának következményeiről. 

 

 

 

 

Nyári táborok szervezése gyermekek számára ahol a település gyermekei játékos 

foglalkozásokon vehettek részt a családgondozók felügyelete mellett. 

 

 Sajópálfala: július 16-18. 

Kézműves foglalkozás keretein belül a kasírozási technika elsajátítása. Az Aranylúd 

című mese feldolgozása bábokkal, szerepjátékkal. 

Szabadidős tevékenység keretein belül udvari játékok. 

 



 

 

 

Felsőzsolcán augusztus 5-9. 

Kézműves foglalkozások és szabadidős udvari játékok játszása. 

 

 

 

 

A családgondozók minden évben felvállalják javítóvizsgára kötelezett tanulók 

vizsgára való felkészítése. A korrepetálás augusztus 21-27. között történt 



 

 

Ez évben is megrendezésre került az Idősek Karácsonyi Ünnepsége a település 

idősei számára, amit a Rendezvények Házában tartottunk. A részt vevők száma 

évről-évre emelkedik. Ez úttal is műsorral, vacsorával és apró ajándékokkal 

kedveskedünk a közel 300 fős vendégseregnek. 

 

 

 

 

Az Idősek Klubja tagjai részére havi rendszerességgel szervezzük a programokat. 

Rendszeresen megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat, Nőnapot, Anyák 

napját. Megemlékezünk a jeles napokról, nemzeti ünnepeinkről. Az idősek saját 

kezűleg készítenek az ünnepekhez kapcsolódó apró kisdísztárgyakat, ajándékokat. 

A nyári időszakban udvari programokon vesznek részt, szalonnasütést, bográcsozás. 

Minden évben szervezünk kirándulást Mályiba, ahol az egész napot a szabadban 

töltünk beszélgetéssel, közös főzéssel. 

 

 



 

 

Egyéb tevékenységeink 

➢ Kapcsolattartás 

A Családgondozó Központ helyet biztosít kapcsolattartás lebonyolítására a 

gyermekétől külön élő szülő és gyermeke közötti családi kapcsolat fenntartása 

érdekében a gyámhivatal felkérésére, ami előre kijelölt időpontban történik 

➢ Adományok gyűjtése, szétosztása 

 Az intézmény dolgozói rendszeresen keresik a lehetőséget a rászoruló családok 

támogatására. Éppen ezért rendszeresen fogadunk felajánlásokat. Az 

adományok kiosztása - figyelembe véve a családok helyzetét - a rászorulók 

között folyamatosan történik. 

➢ Az intézményünk gyakorlati telephelyként működik. Szívesen fogadjuk 

mindazon közép vagy felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat, akiknek 

szociális területen szükséges gyakorlatot szerezniük tanulmányaikhoz. 

 

 

VII. Terveink a 2014-es évre 

 

Az intézmény számára fontos, hogy az eddig sikeresen megvalósult programok 

tovább folytatódjanak ez évben is. Célunk, hogy a továbbiakban is olyan 

programokat szervezzünk, melyek a lakosok érdeklődésének megfelelnek, és az 

igényeiket kielégítik. Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű egyének és családok 

bevonását programjainkba, ezáltal segítsük és aktivizáljuk őket. 

Gyermekek részére 

- Az ünnepek köré szervezett játszóklubok szervezése, lebonyolítása – a 

gondozott gyermekek számára. 

- Nyári játszóház illetve tábor - egyhetes program a nyári szünidőben. 

- Korrepetálás – javítóvizsgára utalt általános iskolás tanulók számára. 

- Bűnmegelőzési eladások tartása óvodások, iskolások részére 

- Egészség fejlesztés, egészségtudatos életmóddal kapcsolatban előadások 

tartása, játékos vetélkedők szervezése. 

- Baba – Mama Klub szervezése, ahol az anyukák megoszthatják egymással 

az anyai léttel kapcsolatos tapasztalataikat, kötetlenül beszélgethetnek az 

őket érdeklő témákról, ismeretségeket köthetnek.  



 

Felsőzsolca és Sajópálfala vonatkozásában: 

• Filmvetítési, és beszélgetési sorozat folytatása a veszélyeztetett korosztály 

számára. (További témák: Dohányzás, Alkohol, AIDS). 

• A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által meghirdetett pályázatokon való 

sikeres részvétel. 

• Az intézmény számára hasznos egyéb pályázati lehetőségek kihasználása. 

• Vöröskereszttel való együttműködés bővítése, közös pályázatok készítése. 

• Csoportfoglalkozások szervezése. (Munkanélküliek, Rendszeres Szociális 

Segélyben részesülők részére a munkába állás elősegítése.) 

 

 

Az intézmény dolgozói és a magam nevében köszönettel tartozok mindazoknak, akik 

a 2013-as évben támogatták, segítették munkánkat.  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény 2013. évi beszámolóját 

elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014. 02. 18. 

 

Tisztelettel 

 

Gladics Jánosné 
intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 2013. évi szakmai munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 

2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ igazgatója 

Határidő: azonnal 

 


