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Az intézmény bemutatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 

ellátási formáit intézményes keretek között biztosítja a lakosság számára. 

Minden települési önkormányzat köteles 

➢ az 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

értelmében,  

✓ lakosság számtól függetlenül  - étkeztetést, 

      - házi segítségnyújtást, 

✓ 2000 fő állandó lakosnál – családsegítést, 

✓ 3000 fő állandó lakosnál – idősek nappali ellátását biztosítani. 

➢ az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról – értelmében pedig  

✓ lakosság számtól függetlenül gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 

 

A feladatok ellátására Felsőzsolca Város Önkormányzata és Sajópálfala Község 

Önkormányzata 2013. július 1-jétől létrehozták a Felsőzsolcai Családsegítési és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, melynek székhelye: 3561 Felsőzsolca, 

Szent István u. 20. 

A szolgáltatásokat biztosító intézmény 

 - neve: Felsőzsolcai Családgondozó Központ 

 - címe: 3561 Felsőzsolca Kassai u. 32. sz. 

 - elérhetősége: 

  Telefon, Fax: 46-383-520 

  Mobil:06-70-698-0971 

  Email: csaladgondozo.kozpont@gmail.com 

 

 

 

 

 



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 

Nappali ellátás – Idősek Klubja 

Hétfő - Péntek:  700 -1530 

 

Az intézmény ügyfélfogadása 

Felsőzsolca 

Hétfő, Péntek: 800 -1200 

Szerda  800 -1800 

 

Sajópálfala 

Kedd, Csütörtök 800 -1100 

 

A feladatellátásainkat meghatározó jogszabályok 

➢ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról, 

➢ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, 

➢ 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

➢ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, 

➢ 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról, 

➢ 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről, 



➢ 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

➢ Felsőzsolca Nagyközség Képviselő-testületének 15/1993.(VIII. 19.) számú 

önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

➢ A Szociális Munka Etikai Kódexe, törvények és rendeletek határozzák meg. 

 

Az intézmény által biztosított ellátások formái 

➢ Étkeztetés 

➢ Családsegítés 

➢ Házi segítségnyújtás 

➢ Nappali ellátás - Idősek Klubja  

➢ Gyermekjóléti szolgálat  

 

A szociális szolgáltatások célja  

➢ az igénybe vevők társadalmi-gazdasági helyzetének javítása,  

➢ a szociális biztonság erősítése,  

➢ a segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása, függőségi 

helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása,  

➢ ugyanakkor a mind teljesebb testi-, lelki-, mentális állapothoz elengedhetetlen 

szükségletek kielégítése,  

➢ egyéni erőforrások, képességek mobilizálása,  

➢ a környezet, a segítő háttér bevonása,  

➢ szervezett és tervezett szolgáltatásnyújtás. 

 

 

Szociális étkeztetés 

 

A szociális törvény alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoruló 

személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani, különösen 

➢ koruk, 



➢ egészségi állapotuk, 

➢ fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

➢ szenvedélybetegségük, vagy 

➢ hajléktalanságuk miatt. 

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

A szolgáltatás igényelhető 

▪ helyben fogyasztással,  

▪ elvitel lehetőségével, 

▪ lakásra szállítással. 

A helyben étkezést az Idősek Klubja keretén belül tudjuk biztosítani az igénylő 

számára, aki kérhet 1 x-i étkezést vagyis ebédet, illetve 3 x-it – reggelit, ebédet és 

uzsonnát. 

Az év folyamán ellátásban részesült 197 fő, ebből 

▪ 68 fő elvitellel, 

▪ 112 fő lakásra szállítással, 

▪ 17 fő helyben fogyasztással vette igénybe a szolgáltatást. 

December 31-én az ellátásban részesülők száma 128 fő volt. 

Ez évfolyamán: új ellátottak száma: 40 fő, 

   ellátásból kikerültek száma: 69 fő 

Megszűnés oka legtöbb esetben az, hogy más szolgáltatónál veszi igénybe a 

szolgáltatást. 

 

Az december 31.-én ellátásban részesülők nem és életkor szerinti megoszlása: 

 Férfi Nő 

60 év alatti 8 8 

60 év – 69 év  20 24 

70 év – 79 év 21 16 

80 év – 89 év 10 18 

90 év felett 1 2 

Összesen 60 68 

 

 

 



Igénybevétel módja 

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

biztosításáról.  

Az étkezésért, illetve a kiszállításért térítési díjat kell fizetni, melyet Felsőzsolca Város 

Képviselő-testülete külön határozatban állapít meg. A személyi térítési díj havi 

összege nem haladhatja meg az igénylő jövedelmének 30%-át. 

Az étkezésért igénybe vevő előre fizet, a kiszállításért pedig utólag kell fizetni. 

2014-ben az étkezés és a kiszállítás térítési díja kategóriák szerint: 

kategóriák Étkezés térítési díja Ft/nap Kiszállítás térítési díja 

Ft/nap 

Szociális étkező I. 400.- 20.- 

Szociális étkező II. 595.- 50.- 

Háromszori étkezés 

helyben fogyasztással 

(nappali ellátás keretében) 

 

575.- 

 

 

A kérelem benyújtásakor az igénylő választhat, hogy a normál (400 Ft) vagy az emelt 

nyersanyag tartalmú (595 Ft) ételadagot kívánja igénybe venni. 

 

 

Házi Segítségnyújtás 

 

Szolgáltatás célja, feladata 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 

életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – a lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 

igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, 

élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei 

fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen. 

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 az intézmény vezetőjéhez, aki az orvosi igazolás/javaslat 

figyelembe vételével, 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. 

 

Kliens szám alakulása 

Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 18 fő. 

Az év folyamán ellátottak száma: 24 fő, december 31-én 18 fő volt ellátásban. 

Ez évben: felvett: 6 fő, 

  megszűnt: 6 fő 

Megszűnés oka: legtöbb esetben elhalálozás, illetve a hozzátartozók vállalják az idős 

gondozását, magukhoz veszik 

 

Az december 31-én ellátásban részesülők nem és életkor szerinti megoszlása: 

 Férfi Nő 

60 év alatti 1 1 

60 év – 69 év  2 5 

70 év – 79 év 1 5 

80 év – 89 év 2 1 

90 év feletti --- 1 

Összesen 6 12 

 

 

 

 

 

 



Nappali ellátás- Idősek Klubja 

 

Szolgáltatás célja, feladata: 

Az Idősek klubjában, az otthonukban élő idősek számára nyújtunk segítséget, akik 

társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget 

igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szorulnak. 

Feladat az időskori magány enyhítése érdekében a társasági élet biztosítása. 

Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek, 

készségeiknek megőrzése, lehetőség szerint fejlesztése, mentális állapotromlás 

késleltetése. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, 

figyelembe véve a klubtagok aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és 

szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet 

tartalommal való megtöltése. 

Időseink támogatása a pozitív „énkép” megőrzésében, megerősítésében. 

 

A Klub szolgáltatásai 

➢ Igény szerint étkeztetés biztosítása,  

➢ Személyi higiéné biztosítása (mosási lehetőség), 

➢ Szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése – alap - illetve 

szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 

➢ Hivatalos ügyek intézésének segítése, 

➢ Társas kapcsolatok kialakítása, 

➢ Szabadidős programok szervezése, kirándulás, TV nézés, rádióhallgatás, 

felolvasás, sajtótermékek biztosítása, 

➢ Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, 

mentális gondozás, 

➢ Rendezvényeken való részvétel. 

 

Igénybevétel módja 

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

biztosításáról. Az ellátás ingyenes. 



Kliens szám alakulása 

Működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 24 fő. 

Az év folyamán ellátottak száma: 28 fő, december 31-én 24 fő volt ellátásban. 

Ez évben: felvett: 5 fő, 

  megszűnt: 4 fő 

Megszűnés oka: bentlakásos otthonba költözés, elhalálozás. 

 

Az december 31-én ellátásban részesülők nem és életkor szerinti megoszlása: 

 Férfi Nő 

60 év alatti 2 --- 

60 év – 69 év  4 3 

70 év – 79 év 7 3 

80 év – 89 év 3 2 

Összesen 16 8 

 

 

Családsegítés 

 

Célja és feladata  

A szolgáltatás célja, hogy az alapvető szociális gondokkal küzdő egyének és családok 

krízishelyzetét egységben kezelje. 

Feladata, a tartósan segítségre szorulók átfogó gondozása, szociális és mentális ellátás 

biztosítása, valamint prevenció. 

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló kliensek (egyének, családok, csoportok, közösségek) számára az 

ilyen helyzethez vezető okok feltárása és a krízishelyzet megszűntetése a szociális 

munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 

Az egyének és családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében  

▪ Tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. 



▪ Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. 

▪ Meghallgatja az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak 

orvoslása érdekében. 

▪ Családsegítés munkafolyamatában családgondozást végez: közreműködik a 

családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 

elősegítésében. 

▪ A családsegítésnek ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen 

családjának tagjaira. 

▪ Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezi. 

▪ Ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújt családtámogatás igénybevételéhez 

(gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támogatás), rokkantsági nyugdíj 

nyomtatványok kitöltésében, fellebbezések elkészítésében, közüzemi tartozások, 

díjhátralékok rendezésében. A családsegítők munkájával pontosabb az ügyintézés 

és a kliens gyorsabban hozzájut bizonyos ellátási formákhoz, illetve problémák 

megoldásához. 

▪ Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez. 

▪ Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, 

illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás. 

▪ A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő, mediációs programok és szolgáltatások biztosítása, valamint a 

nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatás nyújtása.  

 

A szolgálat igénybevételének módja, kliensei 

A szolgálat igénybevétele legtöbb esetben önkéntes.  

A szociális törvény értelmében a 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 a szolgálat. 

 

Egyéb családsegítés esetén segítségnyújtás igénybevételét a rászoruló döntése 

alapozza meg. Kérelmére a szolgálat segítséget nyújt, hivatalos ügyek intézésében, 

mentális és szociális problémák, életvezetési nehézségek és családi konfliktusok 

kezelésében, illetve megoldásában. 

Az együttműködés elemei írásbeli megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

A családsegítés szolgáltatásai ingyenesek. 

 

Forgalom és esetszám az év folyamán 

 Forgalom szám: 1612 

 Esetszám:  307 

 

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái 

A probléma típusa Esetek száma 

 

Életviteli 7 

Családi-kapcsolati 6 

Családon belüli bántalmazás 2 

Lelki-mentális 4 

Anyagi 53 

Foglalkoztatással kapcsolatos 109 

Ügyintézéshez segítségkérés 118 

Egészségkárosodással kapcsolatos 7 

Információkérés 34 

Egyéb  37 

Összesen: 377 

Több probléma 51 

Krízis 3 

 



Az év folyamán 307 vette igénybe a szolgáltatást. Ebből 123 fő egyetlen egyszer 

fordult hozzánk segítségért. A 184 fő esetén a probléma típusa változó volt, ezen 

klienseknél a szakmai tevékenység egy találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem volt 

lezárható. Legtöbbször ügyintézéssel, anyagi és foglalkoztatási problémával kerestek 

fel minket, utóbbi kiemelkedően magas volt az elmúlt évben. 

A 2014-es évben 3 fő krízishelyzetű ügyfelet tartunk nyílván, akik anyagi valamint 

életviteli problémákkal küzdő személyek.  

 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

 

Feladata 

➢ A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 

elősegítése, 

➢ A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 

➢ A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 

➢ A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. 

 

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 megelőzéséhez. 

Ha a veszélyeztetettség az alapellátáson belül nem szüntethető meg, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. Ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos 

segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása céljából a 

gyermekek és családjuk részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki, 

és a veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében intézkedést tesz. A család a 

kirendelt családgondozóval köteles együttműködni. 

A védelembe vétel indokoltságát a gyámhatóság – kérelemre bármikor, hivatalból 

legalább évente – felülvizsgálja. Ha a védelembe vétellel a gyermek 

veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy 



segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő 

gondozása, nevelése, a gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges 

intézkedést, a gyermeket kiemelheti a családból. 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladatainak megvalósítása során eseti segítséget nyújt, ha 

a megoldásra váró probléma feltehetőleg egy, két alkalmat igénylő segítő 

beavatkozással kezelhető, azaz nem indokolt a gondozási folyamat elindítása. 

A gondozást nem igénylő alapszolgáltatás formái: 

➢ Információnyújtás 

➢ Tájékoztatás 

➢ Ügyintézési segítség 

➢ Tanácsadás 

➢ Egyszeri segítő beszélgetés 

➢ Egyéb szolgáltatás nyújtása 

 

Ellátásban részesülő gyermek száma települések szerint 

 

 

Felsőzsolca Sajópálfala 

Gondozott gyermekek száma 

Ebből 

168 7 

- Alapellátásban gondozott gyermekek 

száma 

133 7 

- Védelembe vett gyermekek száma 26 - 

- Utógondozás, szakellátásból kikerült 1 - 

- Ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 - 

- Nevelésbe vett 7 - 

Eseti ellátott gyermekek száma 57 6 

Gondozott és eseti ellátott gyermekek 

száma összesen 

 

225 

 

13 

Ellátott gyermekek családjainak száma 
 

83 

 

3 

 

 



Ellátott gyermekek száma kezelt probléma szerint 

Megnevezés 
Kezelt problémák száma 

Felsőzsolca Sajópálfala 

anyagi, megélhetési, 

lakhatással összefüggő, stb. 
11 - 

gyermeknevelési 42 1 

gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 
8 1 

magatartászavar, 

teljesítményzavar 
29 - 

családi konfliktus 6 - 

szülők vagy család 

életvitele 
48 4 

szülői elhanyagolás 18 - 

családon belüli 

bántalmazás 
1 - 

fogyatékosság, retardáció 3 1 

szenvedélybetegségek 2 - 

Összesen 168 7 

 

Az életviteli problémákkal küzdő szülők a legtöbb esetben gyermeknevelési 

gondokkal is küzdenek. A gyermek számára elsődleges minta a szülő, így a tőlük 

látott, tapasztalat útján szerzett információ a gyermekek magatartás, és a 

gyermekintézménybe való beilleszkedésére is kihat. A szülők negatív attitűdje, 

érdektelensége is hozzájárul a gyermekek teljesítményzavarához, alulteljesítéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 



A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 

 

Megnevezés 

 

Szakmai tevékenységek száma 

/halmozott/ 

Felsőzsolca Sajópálfala 

információnyújtás 328 7 

segítő beszélgetés 1303 44 

tanácsadás  180 14 

hivatalos ügyekben való közreműködés 234 11 

családlátogatás 1052 39 

közvetítés más szolgáltatásba 45 5 

első védelembe vételi tárgyaláson való 

részvétel 
14 - 

felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 

átmeneti nevelés 
2 - 

felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 

védelembe vétel 
8 - 

elhelyezési értekezleten való részvétel - - 

konfliktuskezelés 1 - 

szakmaközi megbeszélés 8 - 

esetkonferencia 8 1 

örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - - 

adományozás 125 - 

szociális válsághelyzetben lévő várandós 

anya gondozása 
6 - 

fejlesztőpedagógusi ellátás - - 

jogi tanácsadás - - 

pszichológiai tanácsadás - - 

Összesen 3314 121 

 

Kiemelkedően magas a családlátogatások száma, ami az esetkezelés folyamatának 

szerves része, a családgondozó személyesen keresi fel az igénybevevőt a lakóhelyén. 

Sürgős és indokolt esetekben random módon, egyébként pedig előre egyeztetett 

időpontban. A családlátogatás célja többféle lehet; kapcsolattartás, információszerzés, 

családtagokkal, rokonokkal való személyes megismerkedés, az igénybevevő közvetlen 

életterének megismerése, tájékozódás az életviteléről, szokásairól, természetes 

támogató rendszeréről, így lehetőség nyílik a kliensek életének komplex áttekintésére, 

lakáskörülményeik és személyes életterük megismerésére. 



A másik jelentős terület a segítő beszélgetés. Fontos feltétel a családgondozó részéről 

az empátia, a hitelesség, az előítélet mentesség, érdeklődés, objektivitás, valamint a 

kritika mellőzése. Sok tényező hat a sikeres beszélgetésre; ezek a ráfordított idő, 

térbeli feltételek, a megbeszélés kerete. A módszer alapvető technikája az 

újrafogalmazás, vagyis a családgondozó újra elmondja más szavakkal, amit a kliens 

korábban neki már kifejtett. A gyermekjóléti szolgálat módszerei részét képezi egyéb 

számos szakmai tevékenység is, melyek a családgondozós során komplexen épülnek 

be a folyamatokba. 

 

A szolgálat kliensei, igénybevételének módja 

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 

A szolgáltatást igénybevevők köre az ellátási területen élő 0-17 éves kiskorúak és 

szüleik, valamint a válsághelyzetben lévő várandós anyák 

Az igénybevétel lehet 

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

- együttműködésre kötelezett (hatóság, hivatali szerv által). 

A gyermekjóléti szolgálatnak az általa nyújtott valamennyi szolgáltatás során 

tájékoztatási kötelezettség van a szolgáltatást igénybevevő felé: a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult 

gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell az ellátás 

tartamáról és feltételeiről és az intézmény által vezetett, reá vonatkozó 

nyilvántartásokról. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt a 

tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító, 2010. év augusztus 30. 

nappal hatályba lépő 2010. évi LXVI. törvény bevezette az iskoláztatási támogatás 

jogintézményét. Az új rendelkezés célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a 

gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ha a gyermek nem teljesíti 

tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola jelzi a 

gyámhatóságnak. 50 óra igazolatlan óra mulasztás esetén a gyámhatóság – az iskola 

jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást, és a gyermeket védelembe 

veszi.  



Az intézkedés bevezetését követően megnőtt a közoktatási intézmények és a 

gyámhatóság által a gyermekjóléti szolgálathoz küldött jelzések száma, amely maga 

után vonta a védelembe vétel kezdeményezését. 

 

 

Jelzőrendszer 

 

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. 

 

Jelzőrendszeri tagok együttműködése 

A jelzőrendszer működtetésének a célja, hogy a tagok jelezzék a gyermek 

veszélyeztetettségét, valamint, hogy a gyermekjóléti szolgálat kompetensen szervezze 

és koordinálja az észlelő és jelzőrendszert, képezze a szociális és gyermekvédelmi 

ismeretekkel nem rendelkező tagokat. A cél, hogy minél több tagból álljon össze a 

helyi gyermekvédelem. Jelenleg rendszeresen együttműködő tagok 



 

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 

A nagyrészt hátrányos helyzetű diákokat oktató intézménnyel az együttműködés 

kiváló. 

A családgondozók rendszeresen felkeresik az iskolát, alkalmanként a pedagógusokkal 

egyeztetve felszerelés, késés és tízórai ellenőrzést tartanak, az intézmény tárgyi 

feltételeire építve prevenciós előadásokat szerveznek, aminek megvalósításában az 

iskola vezetősége, pedagógusai partnerek. Szükség szerint a problémás családoknál 

közös családlátogatásokra is sort kerítenek az osztályfőnökkel vagy a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel, aki esetmegbeszélés céljából hetente felkeresi a 

családgondozókat. 

A védőnői szolgálat dolgozóival és a gyermekorvossal szükség szerint 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 – közösen történik. A már gondozott kliensekkel 

kapcsolatban kérésre írásban is tájékoztatást adunk. 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 

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 2014. évben nyolc esetben kaptunk közvetett jelzést, a velük való 

együttműködést a jövőben erősíteni szükséges. 

A Miskolc Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alosztályának 

rendőr őrnagya a helyi általános iskolában évente legalább két alkalommal tart 

preventív célú előadásokat. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolata vele kiemelkedő, 

példás.  

 

 

 

 

 



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 

Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 1 fő 

Betöltött álláshely: 0 fő  

A szolgáltatás adminisztrációs feladatait a családsegítésen foglalkoztatott 

családgondozó és az intézményvezető végzi. Az étel adagolását, tálalását, kiszállítását 

a nappali ellátáson foglalkoztatott szociális gondozó és közmunka programban 

foglalkoztatott dolgozók végzik. 

A közmunkásokat a GAMESZ illetve a Polgármesteri Hivatal biztosítja az intézmény 

számára, akik további segítséget nyújtanak a nappali ellátás - Idősek Klubja, valamint 

a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásában i., valamint ők végzik takarítását is. 

Közmunkások hiányában 3 fő társadalmi gondozó alkalmazásával biztosított az étel 

kiszállítása, az intézmény takarítását pedig a dolgozók végzik. 

A 2014. év folyamán folyamatosan biztosított volt 3 illetve 2 fő közfoglalkoztatott az 

intézmény számára. 

 

Házi segítségnyújtás 

Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 1 fő 

Betöltött álláshely: 1 fő 

A főállású dolgozó mellett 2 fő társadalmi gondozó folyamatos foglalkoztatása 

szükséges, mivel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet szerint 1 fő 

gondozó csak 9 gondozottat láthat el. 

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

foglalkoztatása szükséges. 

 

 



Nappali ellátás 

Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 2 fő 

Betöltött álláshely: 2 fő 

 

Családsegítés 

A két település lakosság száma 2014. évben 7737 fő, ennek függvényében 2 főállású 

családgondozó foglalkozik a kliensekkel.  

Sajópálfalán, a Felsőzsolcán dolgozó családgondozó végzi a feladatot - heti 8 órában, 

csütörtöki napokon.  

 

Gyermekjóléti szolgálat 

Adott szakfeladatra biztosított álláshely: 3 fő 

Betöltött álláshely: 3 fő 

A gyermekjóléti feladatot ellátó egy fő családgondozó által gondozott klienslétszám 45 

gyermek vagy 25 család. 

 

Személyi változások 

A családsegítés feladaton 1 fő helyettesítő kolléganő ment el, helyette egy pályakezdő 

dolgozó kerül felvételre a Munkaügyi Központ támogatásával. 

A Gyermekjóléti szolgáltatáson 1 fő dolgozó szakította meg fizetés nélküli 

szabadságát (GYED-en volt) és állt munkába július 1-jétől. 

 

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. 

A szolgáltatás irányítása a mindenkori intézményvezető hatáskörébe tartozik. A 

helyettesítés rendjét a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

 



A dolgozók végzettsége, szakképzettsége 

A főállású dolgozók végzettségüket tekintve munkakörük betöltéséhez szükséges 

képesítéssel rendelkeznek. 

A szociális törvény előírja a szakképzett dolgozók továbbképzéseken való részvételét, 

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. 

 

Továbbképzésen való részvétel 

 „Idegen voltam és ti befogadtatok” Hit és spiritualitás a segítő kapcsolatban.  

(2014. január 6-7., 13.) 

A továbbképzés szervezője a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. A programon 

egy fő szociális gondozó vett részt.  

 

A fenntartható fejlődés értelmezése, környezettudatosság a szociális munkában  

(2014. január 8-9., 15.) 

A továbbképzés szervezője a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.. A programon 

egy fő szociális gondozó vett részt.  

 

Korai Szülővé válás. Tinédzser szülők kompetenciáinak fejlesztése családmegtartó 

szolgáltatás keretében (2014. február 24-25., 2014. március 3.,) 

A továbbképzés szervezője a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet. A programon 

két fő családgondozó vett részt.  

 

Képzés, tudás, támogatás-együttműködés és egymástól tanulás (2014. március 28.) 

A továbbképzés szervezője a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet. A programon 

két fő családgondozó vett részt.  

 

Hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítése (2014. október 27-30.) 



A képzés szervezője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala. A képzésen egy fő családgondozó vett részt.  

 

Az év folyamán 6 dolgozó vett részt továbbképzésen, 1 fő teljesítette továbbképzési 

kötelezettségét. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

Az épület felszereltsége az előírásoknak megfelelő. Az étkezés és a házi 

segítségnyújtás, a nappali ellátás helyiségei és tárgyi eszközei által biztosítottak. 

Az iroda helyiségek rendelkeznek a szükséges informatikai eszközökkel, amit az év 

folyamán bővítettünk egy asztali számítógéppel és egy laptoppal, valamint új székeket 

is vásároltunk. 

 

 

Ellenőrzés, szerkezeti változás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. 

május 6-án az intézmény székhelyén: Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz. és akkor még 

családsegítés szempontjából telephelyként működő Sajópálfala, Szabadság u. 26. szám 

alatt hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során szakmai hiányosságok nem 

merültek fel, de a tárgyi feltételek szempontjából megállapításra került, hogy a 

telephely más feladat ellátás szempontjából (gyermekjóléti szolgálat) nem lehet 

egyben a kliensek számára nyitva álló helyiség is, ezért problémamentesebb 

megoldásnak bizonyult, hogy a telephelyet az ellátottak  számára nyitva álló egyéb 

helyiséggé minősítsék, ez 2014. július 9-i hatállyal meg is történt. 

 

 

 

 

 

 

 



Programjaink 

 

2014-ben 3 alkalommal kaptunk élelmiszer adományt. 

Január 23. 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásával az EU Élelmiszer-segélyprogram 

keretében Sajópálfalán 127 fő nyugdíjas és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kapott adományt. 

Április 1-3. 

Az Auchan Csabai Kapu Áruház és az Auchan Magyarország Kft. ajánlott fel 500 db 

tartós élelmiszert tartalmazó csomagot. 

Június 25-30. 

Júniusban a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott a település tartós élelmiszert 

és gyermektápszert, melyből 370 fő, a létminimum közelében élő, hátrányos helyzetű 

lakos részesült.  

            

 

December 4. 

Az intézményünk minden évben megrendezi az Idősek Karácsonyi ünnepségét, amit 

a Rendezvények Házában tartottunk meg, kb. 150 fő nyugdíjas részvételével. Évről-

évre tartalmas műsorral kedveskedünk a vendégeknek. 

……...  

 



Gyermekek számára szervezett programok 

Szabadidős tevékenységek szervezése során az elsődleges szempont a prevenció. 

Fontosnak tartjuk a gyermekek felvilágosítását mind a bűnmegelőzés, mind az 

egészségmegőrzés, és a továbbtanulás területén.  

A szervezett programjainkon nagy számban és örömmel vesznek részt a városban élő 

gyermekek és szüleik. Az együtt töltött idő alatt bizalmi kapcsolatba kerülünk a 

gyermekekkel, fiatalokkal, akik ezáltal befogadóvá, nyitottá válnak a 

családgondozókkal szemben.  

Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat Sajópálfalán is részt vett szabadidős 

tevékenységek szervezésében és lebonyolításában. Az eltelt évek alatt már megismert 

gyermekek szép számmal vettek részt a kézműves programokon. 

 

Február 05.   Farsangi Játszóklub  

A Családgondozó Központban a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére kézműves foglalkozás a farsangi ünnephez kötődően.  

 

Március 26.   Családtervezési program  

Felsőzsolca településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, több gyermekes családok 

életében tudatos családtervezés, fogamzásgátlás nőgyógyászati spirál használatával. A 

program előzetes igényfelmérés alapján indult, ezt követően az önkormányzat anyagi 

támogatásával került sor az eszközök beszerzésére. Az önként jelentkező kliensek 

nőgyógyászati vizsgálat és szűrés után kapták meg a fogamzásgátlásra szolgáló 

eszközt. A programban 62 fő vett részt.  

 

Március 26.   Baba- Mama klub 

Felsőzsolca településen élő kisgyermekes anyukák és gyermekeik számára rendezett 

klubfoglalkozás havonta egy alkalommal. Dalok-mondókák kíséretében a gyermekek 

bevonásával kötetlen irányított játék, az anyukák számára pedig hasznos eszmecsere a 

gyermekgondozással kapcsolatos problémák kezelésére.  



 

 

Április 2-3.   Bűnmegelőzési előadás 

A bűnmegelőzési programsorozat keretein belül a B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság 

Ifjúságvédelmi Alosztályának nyomozója tartott előadást az általános iskola alsó és 

felső tagozatos tanulói számára.  

 

              

 

Április 16.   Tavaszi Játszóklub 

A településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett 

kézműves foglalkozás. 

 

   

 

 

 



 

Május 27.  Bűnmegelőzési előadás Sajópálfala településen 

A bűnmegelőzési programsorozat keretein belül a B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság 

Ifjúságvédelmi Alosztályának nyomozója tartott előadást óvodás korú gyermekek 

számára a helyi óvodában. 

 

             

 

Május 28.   Gyermeknapi Játszóklub 

A Családgondozó Központban a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére szervezett kézműves foglalkozás. 

 

Július 14-18.   Nyári Tábor Felsőzsolcán 

A Családgondozó Központban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott, illetve a 

településen élő, hátrányos helyzetű, prevenciós jelleggel bevont gyermekek számára 

tartott foglalkozás. A heti programot kézműves tevékenységek és udvari játékok 

töltötték ki.  

 

       

 

 

 



Július 21-25.   Nyári Tábor Sajópálfalán 

A településen élő gyermekek számára szervezett játékos foglalkozás, szabadidős 

tevékenység a nyári szünidő hasznos eltöltése céljából. 

 

   

 

Augusztus 5.   Kirándulás Boldogkőváraljai várba 

Sajópálfala településen élő gyermekek és szüleik számára szervezett kirándulás 

Boldogkő várába a helyi önkormányzat támogatásával. 

 

   

 

Augusztus 11-19.   Korrepetálás 

Javítóvizsgára kötelezett tanulók elméleti felkészítése.  

 

November 19.   Drog prevenciós előadás 

A bűnmegelőzési programsorozat keretein belül a B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság 

Ifjúságvédelmi Alosztályának nyomozója tartott előadást az általános iskola 7-8. 

osztályos tanulói számára. 

 



 
 

December 2. 9. 16.   Bűnmegelőzési előadás 

A bűnmegelőzési előadássorozat keretein belül a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Szolgálat pártfogó felügyelője tartott 

interaktív előadást az általános iskola 3-4. osztályos tanulói számára. A program 

részeként sor került játékos feladatmegoldásokra, filmvetítésre és kötetlen 

beszélgetésekre is.  

 

December 10.    Téli Játszóklub 

A családgondozó Központban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek 

számára tartott kézműves foglalkozás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéb tevékenységeink 

 

Kapcsolattartások lebonyolítása 

A Családgondozó Központ kapcsolattartás lebonyolítására a gyermekétől külön élő 

szülő és gyermeke közötti családi kötelék erősítése és fenntartása érdekében 2014-ben 

is több esetben nyújtott segítséget. 

Adományok gyűjtése, szétosztása 

Az intézmény dolgozói keresik a lehetőséget a nehéz körülmények között élő családok 

támogatására, ezért rendszeresen fogadnak felajánlásokat. Az adományok kiosztása - 

figyelembe véve a családok helyzetét - a rászorulók között folyamatosan, és igény 

szerint történik. 

HPV Védőoltás  

Az önkormányzat felkérése alapján az érintett korosztály szüleinek felkeresése, 

tájékoztatása az igénybevétel lehetőségéről. Igényfelmérés.  

Véradás szervezése 

Rendszeresen részt veszünk a véradás szervezésében, melyre az éven két alkalommal 

került sor a volt művelődési házban. 

 

 

Tervek a 2015. évre 

 

Az ünnepek köré szervezett játszóklubok szervezése, lebonyolítása – a 

Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott gyermekek számára. 

Nyári játszóház illetve tábor - a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott gyermekek 

számára - Felsőzsolcán és Sajópálfala településen is - egyhetes nyári szabadidős 

program. 

Korrepetálás – javítóvizsgára utalt általános iskolai tanulók számára. 

Bűnmegelőzési eladások szervezése – Gyermekek és a rendszeres szociális segélyben 

részesülők számára, a pártfogó felügyelő, a B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság 

fiatalkorúakkal foglalkozó osztályának dolgozója meghívásával és a B-A-Z Megyei 

Vöröskereszt önkénteseinek közreműködésével. 

 



Egészség fejlesztés, egészségtudatos életmóddal kapcsolatban előadások tartása, 

játékos vetélkedők szervezése. 

Preventív jellegű előadások, kiscsoportos foglalkozások családon belüli erőszak 

megelőzése, kezelése témakörében.  

Szexuális felvilágosítás – nőgyógyász szakorvos segítségével. 

Gyermekgondozás, gyermekbetegségek – gyermekorvos közreműködésével. 

Balesetek megelőzése, elsősegély nyújtási ismeretek - Magyar Vöröskereszt 

munkatársa bevonásával. 

Álláskeresési tréning munkanélküliek számára, ahol alkalmuk nyílik az álláskeresési 

technikák elsajátítására. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által meghirdetett pályázatokon való sikeres 

részvétel. 

 

 

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

2014-es évben támogatták, segítették munkánkat.  

 

Kérem, a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsát, és a Tisztelt Képviselő-testületet hogy az intézmény 2014. évi 

szakmai beszámolóját elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Felsőzsolca, 2015. 02. 16 

 

Tisztelettel  

 

Gladics Jánosné 

intézményvezető 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 2014. évi szakmai munkájáról. 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcai Családgondozó Központ 2014. évi szakmai munkájáról készített beszámolót. 

 

 

Felelős:  Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ igazgatója 

Határidő:   értelemszerűen 


