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Melléklet 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
szakmai beszámolója 2019. évben 

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

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
- tanyagondnoki szolgáltatások 

Szakosított ellátási formák: 
- idősek otthona 
- időskorúak gondozóháza 

 
 
2019. november 04-től 2020. január 02-ig a BKM-i Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály hatósági ellenőrzést tartott a fentiekben felsorolt 
szolgáltatások tekintetében.  
2019. november 18.-án székhelyen, és 2019. november 20-22. napja között a vidéken működő 
telephelyeinken végezték el a helyszíni ellenőrzést. 
 
 
Házi segítségnyújtás 
Székhelye, telephelye:  

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

 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: 

Harkakötöny, Bem u. 2. 
 Kisszállás, Fő u. 33. 
 Kunfehértó, Szabadság tér 7. 
 Tompa, Szabadság tér 1.  
 
A szolgáltatás célja, feladata: 
Gondoskodás mindazon személyekről, akiknek egészségi állapota indokolja a segítségnyújtást.  
A házi gondozó a feladat ellátás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő 
fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében életkorának, élethelyzetének és 
egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek felhasználásával, fejlesztésével 
biztosított legyen. 
 
 



 

 

 
 
Az ellátás igénybe vételének módja 
Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik, 
amelyhez csatolni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást az igénybe vevő személyére 
vonatkozóan. 
A Kérelem benyújtása a szolgáltatás vezetőjénél történik.  
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, 
de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.  
A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltatás vezetője végzi, erről értékelő lapot állít ki, az 
előgondozást követően, majd megküldi az igénylőnek.  
A házi segítségnyújtás esetében az igénybe vevő jövedelemének vizsgálatát a szolgáltatás 
vezetője végzi el és ennek alapján kerül megállapításra az ellátott fizetendő személyi térítési 
díja. 
Ezt követően az intézményvezető gondoskodik a következőkről: 

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

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

 
A házigondozó szolgálat igénybevétele a 2019. évben  
Kiskunhalas, Kunfehértó, Kisszállás, Harkakötöny, Tompa, Balotaszállás, Zsana, Pirtó 
területén 22536 munkaóra keretében személyes gondozás tekintetében átlag 89,79 főt láttunk 
el a házigondozó szolgálat keretein belül szakképzett gondozónők munkájának segítségével.  
 

település munkaóra átlag 

Balotaszállás 1606 6,4 

Harkakötöny 392 1,56 

Kiskunhalas 12974 51,7 

Kisszállás 1595 6,35 

Kunfehértó 935 3,72 

Pirtó 850 3,38 

Tompa 1575 6,27 

Zsana 2611 10,4 

összesen 22538 89,79 
 
 
Az elvégzett munka hatásának értékelése 

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

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

 



 

 

 
 
Szakmai létszám 

Balotaszállás Harkakötöny Kiskunhalas Kisszállás Kunfehértó Pirtó Tompa Zsana 

1 1 13 2 0,7 0,5 2,5 2 
 
 
Étkeztetés 
A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:  
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi 
állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti 
még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult 
embert észlel. 
Az igénylők, az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen szóban vagy írásban a Házi Gondozó 
Szolgálathoz nyújtják be. Az ellátás iránti kérelemről az adatfelvétel, és a szociális 
körülményekről való tájékozódás után a szolgáltatás vezetője dönt.  
 
Az étkeztetés igénybevétele 2019-ben 
Az étkeztetést 15954 esetben átlagosan napi 64 fő, az idősek klubjában étkezőkkel együtt  
21875 esetben átlagosan napi 87 fő vette igénybe Kiskunhalas Városban. Az étkeztetettek 
ellátása az intézmény saját főzőkonyhájáról történik. Az ellátó rendszeren keresztül lehetővé 
válik részben vagy egészben a gondozottak fizikai életfeltételeinek javítása. Térítési díjat a 
Társulási Tanács döntése, Kiskunhalas Város Önkormányzati rendelete, és az ellátott 
jövedelmének figyelembevételével állapítjuk meg.  
 
Szakmai létszám 

szociális segítő 1 fő  
szociális segítő  0,375 fő (egy fő, napi 3 óra Idősek Klubja) 

 
 
 
Tanyagondnoki szolgáltatás I-II-III 
A szolgáltatás célja, feladata, az ellátottak köre:  
Kiskunhalas város I-II-III. számú tanyagondnoki körzetében élő idős, továbbá a szociálisan 
rászorult emberek életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségleteikből adódó 
szolgáltatások biztosítása.  
A hátrányos helyzetű, szolgáltatás hiányos tanyák esély egyenlőségének növelése, az ott élők 
életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások 
kiépítésének elősegítése, a külterületek szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, 
valamint a jobb életminőség elérése.  
A tanyagondnoki szolgálat közvetlen személyes szolgáltatásokat, ezen belül alap és kiegészítő 
szolgáltatásokat végez.  
A szolgáltatás igénybevételére jogosult a külterületen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, 
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete 



 

 

alapján alkalmilag vagy tartósan fennálló problémáját önerőből megoldani nem tudja. A 
legfontosabb célcsoport az időskorúak, valamint a több kisgyermeket nevelő, általában nehéz 
szociális helyzetben lévő családok.  
Feladata a település külterületén élőknek a szociális alapellátások egy részének biztosítása, úgy 
mint orvoshoz szállítás, gyógyszer felíratása, kiváltása, ebédszállítás, hivatalos ügyek intézése 
is. Ezen felül feladata még az ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, ház 
körüli munkákban segítségnyújtás, védőnő kiszállítása, orvoshoz szállítás, házigondozó házhoz 
szállítása. 
  
Az ellátás igénybevételének módja: 
Önkéntes, térítésmentesen lehet igénybe venni. 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vétele a 2019. évben: 

Szükséglet Ellátottak %-ban 
Közreműködés az élelmezéshez való hozzájutásban 44 
Személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása  4 
Közreműködés a ház körüli munkák elvégzésében  12 
Személyszállítás 27 
Hivatalos ügyek intézése 6 
Hivatalos személyek kiszállítása 7 

 
Szakmai létszám 

tanyagondnok  3 fő  
 
 
Idősek Otthona 
Ellátási terület: a Kistérségi Társulás 9 településének közigazgatási területe 
 
Telephelyek: 
 

Település Cím 
Engedélyezett 
férőhely 

Kiskunhalas Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. 90 fő 
Tompa Tompa, Szabadság tér 4. 35 fő 
Kisszállás Kisszállás, Iskola u. 20-22. 30 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Bem u.2. 10 fő 
Harkakötöny Harkakötöny, Ady u. 8. 10 fő 

 
Szolgáltatás, ellátás célja, feladata 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően ápolási, gondozási feladatokat a nap 24 órájában teljes 
körű ellátással biztosítja a rászorulóknak, legalább napi 4 órás gondozási szükséglet és kérelem 
esetén. 
Az ellátás igénybevételének módját a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza.  
Az ellátást szóban vagy írásban kell kérni. Előgondozást kell végezni, amelynek során el kell 
végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. 

Az előgondozás célja:  
- az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, 

hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény 
szolgáltatása, 



 

 

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

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

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

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

 
A gondozási szükséglet vizsgálatát az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy 
végzi, az előgondozás során erről igazolást állít ki, majd megküldi az igénylőnek.  
Amennyiben a gondozási szükséglet vizsgálatakor a napi 4 órát meghaladó gondozási 
szükségletet állapítanak meg, abban az esetben nyújtható a kérelmező számára az idős otthoni 
ellátás. Ennek hiányában intézményi elhelyezésének kérelme elutasításra kerül. Ebben az 
esetben tájékoztatást nyújtunk a kérelmezőknek intézményünk által nyújtható ellátási formákról 
(pl: házi segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés).  
A napi 4 órás gondozási szükséglet hiánya miatt elutasított kérelmező fizikai, eü állapotának, 
szociális helyzetének rosszabbodása esetén újra kérheti a gondozási szükséglet vizsgálatát.  
A gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények fennállása estén (36/2007. (XII.22. 
SZMM. rendelet 4.§. (1)) értékelő adatlapot nem kell kitölteni. 
 
A szolgáltatás feladata 
Ellátott szükségleteihez alkalmazkodva, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok 
ellátását minden intézményünk biztosítja saját telephelyén. 
Gondozási tervek, ápolási-gondozási feladatok mellett mentálhigiénés gondozás, 
csoportfoglalkozások, a lakók testi, lelki aktivitásának megőrzése, fejlesztése is cél, figyelembe 
véve az ellátottak egészségi állapotát, korát, egyéni adottságait.  
 
Fizikai ellátás során az alapvető szükségletek kielégítése a munkatársak feladata. Étkeztetés, 
pihenés, tisztálkodás kielégítése, szűkebb-tágabb környezet rendben tartása. 
 
Élelmezés: Fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag és folyadék bevitel. 
Napi ötszöri étkeztetést biztosítunk.  
Igény szerint diéta biztosítása.  
 
Egészségügyi ellátás:  

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

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

amennyiben szükséges, gyógytornász segítségének igénybevételével. 
- kórházi kezeléshez való hozzáférést biztosítani amennyiben a gondozott betegsége miatt 

erre rászorul. 
 

Szakápolás: 
BKM-i Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala 2019. augusztus 29. napján végleges 
működési engedélyt adott ki szakápolás szakmunkára a Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7. szám alatt 
működő Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza tekintetében.  



 

 

Az intézményben folyamatosan biztosítottak a szakápoláshoz előírt személyi, tárgyi és szakmai 
feltételek.  
 
A szakápolás célja, feladata:  
Tartós vagy átmeneti áthelyezést igénybe vevő ellátottak szakápolási feladatainak ellátása, akik 
részére a háziorvosuk, a fekvőbeteg intézet orvosa vagy az egészségügyi szakellátás orvosa 
szakápolást rendel el.  
 
Mentálhigiénés gondozás: A pszichés gondozás célja az idős, beteg ellátottaknál az egyéni 
bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtése, amellyel képessé válik a 
megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra.  
Az ellátott védelme és jólétének elősegítése nem korlátozódik alapszükségleteinek 
kielégítésére, hanem kiterjed lelki egészségének védelmére, szociális kapcsolatainak 
támogatására, személyes, családi és társas kapcsolataiban is egyensúlyának megőrzésére.  
 
Számunkra fontos: 
- Az idős ember méltóságának, autonómiájának és személyes integritásának tiszteletben tartása. 
Döntési jogának, önrendelkezési jogának és személyes szabadságának biztosítása, mindaddig, 
amíg saját és/vagy mások biztonságát és életét nem veszélyezteti.  
- Személyközpontúság megvalósítása, az egyes ellátottak individuumokként való elfogadása, 
egységben a korábbi éveivel és teljes addigi életútjával és családi, szociális kapcsolataival.  
- Törekvés a testi és lelki egyensúlyának megőrzésére, vagy annak visszanyerésében támogatás 
nyújtása, pont annyi és pont akkor, amikor erre szüksége van.  
- Tiszteletadás, megbecsülés és odafigyelés jellemzi valamennyi dolgozó kommunikációját az 
intézményben élő időssel és hozzátartozójával.  
 
A mentálhigiénés csoport feladata, tevékenysége: 
Előgondozás: 
Az intézményi életre történő felkészítés során az intézményi élet valamennyi szegmensére 
kiterjedő tájékoztatást adunk a kérelmező és hozzátartozója számára. Ezzel párhuzamosan 
információt gyűjtünk a kérelmezőről, életének korábbi szakaszairól, szokásairól, jelenlegi 
állapotáról, helyzetéről, igényeiről.  
A kérelem beadásánál veszi kezdetét a mentálhigiénés tevékenység, hiszen a megfelelő – 
széleskörű – kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, hiteles és nyílt kommunikáció már a beilleszkedési 
folyamat része. Az intézményi életről részletes tájékoztatást adunk, megismertetjük az 
intézményen belüli együttélési szabályokat, és támogatjuk a kérelmezőt abban, hogy lehetőség 
szerint személyesen is keresse fel azt az intézményt, ahova későbbiekben költözni szeretne.  
Az előgondozás folyamán a kérelmező szükségleteit teljes körűen, bizonyítható és ellenőrizhető 
módon felmérjük.  
A beszélgetés vezetésénél mindig szükséges szem előtt tartani, hogy ez egy bizalomépítő 
kapcsolatfelvétel legyen, céljai között szerepel az is, hogy mérsékelje a kérelmező szorongásait 
és bizonytalanságát.  
 
Beilleszkedés támogatása, biztonság megteremtése, társas kapcsolatok, természetes támaszok 
biztosítása: 
 
Az idős ember komfortérzetének megteremtésével érjük el a biztonságérzet kialakulását. Ehhez 
fontos, hogy támogassuk korábbi kapcsolatainak fenntartását és az új környezetben kapcsolatok 
létesítését.  
Egyik kiinduló eleme az, hogy az intézményi szabályokat (házirend) megismertetjük.   



 

 

Megismerjük az életútját, az előéletét, a tevékenységi igényét, az egészségi, mentális állapotát, 
az aktivitás igényét, a kapcsolatrendszerét. 
Szorosan kapcsolódik a biztonsághoz, hogy intézményen belüli életmódja a lehető leginkább 
közelítsen ahhoz, ahogy a bekerülést megelőzően élt az idős, társas kapcsolatai, családi 
kapcsolatai fennmaradjanak.  
Rendkívül fontos, hogy az idős személy autonómiája megmaradjon. Lehetőséget kell 
teremtenünk új kapcsolatok felvételére, érdeklődési körének megfelelő programok 
megismertetésére, az intézmény életébe való aktív bekapcsolódásra.  
Kiemelt jelentőségű korábbi kapcsolatainak ápolása – a családi kötelékeken túl fontos a 
barátokkal, ismerősökkel kialakult kapcsolatok fenntartása. A kötődések szerepe jótékony 
hatású lehet egészségi állapotára, aktivitására, életérzésére. 
 
Aktivitás fenntartása : 
A fizikai és mentális aktivitás fenntartása, az ez iránti igény kialakítása kiemelt feladatunk.  
Az aktivitás fenntartásánál törekszünk: 
- életmódbeli aktivitásra (napi, önellátáshoz kapcsolódó tevékenységek, például részvétel a 
saját közvetlen környezet rendben tartásában és a lehetőségek szerinti alakításában is),  
- mentális és szellemi aktivitásra. Ezek többnyire tervezett és szervezett csoportmunka keretein 
belül történhetnek, lehetnek kreatív tevékenységek, emlékezetmunkát kezdeményező 
csoportok, a memóriát és a koncentrációs képességeket erősítő csoportok, valamint a 
gondolkodást és a kreativitás kibontakozását támogató csoportok. 
 
A ellátottakat megkérdezzük egyéni igényeikről a közösségi, szabadidős, kulturális, 
hagyományőrző és ünnepekhez kötött tevékenységekkel kapcsolatban, és ezeket 
dokumentáljuk. 
Az ellátottaink számára biztosítjuk, hogy vallási/kulturális igényeiknek megfelelő szokásaikat 
gyakorolhassák. 
 
Mentálhigiénés tevékenység az élet végén: 
 Az emberi méltóság megőrzése, a fájdalom enyhítése, a támogató jelenlét a haldokló idős 
számára a megnyugvást jelenti, amiben nemcsak a mentálhigiénés tevékenység során fordítunk 
figyelmet.  
Az élet befejező szakaszában találkozunk a haldokló ember végig kísérésével, az élet 
méltósággal történő befejezésével. A tevékenység szintén team munkát igényel, hiszen nem 
„csak” az ápoló, hanem a lelkész, az orvos, a pszichológus, a mentálhigiénés szakember, de a 
család is részt vesz a kíséretben, az elmúláshoz vezető út megtételénél. Az ellátottal haldoklása 
időszakában és halála esetén tisztelettel és különös odafigyeléssel viseltetnek az intézmény 
dolgozói; és hasonlóképpen odafigyeléssel és együttérzéssel bánnak a hozzátartozóval. 
 
Éves munkaterv: 
Az évente elkészített mentálhigiénés munkatervünk tartalmazza a szakmai követelményeknek 
megfelelő, a lakók igényeit kielégítő, az idős ember egészségvédelmét szolgáló feladatok, 
célok, vizsgálati módszerek, programok összességét. 
A foglalkozásokat előre tervezzük, és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét 
biztosítjuk. A foglalkoztatási tervet az ellátottak érdeklődési körének felmérésével, ötleteiből 
és kívánságaiból merítve, igényeitől befolyásoltan, szükségleteiket figyelembe véve készítjük 
el. Fontos, hogy az éves foglalkoztatási terv elkészítésénél figyelembe vesszük az előző év 
tapasztalatait a sikeres foglalkozásokat. 
 
Az egyes tevékenységek végezhetők egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében.  



 

 

 
A csoport létszámának nagysága a célokkal is összefüggésben áll pl, egy fejlesztő – szinten 
tartó foglalkozást- célszerűbb kisebb létszámú csoportban megvalósítani, mert ebben az eseten 
nagyobb figyelmet kaphat az egyéni szükséglet.  
 
Fontosnak tartjuk a szabad levegőn, intézményi környezeten kívül szervezett események, 
foglalkozások szervezését is, mert jelentős mértékben csökkenti a bezártság érzetet, 
változatosságot jelent, bizonyos esetekben még az autonómia érzetet is fokozza.  
 
Az ellátást igénybe vevő korának egészségi állapotának, képességeinek, és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szervezünk: 
 

- Aktivitást segítő fizikai tevékenységeket 
- Szellemi és szórakoztatótevékenységeket 
- Kulturális tevékenységeket  

 
A programok szervezése során arra kell törekedni, hogy minél többféle változatot valósítsunk 
meg változatos helyszínekkel. Mindig az adott ellátotti szükségleteknek megfelelően 
válasszunk oly módon, hogy az idősek aktivitása fokozódjon. A hangsúly minden esetben az 
aktív részvételen van, ami az önkéntességen alapul.  
 
A mentálhigiénés csoport egyéni gondozási tevékenysége: 
Az egyéni gondozás a mentálhigiénés csoport tevékenységének egyik legfontosabb eleme.  
E segítő munka egyaránt irányulhat átmeneti nehézségek, krízisek, konfliktusok kezelésére, és 
a tartós életviteli nehézségekben nyújtott segítésre, valamint a szociális készségek megőrzésére, 
fejlesztésére. 
A segítő kapcsolat során a mentálhigiénés segítő használhatja a segítő beszélgetés, a 
krízisintervenció, a veszteség feldolgozás, gyászmunka, a konfliktuskezelés, s a 
problémamegoldó esetmunka technikáit. 
Fontos feladatunknak tartjuk a hozzátartozókkal való kapcsolattartást, valamint a hozzátartozók 
és a lakók közötti kapcsolat segítését. 
A segítő kapcsolat során fontosnak tartjuk: 
 
 Az empátiát, 
 A feltétel nélküli pozitív elfogadást, 
 Hitelességet, kongruenciát. 
 
Kiscsoportos demens foglalkozás: 
A demens ellátottakkal foglalkozásokat  egyénileg, vagy kiscsoportokban (3-5 fő) tartunk.  A 
feladatokat apró lépésekre bontjuk, amely nem frusztrálja a gondozottat, hanem sikerélményt 
nyújt, erősíti önbecsülését, önértékelését. Célunk, hogy állapotukat szinten tartsuk, a 
meglévő szellemi képességeik rosszabbodását megakadályozzuk. 
 
A demens foglalkozásaink: 
- Az érzékelés-észlelés fejlesztése, ennél a foglalkozásnál a hangsúlyt a tapintásra, a vizuális 

(látási), akusztikus (hallási) és a kinesztetikus (helyzet és mozgás) érzékelés gyakorlására, 
szintentartására, fejlesztésére helyezzük. 

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

gyakorlásának elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a ellátottak számára a mindennapi 



 

 

tevékenységet, s ennek minél további megtartását, önálló végrehajtását( ruha begombolása, 
étkezés, írás). 

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

 
Gondozási terv 
Idősotthoni ellátottak részére gondozási tervet kell készíteni. A gondozási terv, egyénre 
szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, 
feladatok megvalósításának módszereit.  
A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben a gondozottakkal közvetlenül 
foglalkozó szakemberek vesznek részt. 
 
Statisztikai adatok 2019. évben 

 Kiskunhalas Tompa Kisszállás 
Harkakötöny 
Bem u. 

Harkakötöny 
Ady u. 

Kihasználtság 102% 102 % 101 % 109 % 102 % 
új gondozott 26 15 10 4  5 
elhunyt 27 14 11 3 5 
kiköltözött 1 1 2 0 1 
Várakozók 
2019.12.31. 50 31 8 27 0  

 
Szakmai létszám 

 Kiskunhalas Tompa Kisszállás 
Harkakötöny 
Bem u. 2. 

Harkakötöny 
Ady E. u. 8 

vezető 1 1 1 0,5 0,5 
vezető ápoló  1 1   
szociális, gazdasági 
ügyintéző   1   
ápoló-gondozó 26,625 11 8 6 5 
mentálhigiénés 
csoportvezető 1     
szociális munkatárs 2     
terápiás munkatárs   1   
technikai személyzet 6 5 1   
összesen: 36,625 18 13 6,5 5,5 

 
 
Időskorúak Gondozóháza 
Kiskunhalas Nyúl u. 5-7. szám alatt 20 férőhellyel működő ellátási forma.  
Ellátási terület: a Kistérségi Társulás 9 településének közigazgatási területe 
 
Szolgáltatás célja, feladata 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra 
teljes körű ellátást biztosít. 
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembe vételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
 



 

 

Az Intézmény az ellátási területén elvégzi 
- az ápolási, gondozási feladatokat a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, ha 

egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 
- gondozza azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak 

önmagukról gondoskodni. 
 
A szolgáltatás szakmai feladata ugyanaz mint az idősek otthonában azzal kivétellel, hogy 
gondozási tervet azoknak az ellátottaknak kell elkészíteni akik az ellátást legalább fél éves 
időtartamra veszik igénybe.  
 
Statisztikai adatok 2019-ben 

kihasználtság új gondozott elhunyt 
áthelyezve  
az Idősek Otthonába kiköltözött várakozó 

100 % 31 fő 12 fő 8 fő 11 fő 35 fő 
 
Szakmai létszám 
 

ápoló, gondozó 5 fő 
szociális munkatárs  1 fő 

 
 
Idősek Klubja 
Nappali ellátásban szolgáltatást biztosítunk  

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

 
Szolgáltatás célja, feladata 
Klubtagok- nyugdíjasok számára segítséget nyújtani az önálló életvitel legtovábbi 
megőrzéséhez. A Klub szolgáltatásait elsősorban a nyugdíjas korhatárt betöltött önmaguk 
ellátására részben képes emberek vehetik igénybe.  
Egészségi állapot figyelembe vételével igénybe veheti a Klub szolgáltatásait, aki 18 évet 
betöltötte, otthonában nem képes önmaga számára biztosítani étkezést és alapvető higiéniai 
szükséglet kielégítését. A Klub elsősorban társas kapcsolatok kialakítására, megtartására 
szolgál.  
 
Feladatellátás 2019-ben 

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

Az említett feladatokat a kistérség valamennyi nappali ellátást biztosító klubtagja esetében 
biztosítottuk. Folyamatosan közösségépítő, konfliktuskezelő technikával igyekeztek a 
munkatársak, a szociális segítő munkával eredményesen működő átlagosan (nappali 
intézményekben) 80%-90% kihasználtsággal, lakossági igényt kielégíteni. 



 

 

A klubok működésének legjelentősebb eredménye a közösséghez tartozás, a biztonság 
erősítése, az elmagányosodás megelőzése. 
 
Statisztikai adatok 2019-ben 
 

kihasználtság 
új 
gondozott elhunyt 

más intézménybe 
került kijelentkezett 

tagok 
száma 

Kiskunhalas 90 % 11 fő 2 fő 4 fő 9 fő 31 fő 
Tompa 39 % 2 fő 0 fő 2 fő 4 fő 32 fő 
Kunfehértó 43 % 3 fő 1 fő 0 fő 0 fő 33 fő 
 
Szakmai létszám 
 

  Tompa Kunfehértó Kiskunhalas 
részlegvezető   1   
klubvezető  1   1 
gondozó 2 1,3 2 
asszisztens   0,375 

 
 

 
Kiskunhalas Idősek Klubja: 
Az Időskorúak Klubja a város központjában található tömegközlekedéssel, kerékpárral, autóval 
megközelíthető. 
Ellátandó célcsoportok: Kiskunhalas város időskorú lakossága. 
Az intézmény célja: a hiányzó családi gondozás pótlása, az ellátottak szociális helyzetének 
javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának 
megelőzése, a tétlenség kórós követelményeinek megelőzése, egészségi állapot figyelemmel 
kisérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. Az intézmény az ellátottak részére 
lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére, gondozás összetett, komplex tevékenység –melyet az ellátott egyéni 
sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk 
meg. 
A fizikai ellátás célja az otthonos, kényelmes, pihenésre is alkalmas külső, belső környezet 
kialakítása. Az egészségügyi ellátás magába foglalja az egészségügyi gondozást, 
egészségnevelést, felvilágosítást, és tanácsadást. A pszichés gondozás célja hogy az idősek 
derűsek és kiegyensúlyozott emberek legyenek. Ezt a harmonikus légkör megteremtésével lehet 
elősegíteni (személyzet közötti összhang, teljes megértés, kedvesség, stb.). Az intézmény:- 
szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően 
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 
- helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, helyet biztosít a közösségi 
szervezésű programoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. 
- biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 
elérhető módon működjön. 
Az intézmény Kiskunhalas Város közigazgatási területén, és Pirtó, Balotaszállás, települések 
közigazgatási területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkezők részére nyújt szolgáltatást. 
Működési engedély alapján az engedélyezett férőhely száma:30fő, heti 6 napos nyitva tartással 
7,30-tól 15,30-ig hétfőtől szombatig.  
Kiskunhalason a Szilády Áron u.10 szám alatti akadálymentesített épületben működik. Az 
épületbe való bejutás mobil rámpával megoldott.  



 

 

Az épületen belül a küszöbnélküliség biztosított továbbá a mozgássérültek számára alkalmas 
vizesblokk is ki van alakítva, akadálymentesítés keretében a hallássérültek számára indukciós 
hurkok kerültek elhelyezésre, míg a látássérültek számára Braille feliratozású táblák kerültek 
kihelyezésre. 
Az intézmény tárgyi feltételei: rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi 
tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére tálalásra és elfogyasztására 
szolgáló helyiségekkel.(étkező, nappali, női és férfipihenő, melegítő és tálaló konyha, női és 
férfi WC, zuhanyzó,1 mozgássérült WC zuhanyzó, kézmosóval, előszoba, tágas terasz) a 
berendezések a célszerűség a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek 
megfelelnek. 
Személyi feltételek: 
1fő nappali ellátás vezető, 2fő szociális gondozó és ápoló. Minden alkalmazott rendelkezik az 
adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel. 
 
Más intézményekkel történő együttműködés módja: szociális és egészségügyi intézmények 
között a szakmai kapcsolattartás folyamatos a feladatok megosztottak nem párhuzamosan, 
hanem egymást kiegészítve működnek együtt tiszteletben tartva a kompetencia határokat 
Együttműködünk önkormányzat dolgozóival, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
városi kórházzal, háziorvosi szolgálattal, helyi egyházakkal, Vörös kereszttel, Máltai Szeretet 
szolgálattal, általános iskola, óvoda. 
Az ellátandó célcsoport jellemzői: Kiskunhalas területén életvitelszerűen élő és lakó 
tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyek, akik saját otthonukban élnek, önmagukat 
részben önállóan képesek ellátni, klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül 
vannak, de képesek önmaguk ellátására és szükségletük kielégítésére. Ellátottak nagy része 
aktívan napi rendszerességgel látogatja a klubot.  
Tagok többsége özvegy vannak hozzátartozóik, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 
Ellátotti létszámok: az elmúlt év folyamán 11fő érkezett és 16 fő távozott ebből 5 fő Idős 
otthonba, 1 fő házi gondozásba, 2 fő Sorsok Házába, 8 fő kórházba került. Az egészségi 
állapotuk oly mértékben megromlott. Az átlag életkor 78-80 év körül van. Az évet 31fővel 
zártuk, ebből 19fő nő és 12fő férfi mindenki fizet térítési díjat.  
A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő leggyakoribb betegségek a 
szív és érrendszeri betegségek, mozgásszervi betegségek (sokan használnak tám botot és 
járókeretet) egyre gyakoribb jelenség a pszichés megbetegedés (depresszió, demencia). 
Többségük pszichiátriai gondozásban vesz, részt kezelőorvos javaslatára keresik fel az 
intézményűnket. 
Akik nehezen mozognak és a család nem tudja a szállítást megoldani azt az intézmény 
autóbusza szállítja be az intézetbe (17 fő). 
Időskorúak Nappali Ellátásának szolgáltatásai: 
- napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) térítési díjat kell érte fizetni 650-ft/fő/nap, 
- készség és közösség fejlesztés (szabadidő hasznos eltöltése, tévénézés, zenehallgatás, napi és 
heti lapok olvasása, videózás, társasjáték, hitélet, tornafoglalkozás, idősek hónapja, 
születésnap, névnap megünneplése) 
- gondozás (folyadékpótlás, RR mérés, testsúlymérés, gyógyszerelés, időpontkérés stb.) 
- tanácsadás (beszélgetés egyéni és csoportos formában) 
- esetkezelés (problémák meghallgatása, családi, anyagi, lelki, konfliktus megbeszélése) 
 - háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás (igénybe vevő mindennapi életvitelének a 
segítése, vásárlás, csekkbefizetés, gáz -és villanyóra leadása, vasalás) 
- felügyelet  
 
 



 

 

 
 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
Kiemelt adatok a 2019. évi KSH statisztika alapján – Kiskunhalas vonatkozásában 
A leggyakoribb szakmai tevékenységek a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások 
területén: 

1. Családlátogatás      1833 alkalom 
2. Adományközvetítés     3783 alkalom 
3. Információnyújtás     2117 alkalom 
4. Ügyintézéshez segítségnyújtás   2743 alkalom 
5. Tanácsadás         197 alkalom 
6. Segítő beszélgetés       621 alkalom 
7. Pszichológiai tanácsadás     80 fő 385 alkalom 
8. Jogi tanácsadás     25 fő 32 alkalom 
9. Családkonzultáció     14 fő 8 alkalom 
Az összes forgalmunk a 2019-es év során 11.182 segítő tevékenység, a kistérségi 
településekkel együtt pedig: 15.291. 

 
Gyermekekkel kapcsolatosan megküldött jelzések (leggyakoribb) 

1. Köznevelési intézmények    250 eset 
2. Egészségügyi szolgáltató    38 eset 

ebből védőnői jelzés    28 eset 
3. Gyámhivatal      2 eset 
4. Személyes gondoskodást ny. szoc. szolg.  14 eset 
5. Rendőrség       6 eset 

 
Főbb problématípusok az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők 
körében (166 fő felnőtt, 222 fő gyermek): 
      Családok száma   

1. Anyagi     21 esetben     
2. Elhanyagolás     38 esetben 

ebből oktatási elhanyagolás   29 esetben 
3. Ügyintézéssel kapcsolatos   49 esetben     
4. Információkéréssel kapcsolatos  37 esetben     
5. Magatartászavar, teljesítményz.   17 esetben 
6. Családi-kapcsolati konfliktus   15 esetben     
7. Családon belüli bántalmazás   4 esetben     
8. Életviteli     14 esetben     

ebből szenvedélybetegség   14 esetben  
9. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós: 7 esetben    

 
- Az év során együttműködési megállapodás alapján gondozás alatt 141 család állt 

(166 felnőtt és 222 gyermek igénybe vevővel), összesen  (nem együttműködési 
megállapodással együtt) 755 családot értünk el a szolgáltatásainkkal. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (Gyvt. 39.§ 1. bekezdés) 



 

 

 
A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat észlelő és 
jelző rendszert működtet, folyamatosan kapcsolatot tart köznevelési intézményekkel, 
egészségügyi szolgáltatókkal (közöttük leggyakrabban a védőnői szolgálattal), rendőrséggel, 
gyámhivatallal, átmeneti gondozást biztosítókkal. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása a 2019-es év során 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a Gyermekvédelmi törvény három fő szempont 
szerint fogalmazza meg 
1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

- a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

Válsághelyzetben lévő várandós édesanyák támogatásában szorosan együttműködünk a 
Védőnői Szolgálattal, illetve a Családok Átmeneti Otthonával. A Védőnői Szolgálattól a 
2019-es év során 28 jelzést kaptunk, az esetekben gyakran tettünk közös családlátogatásokat, 
segítettük információval egymás munkáját. 
 
Szabadidős-prevenciós programokat az év során több alkalommal szerveztünk: egy hetes nyári 
táboroztatás kapcsán 12 gyermek szünidei kikapcsolódását biztosítottuk színes programok 
mentén, illetve prevenciós ismeretterjesztő csoportot tartottunk.  
 
Részt vettünk más intézmények, szervezetek által szervezett programokon: 

- részt vettünk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,  
- részt vettünk a Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a Kiskunhalasi 

Rendőrkapitányságon 
- részt vettünk az Esélyegyenlőségi napon 

 
 
2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében 

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

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
- meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása, 
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
 
Az észlelő és jelző rendszer működtetése, illetve a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyik fő feladata. 
A Gyvt. 2. § és 17. § szerint a gyermekek védelmében eljáró szereplők 

- a helyi önkormányzatok, 



 

 

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

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

Ezek az intézmények, és személyek a Gyvt. szerint kötelesek egyrészt jelzéssel élni, másrészt 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb 
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása esetén. 
 
Az elmúlt évben a jelzőrendszer tagjaitól gyermekek veszélyeztetettségéről 348 esetben, 
felnőttekkel kapcsolatos veszélyeztetettségről  33 esetben érkezett jelzés Szolgálatunkhoz.  
 
Az észlelő és jelző rendszer akkor működik hatékonyan, ha az alábbi folyamatok 
megvalósulnak: 

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

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

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

- az intézkedésről visszajelzést ad a jelző személynek 
- utánkövetés 

 
Az észlelő és jelző rendszer tagjaival való kapcsolattartás az elmúlt években is jól működött, a 
2019-es évben az ezt célzó törvényi változásokkal párhuzamosan a valóságban is még 
szorosabbá vált, napi szintű a kapcsolat a Védőnői Szolgálattal és a Százszorszép Óvodák Átlós 
Úti és Magyar Utcai tagintézményével. 
A jelzőrendszeri tagok együttműködése a jelzési kötelezettségen túl az alábbiakban nyilvánul 
meg: 

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

- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által évi 6 alkalommal megszervezett 
jelzőrendszeres megbeszélésen való részvétel, a szűkebb körű szakmaközi 
megbeszéléseken való részvétel 

o 2019-ben ilyen szakmaközi megbeszéléseket szerveztünk a Köznevelési 
Intézményekkel; gyermek és felnőtt háziorvosokkal; a Gyámhivatal 
munkatársaival; a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival; a Semmelweis 



 

 

Kórház pszichiátriai osztályának képviselőivel; a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság képviselőivel és a Védőnői Szolgálat dolgozóival. 

- részvétel a meghatározott témában vagy esetben tartott esetmegbeszéléseken 
- részvétel a családtagokkal megtartott esetkonferenciákon 

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

 
3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozását, 

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

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

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

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

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

- a családban a szülők, illetve családdal élő más felnőttek szenvedélybetegsége (alkohol, 
drog, játékszenvedély); tapasztalataink szerint sajnos egyre növekvő számban, vagy 
alkalomszerűen előfordul a gyermekek alkohol, illetve drog fogyasztása is 

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

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

-  gyermeknevelési problémák - túl engedékeny, gyakran elhanyagoló nevelési attitűd 
A fenti problémák kapcsán a legfőbb tünet az iskolai mulasztás. A 2019-es évben iskoláktól, 
óvodáktól  250 jelzés érkezett, főként iskolai mulasztásról, de egyre gyakrabban gyermekek 
agresszív, normaszegő viselkedéséről, magatartás zavaráról. 
 
Évről-évre egyre nagyobb súlyú problémát jelentenek az anyagi jellegű, és ennek mentén 
jelentkező a lakhatási problémák. Az anyagi nehézség már olyan sok családnál van jelen, hogy 
pusztán ezért már nem kerülnek gondozásba gyerekek, amennyiben az alapvető ellátási és 
gondozási feltételeket tudják biztosítani. Az anyagi nehézségek, illetve lakhatási problémák 
egyre több olyan családot is elérnek, akik eddig még viszonylag elfogadható életszínvonalat 
tudtak tartani. 
A gondozott családok legtöbbje napi anyagi problémákkal, eladósodással, kifizetetlen 
számlákkal vagy kikapcsolt szolgáltatásokkal küzd. 



 

 

A családok életében gyakoriak a végrehajtási eljárások, a családok nagy része adósságcsapdába 
került, sokan nincsenek tisztában saját lakásuk, tartózkodási helyük tulajdonviszonyaival. 
 
Munkánk során egyre gyakrabban találkozunk az elhanyagolás súlyosabb tüneteivel is. A 
leggyakoribb az egészségügyi jellegű elhanyagolás: védőoltás elmulasztása, megfelelő 
gyógyszerekkel való ellátás hiánya, alapvető higiénés problémákból eredő – rüh, ótvar, tetű – 
tünetek, betegségek „járványszerű” ciklikus megjelenése, szemüveg ki nem váltása, 
pszichológiai és mentális problémák kezeletlensége. 
 
Gyermekvédelmi hatósági intézkedések 
Amennyiben az alapellátás nem vezet eredményre, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ezt 
jelzi a Család- és Gyermekjóléti Központnak, kezdeményezi egy esetkonferencia összehívását, 
amelyen a szakemberek a család részvételével megbeszélik, hogy szükség van-e hatósági 
intézkedésre. 
 
 
Védelembe vétel 
Védelembe vétel esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere készíti el az 
egyéni gondozási-nevelési tervet. Az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak 
megvalósításába bevonja a családsegítőt és a gyermekkel kapcsolatban álló más szakembereket 
is. 
Bár az eset felelőse a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, de a védelembe vétel 
ideje alatt a szociális segítő munka biztosítása, a családgondozás elsősorban a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjének a feladata. 
 
A védelembe vétel, mint hatósági intézkedés, sajnos az esetek nagy százalékában nem hoz 
azonnali megoldást a problémákra, gyakran csak nagyon hosszú távon éri el célját, míg a jelzést 
tevők (iskola, fenntartó, lakókörnyezet) rövidtávú vagy azonnali megoldást várnak el, ami 
időnként konfliktusokat eredményez. 
A szakmai protokoll által előírt, több szakember és a család bevonásával megvalósított (szükség 
esetén folyamatosan módosítandó) gondozási-nevelési terv általában hosszabb (kb. egy év) 
időtartam alatt irányoz elő változásokat.  
 
A védelembe vétel leggyakoribb oka 2019-ben az 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai 
mulasztás mellett a szülői elhanyagolás volt, az év során 91 gyermeket gondoztunk védelembe 
vétel mellett.  
 
Javaslattétel családból történő kiemelésre 
Ha a védelembe vétel nem hozza meg a várt eredményt, és nem várható a gyermek 
veszélyeztetettségének megszűnése a családban, akkor a Család- és Gyermekjóléti Központ 
(azonnali súlyos veszélyeztetés esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ egyidejű 
értesítésével akár a Család és Gyermekjóléti Szolgálat is) javaslatot tesz a gyámhivatal felé a 
gyermek kiemelésére. 
A 2019-es évben családból történő kiemelés 21 gyermek esetében történt. 
 
A jogszabály változások során a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésével folyamatosan 
csökken az intézményi elhelyezések száma, növekszik a nevelőszülői, illetve családba-
fogadással történő gyermekelhelyezés. 



 

 

2019-ben  84 gyermek esetében történt családba fogadás vagy harmadik személynél történő 
elhelyezés, amely során a gyermek életkörülményei jelentősen javultak, de nem vesztette el a 
családtagjaival való kapcsolattartás lehetőségét, illetve az iskolai-óvodai kötődéseit. 
 
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek, továbbképzéseken való részvétel: 
Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó tevékenységeink, illetve a szakmai munkánkat segítő 
továbbképzéseken való részvételünk a 2019-es év során: 

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

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

- havonta szakmai megbeszélést tartottunk a kistérségben dolgozó kollégák részvételével 
- részt vettünk szakmai napokon,  
- részt vettünk Bács-Kiskun Megyei Módszertani Hálózat találkozóin 
- részt vettünk a MACSGYOE éves országos konferenciáján Siófokon 
- részt vettünk a Regionális Szociális Munka napján 
- részt vettünk a Tanulói lemorzsolódással kapcsolatos szakmai találkozón 
- részt vettünk pályázat keretében megtartott álláskeresési tanácsadási napon 
- részt vettünk a munkáltató által biztosított pszichológus szakemberrel egyéni és 

csoportos szupervízión, ill. kreditgyűjtő szakmai továbbképzéseken 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a járás településein (Kiskunhalas, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) végezte, a 
Család- és Gyermekjóléti Központ szoros és átfogó szakmai támogatása mellett. 
A nyári időszakban az évismétlő gyerekek számára korrepetálást és pótvizsgára való 
felkészítést vállaltunk, sajnos a lehetőséggel csak nagyon kevés család élt. A program 
megvalósításához önkéntes diákok jelentkezését várjuk idén is. 
2019-ben több alkalommal fogadtunk nagy óraszámban egyéni és csoportos jelentkezőket a 
szakmai gyakorlatuk teljesítéséhez.  
A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a prevenciós témájú csoportok, 
foglalkozások szervezése, melyhez nagymértékben hozzájárulna egy erre a célra kialakítható 
helyszín, közösségi programok, terek kialakításához, fiatalok klubja, ahol értelmes szabadidő 
eltöltésre lenne lehetőségük. 
 
Adományosztás 
Az év során folyamatosan fogadtuk a lakossági, illetve alapítványi, civil és sportszervezetektől 
érkező felajánlásokat. Főleg ruhákat, használati cikkeket, bútorokat ajánlottak fel a rászorulók 
számára, de kaptunk tartós élelmiszer adományokat is. 

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

- februárban egyházi felajánlásra étel- és adományosztására volt lehetőségünk 
rászorulókat küldeni 

- augusztusban tanszer gyűjtési programot szerveztünk 
- szeptemberben magánadományozótól kaptunk nagy mennyiségű gyermekruha és játék 

adományt 
- meghirdettük a karácsonyi „Cipősdoboz” akciót, mellyel közel 300 főt tudtunk 

megajándékozni 
- magánadományozó felajánlásában 12 mozijegyet tudtunk biztosítani a rászoruló 

gyerekeknek 



 

 

- a kiskunhalasi Mozi Cinema City Szeged és a Nagycsaládosok Kiskunhalasi Egyesülete 
felajánlásával nagy mennyiségű tartós élelmiszert osztottunk ki 

- közreműködtünk Kiskunhalas Város Önkormányzata által adományozott 
élelmiszercsomagok eljuttatásában a rászorulók számára, illetve az év folyamán 
osztottunk kenyérjegyet 

- részt vettünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács Kiskun Megyei 
Kirendeltségének RSZTOP pályázat által biztosított tartós élelmiszer adományok 
kiértesítésében és osztásában, mely minden hónapban átadásra került. 

 
Gyermekétkeztetés 
A Gyermekvédelmi törvény a szünidei gyermekétkeztetéssel lehetővé tette, hogy 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a HH és HHH státusszal rendelkező 
gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli iskolaszünet munkanapjain ingyenes meleg ebédhez 
jussanak. 
A szünidei gyermekétkeztetés kapcsán a jogosultak tájékoztatásában, az igénylések 
benyújtásában, az étkezés megszervezésében és lebonyolításában volt jelentős szerepe a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A 2019 évi szünidei étkeztetésben összesen 6427 adag 
meleg étel került kiosztásra.  
 
 
Család és Gyermekjóléti Központ 
A Család-és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának koncepciója, elvei: 
Feladata a kistérségi önkormányzatok (Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Kelebia, Kunfehértó, 
Balotaszállás, Harkakötöny, Zsana, Pirtó) működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a 
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Feladata az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás.  
A Központ tevékenysége kiterjed a Kiskunhalasi Járás településein élő bármely lakosra, 
gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, és a figyelembe veendő szükségletek és 
veszélyek teljes körére. Az intézmény szolgáltatásait minden, a fent jelzett település 
közigazgatási területén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező egyén, család, valamint a 
városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más 
illetékességi területhez tartozó személy is) igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait.  
Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.  
Gyermekek esetében kiemelt feladata, a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlődésének, jólétének 
a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
megelőzése. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 
helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan nyújtja. Ennek érdekében a rendelkezésre álló források 
bevonásával segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a hiányzó szülői 
gondoskodás pótlásáról. 
 
Indokolt esetben javaslatot tesz hatósági intézkedésre gyermekvédelmi gondoskodás 
alkalmazására, ellátja a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat.  
A hatósági intézkedés kezdeményezése és a gyermekvédelmi gondoskodás kapcsán jelentkező 
feladatok és a kiegészítő szolgáltatások terén Kiskunhalasi Járás egész területén illetékességgel 
bír /Gyvt 94 § (4) alapján. 
 



 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedéssel érintett munkát végez. 
Javaslatot tehet hatósági intézkedésre. 
Az esetmenedzser feladata, hogy figyelemmel kísérje az ellátási terület lakosságának szociális, 
mentális helyzetét, az észlelt konfliktusokra, problémákra hatékonyan reagáljon, illetve a 
hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatellátásban közreműködjön. Megoldási javaslatokat 
dolgozzon ki és továbbítson azon szervezek, intézmények felé, ahol mód és lehetőség nyílik a 
nagyobb méretű társadalmi problémák kezelésére, megoldására. Feladata, hogy kezelje, illetve 
megelőzze azon okokat, melyek a szociális, mentális problémák kialakulásához vezettek. 
Krízishelyzet esetén gyors, hatékony helyzetfelismerést követően, feladat a krízis 
megszüntetése, továbblépés kidolgozása. A szociális szakember segítséget nyújt a családban 
jelentkező működési zavarok, ill. családon belüli konfliktusok kezelésében, megoldásában. 
A szakmai egységben a létrejött kapacitás magasszintű szakmai munkát tesz lehetővé, mivel az 
esetmenedzserek, óvodai-iskolai szociális segítők, tanácsadó szakemberekkel együtt 
multiszektorális szemlélet és interdiszciplinaritás biztosított. 
 
Speciális szolgáltatásaink:  
Kapcsolattartási ügyelet:  
Felügyelt, illetve helyet biztosítva, vagy mediátor által vezetett, folyamatos, már jól működő 
szolgáltatás, ami biztosítja a zavartalan kapcsolattartást a gyermek és a külön élő szülő számára. 
Ide tartozik még a felügyelt gyermekátadás szülőnek, ahol a két szülő megadott időpontban, 
szakember jelenlétében adja át gyermekét a másik félnek, majd a kapcsolattartás lejárati 
idejében ugyanígy zajlik a visszaadás. 
 
Készenléti telefonos szolgálat: 
 A Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül és hétvégeken, ünnepnapokon 
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali telefonos segítségnyújtás. Telefonszám: 70/ 672 
67 25 
Utcai szociális munka: 
Utcai szolgáltatás iránti igény talán Kiskunhalas város peremkerületén fordul elő nagyobb 
számban. Ami gyakrabban jelentkező probléma az a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy 
gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermekeket felkutatja, lakóhelyére 
történő visszakerülésüket elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozásukat, vagy 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésüket kezdeményezi. 
 
Kórházi szociális munka: 
A kórházi szociális munkásokkal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, az együttműködés 
folyamatos, a közös munka jónak mondható. 
 
Óvodai-iskolai szociális segítés: 
Pályázat alapján kezdtük meg az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységünket, ami a 2019. 
évben törvény szerinti kötelezettségünk is lett.  
Kiskunhalason és a  járásban, 40 közoktatási intézményben van jelen óvodai-iskolai szociális 
segítő. A Család és Gyermekjóléti Központban 6 fő óvodai-iskolai szociális segítő látja el a 
munkáját, több intézményt felkarolva fejenként több, mint ezer gyermekkel. Folyamatosan 
járnak a kollégák továbbképzésre, hogy  ismereteiket gyarapítsák, ezáltal jobban tudják végezni 
munkájukat. Több közoktatási intézményben elismeréssel szólnak a szociális segítők 
munkájáról és szívesen igénybe veszik a munkájukat, egyéni és csoportos esetkezelésben is. 
Szociális diagnózis felvételi tevékenység: 
Kiskunhalas járásban 1 fő esetfelvételi menedzser készíti a diagnózisokat. 2018. januárjától 
kötelezően ellátandó feladata a központnak, amit a Szociális Törvény szabályoz. Az 



 

 

Esetfelvételi esetmenedzser környezettanulmányt készít, amivel segíti a családsegítő kollégát 
munkáját, illetve szolgáltatásokba közvetít. 
Jogi tanácsadás – megbízásos jogviszonyban a járás egész területén. 
Pszichológiai tanácsadás – önálló tanácsadói munkakörben 
Fogadja a különböző pszichés problémával (családi konfliktusok, szocializációs problémák, 
iskolai előrehaladással összefüggő lelki feszültségek, krízisek, vélelmezett, vagy valós 
bántalmazást, abúzust elszenvedők, önismereti, önértékelési zavarok, családba visszahelyezés, 
családba-fogadás esetén fellépő mentális problémák) jelentkező klienseket. Specifikus sérülést 
szenvedett gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, szülőkkel is foglalkozik.   
 
Fejlesztőpedagógia tanácsadás: 
Mivel a városban/járásban működik pedagógia szakszolgálat – nevelési tanácsadó –, az iskolák 
egy része közvetlenül foglalkoztat fejlesztőpedagógust így elsősorban, közvetítő jelleggel 
segítjük a klienseket, gyermekeket oktatási intézményekben előforduló kudarcok zavarok, 
konfliktusok előfordulása esetén, heti 2 órában, esetmenedzseri munkaköri megbízás alapján. 
 2016. január 1-i hatállyal a Gyermekvédelmi törvény és a 15/1998. NM rendelet alapjaiban 
módosította a gyermekvédelem 1997-ben kidolgozott rendszerét. Az eddigi gyermekjóléti 
szolgálatok átalakultak Családsegítő Gyermekjóléti Központtá. Ez annyiban hozott 
változásokat, hogy az alapellátás keretein belüli gondozást már a Családsegítő Gyermekjóléti 
Szolgálat végzi, a hatósági jellegű munkát a központ, többek között családba fogadás, VV, ID, 
3. szem. ID, NV, és ezeket a munkafolyamatokat a járásra kiterjedően, minden településen 
 
 
 
 
A KÖZPONTNÁL HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS NYOMÁN GONDOZOTT KISKORÚAK 
SZÁMA TELEPÜLÉSEK SZERINT 2019.01.01.-2019.12.31. 
 
TELEPÜ-
LÉS NEVE 

Véd. V. Ideigl. elh.  ID. 3. 
sz. elh. 

Nev. V Csal. 
fogadás 

Utó-
gond     

Egyedi 
esetek 

Összesen 

KISKUN-
HALAS 

91 13 13 129 71   3         27 347 

BALOTA-
SZÁLLÁS 

5   5 1  4 15 

KISSZÁL-
LÁS 

5  1 7 4  6 23 

KUNFE-
HÉRTÓ 

1  1 6 4   12 

TOMPA 4 2 2 15 6 3  32 
ZSANA ---   1 1   2 
HARKAK
Ö-TÖNY 

2  1  1   4 

KELEBIA 17 2  19 6   44 
PIRTÓ 9    2   11 
ÖSSZESEN 134 17 18 182 96 6 37 490 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KERETEIN BELÜL VÉGZETT 
TEVÉKENYSÉGEK ÉS AZOKKAL ELLÁTOTT SZEMÉLYEK 
 
TEVÉKENYSÉG SPECIÁLIS 

TEVÉKENYSÉGEK 
SZÁMA 

SPECIÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK 
KERETEIN BELÜL 
ELLÁTOTT 
SZEMÉLYEK SZÁMA 

KAPCSOLATTARTÁSI 
ÜGY. 

F: 27, NF: 39, Á: 22    Ö: 
88 

15, 17, 19           Ö:51 

UTCAI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

  

KÓRHÁZI SZOCIÁLIS 
MUNKA 

  

Óvodai - Iskolai 
SZOCIÁLIS Segités  

474 1392 

KÉSZENLÉTI 
SZOLGÁLAT 

38 38 

JOGI TANÁCSADÁS 34 34 
PSZICHOLÓGIAI 
TANÁCSADÁS 

25 25 

MEDIÁCIÓ 6 6 
ESETKONFERENCIA 33 72 
KONFLIKTUS KEZELÉS   
SZOC. DIAGNÓZIS 20 20 
ÖSSZESEN 718 1638 

 
 
A KÖZPONTNÁL ELLÁTOTT BÁNTALMAZOTT ÉS ELHANYAGOLT KISKORÚAK 
ADATAI 2019.01.01. -12.31. 
 
MEGNEVEZÉS A BÁNTALMAZOTT AZ 

ELHANYAGOLT 
KISKORÚAK SZÁMA 
FIZIKAI LELKI SZEXUÁLIS FIZIKAI LELKI 

CSALÁDON 
BELÜL 

SZÜLŐ 
ÁLTAL 

12 33 7 165 99 

TESTVÉR  
ÁLTAL 

  1 0 0 

EGYÉB 
ROKON 

0 0 1 0 0 

ÖSSZESEN 12 33 9 165 99 
 
A tavalyi évben a tervezett munkáinkból nagyon sok megvalósításra került 



 

 

Jelzőrendszeres értekezletek, minden járási településen 6 alkalommal, illetve Kiskunhalason is 
6 alkalommal került megrendezésre, ahol a jelzőrendszeri tanácsadó a lehetőségekhez képest 
megjelent, hozzászólásaival segítette a résztvevők munkáját. 
Folyamatosan a KEF-en részvétel,  
Pályázatokban való közreműködés, aminek köszönhetően az egyéni és szupervízón részt 
vehettek a központ munkatársai teljes létszámmal. Igény szerint több alkalmat biztosított a 
szolgáltatás, ami segítette az esetmenedzserek, szociális segítők, szociális asszisztensek 
munkáját és jobb komfortérzetét a munkahelyen. 
Különböző egyesületekkel kapcsolattartás, évente több alkalommal adomány gyűjtés, osztás, 
cipősdoboz akció 
Esetmegbeszélő műhelymunkák havi rendszerességgel, 
Esetkonferenciák több alkalommal a szolgálat, illetve központ kezdeményezésre, 
Az óvodai és iskolai szociális segítők szervezésében a nyár folyamán egy hetes napközis tábor 
került megrendezésre, aminek kiváló visszhangja volt.  
A szolgálattal közösen napközis tábor, illetve több alkalommal megrendezett egy napos 
táborok. 
 
JELZŐRENDSZERI EGYÜTTMŰKÖDÉS, HETI JELENTÉSEK 
A jelzőrendszeri munkát az azokhoz tartozó szakmai elvárásokat az év elején ismertette a 
jelzőrendszeri tanácsadó a jelzőrendszeri tagokkal. Az együttműködési kötelezettségük 
fontosságára és annak elmaradása esetén a jelentési kötelezettségre felhívtuk a jelzőrendszeri 
tagok figyelmét. Folyamatos volt a heti jelentések fogadása és adminisztrálása. 
A kistérségi településekre vonatkozóan egyöntetűen megfogalmazható, hogy a településeken a 
jelzőrendszeri tagokkal jó az együttműködés. A jelzések a jelzőlap előírásai szerint történnek 
írásban, krízishelyzet esetén a telefonos jelzést követi az írásos formátum is. A jelzések 
beérkezését követően az esetek sürgősségétől függően az intézkedések megtörténtek a 
törvényes határidőn belül. 
 
A KÖZPONT ÉS A SZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 
Az esetmenedzserek és a családsegítők munkája kiegyensúlyozott, jól tudnak együtt dolgozni.  
A kistérségi településeket egy személyben ellátó családsegítők igen leterheltek. 
A régi úgymond hagyományos családgondozásra nem marad kellő idő a gyermekvédelemhez 
kapcsolódó feladatok és túlzott adminisztráció miatt. 
A települések külterületeit a tanyagondnoki szolgálat segítségével látják el. A családlátogatások 
és környezettanulmányok készítése miatt az ellátottak számára nyitva álló helységben nem 
mindig elérhetőek.  
Az esetmenedzserek számára a megye határt meghaladó családlátogatások nehézséget okoznak 
mert nagy a távolság és a munkaidejükből sok időt vesz el az utazás. 
 
2019. évben a Kecskeméti TGYSZ meghívására az esetmenedzserek több elhelyezési, 
felülvizsgálati tárgyaláson vettek részt. A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeket látogatták 
a nevelési helyükön, kapcsolatot tartottak a nevelőszülői tanácsadóval, gyámmal. 
 
 
Családok Átmeneti Otthona I.-II 
 
Telephely:: Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11. 
Férőhelyeinek száma: 40 fő- 25 fő 
 



 

 

A feladatellátás, szabályozás azonos, eltérés csak a statisztikai adatokban, elhelyezési 
feltételekben van. 
 
Ellátottak köre: A Kistérségi Társulási szerződés alapján, Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, 
Balotaszállás, Kisszállás, Harkakötöny és Kunfehértó lakosai vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 
 1. Az intézmények működése: 
A Családok Átmeneti Otthonai a gyermekjóléti alapellátás keretében működő megszakítás 
nélküli munkarend szerint működő intézmények. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, a befogadás az ellátást 
igénylő szülő / törvényes képviselő/ kérelmére történik, ha az elhelyezés hiányában, a család 
lakhatása nem lenne biztosított, és a gyermeket e miatt el kellene választani szülőjétől. 
 
2. A szolgáltatás igénybevételének módja és protokollja: 
Az otthontalanná vált szülő kérelmére, együttesen helyezhető el a gyermek és szülője. Az 
elhelyezésnél a kiskorú testvér jogán, az intézményben lakhat a nagykorú testvér 21. életévéig, 
ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, illetve 24. életévéig, ha hallgatói jogviszonya van, s 
ezt fél évente igazolja. Az intézményben elhelyezhető a terhes nő és élettársa is, ha orvosi 
igazolás van a terhességről.  Elhelyezesést kap a kiskorú is, ha elhagyja családját, vagy ha 
családja súlyosan veszélyezteti testi épségét, a szükséges gyermekjóléti intézkedésig. 
 
Az intézményi elhelyezés 1 év, mely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható. Lehetőséget 
ad a törvény arra, hogy a tanév végéig hosszabbítsuk a megállapodást, hogy a gyermeknek a 
kiköltözés miatt ne keljen oktatási intézményt váltani. 
Az elhelyezést kérők jól ismerik az intézményt Baky kastély néven. A jelzőrendszer tagjaival 
való szoros kapcsolat révén, a szolgáltatás mindenki számára elérhető. Az elhelyezés önkéntes 
mely írásos kérelemre történik, melyet a szakmai vezetőnek kell benyújtani egy példányban, 
kivételt képez ez alól, ha azt gyermekvédelmi szakellátásba történő elhelyezés megelőzése 
céljából írnak elő. Az intézmény nyilvántartást vezet a kérelmezőkről, mely nyilvántartás 
tartalmazza az igénylők személyes adatait, állandó lakcímét és tartózkodási helyét, illetve az 
elhelyezés indoklását. 
 A kérelmek iktatásra kerülnek, de az elhelyezés nem feltétlen a kérelmek benyújtásának 
sorrendiségét követi. Soron kívüli elhelyezésre a családban fellépő krízis, elemi kár, vagy 
természeti katasztrófa esetén van mód, de a szobák nagysága nem mindig egyeztethető össze a 
család létszámával. Minden kérelmezővel ismertetjük az intézményi házirendet az adatkezelési 
szabályzatot. Azok a kérelmezők, akik nem nyernek elhelyezést az intézménybe azokat írásban 
értesítjük, valamint töröljük a nyilvántartásból, ha már nem állnak fent az elhelyezést kiváltó 
okok. A családok egy része a Család Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Védőnői Szolgálat, 
illetve a Tanyagondnok javaslatra kerül be az intézménybe.  
Az intézménybe kerülés feltétele egy évnél nem régebbi érvényes tüdőszűrő igazolás és 
bőrgyógyászati státusz. Az előző évektől eltérően a bőrgyógyászati státuszvizsgálatról szóló 
igazolást háziorvostól is elfogadunk, mert ez meggyorsítja a folyamatot. 
 
A családok többségénél az intézménybe való beilleszkedés zökkenőmentes szokott lenni. 
Kistelepülésről lévén szó az azonos kultúrájú családok ismerik egymást, sokszor több ismerettel 
rendelkeznek egymásról, mint az intézmény. Vannak visszatérő családok, ahol a legfőbb gond 
a lakhatás elégtelensége. 
Megkötjük a megállapodást, melyet mindkét fél aláírásával fogad el, és közösen elkészítjük a 
gondozási tervet. 



 

 

Az elhelyezést követően értesítjük írásban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, az oktatási 
intézményeket, kollégiumot, külön élő törvényes képviselőt. 
Az intézmény adottságából adódóan bántalmazott anya és gyermeke számára nem tudunk 
biztonságos lakhatást biztosítani, ilyen esetben az OKIT-tal vesszük fel a kapcsolatot. 2019.-
ben egy bántalmazó édesapa (nem intézményi ellátott, csak a családja) követett el szakdolgozó 
elleni erőszakot, melyből rendőrségi, majd bírósági ügy lett. 
 
3. Az intézmények feladatai: 

- gyermek és szülője számára együttes elhelyezés biztosítása, 
- segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, 

neveléséhez, 
- közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének 

rendezésében, 
- segítséget ad az egészséges életmód kialakításához, valamint a családi életre való 

neveléshez, 
- családgondozással és szükség esetén, pszichológus szakember bevonásával segíti a 

családban jelentkező válság, működési zavarok, illetve az ellentétek megoldását, 
- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátás elérhetőségeiről, 
- tájékoztatja az ellátottakat érdekképviseletük lehetőségeiről (gyermekjogi képviselő 

elérhetősége, érdekképviseleti fórum működése, személyes adatok védelme, 
kapcsolattartás formái, titoktartási kötelezettség). 

 
 Egyéb feladatok: 

- közösségformáló, - építő programok, csoportok szervezése, 
- teret adni a különböző kultúráknak, hagyományoknak, vallásgyakorlásnak, 
- szükség szerint a gyermekek felügyeletének ellátása, 
- gyengébb képességű, vagy nyelvi nehézséggel küzdő gyermekek részére 

segítségnyújtás a tanulásban, illetve továbbirányítás (Nevelési Tanácsadó, fejlesztő 
pedagógus), 

- tájékoztatás a szülői és gyermeki jogokról, kötelezettségekről (kiemelkedő figyelmet 
fordítunk mindezek érvényesülésére), 

- az ellátottak egészségi és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, javítása, 
gyógyszerutalvánnyal, és kiegészítő élelmiszervásárlással segítjük a családokat, 

- elsősegélynyújtáshoz egészségügyi láda biztosítása, 
- közösségi helyiség kialakítása. 
- Az intézmény nagy hangsúlyt helyez az épület állagának megóvására, ezért a napi és 

heti közös takarításon túl, havi nagytakarítást szervezünk a családok számára, mely 
érinti a lakótér és az udvar rendbetételét is. Ez nemcsak közösség formáló foglalkozás, 
de a családok számára példát is mutatunk, hogy tisztább, egészségesebb környezetben 
felnövekvő gyermekeik hasonló példát örökíthessenek majd tovább. 

- A törvényben leírt tájékoztatási kötelezettségen felül, értesítjük a gyermekek oktatási 
intézményeit, (bölcsöde, óvoda, iskola) a család intézményes elhelyezéséről és 
kiköltözéséről. 

- Prevenciós előadások szervezése, tájékoztatás nyújtása (alkohol, drog, dohányzás) 
- Szülő csoport szervezése (gyermekek ellátásával, védőoltásokkal, munkavállalással, 

szülői szerepekkel, szabadidő hasznos eltöltésével stb. kapcsolatban) 
  

Lehetőséget biztosítunk a gyermekvédelem alapellátásában a lakhatási, életvezetési 
nehézségekkel küzdő családok részére, hogy elkerüljék a hajléktalanság állapotát. A 



 

 

szolgáltatás egyfajta prevenció, biztosítja, hogy a gyermek a családjában nevelkedjen és 
egészséges fejlődése érdekében családja segítséget kapjon a kialakult élethelyzet 
felszámolására. 
Az intézményben dolgozó szakmai csoport feladatául tűzte ki, hogy a sokféle hátránnyal küzdő 
családok mindennapjait, illetve rövid és hosszú távú céljait – a maga és az intézmény 
eszköztárával – a kívánt és szükséges mértékig segítse annak érdekében, hogy helyreálljon, 
illetve megteremtődjön a családok megtartó ereje. Mindezek megvalósulásához elsődleges 
szempont, hogy elnyerjük a gondozottak bizalmát, biztonságos, a napi életvitelnek megfelelő 
lakhatást nyújtsunk. 
A gondozás során a családdal közösen megtaláljuk motivációikat, melyek segítenek céljaik 
elérésében, és olyan szocializációs mintát és értékeket közvetítünk, melyek követendők lesznek 
mindennapjaik során. 
 
4. Tárgyi, elhelyezési helyzetkép 
CSÁO I.  
Jelenleg 13 lakószobában tudjuk elhelyezni a családokat, melyek az alapvető berendezéssel 
(ágyak, beépített szekrények, kiegészítő kisbútorok) felszereltek. Ezen felül rendelkezésre áll 
egy krízisszoba, mely azonnali elhelyezést nyújt a krízishelyzetben lévő családok számára. 
Négy főző és étkező konyha, kettő vizesblokk, négy WC, egy mosókonyha, egy mobil 
bútorraktár, egy ruha és textilraktár, valamint egy közösségi helyiség áll rendelkezésre. Egész 
évben hideg-meleg víz, valamint idényben fűtés szolgáltatása. Az intézmény 
akadálymentesített, illetve rendelkezünk két mozgáskorlátozott vizesblokkal is.   
Kettő iroda biztosítja az ügyfélforgalmat, az iratelhelyezést és irodatechnikát. Ebből egy irodát 
terápiás interjús szobának használunk, melyben a felvételi beszélgetéseket és csapat 
összejöveteleket bonyolítjuk. Ezt az irodát használja az azonos telephelyen működő Családok 
Átmeneti Otthona II. számú intézménye is. Vezetékes telefonvonallal, két számítógéppel, 
fénymásolóval rendelkezünk. Az intézmény rendelkezik egy mobil raktárral, melyet együtt 
használunk a Családok Átmeneti Otthona II-es intézményével. Tavaly évben vásároltunk egy 
automata mosógépet és egy hűtőszekrényt, ami a lakók kényelmét szolgálja. 
 
CSÁO II. 
Az intézmény épülete közös területen van a Családok Átmeneti Otthonának I. sz. 
intézményével. Hat lakószobában tudjuk elhelyezni a családokat, melyek a mindennapi élethez 
szükséges berendezési tárgyakkal (szekrények, ágyak, babaágyak, kiegészítő kisbútorok, 
televízió) vannak felszerelve. Egy főzőkonyha áll rendelkezésre, melyben családonként külön 
beépített konyhabútor, két családnak közösen főzőtűzhely, hűtő és fagyasztó szekrény, 
étkezőasztal, valamint gyermek etetőszék. Közösségi helyiség jól felszerelt, (televízió, DVD 
lejátszó, a gyermekek szabadidős tevékenységéhez életkornak megfelelő játékok), napos, 
világos helyiség. Három vizesblokk van, melyből egy megfelelő a mozgáskorlátozott 
személyek számára is. Az épület megközelíthető kerekes székkel is, és a belső kialakítása is 
lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak fogadását. 
Egy iroda biztosítja az irodatechnikát és iratelhelyezést. Vezetékes telefonnal, számítógéppel 
és internetes elérhetőséggel rendelkezünk.  
 
5. Az intézmények szakmai létszámai: 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározása szerint rendelkezünk a szakmai létszámmal, 
és az előírt képesítési követelményekkel: 
 
 
CSÁO I. 



 

 

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

 
CSÁO II. 

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

 
Mindkét intézményben meghatározott óraszámban jogász, pszichológus. 
Technikai munkatársként napi 4 órában egy fő udvarost és napi 4 órában egy fő karbantartót 
foglalkoztat mindkét intézmény. 

 
6. Az intézmények szakmai kapcsolatai: 
Szakmai kapcsolatainak egyrészről meghatározzák a törvényi előírások, másrészről a 
gondozottak segítése. 
Szoros együttműködést alakítottunk ki a család és gyermekjóléti szolgálat és központtal, hisz 
először szakmai kapcsolatba ők kerülnek a gyermeket nevelő családokkal, és ha szükséges ők 
ajánlják fel, vagy kérik az átmeneti gondozást. Védelembe vett gyermek esetén a család és 
gyermekjóléti központ családgondozójával kerülünk munkakapcsolatba, s közös 
családgondozást végzünk. Elkészítjük az intézményi gondozási, - nevelési tervet, mely 
illeszkedik a védelembe vételi határozat előírásaihoz, majd a feladatmegosztást is 
szabályozzuk. Közösen dolgozunk azon, hogy a család biztonságosan kerüljön ki az átmeneti 
gondozásból. 
A megállapodás értelmében, a szolgálat által szervezett szabadidős programokban való 
részvételre/ napközis tábor, játszóház, városi gyermek rendezvények/ az intézményben élő 
gyermekek is lehetőséget kapnak. 
Szakmai kapcsolatunk kiterjed a kistérség összes szolgáltató intézményére, a kistérségbe 
tartozó általános iskolák, a diákotthon és egyéb oktatási, nevelési intézmények felé. Az évek 
folyamán érzékeltük, hogy a családok nem jelzik az oktatási intézmények fele, hogy 
beköltöztek az intézménybe, így írásban jelzéssel élünk az oktatási intézmények fele.  
 
Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a védőnői szolgálattal, heti rendszerességgel látogatják 
intézményünket, valamint a gyermekorvosokkal, nevelési tanácsadóval. A hatóságok részéről 
a Kiskunhalasi Járási Gyámhatósággal, Gyámhivatallal, Rendőrséggel, Mezőőrséggel, 
Tanyagondnokokkal. Jelzési kötelezettségünk van a Gyámhivatalon felállított 
családvédelemért felelős koordinációs irodához, a családon belül elkövetett bántalmazás miatt.  
A civil szervezetek felkeresése, és a velük való kapcsolattartás folyamatos. Támogatókra 
találtunk a MÁRIS Holland - Magyar Gyorssegítő Szolgálat dolgozóival. A Katolikus Egyház 
alkalmanként kenyérrel támogatja az intézményben élőket. Helyi vállalkozók és 
magánszemélyek is támogatják intézményünket.  
A Családok Átmeneti Otthonainak civil szervezete, az ATOSZ Egyesület melynek szakmai 
munkájába, bekapcsolódtunk, a 2013. évtől. A tanácskozáson észrevételt tehetünk, 
kezdeményezhetünk, a meghívott előadók segítik a szakmai munkánkat, a kerekasztal 
beszélgetéseken tapasztalatot cserélünk, segítséget kapunk a mindennapi munkavégzéshez. Az 
egyesület érdemi tárgyalásokat folytat a Kormánnyal, így elősegítve az Átmeneti Otthonokban 
dolgozók munkáját.  



 

 

A munkatársak továbbképzését a kreditpontos képzések keretén belül biztosítja az intézmény, 
illetve a szakmai tanácskozáson való részvétellel. A szociális alap- és szakvizsga, valamint a 
továbbképzés rendszere 2018. január 1-jétől jogszabályváltozás következtében jelentősen 
átalakul. (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.  
A 2017. június 27-én kihirdetett 2017. évi XCV. törvény 12 § (3) bekezdés c) pontja szerint 
2018. január 1-jétől hatályát vesztette az 1993. évi III. törvény 92/I §-a – A szociális alap- és 
szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét miniszteri rendelet határozza 
meg – amely alapján megszűnt a szociális alap- és szakvizsga rendszere. Az új, bevezetésre 
kerülő vezetőképzést a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szabályozza. Egy vezető elvégezte a 
vezetőképzést, a másik vezető képzése folyamatban van. 
Figyeljük a jelentkezések határidejét a lehetőségeket és ösztönözzük a kollegákat a 
továbbképzésre, melyek folyamatosan zajlanak. 
 
7. Az intézményekben folyó szakmai munka: 
Az otthonban élő családok szociális, mentális helyzetének javítását, valamint az 
egészségnevelő programok összeállítását a szakmai vezető irányításával végzik a munkatársak. 
Az elvégzendő feladatokat, és a tervezést a havonkénti munkaértekezleten beszéljük meg. 
Havonkénti esetmegbeszélést, értékelést tartunk, illetve igazodunk az eset várható kimenetele 
miatt, az ettől eltérő időpontokhoz is. Az esetmegbeszéléseket, és a munkaértekezleteket mindig 
dokumentáljuk, hogy legyen lehetőség ezek követésére és a feladatok számonkérésére.   
2016. évtől bekapcsolódtunk a szolgáltató intézmény által működtetett jelzőrendszeres 
értekezletek munkájába. Munkakapcsolatunk kiterjed a szolgáltatóval az intézményben 
elhelyezett családok családgondozására, valamint jelzéssel élünk feléjük a veszélyeztetett 
gyermekekről és családjukról. A Család és Gyermekjóléti Központtal a védelembe vételi eljárás 
után alakítjuk ki a közös családgondozást. Mind a szolgálat, mind a központ által szervezett 
szakmai napon részt veszünk, hogy minél szélesebb körben tájékozódjunk a kistérség szociális 
helyzetéről, illetve tapasztalatainkkal segítsük az intézményben élőket. Az intézmény 
esetvezetéséhez is nagy segítség az esetmegbeszélő csoport, hiszen nálunk is vannak elakadt 
esetek, melyek tovább lendítéséhez jól jön a külső segítség.  
 
Szupervízió keretén belül a szakmai személyiségfejlődésünket az intézmény pszichológusa 
segítette csoportos formában. Célja a szakdolgozók szakmai hozzáértésének fejlesztése, olyan 
szakmai tanulási folyamat, melyből mindenki profitálni tud a későbbi munkájában. Egyéni 
elbeszélgetésre is lehetőség volt igény szerint. 
 
Mint a jelzőrendszer tagjai, szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani az intézményben 
elhelyezést nyert családok gyermekeinek oktatási intézményeivel. Minden be és kiköltöző 
család esetében jelzéssel élünk az elhelyezésről, mely egyfajta veszélyeztető tényező a családok 
életében.  
Intézményünk kész együttműködni az esetleges hiányzások, magatartással kapcsolatos gondok, 
tanulási nehézséggel küzdő gyermekek kezelésében, valamint az iskola és a szülők közötti 
kommunikációs nehézségek leküzdésében. 
 
A drog és alkoholfogyasztás nem fér össze az intézményes léttel, de mivel ezek a 
szenvedélybetegségek gyakran a beköltözés után derülnek ki, így az intézmény elsődleges célja 
nem a családok kiköltöztetése, hanem a megfelelő tájékoztatás és segítség nyújtása. Már a 
kisebb gyermekek részére is szervezünk játékos formában drog prevenciót. A felnőttek számára 
előadásokat szervezünk, és tájékoztató füzetet biztosítunk, valamint nyílt beszélgetéseket 
folytatunk a témában. Célunk, hogy a családok tisztában legyenek a drogfogyasztás 



 

 

veszélyeivel, a segítségnyújtás formáival és megtalálják az életben azt a fajta elfoglaltságot, 
szabadidős tevékenységet, amiben örömüket lelik. 
 
Intézményünk részről egy fő képviseli magát a KEF-be ( Kábítószer Egyeztető Fórum ). A 
Fórum munkájáról tájékoztatást tart az intézmény szakdolgozóinak, valamint élen jár az 
intézményben élők drog prevenciójában. 2017-től bekapcsolódtunk a helyi Police Cafe 
munkájába, melyre 2019-ben egy alkalommal kaptunk meghívást. 
 
A célunk csökkenteni a díjhátralékokat és tudatosítani a szolgáltatást igénybevevőkben, hogy 
intézményen kívül is fizetniük kell a lakhatásért (  közüzemi szolgáltatásokért ).  Ez alól kivételt 
képez, akinek nincs jövedelme.  ( Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt) 150§ (5) bekezdése értelmében 
ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett 
jövedelemmel nem rendelkezik. ) 
 
A szociális munka módszertanából, a rendszerszemléletű családgondozással dolgozunk. 
Meghallgatjuk a család egyes tagjait, de a megoldást az összehangolt, családot érintő külső, - 
belső környezeti, és kapcsolati rendszerek figyelembe vételével, és segítségével kezeljük. 
Fontos tényezőnek tartjuk a család erőforrásait, intézményi kapcsolatait, melyek segítségükre 
lehetnek a felmerült nehézségek kezelésében. A már meglévő családi kapcsolatokat, - melyek 
építő, segítő szándékúak- a gondozás során felkeressük, erősítjük, hogy az elérendő célokhoz 
megfelelő munkakapcsolatot alakíthassunk ki.   
Az elhelyezést követően a családot fogadó munkatárs elkészíti az első interjút, mely a család 
intézményi elhelyezését megelőző lakhatására, kapcsolatrendszerére / család, szolgáltató 
intézmény, hatóság /, jövedelmére, a szülők és gyermekek iskolai végzettségére, a 
munkavállalásra, és vagyoni helyzetre terjed ki. 
 
Ez után a családgondozó, a családdal közösen felmérve a külső – belső erőforrásokat, valamint 
a családok szükségleteit, elkészítik a gondozási nevelési tervet, - kiemelt figyelmet fordítva a 
család anyagi, érzelmi, egészségi állapotára nézve. Erről egy gondozási megállapodás születik, 
melynek részfeladatait az intézmény szakgondozói és gondozói látnak. A gyermekek lelki és 
egészségi állapotának felmérése után, a szülőkkel, illetve a magát képviselni tudó gyermekkel, 
a felmerülő problémák kezelése érdekében szintén születik egy gondozási- nevelési terv, mely 
célként a problémák korrekcióját, illetve megszüntetését preferálja. A családokkal kapcsolatos 
jogi ügyintézésben az intézményben foglalkoztatott jogász hivatott segítséget nyújtani, akivel 
az intézményi kapcsolattartás eredményes. Magatartási, viselkedési, emocionális és pszichés 
problémákkal küzdő családokat, egyéneket a meghatározott óraszámában foglalkoztatott 
pszichológus segíti, a kölcsönös konzultáció, visszacsatolás és feladatmegosztás mellett. 
 
A családgondozók kiemelt feladata, hogy a gondozásukban levő családoknál felismerjék a 
korrigálásra szoruló élethelyzetet, életvitelt, a mentális és pszichés sérüléseket, valamint a 
pszichiátriai betegséggel küzdő egyéneket. Feladatuk továbbá, hogy tudásuknak, szakmai 
felkészültségüknek és kompetencia határuknak betartása mellett, megfelelően segítsenek, 
illetve szakirányú segítséget ajánljanak ügyfeleiknek. A gondozásukban levő családokkal 
bizalmi kapcsolatot építsenek ki, hogy a tanácsadás, mint módszer elérje a családokat. Az 
intézményi elhelyezést követően dolgozzanak azon, hogy a családok mihamarabb megfelelő 
megoldást találjanak az intézményen kívüli lakhatásukra. Ennek megvalósításához, vegyék fel 
a városban fellelhető ingatlanközvetítőkkel, pénzintézetekkel, és az önkormányzattal, annak 
szociális bizottságával a kapcsolatot. 
A szakmai vezető irányításával szervezzenek és tartsanak csoportos foglalkozásokat mind a 
szülők, mind a gyermekek számára az egészséges életmód, az önértékelés, önbecsülés és az én 



 

 

kép kialakítására, melyek működéséről, a csoportdinamika hatásairól értékelést, összegzést 
készítsenek, hogy a gondozási folyamatban résztvevő többi szakembert segíteni tudják. 
Gondozási tevékenységüket, megállapodásaikat a családdal, a gondozási – nevelési tervben 
rögzítsék. A problémamegoldás és a kihelyezés érdekében, a családdal kötött megállapodás 
szoros nyomon követését tegyék meg, hogy a célokhoz vezető út a lehető legrövidebb legyen.  
 
A szakgondozó munkatársak részt vesznek a csoportok szervezésében, motiválják a szülőket és 
gyermekeket a közös programokon való részvételre. A gondozási feladatok során  
bekapcsolódnak a cselekvési fázisokba, a mindennapos kapcsolattartással, életvezetési 
tanácsaikkal hatékonyan formálják a család problémamegoldó készségét, képességét, valamint 
segítik a családok, egyének szocializációs hiányosságait, hátrányait. Szervezik, bonyolítják az 
intézményi közös rendezvényeket, segítik a tanulásban, illetve nyelvi nehézséggel küzdő 
gyermekeket, az iskolai követelményekhez felzárkózni, valamint kapcsolatot tartanak a 
gyermekek oktatási intézményeivel. Feladatuk, hogy felismerjék a tanulásban akadályozott 
gyermekeket, irányítsák megfelelő szakemberhez és az állapot elfogadtatása érdekében 
kezdeményezzenek segítő beszélgetéseket a szülőkkel. Minden szakdolgozó feladata 
tudásukhoz mérten szervezni, kivitelezni a prevenciós előadásokat. 
 
A gondozó munkakörben foglalkoztatott szakember a gyermekekkel, csecsemőkkel 
kapcsolatos gondozási, ápolási feladatok elvégzésében segíti a szülőket. Feladatuk továbbá, a 
szülők akadályoztatása esetén a gyermekek felügyelete, ellátása, részvétel a gyermekek 
napirendjének kialakításában, a közösségi, családi programok megvalósításában. 
 
A szakmai csoport a gondozás során célként fogalmazza meg, hogy a különböző 
élethelyzetekben élő családok problémamegoldó készsége, életvitele, mentálhigiénés állapota, 
melyben nagy szerepet kap az egészséges életmód kialakítása olyan irányba változzon, hogy az 
intézményből történő kihelyezés után elegendő erőforrással rendelkezzenek a családok a 
problémás helyzetek kezelésére. 
 
8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai, a tavaly évi adatok: 
Az intézményünkben, a 12/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelete alapján, 2019. április 01. napjától felnőtteknek 7.500,-Ft/fő/hónap, 
napi 250 Ft, a gyermekek után 3.600.- Ft/hónap/fő, napi 120.- Ft/fő térítési díjat állapított meg 
a fenntartó.  
 
Fontos dolognak tarjuk és figyelemmel kísérjük, hogy a családok térítési díjfizetési 
kötelezettségüknek eleget tegyenek és az esetleges hátralékaikat törlesszék. 
A térítési díjból adódó hátralékok zömét a kiköltöző családok halmozzák fel, mert az 
intézményt elhagyó családok már az utolsó havi térítési díjat nem fizetik ki. A bent lakó 
családoknál előforduló hátralékok esetében, igyekszünk megállapodni a családdal a fizetés 
módjáról. 
Abban az esetben, ha a szolgáltatást igény bevevő vállalja a térítési díj megfizetését, de annak 
az intézményi jogviszonya fennállása alatt két alkalommal nem tesz eleget, úgy hogy 
jövedelmében változás nem történik, és semmilyen váratlan esemény nem következik be a 
család életében, és az aktuális havi térítési díjat a befizetés napjától számított 15 napon belül 
nem egyenlíti ki a hátralékkal együtt, akkor intézményi jogviszonya megszűnik, melyről írásos 
értesítést kap.  
Valamint felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy kiskorú gyermeke/gyermekei 
biztonságos lakhatásáról gondoskodnia kell, ellenkező esetben megkereséssel élünk a 



 

 

gyermek/gyermekek veszélyeztetettsége miatt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
felé. 
 
9. Az ellátottak jogai: 
Intézményünkben érdekképviseleti fórum működik, melynek szabályozása alapján, a fórum 
tagjai azonos létszámmal vesznek részt, mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói, illetve 
a fenntartó részéről. / Két- két képviselő /Az ellátottak védelmében, szabályozásra került a 
fórum hatásköre, valamint a joggyakorlás módja. 
 
10. A 2019. évre tervezett rövid és hosszú távú célok megvalósulása: 
A Taj alapú nyilvántartás vezetése zökkenő mentes volt.  A térítési dj fizetésénél megfigyelhető, 
hogy a kiköltöző családok nagy többsége nem fizet térítési díjat a kiköltözést megelőző 
hónapban, így a hátralékok nagy része ebből tevődik össze.  
Részt vettünk a jelzőrendszer tagjai által szervezett rendezvényeken. Ilyen volt a tavaly évben 
megrendezett Police Cafe. 
A drog prevenciós foglalkozásokat tavaly évben is folytattuk a gyermekek és felnőttek körében 
egyaránt. Ezek a foglalkozások beszélgetős interaktív formában zajlottak, a gyermekek 
esetében pedig játékos formában. 
Részt vettünk az ATOSZ (Családok Átmeneti Otthonai Érdekképviseleti Szervezete) 
közgyűlésén. Ahol többek között szó volt a gyermekvédelmi adatlapok elektronizálásáról, a 
vezetett adatlapok átdolgozásáról, külső férőhelyek átgondolásáról, a kiköltözött családok 
visszakerüléséről.  
A MACSGYOE és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Kiskunhalason regionális szakmai napot tartott melyen képviseltük az intézményt. Témája: 
Szegregátum és a szerhasználat - a szegregátumban élőkkel folytatott szociális munka 
hatékonysága, szegregáció a közoktatásban, kábítószer használat, antiszegregációs 
projektmunka bemutatása. A napot műhelymunka zárta.  
Tavasszal az Átmenti Gondozást Ellátók Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett 
tanácskozáson vettünk részt, melyen többek között szó volt a külső férőhelyekről, pszichiátriai 
betegek ellátásáról. 
A TOP-5.2.1-1-15BK-2019-00005 azonosítószámú „Együtt egymásért Kiskunhalason” című 
pályázat keretén belül a Református Egyház szervezésében gyermekeink szüleikkel együtt 
ellátogattak a Gemenci erdőbe melynek költsége biztosított volt. Valamint az egyház pályázatba 
bevont szakemberei (tanárok, védőnők) foglalkoztatták az óvodás és általános iskolás 
gyerekeket. A foglakozások témája korcsoportonként eltérő volt. Testi - lelki egészség, 
függőségi prevenciós foglalkozások, családi életre nevelés, egészséges életmód, „fiús és lányos 
délután”.  A védőnők a csecsemők és kisgyermekek egészséges táplálása, a szűrővizsgálatok 
fontossága, gyermekek korszerű nevelése témakörben tartottak kiscsoportos foglalkozásokat a 
szülőknek. A pályázat keretén belül nyáron Angol nyelvű napközis táborba töltötték a tavaszi 
szünetet az intézményben lakó iskoláskorú gyerekek. 
Közreműködünk költségalapú bérlakások pályázatának benyújtásánál, az elmúlt évben 
költségalapú bérlakáshoz nem tudtunk ellátottat juttatni. Egyre több család él a lehetőséggel és 
használja az intézmény számítógépét, melyen munkalehetőségeket, albérletet tudnak keresni, 
valamint segítséggel önéletrajzot írni. Az elő takarékosság szempontjából kevés család tud 
hosszabb távon takarékoskodni, ennek oka a tartós bejelentett munkahelyek hánya. 
Folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat a tudomásunkra jutó munkalehetőségekről és 
albérletekről. Tavaly évben egy gyermek sem került szakellátásba, illetve minimálisra 
csökkentettük az iskolai mulasztások számát.  
Iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása folyamatos volt. Tavasszal a Bács- Kiskun 
Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház Vadasparki belépőjegyet adományozott az 



 

 

intézmény számára, a napot egy ebéddel zártuk.  Nyáron több alkalommal mozi látogatással, 
kinti és benti fogalakozásokkal, kirándulásokkal, arcfestéssel, zenés tornával, meseolvasással, 
kézműveskedéssel, aktyvitivel tettük színesebbé a gyerekek mindennapjait. Ellátogattunk 
Etyekre a Filmstúdióba, illetve Felcsútra a Puskás Stadionba.  Az utazáshoz a fenntartó 
biztosított kisbuszt. Nyáron két alkalommal a Máris Holland Magyar Gyorssegítő Szolgálat 
által üzemeltetett tanyára látogattunk el, ahol a gyerekek játszhattak és egy közös vacsorával 
zártuk a napot. Júliusban Kunfehértóra a „Fehértó Tone fesztiválra” vittünk pár kiskamaszt ahol 
„Halott pénz” és „Majka” koncertet hallgathattak meg. A belépőket a Kunfehértói 
Polgármesteri Hivatal ajánlotta fel. Augusztus végén a Kisebbségi Önkormányzat segítői 
szakemberek bevonásával segítették a gyerekek iskolai felzárkóztatását.  
Nyár elején a Szegedi Családok Átmeneti Otthona munkatársai látogatták meg intézményünket, 
ősszel pedig visszahívást kaptunk Szegedre. Szakmai nap keretében gyakorlati tapasztalatokat 
és dilemmákat osztottunk meg egymással.  
Négy alkalmas kompetenciafejlesztő foglalkozást tartottak szakemberek az intézményben élő 
felnőttek részére, az EFOP – 3.7.3 – 16 pályázat keretén belül. A munkaerő piaci szempontból 
hátrányos helyzetű, beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerő piaci integrációjuk elősegítése volt az 
előadás célja. Az előadások megrendezése szombatonként történt a zökkenőmentes 
munkavállalás miatt. 
 Szülő csoportot szerveztünk, melynek témája volt a gyermekek egészséges családban való 
nevelkedése mellett, a táplálkozás, szoptatás, évszaknak megfelelő öltöztetés, szülői szerepek.  
Minden jeles ünnepet megtartottunk intézményi szinten. Farsangon palacsintasütés, jelmez 
bemutatót szerveztünk. Anyák napján apró ajándékot készítettek a gyerekek a szüleiknek a 
szakdolgozók segítségével, gyermeknapot szabadtéri játékokkal, ügyességi versenyekkel 
gazdagítottuk, mikulásra minden gyermek mikulás csomagot kapott, melyet az intézménybe 
meghívott Mikulás adott át.  A fenntartó 10 kiló töltött káposztának való húst adományozott az 
intézményben élőknek, amit a lakók közösen főztek meg. Az intézmény szervezésében nagy 
sikere volt az „Anyák Karácsonya” felhívásunknak. A környező településekről és 
Kiskunhalasról is több adomány érkezett, melyben többek között tisztálkodási, szépségápolási 
szerek, édesség voltak. Karácsony előtt egy, a városban élő profi fényképész, családi képeket 
készített az intézményben élőkről, amit előhívás után ingyen megkaptak a családok. A városban 
elő civilek egész évben támogatták az intézményben élőket ruhaadománnyal. 
 
 
 
Férfi Átmeneti Hajléktalan Szálló 
Intézmény neve: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Férfi 
Átmeneti Hajléktalan Szálló 
Telephely: 6400 Kiskunhalas, Molnár utca 6. 
Férőhelyek száma: 30 fő 
Az átmeneti hajléktalan szálló célja az önellátásra képes hajléktalan személyeknek lakhatási 
szolgáltatás és az önálló életvitel fenntartása érdekében esetvitel (szociális munka) biztosítása. 
Szociális munka keretében tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés, felügyelet, 
háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése 
a feladatunk. Az ellátottak részére biztosítottak a pihenésre, ruházat tisztítására, ételmelegítésre 
szolgáló feltételek, illetve értékeiket, személyes tárgyaikat zárható szekrényben tárolják.  
Kiskunhalas és térségének területén kb. 45 fő hajléktalan személy él. 30 fő férfi elhelyezésére 
van lehetőségünk, krízis időszakban ezt létszámon felül növelnünk szükséges. Májustól 
októberig csökken az ellátottak száma, azonban ekkor is folyamatos kapcsolatban vagyunk a 



 

 

„kint lévőkkel”, igény esetén bejönnek tisztálkodni, segítséget kérnek ruházat pótlásában, 
ügyintézésben. 
A szakmai ellátás során fő feladatok segítő beszélgetések folytatása, egyéni gondozási terv 
készítése, intézményen belüli közösségi élet szervezése, életvezetési tanácsok, egészségügyi 
ellátással kapcsolatos segítségnyújtás, családi és társas kapcsolatok felkutatása és ápolása, 
hivatalos ügyek intézése, információk nyújtása, munkaügyi központtal együttműködés és 
munkahelyek felkutatása. 
2019-ben 41 személy tartózkodott a szállón különböző időintervallumokban. Az átlag életkor 
53 év. A lakók egy része nem végezte el az általános iskolát, nagyobb számban 8 osztályt 
végeztek, illetve szakmával rendelkeznek. Főiskolát végzett személy is él az intézményben. 
Egyik fő törekvés a szakmai munka során, hogy az arra alkalmas egyéneket munkavállalásra 
motiváljuk, ez meg is valósul. 
Hivatalos jövedelemmel átlagban 21 fő rendelkezett, akik térítési díjfizetésre kötelezettek. 
Ennek összege 9.000 Ft/hó, illetve 300 Ft/nap. 2019-ben 2.100.100 Ft térítési díj bevétellel 
szemben 37.700 Ft hátralék keletkezett. 
 A jövedelemmel nem rendelkező lakóknak az ellátás ingyenes, őket munkalehetőségek 
felkutatásában segítjük, illetve egészségi állapotuk felmérése érdekében orvosi vizsgálatokat 
kezdeményezünk munkára alkalmasságának megállapítása és jövedelem szerzése céljából. 
Azok az ellátások, személyek, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek hajléktalanokkal 
–rendőrök, tanyagondnok, egészségügyi dolgozók, hivatalok munkatársai, családsegítő, stb.- 
rendelkeznek ismeretekkel az intézményről. Az együttműködés személyesen, telefonon 
keresztül valósul meg. Több olyan intézménnyel vagyunk kapcsolatban, ahol lehetőség adódhat 
az arra rászoruló hajléktalanok további elhelyezésére (pl. idősek otthona, pszichiátriai betegek 
otthona).  
Vendéglátóhelyekkel, konyhákkal, pékséggel tartjuk a kapcsolatot, akik rendszeresen, illetve 
alkalomszerűen ételt adományoznak közvetlenül az ellátottak részére. Ünnepek alkalmával 
magánszemélyek, vállalkozók, egyházak ajánlanak fel segítséget.   
A szállót és az ott élőket érintő eseményekről, felmerülő problémákról, illetve lehetőségekről 
minden hónapban lakógyűlésen egyeztetés történik. Ezeken a találkozókon a lakók is 
elmondhatják észrevételeiket, kérdéseket tehetnek fel. 
Dolgozói létszámunk 6 fő. 1 fő vezető, 3 fő szociális munkatárs, 2 fő segítő 24 órában biztosít 
segítést, felügyeletet.  
A Hajléktalanokért Közalapítvány által a tartalékalapból meghirdetett „Közterületen élők 
befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása, 2018.” 
pályázatnak köszönhetően mosógépet és szárítógépet, illetve a szálló épületének átalakításához 
felhasznált anyagokat vásároltunk. Ennek a projektnek köszönhetően megfelelő helyre 
költözött az iroda, illetve 1 új lakószoba került kialakításra megnövelve az ellátottak által 
használt területet. 
A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája által 2017-ben meghirdetett -
„Együttműködő partnerek kiválasztása a hajléktalan emberek részére történő kiegészítő 
étkeztetés szolgáltatás biztosításához a konvergencia régió területén”- pályázaton az 
együttműködő partnerek közé került az intézmény, melynek köszönhetően 2018. január 2- 
2020. december 31. között minden munkanapon egy alkalommal 25-35 adag előre csomagolt, 
megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelmet biztosítunk a hajléktalanok 
számára.  
 
                                                                                                                         
Támogató szolgálat  
Szolgálatunk 2019-ben is a jogszabályban meghatározottaknak megfelelve személyi segítést, 
személyszállítást, valamint a személyszállításhoz kapcsolódó kísérést biztosított ellátottjainak. 



 

 

Az ügyfélkör- a szintén  jogszabályban meghatározott  - szociálisan rászorult fogyatékos 
személyek köre, akik igényelték és elfogadták a szolgáltatás segítő munkáját: 
 
 
 Megállapodással rendelkezik 

(fő) 
Értelmi fogyatékos személy 47 
Mozgáskorlátozott személy 39 
Látási fogyatékos személy 5 
Hallási fogyatékos személy 1 
Autista személy 6 
Egyéb fogyatékos személy 4 
Összesen 102 

 
2019-ben jogviszonyt létesített  :  18 fő 
2019-ben jogviszonyát megszüntette  :  16 fő  
             Megszűnés okai: elhalálozás, ellátási területről elköltözés, bentlakásos intézményi
  ellátásba kerülés. 
Ügyféllel illetve törvényes képviselőjével megkötött Megállapodásban foglaltak szerint: 
 
Személyi segítést  igényel                                                         :  79 fő 
               személyszállítást igényel     :  82 fő 
  Orvosi igazolás alapján személyszállítás közben kísérést igényelt:  33 fő. 
 
A fogyatékossággal élő személyek a személyi segítés körében: 

- gondozási-ápolási tevékenységet 
- személyi felügyeletet 
- háztartási segítségnyújtást 
- készségfejlesztést 
- közszolgáltatások elérésének segítését 
- ügyek intézését, megbízásuk alapján feladatok végrehajtását 
- lakókörnyezeten belüli és kívüli mobilizációt 
- szabadidős tevékenységek végzését és azok elérését 
- személyszállítást 

 
végeztünk az önálló életvitelre - valamilyen mértékben - képes, saját lakókörnyezetükben élő 
fogyatékos személyek - és családjaik - segítésére. 
Célunk és feladatunk a segített személy önellátó, önkiszolgáló képességének megtartása, 
lehetőség szerinti fejlesztése.  
 
 
Fontos, hogy a fogyatékosság okán bekövetkezett funkcióveszteség miatt  

- egyéni és társas szükségletei,  
- egészségügyi állapota,  
- szociális körülményei ne sérüljenek, romoljanak.  

 
Az elérhető legmagasabb fokú  

- önálló életvitel  
- társadalmi integráció 
- a társadalmi életben való teljes jogú részvétel elősegítése 



 

 

- az egyén izolációjának, szegregációjának csökkentése/elkerülése a cél. 
 
Személyi segítés feladatkörében:  
2.251 esetben, melyből 1716 esetben személyi segítés történt és 535 esetben szállítás közbeni 
segítés.  
Ezzel 4.899 órában segítettük ügyfeleinket. Ebből halmozottan fogyatékos vagy autista 
személyek segítése 576 óra volt, egyéb szociálisan rászorulók segítése 4322 óra volt.  
Segítés időtartama 30 perctől napi 6 óra folyamatos személyi felügyeletig terjedt. 
A legnagyobb mértékben a háztartási segítségnyújtás, a közszolgáltatások elérésében segítés és 
ügyintézés szükséglete jellemző. 
A szolgáltatás Kiskunhalas, Kelebia, Kisszállás és Tompa településeken élők számára elérhető. 
Az alapfeladaton túl segítjük a kiskunhalasi Idősek Klubjának ügyfeleit a reggelente 
otthonukból a nappali intézménybe történő szállítással. 
 
Szabadidős programok: 
      Fontos a szabadidős programokat megemlíteni, melyekre igénybevevői körünk számít. 
2019.évben megvalósított programjaink:  

 2019. április 25. Budapest (vonattal-városnézés, metrózás stb,) 
 2019.május 09. Szeged színház 
 2019.augusztus 28. Családi nap 
 2019.szeptember 16. Bp. állatkert Fogyatékkal élők napja alk.(minisztérium küldött 

buszt) 
 2019. december 12. Szeged karácsonyi vásár   

 
 
Személyi feltételek: 
A szolgáltatást 2019. október 16. óta 6 fő látja el: 

1 fő szolgálatvezető 
3 fő személyi segítő 1-1 főtelepülésenként 

      1 fő gépkocsivezető. 
            1 fő terápiás munkatárs-személyisegítő 
A munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel 5 fő munkatárs rendelkezik, ők 
valamennyien rendelkeznek a speciális „támogatószolgálati” képzettséggel is. 
Egy fő szakképzetlen személyi segítő munkatársunk van jelenleg helyettesítő, akit a 2020. 
évben beiskolázunk, mert a habitusa, személyisége, a fogyatékos személyekkel való „vele érző” 
képessége alkalmassá teszi a hosszú távú feladatra. 
 
Tárgyi feltételek: 
Telephely: 
A szolgáltatás telephelye a Nefelejcs utca 9. sz. alatt van, a BKM „BÁRKA” Integrált Szociális 
Intézmény Fogyatékos Személyek Otthona épületében (közismert nevén Nefelejcs Otthon), 
ahol a közüzemi díjakat az általunk használt ingatlanrész arányában számla ellenében a HTKT 
SZSZK utalja. 
A telephely a város központjában található könnyen megközelíthető helyen, 
mozgáskorlátozottak számára akadálymentes vizesblokkal rendelkezik, ez fontos ügyfeleink 
számára. 
Az intézmény udvarán parkol két gépjárművünk. 
Az iroda ügyfélfogadásra teljes mértékben alkalmas, akadálymentes, kerekes székes ügyfél 
számára is megközelíthető. 



 

 

Az iroda felszereltsége a feladatellátásnak megfelelő: mobil telefon, számítógép internet 
eléréssel, fénymásoló-nyomtatóval felszerelve. A munkához minden szükséges eszközt és 
irodaszert megkaptunk, amit – szükség szerint - igényeltünk. 
 
Nyitva álló helyiségek: Tompa és Kelebia településeken az előírásoknak megfelelőek a 
helyiségek, könnyen megközelíthetőek, akadálymentesek, a települések centrumában 
találhatók. 
A személyi segítő munkatársak szolgálati kerékpárral rendelkeznek. 
 
Gépjárművek: 
Feladatellátásunkhoz 3 db gépjárművel rendelkezünk: 

- Citroen  Jumpy LVR 640 frsz.-ú 9 személyes, kerekesszék rögzítésére 4+3 pontos rögzítő 
rendszerrel rendelkező gépjármű. Kelebia- Tompa- Kisszállás településeken élő különböző 
fogyatékossággal élő gyerekeket és felnőtteket szállít napi rendszerességgel Kiskunhalasra 
óvodába, iskolába, nappali intézménybe. 2019. decemberében 191.498 km-rel zártuk az 
évet. 
2019-ben futásteljesítménye 33.034 km volt. Szállított utas szám összesen: 4329 fő, ebből 
2918 rászoruló,1411nem rászoruló volt. 
 

- Citroen Jumpy IRH 528 frsz.-ú 9 személyes gépjármű. A 2019-ben forgalomból kivonva 
08.13-án. A jármű 2013 szeptembere óta segítette munkánkat.142 000 km-rel került 
hozzánk, 2019. augusztus 13-án 261.089 km-t mutatott az számlálója. 
2019-ben 6.762 km futásteljesítménnyel 1340 rászoruló,449 nem rászoruló összesen:1789 
utast szállított.  
 

- Suzuki Ignis  KCE 101 frsz.-ú személygépkocsi. Ez elsősorban az önálló mozgásra képes, 
de súlyosan mozgássérült emberek személyszállításában nagy segítség (magassága miatt 
könnyebben ki-beszállnak az utasok). 
A 2006.01.31-én forgalomba állított jármű a támogató szolgálatok összevonásakor került 
használatunkba 2019. évben 9.359 megtett km-rel, 2019. december 31-én 196.460 km-rel 
zárta az évet. 
860 rászoruló,417 nem rászoruló utas összesen:1277 utas számára segítette a 
közszolgáltatások elérését. 
 

- Fiat Doblo RHK 099 frsz-ú személygépkocsi 2019. november 14-én szolgáltatásba 
bejegyzésre került. 7.612 km-rel vettük át,2019. december 31-én10.479 km-t mutatott a 
számlálója. 2019. évben2.867 km-t tett meg a szolgálatnál. Szállított utasok száma összesen: 
1484, ebből 1056rászoruló,428 nem rászoruló volt. 

2019-ben  (is) autóink folyamatos javítást igényeltek: életkoruk, a sok városi közlekedés – kis 
távolságok, gyakori ki/beszállással – a műszaki állapotra kedvezőtlenül hatnak. A nagy 
futásteljesítmény üzemanyaggal történő finanszírozása, valamint a folyamatosan jelentkező 
javíttatási költségek tetemes költséggel járnak. A biztonságos közlekedés érdekében ezek 
elvégzése elkerülhetetlen.  
 
Térítési díj: 
A szolgálat szociálisan rászorult személyek számára 0 Ft mérsékelt intézményi térítési díjjal 
nyújtja szolgáltatásait, míg a szociálisan nem rászorult személyek esetében 40.-Ft/km és 250.-
Ft/óra a segítés térítési díja. 
Ez a térítési díj méltányos, a fogyatékos személyek alacsony jövedelmi szintjét figyelembe 
vevő.  



 

 

A fogyatékos gyermek (és szülője) saját lakóhelyén nem részesülhet megfelelő fejlesztésben, 
óvodai, iskolai, nappali intézményi elérhetőségben, számukra a közszolgáltatások elérése és a 
méltányos térítési díj megszüntetése magasabb költséget ró a családra. A szülő nem tud munkát 
vállalni, mert a fogyatékossággal élő gyermekét kell a közszolgáltatás elérésében segíteni.  
A fogyatékosság nem betegség, az élet végéig tartó állapot, az élet végéig fennálló nehézséget 
jelent a fogyatékos személy és családja számára a problémák megoldásában, a szükségletek 
kielégítésében, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 
Ezért teljes mértékben helyénvalónak tartja szolgálatunk kollektívája a jelenleg megállapított 
térítési díj mértéket a magas önköltség ellenére is. 
Az állami finanszírozás növelése érdekében 2019-ben egy alkalommal kapacitás bővítési 
kérelmet nyújtottunk be, elutasítással végződött. 
 
A 2019-ben teljesített feladatmutatók: 

Szolgáltatás megnevezése 
Tényleges teljesített 
feladatmutató  

1. Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan 
rászorult személyek személyi segítésére fordított idő alapján 
számított feladatmutató 

221 

2. Egyéb  szociálisan rászorult személyek személyi segítésére 
fordított idő alapján számított feladatmutató 

1898 

3. Személyi segítés feladategysége összesen 2119 
4. Halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan 
rászorult személyek szállításhoz kapcsolódó személyi segítésére 
fordított idő alapján számított feladatmutató 

355 

5. Egyéb szociálisan rászorult személyek szállításhoz kapcsolódó 
személyi segítésére fordított idő alapján számított feladatmutató 

242 

6. Személyi segítéssel  teljesített  feladategység összesen 597 
7. Szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 
kilométerből számított feladatmutató 

5868 

8. Összesen: (3+6+7.) 8584 
 
  
 
Kiskunhalas, 2020. 06. 15. 
     
       Juhász György 
       intézményvezető 
 


