










































































































































 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 
 
 
 
 
 

SOMOGYJÁDI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT  ÉS 
„EGYÜTT KÖNNYEBB” IDŐSKORÚAK OTTHONA 

 
2016. évi 

 
Működéséről, tevékenységéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. 
törvény és e törvények végrehajtását célzó vonatkozó kormány és ágazati irányító minisztérium 
rendeletei határozatai alapján végzi. 
 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 2016. év 
január 1. és 2016. év december 31. napja között 31 település társulásával működött, integrált 
szervezeti formában, mely megvalósulhat több ellátási típus egy intézmény keretein belül történő 
biztosításával, illetve alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. 
 
Az intézmény fenntartója: Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás 
   7443 Somogyjád Kossuth L. u. 42 szám 
 
Az intézmény célja: Az általunk biztosított szolgáltatások minél több ember számára váljanak 
elérhetővé, hogy a szolgáltatások igénybevételével életminőségükben javulást hozzunk munkánkkal, 
segítséget nyújtsunk a saját lakókörnyezet megtartásában. További cél, hogy a segítség nyújtás 
megvalósulhasson az élet minden szakaszában, egyénre szólóan, egyenlő eséllyel, az emberi 
méltóság tiszteletben tartásával. 
 
Intézményünk szakfeladatai településenként 2016. évben: 

Település 
Össz 

lakosság  
(fő) 

Családi 
napközi 

Család – és  
Gyermekjóléti 
Szolgáltatás 

Házi 
segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 
Étkeztetés Nappali 

ellátás 
Időskorúak 

Otthona 

Somogyjád 1605  X X X X X X X 

Alsóbogát 277 X X X X X X X 
Bodrog 421 X  X X X X X 
Büssü 419   X X   X 
Cserénfa 209    X X   X X 
Ecseny 229     X X     X 
Edde 210 X X X X X X X 
Gálosfa 245    X X     X 
Gölle 928     X X     X 
Hajmás 244    X X   X X 
Igal 1445    X   x 
Juta 1202 X X X X X X X 
Kaposfő 1616  x     x 
Kaposgyarmat 99    X X     X 
Kazsok 321    X   x 
Kisgyalán 222   X X   x 
Magyaratád 818     X X     X 
Magyaregres 633   x  X X     X 
Mernye 1381     X X     X 
Mezőcsokonya 1225 X X X X X X X 
Orci 572   X X   x 
Osztopán 815 X X X X X   X 
Patalom 351     X X     X 
Polány 277     X X     X 
Ráksi 472    X   x 
Somodor 419   X X X X X X 
Somogyaszaló 745   X X X X   X 
Somogyfajsz 547  x x    x 
Somogygeszti 494     X X     X 
Somogysárd 1285 X X X X X X X 
Szentbalázs 309    X X     X 
Szentgáloskér 540     X X     X 
Újvárfalva 296 X X X X X X X 



Várda 500 X  X X X X X 

Zimány 571   X X   x 

Összesen 21942              
 
Szakmai létszám és tevékenységi kör: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól  és a működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján előírt létszámnorma szerint a nyilvántartásban 
lévő igénybevevők számához kell igazodnunk. 
A dolgozói létszám a jogszabályi követelményeknek megfelelő, melyet a működési engedélyt kiadó 
Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 
megkövetel. Természetesen a közvetett költségben megtervezett dolgozói létszám is szükséges a 
működési engedélynek való megfeleléshez. 
 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központnál összesen 61 fő közalkalmazott személy állt 
alkalmazásban, mely 56 fő számított áltaglétszámnak felel meg. 
A 2016. évben munkánk végzésébe önkéntest, társadalmi gondozót nem tudtunk bevonni. 

A szükséges szakképesítésekkel az intézmény dolgozói a bentlakásos ellátás esetében 100%-ban 
rendelkeznek, a többi ellátási területen megfelelünk az előírt 80%-os képesítési követelménynek az 
étkeztetés kivételével. Házi segítségnyújtásban dolgozó 6 fő gondozónak, étkeztetésben dolgozó 2 fő 
szociális segítőnek, nappali ellátásban dolgozó1 fő gondozónak, Családsegítés – és Gyermekjóléti 
szolgáltatásban dolgozó 1 fő családsegítőnek mentesítése volt, ami a kötelező szakképesítés 
megszerzését írja elő családsegítőként az alkalmazástól számított maximum öt éven belül, szociális 
gondozónak az alkalmazástól számított maximum kettő éven belül.  

Az intézmény ellátási térségében az alábbi ellátási formákat biztosítjuk:      
Ellátási forma Összes ellátotti létszám Dolgozói létszám 
Családi napközi 7 fő 2 fő 
Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás 10875 fő 4 fő 
Házi segítségnyújtás 261 fő 32 fő 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 235 fő  12 fő megbízásos  
Szociális étkeztetés 174 fő 7 fő 
Nappali ellátás 140 fő 5 fő 
Bentlakásos időskorúak otthona                       31 fő 11 fő 

 
Tárgyi eszközök: 
Törvényi előírásnak megfelelőek tárgyi eszközeink mind az alapszolgáltatások, mind a szakellátás 
területén. Abban az esetben amikor a dolgozók számára nem tudjuk biztosítani a tárgyi feltételeket ( 
településeken internet, nyomtatás, fénymásolás, fax küldés) úgy az adott település önkormányzata 
hozzáférést engedélyez. 
Nappali ellátást biztosító telephelyeinken az elhasználódott tárgyi eszközök javítása folyamatos, 
cseréje, pótlása részben megtörtént. 
Akadálymentesítés hiánya miatt két telephelynek 2016. december 31. napján lejárt a működési 
engedélye, szakmai tervet kellett benyújtani a hiányosság pótlására vonatkozóan.  

Az intézmény továbbra is használja a fenntartója által rendelkezésre bocsájtott Opel Astra típusú 
személygépkocsit, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához továbbra is béreljük 
Somogyjád Község Önkormányzatának Suzuki Ignis típusú személyautóját. 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

 
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen 

korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt - az érintett személy véleményét 
lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 



cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát 
a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 
   Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, 
indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges. 

 
Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
iránti kérelemről 

a) a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató, nappali és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezető, 

b) a települési önkormányzat - ide nem értve a fővárosi önkormányzat - által fenntartott tartós 
bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem 
rendelkezik, az intézményvezető, 

c) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv által 
fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezető dönt. 

 
Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás 
esetén az értesítés írásban történik. 
 
Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a döntését vitatja, az 
arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az 
esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata 
bíróságtól kérhető. 
 
Az állami fenntartású intézmény vezetője – a vonatkozó törvényi előírás szerinti nyilvántartás 
alapján - az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők 
ellátásáról, - elhelyezéséről. 
 

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron 
kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli elhelyezésre 
vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. 
 
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt: 

-  állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató 
vezetője), 

az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban, -  törvényben szabályozott kötelező 
tartalmi elemekkel - megállapodást köt. 

 
Tájékoztatási kötelezettség: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt 
tájékoztatni kell.  

Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve 
hozzátartozóját értesíti. 

A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illetőleg tájékoztatás tartalmazza: 
a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, továbbá az annak 

elmulasztása esetén követendő eljárást; 
b) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, 

személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre 
vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket. 

 
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója 
számára: 

a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; 
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 
c)  a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, 

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; 
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról; 
e) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; 
f) az intézmény házirendjéről; 
g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; 
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 



A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: 
a) nyilatkozni a meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben 

tartásáról; 
b) adatokat szolgáltatni az intézményben a törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz; 
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a 

közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat 
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
Jövedelem vizsgálat: 

Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja 
az ellátást igénylő 

a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás nyújtó intézmény esetén, 
b) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást 

nyújtó intézmény esetén. 
 

 Az intézmény vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott 
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás nyújtó intézmény esetén. 
b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén. 

 
Működési engedély módosítása: 

- 2016. április hónapban Somodor Nappali ellátás cím változás miatt. 
- 2016. augusztus hónapban Családi Napközi, - Családi Bölcsőde elnevezésre változott 

2016. november hónapban benyújtott kérelemben jelzett kilépők 2016. december 31. nappal: 
házi segítségnyújtásból: Mernye, Polány, Ecseny, Somogygeszti, 
Magyaratád, Patalom, Szentgáloskér, Orci, Zimány 

                                      jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból: Gölle, Ráksi, Igal, Kazsok 
2017. január 01. nappal belépő étkezetés, - nappali ellátás szolgáltatás nyújtásába 
Magyaregres település. 

              
Működési engedély módosítására vonatkozó kérelem naptári negyedévente egy alkalommal nyújtható 
be.  
A törvényi változásokat követően a 2017. évi január 1. napján életbe lépő változásoknak megfelelően, 
a működési engedély benyújtására, a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosítására 
2016. november 30. napjáig volt lehetőség a normatíva igénybevételének zavartalansága érdekében. 
 
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok minden alkalommal felülvizsgálatra, 
módosításra kerültek, a törvényi változások előírásainak megfelelően. 
 
Ellenőrzések: 

- 2016. február 22.- 23. Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály nappali ellátások székhely, telephelyek.  

- 2016. február 25. – 29.. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 
   Népegészségügyi Osztály nappali ellátások székhely, telephelyek.  

- 2016. szeptember 21. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal  
 Népegészségügyi Osztály, járványügyi ellenőrzés Idősek Otthona 

- 2016. november 22.- 23., 28.- 30., december 6.,- 8. Kaposvár Környéki Belső ellenőrzési  
Önkormányzati Társulás által: A pénztári pénzkezelés szabályozottságának, 
gyakorlatának, a térítési díjak beszedésének vizsgálata tárgyában. 

 
Az ellenőrzések nagyobb hiányosságokat nem tártak fel. Néhány adminisztrációs, illetve tárgyi 
feltételekben kellett hiányosságot pótolni, illetve az ellenőrzés idejéig gyakorolt eljáráson 
ésszerűsíteni, változtatni a hatékonyabb, takarékosabb, szakszerűbb munkavégzés érdekében. 
 
Intézményi kapcsolatok: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona dolgozói 
munkájuk során együttműködnek és folyamatosan munkakapcsolatot alakítanak ki az illetékességi 
területükön az ellátást végző intézményekkel, szakellátást nyújtó intézményekkel, állami, egyházi, 
civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen: 
· az oktatási-nevelési intézményekkel, vezetőivel, az osztályfőnökökkel, a tanárokkal, 
óvodapedagógusokkal, 
· egészségügyi alapellátást végző személyekkel/szervezetekkel, 
· egészségügyi intézményekkel, különösen pszichiátriai és addiktológiai gondozókkal, kórházi 



szociális munkással, 
· a gyermekvédelmi szakellátás intézményhálózatával, 
· szociális alapszolgáltatókkal, 
· bentlakást nyújtó szociális intézményekkel, 
· a gyógypedagógiai szakszolgálatokkal, 
· nevelési tanácsadókkal, 
· a szakhatóságokkal, különösen a Somogy Megyei  Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával, a Somogy Megyei  Kormányhivatal Kaposvári Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályával , Élelmiszerbiztonsági Intézetével. 
· a rendőrséggel,  bírósággal, ügyészséggel, 
· büntetés - végrehajtási intézetekkel, 
· a közigazgatási hivatalokkal, 
· a szociális és gyámhivatalokkal, 
· helyi önkormányzatokkal, azok jegyzőivel, hivatali munkatársaival és a képviselő- testületekkel, 
· egyházakkal, 
· nem állami fenntartókkal és szolgáltatókkal, 
· a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, 
· a szakszervezetekkel, 
· a különböző, - elsősorban szociális célokra szervezett - civil szerveződésekkel, alapítványokkal, 
· a pártfogó felügyelői szolgálatokkal, 
· a megyei igazságügyi hivatallal, 
  család – és gyermekjóléti szolgálatokkal, központokkal 
· egyéb, itt nem felsorolt, az intézmény tevékenységi körét érintő, azt segíteni tudó intézményekkel, 
szervezetekkel. 
 
Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását, a kölcsönös 
konzultációkat és tapasztalatcseréket. 
Az együttműködés során az érdekelt intézmények és a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és 
"Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona írásban vagy szóban közlik egymással azokat az adatokat, 
panaszokat, vizsgálati eredményeket, stb. amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok 
legjobb ellátásához szükségesek. Ha az iratok átadása nem lehetséges, akkor azokat betekintésre 
kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják, az adatkezelési szabályoknak, titoktartási 
kötelezettségeknek megfelelően. 

Nehézségeink: 
- Az előző évi beszámolóban említett nehézségeinkkel továbbra is számolnunk kell, sajnos ha 

lehet, akkor még tovább fokozódtak!  

- A Család – és Gyermekjóléti Központtal jó az  együttműködésünk, bár az év nagyobb 
részében sok időt, energiát vett el a változásoknak való megfelelés. A családsegítők 
feladatainak átszervezése következtében előre vetített felszabaduló idő, melyet a szabadidős 
tevékenységek szervezésére, megtartására tudtak volna fordítani elveszett. 

Küzdöttünk az új, képesítés nélküli családsegítő kolléganő betanításával is, míg végleg 
kiderült, hogy alkalmatlan a feladat ellátására, és részéről megoldásként a táppénzt 
választotta. A helyettesítést az amúgy is leterhelt dolgozók között tudtam szétosztani a 
halasztást nem tűrő feladatok megoldására, továbbá kértem az érintett települések 
polgármestereinek türelmét, megértését. 

Ez úton is, itt is szeretném megköszönni támogatásukat, segítségüket!   

- Adminisztrációs terhek csökkentése is ismét ígéret maradt. Nem csupán több lett, ráadásként 
bonyolultabb is lett, aminek nem tudott minden dolgozó maradéktalanul eleget tenni. Így a 
vezető gondozó segítő, támogató, ellenőrző feladata is megnövekedett. Nehezítette, hogy a 
személyes egyeztetésre, közös megbeszélésre, közös munkára, csak évi két alkalommal volt 
lehetőség. 

- Az elektronikus nyilvántartási rendszerbe is egyre több adatot kell naprakészen 
szolgáltatnunk. 

Ismét elmondhatjuk azt, hogy a családsegítők eszköztelenek, a dolgozók többsége túlterhelt, nemcsak 
fizikailag, mentálisan is.  
 
 
 



Terveink, jövőre vonatkozó elképzeléseink: 
- Az eddigi magas színvonalon nyújtott ellátást továbbra is ugyanezekkel a feltételekkel  

biztosítsuk, az ellátottak, a hozzátartozók, a fenntartó megelégedésére, a törvényi előírások 
betartásával. 
 

- Képzési, továbbképzési, belső képzési kötelezettségeinknek eleget teszünk. 
 

- Önkéntes segítők keresése, bevonása. 
 

- Az öngondoskodás jelentőségének tudatosítása, ahol ez kivitelezhető, annak szorgalmazása. 
 

- További jó kapcsolat fenntartása együttműködő szervezetekkel. 
 

- Szupervízió biztosítása a dolgozók számára. 
 
 

Összegzés 
Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti 
igény, nő a rászorultak száma. Általánosságban megállapítható, hogy a lakosság egyre jobban 
megfogalmazza az igényeikhez igazodó szolgáltatásokat helyi, települési szinten. 
-  Megtartottuk a szakmai tanácskozásokat, a családsegítők havi TEAM megbeszéléseit, szakmaközi 
megbeszéléseket.  
- Családsegítők havonkénti rendszerességgel részt vettek a Család, - és Gyermekjóléti Központban 
szervezett TEAM megbeszéléseken. 
- Részt vettünk házi segítségnyújtás területén szervezett műhelymunkákban, konferenciákon. 
- Teljesítettünk adatszolgáltatásokat az adatvédelmi törvény betartásával. 
- Felmérésekben vettünk részt. 
- Szerveztünk szabadidős programokat, illetve segédkeztünk lebonyolításukban. 
- Képzéseken vettünk részt, belső képzéseket tartottunk. 
- Részt vettünk konferenciákon, értekezleteken. 
- Dolgozói értekezleteket tartottunk a megfelelő tájékoztatás, - információ áramlás  érdekében. 
- Szakmai vezetők szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket tartottak. 
- A dolgozók részt vettek az éves munka – és tűzvédelmi oktatáson. 
- Közreműködtünk adomány gyűjtésben, - közvetítésben. 
- Elégedettségi felmérést végeztünk, eredményéről az érintetteket tájékoztattuk. 
- Önkéntes diákmunka végzésére nyújtottunk lehetőséget.  
- Idősek Otthonába nyílt napot szerveztünk. 
- Intézményvezetők alulról szerveződően igyekszünk 2-3 havi gyakorisággal intézményvezetői 
találkozót tartani, ahol gyakorlatokról, tapasztalatokról, ellenőrzésekről, jogszabály változásokról, 
vezetendő dokumentációkról igyekszünk egymásnak segítséget nyújtani. Illetve segítséget kérünk, a 
meghívott, adott témában kompetens szakembertől. 
 
Az elmúlt év egyik legnagyobb feladata a 2016. január 1. napjától életbe lépő törvényi változásoknak 
való megfelelés az ellátás folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében megtett lépések. 
Ősszel, november hónapban részt vettem Országos Szociális Szakmai Konferencián ahol elismert 
szakemberektől közvetlenül hallhattunk előadásokat, kaptunk szakmai segítséget a változásokkal 
kapcsolatosan. 
 
 
Házi segítségnyújtás esetében, a szolgáltatás igényléséből 2016. december 31. napján kilépő 
önkormányzatok illetékességi területén élő ellátottak dokumentációjának átadása, az áthelyezett 
dolgozók munkajogi rendezése, az ezt követő működési engedély módosítási kérelem adott feladatot. 
 
Az ellátottak panaszjoguk gyakorlásával egy esetben éltek étkeztetés esetében, melyet kivizsgáltunk,  
felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval, a település polgármesterével, elégedettségi felmérést 
végeztünk. Jelentős többségben elégedettek az étkeztetésben részesülők a szolgáltatás nyújtásával.  
 
 
Intézményünk feladata sokrétű, szakmájukhoz elhivatott munkatársaimmal együtt igyekszünk 
maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva. 
 



Magam és munkatársaim nevében köszönöm az intézmény fenntartójának, a fenntartó 
önkormányzatok polgármestereinek, jegyzőinek, hivatali munkatársaknak nehéz munkánk végzéséhez 
nyújtott segítségét, támogatását! 
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is megemlékeztek, megköszönték munkánkat a Szociális Munka 
Napján! 
 
Somogyjád 2017. március 20. 

 
    Tisztelettel: 

Marosvölgyi Mária Valéria 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a Családi Napközi 2016. évi munkájáról 
  

  
Családi Napközink 2011. január 03-án kezdte meg működését községünkben, mint új szolgáltatás. 
Esélyt nyújtva ezzel a 20 hetes kortól 14 éves korú gyermekek napközbeni elhelyezésére. 
2016-ban  a napközi működése zavartalan és fennakadás mentes volt. 
A vizsgált időszakról elmondhatjuk, hogy általában óvodás kor előtt álló gyermekeket gondoztunk, 
lehetőséget teremtve arra, hogy az édesanya visszatérhessen a munkába. 
Hét férőhellyel rendelkezünk, amely megfelel a működési engedély feltételeinek. Lehetőséget 
biztosítunk gyermekfelügyeletre is. 
  
Nyitva tartásunk rugalmas, mely alkalmazkodik a szülők igényeihez. Naponta 7.00- 17. 00 óráig 
fogadjuk a gyermekeket, azonban a szülők igénye alapján /külön kérésre/ 7 óra előtt és 17 óra is után 
is biztosítunk felügyeletet, ha a gyermek elhelyezése nem biztosított. 
  
Tárgyi feltételeink továbbra is biztosítottak, minden igényt kielégítenek, a gyermekek igényeinek, 
életkorának, törvényi előírásoknak megfelelőek.  

  
Játékaink nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat, - biztonságosak. A sérült, használhatatlan 
játékokat lecseréljük újakra, illetve ha lehetőség van rá, javításra kerülnek. 
Bútoraink fából és műanyagból készültek a kisgyermekek méretének, biztonságának megfelelően. 
Külön pihenőszobánk van, fektetőkkel, kisággyal, ahol a gyermekek nyugodtan tölthetik a délutáni 
pihenésüket. 
Játszóterünk modern és biztonságos. Nyáron külön homokozó  elégíti ki a gyermekek igényeit. 
  
Személyi feltételek változatlanok, továbbra is  két fő látja el a csemeték felügyeletét, akik megfelelő 
képesítéssel rendelkeznek: 
Tóthné Gulyás Ibolya 7. 00 – 15. 20- óráig és Bibóné Bajzik Adrienn 08.40-től 17.00- óráig. 
 
2016. évben összesen 18  gyermeket gondoztunk. 
- az év folyamán összesen 6 új beiratkozás volt 
- 9 gyermek ment át az óvodába a napközinkből 
 
A gyermekek étkezését a „Somogyjádi Sportcsarnok Létesítmény és Településüzemeltető és 
Szolgáltató  Nonprofit Kft” látja el, mely változatos, minden igényt kielégít. 

  tartalmas levesek 
  főzelékek 
  zöldségek 
  gyümölcsök 
  joghurtok 
  péksütemények 

Térítési díjaink: 
         3 éves korig: 

   6 órát el nem érő gondozás: 480 Ft/nap 
  6 órát meghaladó gondozás esetén: 560 Ft/nap 

Gyermekfelügyelet: 
  3 éves korig: 360 Ft/óra 
  3-7 éves korig: 80 Ft/óra 
  7-14 éves korig: 80 Ft/óra 
  

Szolgáltatásunk egész évben folyamatos /leállás nélküli/. 
  
Fő hangsúlyt a szeretetre helyezzük. Emellett fontos a „játszva tanulás”, a tapasztalatok 
gyűjtése. 
 
Nevelési célok: 

  önállóságra nevelés 
  közösségbe való beilleszkedés 
  kreativitás 
  higiénére, egészséges életmódra való nevelés 
  életkornak megfelelő tájékozottság – tudás megszerzése 

 



Tevékenységeink: 
  rajzolás, festés 
napi séta a szabadban 
  gyurmázás 
  diafilm vetítés 
  zenés torna 
  mondókák tanulása, ismétlése 
  tánc, 
  séta, 
  szerepjátékok, 
  bábozás 
   

  
Szolgáltatásunk egyre népszerűbb nem csak  községünkben, hanem a szomszédos településeken is. 
 
 
 
 
      Tóthné Gulyás Ibolya 
           gondozónő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSALÁDSEGÍTÉS – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

2016-os éves beszámoló Somogyjád, Edde, Alsóbogát 

 

A beszámolót a Gyvt. 96.§-nak (6) bekezdésében előírtak értelmében készült. 

Vizsgált időszak: 2016.január.01-2016.december. 31.  

Somogyjád, Alsóbogát, Edde községben a családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatást 2016-
ben a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
biztosította társulási formában.  

A faluban működik egyéb szociális szolgáltatás is. 

- Házi segítségnyújtás 
- Szociális étkeztetés 
- Falugondnoki szolgáltatás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
- idősek nappali ellátásával,  
- családi bölcsődével,  
- idősek tartós bentlakásos ellátásával 

 
A három település tekintetében az nevelési és oktatási feladatokat Somogyjád községben 
található intézmények látják el. Somogyjádi Mikro térségi Mesevár Óvoda, Somogyjádi Illyés 
Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Az Somogyjádi Általános Iskolában a következőképpen alakulnak a tanuló gyermekek száma. 
Somogyjádi 106 fő ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 14fő, 
RGYK-HH 13 fő, RGYK-HHH 6fő, nevelt-HHH 9fő. Alsóbogát tekintetében 18 fő jár az 
iskolába RGYK 0 fő, RGYK-HH 5fő, RGYK-HHH 6fő, nevelt-HHH 0fő. Edde 
vonatkozásában 10 iskoláskorú gyermek jár az általános iskolába RGYK 1fő, RGYK-HH 6fő, 
RGYK-HHH 1fő, nevelt-HHH 0fő. Az oktatási intézmény beszámolója szerint az RGYK-s, 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról nyilvántartást vezetnek. A beszámoló 
szerint a 2016-os év szerint a tanévben tovább csökkent a csak RGYK-val rendelkező,illetve 
HH és HHH tanulók statisztikai létszáma. Az RGYK-s tanulók számára biztosított az 
ingyenes napi 3 x-i étkezés. Az alsós tagozatos hallgatók számára ingyenes tankönyv 
támogatásban részesültek. A BTMN,SNI tanulók számára saját pedagógusok és 
gyógypedagógusok segítségével a hiányosságok pótlását és részképességek fejlesztését. A 
gerincproblémákkal küzdő tanulók számára heti 2 órában van biztosítva gyógytestnevelés.    

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében, az 
osztályfőnökök szoros, napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, nevelőkkel, gyámmal. 
Családlátogatás keretében megismerkednek a szülőkkel, a tanuló családi hátterével. Nagy 
segítség a szülők számára a rászorultsági alapon járó ingyenes tankönyv, de nagyon fontos az 
is, hogy az önkormányzatok hagyományosan a fenti körön kívül is jelentős támogatást 
nyújtanak. 

Igazolatlan hiányzások terén elsősorban a megelőzésre törekszik az iskola, szülő, gyermek 
megfelelő tájékoztatása révén. Elmondható, hogy az igazolatlan hiányzás az idei évben sem 
volt jellemző. 

Az iskola igyekszik a diákok számára a tanulás terén minden segítséget megadni. 



Iskolapszichológus és gyógytestnevelés is a tanulók rendelkezésére áll. A diákok 
dohányzásához esetleges drogfogyasztásukhoz, valamint egyre koraibb szexuális 
érettségükhöz kapcsolódóan preventív és problémakezelő foglalkozásokat is szervez az iskola 
a védőnő bevonásával. A tehetségfejlesztés mellett a szabadidő hasznos eltöltését hivatottak 
segíteni a szakkörök( informatika, képzőművészeti, történelem, német, művészetterápiás és 
dráma foglalkozás, logika, origami, ügyeskedő). Emellett az egyéni és kiscsoportos 
tehetséggondozó és sporttevékenységet nyújtó foglalkozások(tömegsport, foci) és a művészeti 
iskolai tevékenységek(néptánc, citera, zongora) is jelentősen növelik az iskola színvonalát, 
segítik a tehetségek kibontakozását, a tanulók sikerélményhez való jutását. 

A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda, 61 fő gyermek jár. Településekre lebontva 
Somogyjád 37 fő, Edde 9 fő, Alsóbogát 5 fő jár az óvodába.  Jelzés a 2016-os évben nem volt 
szükség. 

A területi védőnő Nagyné Csányi Erzsébet 2016 évi beszámolója szerint a várandós anyák 
száma Somogyjád és Alsóbogáton  1-1 fő volt, Alsóbogáton szociálisan fokozottan gondozást 
igénylő 1 fő volt. 0-6 évesek száma Somogyjád 69fő Szociálisan fokozott gondozást igénylő 
10 fő, Alsóbogát 14 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő 8fő. 2016-ban kiskorú várandós 
nem volt.  A körzetben 3 alkalommal érkezett jelzés, elhanyagolás, várandós krízis helyzet 
valamint koraszülöttség. Gyermekbántalmazás a településéken nem történt. Negatívumként 
kell megemlíteni a vizsgálatokon (előjegyzés alapján) nem mindig jelennek meg a szülők a 
gyermekeikkel illetve sok esetben új időpontot sem kérnek.  

dr.Fintics Klára csecsemő és gyermekgyógyász a 2016-os évben nem tett jelzést, a területi 
védőnő által jelzet negatívummal ő is találkozik munkája során. 

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ (SMGYK-OÁI-TEGYESZ) fenntartásában 
Somogyjádon két lakásotthon működik jelenleg mindkét lakásotthon 10-10fővel működik, 
utógondozott 1 fő.  

A családgondozó ügyfélfogadási ideje: Somogyjád hétfő 8.00 – 12.00 csütörtök 10.00-14.00, 
Eddén minden páros héten kedden: 08.00-12.00, Alsóbogát tekintetében ügyfélfogadási 
időpont nincs megjelölve, az önkormányzat jelzése szerint történik meg a kapcsolattartás. A 
három településen elmondható, hogy rendelkezésre áll: számítógép, nyomtató, fénymásoló, 
telefon, fax, zárható szekrény, ügyfélfogadáshoz külön helyiség. 

Személyi feltételek: 2016-ban Marosvölgyi Valéria intézményvezető, Kiss Adrienn vezető 
családgondozó, Terenyi Rita családgondozó látták el a családgondozói-gyermekjóléti 
feladatokat. 

2016-ban védelembe vétel Somogyjádon 1 család 1 fővel, Alsóbogát 2 család 8 fővel, Edde 1 
család 3 fővel történt. Eddén 1 fő családba fogadása történt A családok jelenleg is 
gondozásban vannak. Két család esetében nyújt az alapszolgáltatási központ felügyelt 
kapcsolattartási lehetőséget. 

A klienseknél a személyes elhanyagoltság, nemtörődömség okozott problémát egy-két 
esetben. A legtöbb családlátogatás a gyermeknevelés. CSOK, GYED, GYET, családi pótlék 
témakörében zajlott. Több alkalommal rendszeres családlátogatás történt. 

A családsegítésben többnyire egyszeri esetek fordultak elő: 

- méltányosságból adható nyugdíjemelés, OEP egyszeri segély, önkormányzati segély, 
öregségi és özvegyi nyugdíj igénylés, rokkantsági nyugdíj, komplex minősítés 

-ügyintézéshez, levélíráshoz segítség nyújtás, segítő beszélgetés 



- ellátások igénybevételéhez adatlapok biztosítása, kitöltésükben nyújtott segítség 

- több esetben információ és tájékoztatás nyújtására volt szükség 

- a segítő beszélgetés, az empátia gyakorlása még mindig a leghatásosabb módszer a kliensek 
problémájának megértésében 

Az igényelt ellátásokat a kliensek megkapták, ügyeik intézésében a szolgáltatás sikeres volt. 

Az elmúlt időszakra elmondható, hogy nem volt nagyobb gond a családoknál ( egy-két család 
kivételével) anyagi veszélyeztetettség nem állt fenn egyiküknél sem. Bántalmazó szülőkről, 
családról nincs tudomásunk. Figyelmeztető jeleket lehet látni a családoknál a pszichés és 
Addiktológiai problémákra, különösen az alkohol tekintetében. Egyenlőre pozitívumként 
lehet megfogalmazni, hogy a településeken nem jelent meg illegális kábítószer a fiatalok 
között. 

A családsegítők havi egy alkalommal részt vesznek a kaposvári szakmai teamon a közöz 
ügyfelek átbeszélése érdekében. 2016-os évre elmondható a kijelölt esetmanagerrel való jó és 
szoros kapcsolattartás. 

A jelzőrendszer tagjaival kölcsönösen jó kapcsolatban vagyunk, elérhetőségük ismert. 

Somogyjád,2017.03.10.  

 

 

Marosvölgyi Valéria 

intézményvezető megbízásából 

 

Kovács Gergely 

családgondozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

2016. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

Osztopán községben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizsgált időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 
 
Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a, valamint a 149/1997. Kormány 
rendeletben foglaltak alapján készítettük el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban részt vett községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Osztopán, Somogyfajsz, Újvárfalva, Somogysárd, 
Mezőcsokonya, Juta, Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4 fő családgondozó tevékenykedett. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mind az 4 fő főállású dolgozóként látta el. 
 
Osztopán községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 

-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
Terényi Rita            családsegítő 
Nagyné Horváth Szilvia                 helyettesítő családsegítő 
 
Tárgyi feltételek: 

- számítógép 
- nyomtató 
- telefon 
- internet – hozzáférés 

 
Osztopán község demográfiai mutatói: 
Osztopán község állandó lakosainak száma: 842 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 161 
fő. 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves      59 fő 
       7 – 14 éves    68 fő 
       15- 18 éves    34 fő 
Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrows
e) 
 
Önkormányzat által adható támogatások: 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 63 gyermek részesül, ez 29 családot érint. 
Lakásfenntartási támogatásban 18 család részesült. Emellett a családok gyakran igényelnek 
esete települési támogatást is.  
 
 
 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítőjének fogadóórája: 
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Hétfőn 8.00- 12.00 óráig az önkormányzat hivatali helyiségében,12.00-16.00 terepmunka 
kötetlen munkaidőben.A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a 
jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési 
tárgyaláson, bírósági tárgyaláson való részvételt. 
Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatóak meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 
 
Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: 

Életkor Alapellátásban 
történő 

gondozás 

Védelembe 
vétel 

Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  0 1 0 1 
3 – 5  0 2 0 2 
6 – 13   0 0 0 0 
14 – 17  3 2 0 5 
összesen:  3 5 0 8 
családok 
száma: 

1 3 0 4 

 
 Alapellátás keretein belül 1 család 3 gyermeke volt gondozásban. Védelembe vételi 
tárgyalásra egy alkalommal került sor, végül az eljárás megszűntetésre került.  
Családba fogadás nem volt. 
Ideiglenes nevelésbe vétel nem volt. 
Anyaotthoni elhelyezés nem volt.  
Örökbefogadással kapcsolatos feladatom nem volt az elmúlt évben. 
Felkérésre környezettanulmányt  2 alkalommal készítettem. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusi: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  
 
 



Szolgáltatás Szakmai tevékenység száma 
 

Információ nyújtás 32 
Segítő beszélgetés 29 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 27 
Családlátogatás 49 
Környezettanulmány készítés 2 
Tanácsadás 2 
Szociális segítő tevékenység egyéni gondozási nevelési 
terv megvalósításába központ által bevonva 

2 

 
Jelzések a 2016. évben, jelzőrendszer működése, tapasztalatai: 
Négy alkalommal kaptam jelzést a 2016-os évben. Minden alkalommal írásban érkeztek a 
jelzések, és írásban válaszoltam rá. 
 
Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 
(Ebből védőnői jelzés:) 

1 
(1) 

Közoktatási intézmény 3 
Pártfogó felügyelet 0 
Gyámhivatal 0 
 
Több jelzés igazolatlan hiányzás, valamint magatartási, tanulási problémák miatt érkezett. 
A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-ban a  0-6 éves korosztály 56 gyermeke közül, 14 fő 
szociálisan fokozott gondozást igénylő. 
A védőnői munka tapasztalatai alapján, néhány családban problémát okoz a megfelelő 
személyi higiénia hiánya. Egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal. A 
munkanélküliség és az iskolázatlanság is problémát okoz. 
A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat,ahol közösen próbálunk segítséget 
nyújtani a felmerülő problémákra. 
A Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának tájékoztatása alapján Osztopánban 
gyermekkorúak- és fiatalkorúak sérelmére nem követtek el bűncselekményt. 
Az előbb említett okok miatt a községben pártfogó felügyelete alatt nem áll senki. 
Összességében a terület bűnügyi fertőzöttségéről a fiatalkorúak esetében elmondható, hogy a 
megyei átlaghoz képest kedvező, az esetek többsége a fiatal korból adódó meggondolatlanság, 
kalandvágy miatt következett be – tehát nem előre kitervelt, nem súlyos bűncselekmények. 
 
Óvoda, általános iskola: 
A településről a gyermekek nagy része a Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni 
Tagóvodájába járnak. Az óvodába járó gyermekek összlétszáma 21 fő. A hátrányos helyzetű 
gyermekek száma folyamatosan növekedett.  
Védelembe véve 2 gyermek van az óvodában.  
Összességében elmondható, hogy az óvodába járó gyermekek 50% hátrányos helyzetű, szülők 
és nagyszülők együttműködnek az óvodával, a kapcsolattartás folyamatos. Az óvónők célja 
minden esetben a gyerekek egészséges szellemi-,testi- és lelki fejlődésének 
elősegítése,együttműködve a családokkal és a jelzőrendszer tagjaival. Nagyon fontos a 
jelzőrendszer működtetése és  a tagokkal való aktív,illetve hatékony együttműködés.  
A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 



megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  
 
Családsegítés a 2016-os évben Osztopán községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. 
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő 
tájékoztatása érdekében. 
Programokat szervez a működési területén élő lakosság számára. 
 Segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 
 
Célja: 
- A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása. 
A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos ügyeik intézésében 
segítettem. Egy- egy esetben a meghallgatás és az empátia is elég volt, hiszen a segítő 
beszélgetésből eredően, a kliens maga találta meg a problémájára a megoldást, ami fontos, 
hiszen ezzel a problémamegoldó képessége fejlődik, illetve az eszköztára bővül. 
Családlátogatásra 12 esetben mentem. Fontos a kliensek számára a családlátogatás, mivel 
vannak, akik nem szívesen keresnek meg az aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, 
illetve számomra is megismerhető, jobban megérthető egy-egy kliens problémája, ha a 
lakókörnyezetét is láthatom.  
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma: 21 
Esetek száma: 144 kapcsolatfelvétel/ év 
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 

- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 
biztosítottam (TAJ, adókártya). 

- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 
segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 

- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 

- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

- Rendszeres szociális segélyezett beilleszkedési programjának elkészítése, 
együttműködési kötelezettség teljesítése, a településen a 2014-es évben 6 fő  
rendszeres szociális segélyezettel valósült meg az együttműködés, egy fő  esetben 
megszüntetésre került sor, mert elköltözött a településről. 

 
Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  
 
Javaslatok a jövőre nézve: 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek  figyelembe vételével végezzük, különösen az 
egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, a 
szükségleteket, kiemelt figyelmet fordítva a törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé 
mindig naprakész információt nyújthassunk.  



Szervezünk bűnmegelőző és szabadidős programokat, amelyek elsősorban a 10-18 éves 
korosztályt célozzák meg.  
Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhely munkákon és képzéseken. 
Célunk a helyi- és a kistérségi civil szolgáltatókkal , egyesületekkel és alapítványokkal a jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
A jelzőrendszeri tagokkal célzottabb, szorosabb együttműködés kiépítése. 
 
Osztopán, 2017. február 20. 
 
A beszámolót készítette:  
 

Marosvölgyi Valéria 
     intézményvezető megbízásából       
 

Frank Melinda 
    családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

2016-os évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 
Juta községben 

 
 

 

 

 

 

 



Vizsgált időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 149/1997. Kormány rendeletben 
foglaltak alapján készítettük el. 

A gyermekjóléti szolgáltatásban részt vett községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Osztopán, Somogyfajsz, Újvárfalva, Somogysárd, 
Mezőcsokonya, Juta, Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4 fő családgondozó tevékenykedett. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mind az 4 fő főállású dolgozóként látta el. 
 
Juta községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

- Idősek nappali ellátása 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
Popovics Anita                 családgondozó  

Tárgyi feltételek: 
- számítógép 
- nyomtató 
- telefon 
- internet  hozzáférés 
 

Juta község demográfiai mutatói: 
Juta község állandó lakosainak száma: 1132 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 210 fő. 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves      69 fő 
       7 – 14 éves    89 fő 
       15- 18 éves    52 fő 
Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentB
rowse 

A családgondozó fogadóórája:  
Szerdán 8.00-12.00 ügyfélfogadás  Juta,Dózsa Gy.u.27. szám alatti irodában, ezt követően 
terepmunkát végzek. A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a 
jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési 
tárgyaláson, bírósági tárgyaláson való részvételt. 
Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 
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- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatóak meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 
 
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 

Életkor Alapellátásban 
történő 

gondozás 

Védelembe 
vétel 

Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  1 0 1 2 
3 – 5  1 0 0 1 
6 – 13   1 0 2 3 
14 – 17  5 0 1 6 
Összesen:  8 0 4 12 
Családok száma: 5 0 2 7 
 
 Alapellátás keretin belül 5 család 8 gyermeke volt gondozásban. Védelembe vételi 
tárgyalásra egy alkalommal került sor, végül az eljárás megszűntetésre került. Ideiglenes 
hatályú elhelyezésre és nevelésbe vételre egy alkalommal került sor, az elmúlt évben.  
Nevelésbe vételi felülvizsgálat egy család 2 gyermekénél volt. 

A  gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusa: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  
 

információ nyújtás 15 
segítő beszélgetés 10 
hivatalos ügyekben való közreműködés 2 
családlátogatás 34 
szakmaközi megbeszélés 6 
esetkonferencia 0 
 
Szakmaközi megbeszélést hat alkalommal tartottam, ahol a jelzőrendszeri tagokkal 
megbeszéltük az aktuális problémákat.  
Esetkonferenciát nem tartottam a településen. Családlátogatásra 67 alkalommal került sor. 

Jelzések a 2016. évben, jelzőrendszer működése, tapasztalatai: 
Három alkalommal kaptam jelzést a 2016. évben. Minden alkalommal írásban érkeztek a 
jelzések, és írásban válaszoltam rá. 
 
 
 



Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

2 

(2) 

Közoktatási Intézmény 1 

Pártfogó felügyelet 0 

Gyámhivatal 0 

A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-ban, 5 várandós anya volt a településen, szociálisan 
fokozott gondozást igénylő várandós anya 1 fő volt, kiskorú várandós nem volt.A 0-6 éves 
korosztály 63 gyermeke közül, 16 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő. 

A védőnői munka tapasztalatai alapján, néhány családban problémát okoz a megfelelő 
személyi higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal. A 
védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával, és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának tájékoztatása alapján Jutában 
gyermekkorúak- és fiatalkorúak sérelmére nem követtek el bűncselekményt, illetve ez a 
korosztály sem követett el bűncselekményt. A településen pártfogó felügyelete alatt sem 
gyermek, sem fiatalkorú nem állt.  

Óvoda, általános iskola 
A településről 14 gyermek a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodába jár Jutába, 6 fő 
nagycsoportos,5 fő középsős és 3 fő kiscsoportos.6 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban.1 sajátos nevelési igényű gyermek van. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 
a csoportlétszámhoz képest elég nagy. Az óvodás gyermekek többsége a Szőlőhegyen lakik, 
onnan falubusz szállítja őket az intézménybe. 
Veszélyeztetett kisgyermek nincs az óvodában, többnyire megfelelő körülmények között 
élnek a családok. Jelzés az óvodától nem érkezett az elmúlt év során. 
Az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Jutai Tagiskolájában alsó 
tagozat működik,a felső tagozatot a gyerekek Kaposváron végzik el. 
A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Családsegítés a 2016. évben Juta községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. Szociális és egyéb 
információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében. 
Segítséget nyújt az egyének és a családok kapcsolatkészségének javításához. 
 

Célja: 
A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása. A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos 
ügyeik intézésében segítséget nyújtottam. Családlátogatásra 34 esetben mentem. Fontos a 
kliensek számára a családlátogatás, mivel vannak, akik nem szívesen keresnek meg az 



aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, illetve számomra is jobban megismerhető egy-
egy kliens problémája, ha a lakókörnyezetét is láthatom.  
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma: 9 
Esetek száma: 63 kapcsolatfelvétel/ év 

A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 
- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 

biztosítottam (TAJ, adókártya). 
- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 

segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 

- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 

- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

- Rendszeres szociális segélyezett beilleszkedési programjának elkészítése, 
együttműködési kötelezettség teljesítése, a településen a 2014-es évben 6 fő  
rendszeres szociális segélyezettel valósült meg az együttműködés, egy fő  esetben 
megszüntetésre került sor, mert elköltözött a településről. 

Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  
 
Javaslatok a jövőre nézve: 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni- és a  helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat és a szükségleteket, kiemelt figyelmet 
fordítva a törvényi változásokra,hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt 
közvetítsünk.  
Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 
Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 
Célunk  a helyi- és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

Juta, 2017.február 20. 

A beszámolót készítette:  
Marosvölgyi Valéria 

intézményvezető megbízásából       
                                                                                                          

Frank Melinda 
   családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
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Vizsgált időszak: 2016. január 1 – 2016. december 31. 

Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 149/1997. Kormány rendeletben 
foglaltak alapján készítettük el. 

Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében 34 településen nyújtott szociális szolgáltatásokat, 
ebből gyermekjóléti feladatokat 23 településen látta el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Osztopán, Újvárfalva, Somogysárd, Somogyfajsz, , Juta 
Somogyaszaló Mezőcsokonya és Somodor, Kaposfő 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4 fő családgondozó tevékenykedik. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mind az 4 fő főállású dolgozóként látja el. 

Kaposfő községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

- Idősek Nappali ellátása 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
Popovics Anita                                családgondozó  

Tárgyi feltételek: 
- számítógép 
- nyomtató 
- vezetékes telefon 
- internet hozzáférés 
- fénymásoló 
- faxkészülék 
 

Kaposfő község demográfiai mutatói: 
Kaposfő község állandó lakosainak száma: 1642 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 294 
fő. 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves        90 fő 
       7 – 14 éves    131 fő 
       15- 18 éves     73 fő 
Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrows
e) 

Önkormányzat által adható támogatások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 76 gyermek, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. Emellett igényelnek a családok 
rendkívüli települési támogatást. 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


A családgondozó fogadóórája:  
Ügyfélfogadás csütörtökön 8.00-12.00 óráig  polgármesteri hivatalban, ezt követően 
terepmunkát végeztem. A terepmunka magába foglalja a családlátogatást,  kapcsolattartást a 
jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken, elhelyezési- és bírósági 
tárgyaláson való részvételt. 
Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatóak meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 
 
 Gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: 

Életkor Alapellátásban 
történő 

gondozás 

Védelembe 
vétel 

Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  0 0 1 1 
3 – 5  0 0 0 0 
6 – 13   0 1 0 1 
14 – 17  0 2 0 2 
összesen:  0 3 1 4 
családok száma: 0 2 0 2 
 

 Védelembe vétel mellett 2 család  3 gyermeke van gondozva központunknál. Ideiglenes 
hatályú elhelyezésre és nevelésbe vételre nem került sor, az elmúlt évben. Védelembe vételi 
tárgyalásra 2 alkalommal került sor. Családba fogadás egy alkalommal történt. 

Családok, gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezésnél nem kellett közreműködnöm. 
Anyaotthoni elhelyezés nem volt.  
Örökbefogadással kapcsolatos feladatom nem volt az elmúlt évben. 
Bírósági tárgyaláson nem kellet részt vennem.  
Felkérésre környezettanulmányt 2 alkalommal készítettem. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- családon belüli bántalmazás 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- gyermek intézménybe való beilleszkedési nehézsége  



- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  

Probléma típusa Száma 
 

Információ nyújtás 34 
Segítő beszélgetés 34 
Hivatalos ügyekben való közreműködés 5 
Családlátogatás 65 
Esetmegbeszélés 3 
Tanácsadás 18 
 
Jelzések a 2016-os évben: 
Négy alkalommal kaptam jelzést a 2016-os évben. Minden alkalommal írásban érkeztek a 
jelzések, és írásban is válaszoltam rá. 

Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

1 

(1) 

Közoktatási Intézmény 1 

Pártfogó felügyelet 1 

Rendőrség 1 

A jelzések többsége igazolatlan hiányzás, valamint magatartási, tanulási problémák miatt 
érkezett. 

A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-es év során, 1 kiskorú várandós anya volt a 
településen. A 0-6 éves korosztály 80 gyermeke közül, 8 fő szociálisan fokozott gondozást 
igénylő. A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot 
telefonon és személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások 
alkalmával és közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A községben pártfogó felügyelete alatt egy fiatalkorú áll,akinél három alkalommal készült 
környezettanulmány három különböző büntetőeljárás kapcsán. A pártfogó felügyelő a 
gyermekvédelem helyi szereplőivel –családgondozó- az együttműködést a konkrét ügyek 
kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az elmúlt évek alatt kiépült, a pártfogó 
felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően működik. A családgondozó 
kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást környezettanulmányok készítésekor, 
gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel tapasztalatairól.  
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,valamint környezettanulmányok készítése 
során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható,hogy a bűncselekmények meghatározó 
motivációs tényezője az anyagi haszonszerzés vágya,amelyet a kortárs közeg befolyásoló 
hatása vagy a felnőtt korú bűntársak ráhatása felerősít. A bűnelkövető fiatalok esetében 
jellemző kriminológiai veszélyeztető tényező az elhanyagoló szülői nevelés,dezorganizált 
családi élet,továbbá az iskolai teljesítményzavarok,a sikerélmény hiánya és a magas 
óraszámban megjelenő igazolatlan iskolai hiányzás. Az elkövetők életkorából adódóan 
további veszélyeztető tényezők a kalandvágy, a „mának élés” és a normaszegés fel nem 
ismerése. 



A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Óvoda,iskola: 
A Kaposfői Napsugár Óvodába 62 gyermek jár. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
26 gyermek részesül.100 %-os támogatást 41 gyermek kap,50 %-os támogatást 1 . Hátrányos 
helyzetű 13 fő ,halmozottan hátrányos helyzetű 9 fő. Sajátos nevelési igényű 3 
fő,beilleszkedési,tanulási ,magatartási nehézségekkel küzdő 5 fő. Gyámság alá helyezett 2 
gyermek,nevelőszülőnél elhelyezett 1 gyermek. A Kaposfői Általános Iskolában  8 
évfolyamon folyik az alapfokú oktatás. 
 

Családsegítés a 2016. évben Kaposfő községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. Szociális és egyéb 
információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében. 
Programokat szervez a működési területén élő lakosság számára. Segítséget nyújt az egyének, 
a családok kapcsolatkészségének javításához. 
 

Célja: 
- A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása.A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos 
ügyeik intézésében segítettem. Egy- egy esetben a meghallgatás és az empátia is elég 
volt,ahhoz,hogy a kliens maga találja meg problémájára a megoldást. Családlátogatásra 65 
esetben mentem. Fontos a kliensek számára a családlátogatás, mivel vannak olyanok akik 
nem szívesen keresnek meg az aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, illetve számomra 
is jobban megismerhető egy-egy kliens problémája, ha a lakókörnyezetét is láthatom.  
 

A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 
- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 

biztosítottam (TAJ, adókártya). 
- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 

segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 

- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 
- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

 

Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  

Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni és helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetíthessünk.  



Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 
Részt kívánunk venni konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 
Célunk a helyi- és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

Kaposfő, 2017.február 20. 

 

A beszámolót készítette:  
     

Marosvölgyi Valéria 
intézményvezető megbízásából       
                                                                                                     
      

   Frank Melinda                                                                                                                    
       családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

Somogyaszaló községben 
2016. évben végzett gyermekvédelmi 

tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. Törvény 96. §- ában, valamint a 149/1997. Kormány 
rendeletben foglaltak alapján készítettük el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát,  Osztopán, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, 
Somogyfajsz, Juta, Somogyaszaló, Somodor, Kaposfő és Magyaregres. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4 fő családgondozó tevékenykedik. 
 
Somogyaszaló községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
 Popovics Anita         családgondozó (2015.04.01.-2016.12.31.) 
 
Tárgyi feltételek: 

- Számítógép 
- nyomtató 
- vezetékes telefon 
- internet – hozzáférés 
- fénymásoló 
- faxkészülék 
 

Somogyaszaló község demográfiai mutatói: 
Somogyaszaló község állandó lakosainak száma: 690 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 
104  fő. 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves      47 fő 
       7 – 14 éves    38 fő 
       15- 18 éves    19 fő 
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=3&source=14#!DocumentBrowse 

A családgondozó fogadóórája:  
Minden héten kedden 8.00-12.00 ügyfélfogadást tartok a polgármesteri Hivatalban, ezt 
követően terepmunkát végzek. A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a 
kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való 
részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági tárgyaláson való részvételt. 
Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=3&source=14#!DocumentBrowse


- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatók meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
kor/  gondozási 

típus 
Alapellátásban 

történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  2 0 0 2 
3 – 5  0 0 0 0 
6 – 13   0 0 0 0 
14 – 17  1 0 0 1 
összesen:  3 0 0 3 
családok száma: 3 0 0 3 
Alapellátás keretin belül három család 3 gyermeke volt gondozásban. Védelembe vételi 
tárgyalásra nem került sor. Ideiglenes hatályú elhelyezésre és nevelésbe vételre nem került 
sor, az elmúlt évben.  
Családok, gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezésnél nem kellett közreműködnöm. 
Anyaotthoni elhelyezés nem volt.  
Örökbefogadással kapcsolatos feladatom nem volt az elmúlt évben. 
Bírósági tárgyaláson nem kellet részt vennem.  
Felkérésre környezettanulmányt egy alkalommal készítettem. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  

információ nyújtás 15 
segítő beszélgetés 25 
hivatalos ügyekben való közreműködés 4 
családlátogatás 36 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 0 
 
Szakmaközi megbeszélést hat alkalommal tartottam, ahol a jelzőrendszeri tagokkal 
megbeszéltük az aktuális problémákat.  
Esetkonferenciát nem tartottam a településen. Családlátogatásra 36 alkalommal került sor. 

Jelzések a 2016. évben, jelzőrendszer működése, tapasztalatai: 
Egy alkalommal kaptam jelzést a 2016. évben. A jelzés írásban érkezett, és írásban 
válaszoltam rá. 



Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

1 

(0) 

Közoktatási Intézmény 0 

Pártfogó felügyelet 0 

Gyámhivatal 0 

Védőnői beszámoló alapján 5 várandós anya volt a 2016-ös évben. 0-6 éves korú gyermekek 
száma: 43, ebből fokozott szociális gondozást igénylő nincs. 
A pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) való 
együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az elmúlt 
évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően működik. 
A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást környezettanulmányok 
készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel tapasztalatairól.  
Összességében a terület bűnügyi fertőzöttségéről a fiatalkorúak esetében elmondható, hogy a 
megyei átlaghoz képest kedvező, az esetek többsége a fiatal korból adódó meggondolatlanság, 
kalandvágy miatt következett be – tehát nem előre kitervelt, nem súlyos bűncselekmények. 

Óvoda, általános iskola 
A Mernyei tagóvoda tájékoztatása alapján a családok nagy része együttműködő az 
intézménnyel, segítséget elfogadják. A problémás gyermekeket  igyekeznek a megfelelő 
szakemberhez irányítani, ahova a gyermekek el is jutnak. 
Az alapellátásba vett gyermekek kapcsán az egyeztetés és az információcsere folyamatosan 
történik. Az érintett gyermekek rendszeres óvodába járása, a gyermekek gondozottságának 
javulása, a szülők- gyermekek kapcsolatának napi szintű figyelemmel kísérése továbbra is 
fontos feladat az óvónők számára. A szülők több esetben fordulnak az óvónőkhöz, segítségért 
gyermeknevelési problémáikkal kapcsolatosan.  

Veszélyeztetett kisgyermek nincs az óvodában, többnyire megfelelő körülmények között 
élnek a családok. Jelzés az óvodától nem érkezett az elmúlt év során, mert olyan eset mely, 
családgondozó bevonását igényelte volna nem volt 

Összességében elmondható, hogy az óvónők célja minden esetben a gyermekek védelme, 
melyre kiemelt figyelmet fordítanak. Ennek érdekében elengedhetetlen a jelzőrendszer 
működtetése, a tagokkal való együttműködés. A családgondozóval és a védőnővel is 
folyamatos a kapcsolattartás, így meg tudjuk beszélni a gyermekekkel kapcsoltban felmerülő 
problémákat, kérdéseket. 

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Családsegítés a 2016. évben Somogyaszaló Községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. 
 - szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő                 
    tájékoztatása érdekében, 



-  programokat szervez a működési területén élő lakosság számára, 
 -  segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 
 

Célja: 
- A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása. 
A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos ügyeik intézésében 
segítettem. Egy- egy esetben a meghallgatás és az empátia is elég volt, hiszen a segítő 
beszélgetésből eredően, a kliens maga találta meg a problémájára a megoldást, ami fontos, 
hiszen ezzel a problémamegoldó képessége fejlődik, illetve az eszköztára bővül. Fontos a 
kliensek számára a családlátogatás, mivel vannak, akik nem szívesen keresnek meg az 
aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, illetve számomra is megismerhető, jobban 
megérthető egy-egy kliens problémája, ha a lakókörnyezetét is láthatom.  

A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 
- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 

biztosítottam (TAJ, adókártya). 
- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 

segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 

- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 
- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  
 
Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk.  

Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 

Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 

A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 

A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

Somogyaszaló, 2016. december 31. 

A beszámolót készítette:  
   Marosvölgyi Valéria 

intézményvezető megbízásából       
                                                                                                          Kiss Adrienn 
                                                                                                                   családsegítő 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BESZÁMOLÓ 

 

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

2016-os évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

Somodor községben 



Vizsgált időszak: 2016. január 1 – 2016. december 31. 

Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. törvény ,valamint a 149/1997. Kormány rendeletben 
foglaltak alapján készítettük el. 

Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében 34 településen nyújtott szociális szolgáltatásokat, 
ebből gyermekjóléti feladatokat 23 településen látta el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát,Kaposfő,Osztopán, Újvárfalva, Somogysárd, Somogyfajsz, 
Mezőcsokonya, Juta Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten négy fő családgondozó tevékenykedik.  

Somodor községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

- Idősek Nappali ellátása 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
Popovics Anita                           családgondozó  
 
Tárgyi feltételek: 

- számítógép 
- nyomtató 
- vezetékes telefon 
- internet hozzáférés 
- fénymásoló 
 

Somodor község demográfiai mutatói: 
Somodor község állandó lakosainak száma: 409 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 80 fő. 
 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves      34 fő 
       7 – 14 éves    31 fő 
       15- 18 éves   15 fő 

Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrows
e) 

A családgondozó fogadóórája:  
Ügyfélfogadás hétfőn 8.00-12.00 óra között a polgármesteri hivatalban, ezt követően 
terepmunkát végzek. A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a 
jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési 
tárgyaláson és bírósági tárgyaláson való részvételt.  
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 
- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatóak meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége: 
Életkor Alapellátásban 

történő 
gondozás 

Védelembe 
vétel 

Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  2 0 0 2 
3 – 5  3 0 0 3 
6 – 13   4 2 0 6 
14 – 17  0 1 0 1 
összesen: 9 3 0 12 
családok száma: 3 3 0 6 

 

 Alapellátás keretin belül 3 család 9 gyermeke van gondozásban. Védelembe vétel mellett 3 
család  3 gyermeke van gondozva központunknál. Ideiglenes hatályú elhelyezésre és 
nevelésbe vételre nem került sor, az elmúlt évben. Védelembe vételi tárgyalásra 2 alkalommal 
került sor. 
 
Családok, gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezésnél nem kellett közreműködnöm. 
Anyaotthoni elhelyezés nem volt.  
Örökbefogadással kapcsolatos feladatom nem volt az elmúlt évben. 
Bírósági tárgyaláson nem kellet részt vennem.  
Felkérésre környezettanulmányt 2 alkalommal készítettem. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- gyermek intézménybe való beilleszkedési nehézsége  
- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  

 

 



Tevékenység típusa Száma 
 

Információ nyújtás 45 
Segítő beszélgetés 43 
Hivatalos ügyekben való közreműködés 4 
Családlátogatás 107 
Szakmaközi megbeszélés 6 
Esetmegbeszélés 3 
Szociális segítő tevékenység :egyéni 
gondozási-nevelési terv megvalósításába 
központ által bevonva 

13 

 
Szakmaközi konferenciát hat alkalommal tartottam, ahol a jelzőrendszeri tagokkal 
megbeszéltük az aktuális problémákat.  
Esetmegbeszélést 3 alkalommal tartottam a településen. Családlátogatásra 107 alkalommal 
került sor. 

Jelzések a 2016. évben: 
Három alkalommal kaptam jelzést a 2016-os évben. Minden alkalommal írásban érkeztek a 
jelzések, és írásban válaszoltam rá. 
 

Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

2 

(0) 

Közoktatási Intézmény 2 

Pártfogó felügyelet 0 

Rendőrség 3 

 
A jelzések többsége igazolatlan hiányzás, valamint magatartási, tanulási problémák miatt 
érkezett. 

A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-os év során, 3 várandós anya volt a településen, 
szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya 1, továbbá kiskorú várandós nem volt. 
A 0-6 éves korosztály 28 gyermeke közül, 7 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő. 
A védőnői munka tapasztalatai alapján, sok családban okoz problémát a megfelelő személyi 
higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal. Probléma a 
nevelésbeli nehézségek kezelése. 
A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 
A községben pártfogó felügyelete alatt egy fiatalkorú áll. Szabálysértést elkövetett 1 
gyermekkorú, 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt. A bűncselekményt elkövető 
fiatalkorú esetében az ügyészség a vádemelés elhalasztását alkalmazta, valamint külön 
magatartási szabályokat írt elő számára (kortársai körében, valamint nyilvános helyeken 
tartózkodjon a kirívó, agresszív magatartástól, lakhelyét csak szüleivel való előzetes 
megbeszélés után azok engedélyével hagyhatja el,  családgondozóval működjön együtt). Az 



előírt magatartási szabályok csak részben valósultak meg, a családgondozóval való 
együttműködést a fiatalkorú nem tartja be. 
A pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel – családgondozó - való 
együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. A kapcsolatrendszer az elmúlt 
évek alatt kiépült, és a pártfogói felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően 
működik. A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,valamint a környezettanulmányok 
készítése során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható,hogy a bűncselekmények 
motivációs tényezője az anyagi haszonszerzés vágya ,amelyet a kortárs közeg befolyásoló 
hatása vagy a felnőtt korú bűntársak ráhatása felerősít. A bűnelkövető fiatalok esetében 
jellemző kriminológiai veszélyeztető tényező az elhanyagoló,inadekvát szülői 
nevelés,dezorganizált családi élet,az iskolai teljesítményzavarok,az iskolai 
kudarcélmény,valamint  az igazolatlan iskolai hiányzások száma.  
 

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Óvoda,iskola: 
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda Mernyei Tagóvodájának Somodori Telephelyére15 
gyermek jár,ebből 13 óvodás 2 bölcsődés korú. Az óvodások közül 11 fő –ebből 1fő bölcsis- 
részesül gyermekvédelmi támogatásban.1 SNI-s gyermek jár az óvodába. Somodorról még 2 
gyermek jár a mernyei óvodába,ebből 1 SNI-s. Általános iskolai tanulmányaikat a gyerekek 
általában az Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mernyei 
Tagiskolájába folytatják.   
 

Családsegítés a 2016. évben Somodor községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez,szociális és egyéb 
információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében. 
Programokat szervez a működési területén élő lakosság számára ,segítséget nyújt az egyének 
és a családok kapcsolatkészségének javításához. 

Célja: 
- A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása. 
A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos ügyeik intézésében 
segítettem. Egy- egy esetben a meghallgatás és az empátia is elég volt, hiszen a segítő 
beszélgetésből eredően, a kliens maga találta meg a problémájára a megoldást. 
Családlátogatásra 107 esetben mentem. Fontos a kliensek számára a családlátogatás, mivel 
vannak, akik nem szívesen keresnek meg az aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, 
illetve számomra is megismerhető, jobban megérthető egy-egy kliens problémája, ha a 
lakókörnyezetét is láthatom.  

A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 
- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 

biztosítottam (TAJ, adókártya). 
- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 

segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 



- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 

- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

- Rendszeres szociális segélyezett beilleszkedési programjának elkészítése, 
együttműködési kötelezettség teljesítése, a településen a 2014-es évben 5 rendszeres 
szociális segélyezettel valósült meg az együttműködés, 3 esetben megszüntetésre került 
sor, nyugdíjazás, büntetés végrehajtási intézménybe való bekerülés, valamint egy estben 
elhalálozás miatt.   

Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  

Javaslatok a jövőre nézve 

Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni- és a helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt tudjunk  
közvetíteni.  
Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 
Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken és képzéseken. 
Célunk a helyi- ,a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

 

Somodor, 2017.február 20. 

A beszámolót készítette:  
     

   Marosvölgyi Valéria 
    intézményvezető megbízásából       
                                                                                                     
     

   Frank Melinda                                                                                                                       
      családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és  
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

Magyaregres községben 
2016. évben végzett gyermekvédelmi 

tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

Beszámolónkat az 1997. évi XXXI. Törvény 96. §- ában, valamint a 149/1997. Kormány 
rendeletben foglaltak alapján készítettük el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: 
Somogyjád, Edde, Alsóbogát,  Osztopán, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, 
Somogyfajsz, Juta, Somogyaszaló,Somodor,Kaposfő és Magyaregres. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4 fő családgondozó tevékenykedik 
 

Magyaregres községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
-  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                       intézményvezető 
 Kiss Adrienn                családgondozó (2016.01.01.-től) 
 
Tárgyi feltételek: 

- Számítógép 
- nyomtató 
- vezetékes telefon 
- internet – hozzáférés 
- fénymásoló 
- faxkészülék 

 

Magyaregres község demográfiai mutatói: 
Magyaregres község állandó lakosainak száma: 600 fő, ebből a 18 év alatti lakosok száma: 
111 fő. 
A 18 év alatti gyermekek korcsoportos bontásban:  
       0 – 6 éves      34 fő 
       7 – 14 éves    54 fő 
       15- 18 éves    23 fő 
Forrás:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?page=3&source=14#!DocumentBrowse 

A családgondozó fogadóórája:  
Minden héten hétfőn 10.00-12.00 ügyfélfogadást tartok a polgármesteri Hivatalban, ezt 
követően terepmunkát végzek. A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a 
kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való 
részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági tárgyaláson való részvételt. 
Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 
A gyermek jóléti szolgálat általános feladatai a gyermek érdekeit védő, speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával  
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, 



- a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, 
- a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
A fenti célok a már kiépített jelzőrendszer működtetésével, koordinációs tevékenységgel, 
prevencióval, valamint magával a családgondozással valósíthatók meg, szem előtt tartva az 
adott család, illetve gyermek körülményeit és a felmerült probléma típusát. 
A gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal, gyermekek bántalmazásával, 
veszélyeztetettségével kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy 
egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból érkezik. A jelzések írásban érkeznek, 
amelyekre visszajelzést küldök szintén írásban. 

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
kor/  gondozási 

típus 
Alapellátásban 

történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő 

Összesen 

0 – 2  0 1 0 2 
3 – 5  0 0 0 0 
6 – 13   0 0 0 0 
14 – 17  0 1 0 1 
összesen:  0 2 0 3 
családok száma: 0 2 0 3 
 
 Alapellátás keretin belül nem volt gondozásban gyermek. Védelembe vételi tárgyalásra 3 
alkalommal került sor, ebből 2 esetben elrendelték a védelembe vételt. Ideiglenes hatályú 
elhelyezésre és nevelésbe vételre nem került sor, az elmúlt évben.  
Családok, gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezésnél nem kellett közreműködnöm. 
Anyaotthoni elhelyezés nem volt.  
Örökbefogadással kapcsolatos feladatom nem volt az elmúlt évben. 
Bírósági tárgyaláson nem kellet részt vennem.  
Felkérésre környezettanulmányt két alkalommal készítettem. 

A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 
- anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar, teljesítményzavar 
- családi konfliktus 
- szülők vagy a család életvitele 
- iskolai hiányzás  

információ nyújtás 108 
segítő beszélgetés 68 
hivatalos ügyekben való közreműködés 10 
családlátogatás 49 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 0 
 
 

Szakmaközi megbeszélést hat alkalommal tartottam, ahol a jelzőrendszeri tagokkal 
megbeszéltük az aktuális problémákat.  
Esetkonferenciát nem tartottam a településen. Családlátogatásra 49 alkalommal került sor. 



Jelzések a 2016. évben, jelzőrendszer működése, tapasztalatai: 
Négy alkalommal kaptam jelzést a 2016. évben. Minden alkalommal írásban érkeztek a 
jelzések, és írásban válaszoltam rá. 

Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Egészségügyi szolgáltató: 
(Ebből Védőnői jelzés:) 

0 
(0) 

Közoktatási Intézmény 0 
Pártfogó felügyelet 0 
Gyámhivatal 1 
Rendőrég 2 
Szociális szolgáltató  1 
 
Védőnői beszámoló alapján 3 várandós anya volt a 2016-ös évben. 0-6 éves korú gyermekek 
száma: 23, ebből fokozott szociális gondozást igénylő 2 gyermek. 

A pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) való 
együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az elmúlt 
évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően működik. 
A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást környezettanulmányok 
készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel tapasztalatairól.  

Összességében a terület bűnügyi fertőzöttségéről a fiatalkorúak esetében elmondható, hogy a 
megyei átlaghoz képest kedvező, az esetek többsége a fiatal korból adódó meggondolatlanság, 
kalandvágy miatt következett be – tehát nem előre kitervelt, nem súlyos bűncselekmények. 

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Családsegítés a 2016. évben Magyaregres Községben: 
A családgondozó ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. 
 - szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő                 
    tájékoztatása érdekében, 
-  programokat szervez a működési területén élő lakosság számára, 
 -  segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 
 
Célja: 
- A szociális gondokkal, életvezetési problémákkal küzdő egyének és családok szociális és 
mentálhigiénés ellátása. 
A hozzám forduló klienseknek információt nyújtottam, hivatalos ügyeik intézésében 
segítettem. Egy- egy esetben a meghallgatás és az empátia is elég volt, hiszen a segítő 
beszélgetésből eredően, a kliens maga találta meg a problémájára a megoldást, ami fontos, 
hiszen ezzel a problémamegoldó képessége fejlődik, illetve az eszköztára bővül. Fontos a 
kliensek számára a családlátogatás, mivel vannak, akik nem szívesen keresnek meg az 
aktuális problémáikkal az ügyfélfogadáson, illetve számomra is megismerhető, jobban 
megérthető egy-egy kliens problémája, ha a lakókörnyezetét is láthatom.  

A családsegítés keretében végzett tevékenységek: 
- Iratok pótlásához nyújtottam segítséget az ügyintézésben, esetenként nyomtatványt 



biztosítottam (TAJ, adókártya). 
- Ellátások igénylésénél az adatlapokat biztosítottam, és a kitöltésükben nyújtottam 

segítséget. (például: anyasági támogatás, gyes, családi pótlék, öregségi nyugdíj, 
rendszeres és rendkívüli szociális ellátások, kérelem OEP egyszeri segély 
folyósításához, lakásfenntartási kérelem, védendő fogyasztói kérelem) 

- Segítő beszélgetés, konfliktuskezelés. 
- Több esetben információ és tájékoztatás nyújtása.  

 
Az igényelt ellátásokat a kliensek nagyrészt megkapták, ügyeik intézésében való 
közbenjárásom, segítségnyújtásom eredményes volt.  
 

Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk.  

Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 

Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 

A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 

A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

 

Magyaregres, 2016. december 31. 

A beszámolót készítette:  
  

  Marosvölgyi Valéria 
intézményvezető megbízásából       
                                                                                                          Kiss Adrienn 
                                                                                                                   családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
 és 

 „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
Somogysárd községben 

2016. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

 

 

A gyermekkor  évei  azok az esztendők, amikor a szív a 
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, 
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani. 
J. F. Oberlin 
 
 
 
 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A Gyermekjóléti  Szolgálat törvényi kötelezettsége, hogy a Gyermekek Védelméről és 
a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében, minden 
évben beszámoljon a településen végzett munkájáról.   

 
Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében gyermekjóléti feladatokat 13 településen látja el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: Somogyjád, Edde, Alsóbogát,  
Osztopán, Somogyfajsz, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Juta,Kaposfő, 
Magyaregres,Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4  fő családgondozó tevékenykedett. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mindenki  főállású dolgozóként látta  el. 
 
Somogysárd  községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
- Gyermekjóléti szolgáltatás 

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                                                      intézményvezető 
Nagyné Horváth Mária Szilvia                        családsegítő 
 

Tárgyi feltételek: 
- számítógép 
- nyomtató 
- internet – hozzáférés 

 
Somogysárd  község demográfiai mutatói: 
A Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó ellátottak köre a 0-18 éves gyermekek és családja.  
A Somogy Megyei Kormányhivatal statisztikája szerint 2015. január 1-én a település 
demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat 
szemlélteti. 

Kor Fő 
0-3 év 53 
4-6 év 41 
7-14 év 114 
15-18 év 49 
Összesen 257 

Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentB
rowse) 

Önkormányzat által adható támogatások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 92 gyermek, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. 200 fő szociálisan rászoruló felnőtt 
étkezik naponta ingyenesen. . Emellett gyakran igényelnek a családok rendkívüli települési 
támogatást, lakásfenntartási támogatást is, anyagi kiadásaik enyhítése érdekében. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítőjének fogadóórája:  
Minden héten Szerda  8.00- 12.00 óráig az Önkormányzat hivatali helyiségében. 
12.00-16.00 Terepmunka kötetlen munkaidőben. 

A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, 
ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági 
tárgyaláson való részvételt. 

Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:  
A Gyermekjóléti Szolgálat működésének alapvető célja olyan szociális szolgáltatás, amely 
elősegíti a gyermek testi és lelki fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését (veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy 
körülmény, amely gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben). a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek érdekében feladatai az észlelő és jelzőrendszer 
működtetése, valamint a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására 
javaslat készítése. Feladata összetett: szolgáltatás, gondozás, szervezés, koordinálás, 
közvetítés. Tanácsokkal, a rendelkezésre álló lehetőségek felkutatásával, ismertetésével segíti 
a gyermeket nevelőket problémáik megoldásában. Kapcsolatot tart a családon kívül a 
gyermek életében résztvevő szakemberekkel, vezeti a törvény által előírt nyilvántartásokat. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának lényege ennek megfelelően a prevenció, illetve az, 
hogy minden szolgáltatása váljék mindenki számára elérhetővé, közszolgáltatássá, mindaddig, 
amíg valamely feladatot nem lehet csak a hatóság bevonásával ellátni. Fontos az 
információnyújtás a gyermeki jogokról, illetve a gyermek megfelelő fejlődését elősegítő 
anyagi támogatásokról és szolgáltatásokról, illetve azok hozzáférhetőségéről. Amennyiben a 
tájékoztatás nem elegendő, hozzá kell juttatni a gyermeket, illetve a szülőt a számára 
szükséges segítséghez. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
mutatkozó komplex feladatkör azonban igényli a széles társadalmi és intézményi összefogást.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
kor/  gondozási 
típus 

Alapellátásban 
történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő /Ideiglenes 
hatályú 
elhelyezés , 
nevelésbe vétel/ 

Összesen  

0 – 2  0 0 0  
3 – 5  0 2 0 2 
6 – 13   8 12 6 28 
14 – 17  1 1 2 3 
összesen:  9 15 8 35 
családok száma: 3 6 4 13 
 

68 gyermekkel kellett rendszeresen kapcsolatot tartani , illetve családjaikat gondozni. 

Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata. A családgondozást 
indokolhatja pl. a család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján felvett 
kapcsolat során feltárt olyan helyzet, körülmény, amelyek ugyan nem veszélyeztetik 
közvetlenül a gyermek/ek fejlődését, de segítséget, odafigyelést, támogatást igényelnek.  



A családgondozást indokolhatja a szolgálattal kapcsolatba bekerült család olyan helyzete, 
amely segítség nélkül a gyermekek veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás 
elkerülhetővé teszi. 
A családgondozás többféle formában és területen történhet: 
Családlátogatás – a családgondozás legáltalánosabb és legfontosabb módszere. 

Alapellátás keretin belül 3  család volt  gondozásban. 

 Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan 
feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a 
gyermek védelembe vételére kerül sor. 
 
. Az elmúlt év során 15  gyermek állt védelembe vétel alatt, amely 6 családot érintett. 
Sajnos 5 gyermek esetében vált szükségessé a családból való kiemelés, többnyire szülői 
elhanyagolás és bántalmazás miatt. 

 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 

-anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 

- magatartászavar 
- családi konfliktus 

- elégtelen lakáskörülmények 
- szülők, család életvitele 

információ nyújtás 105 
segítő beszélgetés 76 
hivatalos ügyekben való közreműködés 84 
családlátogatás 164 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 4 
 
Jelzések a 2015. évben: 
Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

0 

Közoktatási Intézmény 8 

Pártfogó felügyelet 

Rendőrség 

1 

3 

Gyámhivatal 2 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

1 

(1) 

A jelzések többsége, iskolai hiányzás miatt , de sajnos családon belüli erőszak, gyermek 
bántalmazás miatt is  érkezett. 



A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-es év december 31. állapot szerint ,6  várandós anya 
volt a településen, szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya 2 fő, továbbá kiskorú 
várandós nem volt. 

A 0-6 éves korosztály 94 gyermeke közül, 17 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő, 
illetve a 7-18 éves korosztály tekintetében otthon gondozott súlyosan fogyatékos gyermek 
nem volt. 

A védőnői munka tapasztalatai alapján, sok családban okoz problémát a megfelelő személyi 
higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal.  

A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A településen pártfogó felügyelete alatt 0 fő állt. 

Az év során bűncselekmény gyanújának elkövetésével kapcsolatban 0 esetben történt 
intézkedés. 

Szükség esetén a  pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) 
való együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az 
elmúlt évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően 
működik. A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást 
környezettanulmányok készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel 
tapasztalatairól.  

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Összegzés , észrevétel: 
Az érintett családok többségében a szülők alacsony iskolai végzettségűek, gyakran még a 8 
általános iskolai osztály sincs meg. A leszakadás, a társadalom perifériájára kerülés 
okainak forrása itt - az iskolázatlanságnál - kezdődik. Az iskolai végzettség az egyének 
életében egyre inkább meghatározza az elérhető társadalmi helyzetet, az életszínvonal 
minőségét, illetve elmélyíti az egyes rétegek közötti különbséget.  
A 8 osztályos iskolai végzettség már értékét vesztette, így az előbb említett rétegek 
társadalmi lecsúszása indult el. Egyre nagyobb a szakképzetlenek vagy a nem piacképes 
szakmával rendelkezők köre, de dermesztő valóság a korábban legyőzöttnek hitt 
analfabétizmus újbóli növekvő tendenciája is.  
Az információs társadalom küszöbén állunk, ahol a munkaerőpiacon kialakuló globális 
verseny igényei alakítják ki a képzési célokat, és amelynek egyre kevesebb lakos képes 
megfelelni.  
Azok, akik nem rendelkeznek a kialakuló piacgazdaságnak megfelelő "piacképes" 
szakmával, a tehetetlenség érzésével szükségszerűen alakítják ki negatív életformájukat és 
átörökítik gyermekeikre is. 

A tankötelezettség hatékony teljesítéséhez a szülők hozzáállásának megváltoztatására van 
szükség, hisz minden évben visszatérő probléma a szülői kötelességek elmulasztása a 
tankötelezettséggel szemben.  



Az iskolázatlan szülők nem látják be az iskolai élet fontosságát, így a gyermek idő előtt 
kikerül az iskolarendszerből. Az ingerszegény környezet hatására nem csak az iskolai 
éretlenség, hanem a szociális és érzelmi retardáció is kialakul. Az oktatási intézmény és a 
család közötti ellentét hatására a gyermekek ideje megoszlik az otthon és az iskola között. A  
család életmódja következtében a túlkoros deviáns viselkedésű tanulók a család értékrendjét 
fogják követni  
Ezek a gyermekek életvitelükből, vérmérsékletükből adódóan korán lemorzsolódnak az 
iskolai rendszerből (a nyolc osztály elvégzése előtt betöltik a tankötelezettségi kort) és a 
kulturális tőkét átörökítő család hiánya miatt az esélykülönbségek egyre inkább fokozódni 
fognak. Ez a későbbiekben mind az egyén, mind a társadalom számára óriási anyagi és 
szellemi javak elvesztését fogja eredményezni. A rendszer hibájának tartom, hogy egyre több 
általános iskoláskorú gyermek kerül "utcára", mint magántanuló, akik elsősorban azokból a 
családokból kerülnek ki, ahol az ingerszegény környezet miatt nagyon kevés az esély arra, 
hogy pedagógusi segítség nélkül sikerül elvégezniük a nyolc osztályt..  
A 18 éves pályakezdők figyelmét a rugalmasságra, felelősségre és nyitottságra kell 
irányítani. Meg kell velük értetni, hogy szakképzésekkel illetve átképzésekkel választási 
lehetőségeiket bővíthetik. A képzés egyre inkább a mobilitást segíti, valamint az oktatási 
rendszerre épülve, enyhíti a munkanélküliség okozta feszültségeket. Fel kell ismertetni a 
családokkal, hogy küzdeni kell a munkanélküliséget elfogadó élethelyzet ellen, mégpedig az 
utódok iskoláztatásával.  
Nem könnyű feladat megváltoztatni a gyermeket kibocsátó kultúrát, az ott érvényesülő 
értékrendet, illetve nem könnyű integrálni a társadalomtól leszakadt rétegeket.  
Úgy gondoljuk, hogy ma már az emberek természetesnek veszik azt, hogy van hova fordulni 
problémáikkal, hogy van még olyan hely, ahol szégyenkezés nélkül elmondhatják gondjaikat, 
és ahol - ha anyagi segítséget nem is, de - néhány biztató, támogató szót kapnak ahhoz, hogy 
saját energiájuk összpontosításával legyenek képesek szembenézni és megbirkózni az 
előttük álló feladattal, problémával.  
 
Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk. 
Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 
Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 
A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
Szakmaközi megbeszélések rendszeressége , aktualitások nyomon követése. 
A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 
Nevelési - Oktatási intézmények és szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele. 
 
Somogyjád, 2017. február 22. 

A beszámolót készítette: 

Marosvölgyi Valéria 
  intézményvezető megbízásából        
                                                                                                 Nagyné Horváth Mária Szilvia 
                                                                                                                családsegítő 

 



 

 

 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
 és 

 „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
Mezőcsokonya községben 

2016. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

 

 

A gyermekkor  évei  azok az esztendők, amikor a szív a 
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, 
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani. 
J. F. Oberlin 
 

 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A Gyermekjóléti  Szolgálat törvényi kötelezettsége, hogy a Gyermekek Védelméről és 
a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében, minden 
évben beszámoljon a településen végzett munkájáról.   

 
Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében gyermekjóléti feladatokat 13 településen látja el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: Somogyjád, Edde, Alsóbogát,  
Osztopán, Somogyfajsz, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Juta,Kaposfő, 
Magyaregres,Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye: Somogyjád, Fő u. 8. szám  
Intézményi szinten 4  fő családgondozó tevékenykedett. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mindenki  főállású dolgozóként látta  el. 

Somogysárd  községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                                                      intézményvezető 
Nagyné Horváth Mária Szilvia                        családsegítő 

Tárgyi feltételek: 
- számítógép 
- nyomtató 
- internet – hozzáférés 

 
Somogysárd  község demográfiai mutatói: 
A Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó ellátottak köre a 0-18 éves gyermekek és családja.  
A Somogy Megyei Kormányhivatal statisztikája szerint 2015. január 1-én a település 
demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat 
szemlélteti. 

Kor Fő 
0-3 év 57 
4-6 év 46 
7-14 év 117 
15-18 év 82 
Összesen 302 

Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentB
rowse) 

Önkormányzat által adható támogatások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 105 gyermek, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. 100 fő szociálisan rászoruló felnőtt 
étkezik naponta ingyenesen. . Emellett gyakran igényelnek a családok rendkívüli települési 
támogatást, lakásfenntartási támogatást is, anyagi kiadásaik enyhítése érdekében. 
  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítőjének fogadóórája:  
Minden héten Csütörtök  8.00- 12.00 óráig az Önkormányzat hivatali helyiségében. 
12.00-16.00 Terepmunka kötetlen munkaidőben. 

A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, 
ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági 
tárgyaláson való részvételt. 

Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: A Gyermekjóléti Szolgálat működésének 
alapvető célja olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi és lelki fejlődését, 
családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését 
(veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket 
az egészséges fejlődésben). a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek 
érdekében feladatai az észlelő és jelzőrendszer működtetése, valamint a veszélyeztetettséget 
előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése. Feladata összetett: 
szolgáltatás, gondozás, szervezés, koordinálás, közvetítés. Tanácsokkal, a rendelkezésre álló 
lehetőségek felkutatásával, ismertetésével segíti a gyermeket nevelőket problémáik 
megoldásában. Kapcsolatot tart a családon kívül a gyermek életében résztvevő 
szakemberekkel, vezeti a törvény által előírt nyilvántartásokat. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának lényege ennek megfelelően a prevenció, illetve az, 
hogy minden szolgáltatása váljék mindenki számára elérhetővé, közszolgáltatássá, mindaddig, 
amíg valamely feladatot nem lehet csak a hatóság bevonásával ellátni. Fontos az 
információnyújtás a gyermeki jogokról, illetve a gyermek megfelelő fejlődését elősegítő 
anyagi támogatásokról és szolgáltatásokról, illetve azok hozzáférhetőségéről. Amennyiben a 
tájékoztatás nem elegendő, hozzá kell juttatni a gyermeket, illetve a szülőt a számára 
szükséges segítséghez. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
mutatkozó komplex feladatkör azonban igényli a széles társadalmi és intézményi összefogást.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
kor/  gondozási 
típus 

Alapellátásban 
történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő /Ideiglenes 
hatályú 
elhelyezés , 
nevelésbe vétel/ 

Összesen  

0 – 2  1 1 4 6 
3 – 5  2 2 2 6 
6 – 13   1 0 1 2 
14 – 17  2 1 0 3 
összesen:  6 4 7 17 
családok száma: 3 3 4 10 
 

Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata. A családgondozást 
indokolhatja pl. a család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján felvett 
kapcsolat során feltárt olyan helyzet, körülmény, amelyek ugyan nem veszélyeztetik 
közvetlenül a gyermek/ek fejlődését, de segítséget, odafigyelést, támogatást igényelnek.  



A családgondozást indokolhatja a szolgálattal kapcsolatba bekerült család olyan helyzete, 
amely segítség nélkül a gyermekek veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás 
elkerülhetővé teszi. 
A családgondozás többféle formában és területen történhet: 
Családlátogatás – a családgondozás legáltalánosabb és legfontosabb módszere. 

Alapellátás keretin belül 3  család volt  gondozásban. 

. Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan 
feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a 
gyermek védelembe vételére kerül sor. 
 
Az elmúlt év során 6  gyermek állt védelembe vétel alatt, amely 3 családot érintett. 
Sajnos 4 gyermek esetében vált szükségessé a családból való kiemelés, többnyire szülői 
elhanyagolás és bántalmazás miatt. 

 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 

-anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 

- magatartászavar 
- családi konfliktus 

- elégtelen lakáskörülmények 
- szülők, család életvitele 

információ nyújtás 112 
segítő beszélgetés 46 
hivatalos ügyekben való közreműködés 84 
családlátogatás 78 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 4 
 
Jelzések a 2015. évben: 
Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

0 

Közoktatási Intézmény 3 

Pártfogó felügyelet 

Rendőrség 

0 

1 

Gyámhivatal 4 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

2 

(2) 

A jelzések többsége, iskolai hiányzás miatt , de sajnos családon belüli erőszak, gyermek 
bántalmazás miatt is  érkezett. 



A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-es év december 31. állapot szerint ,6  várandós anya 
volt a településen, szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya 2 fő, továbbá kiskorú 
várandós  2 fő volt. 

A 0-6 éves korosztály 103 gyermeke közül, 17 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő, 
illetve a 7-18 éves korosztály tekintetében otthon gondozott súlyosan fogyatékos gyermek 
nem volt. 

A védőnői munka tapasztalatai alapján, sok családban okoz problémát a megfelelő személyi 
higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal.  

A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A településen pártfogó felügyelete alatt 0 fő állt. 

Az év során bűncselekmény gyanújának elkövetésével kapcsolatban 0 esetben történt 
intézkedés. 

Szükség esetén a  pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) 
való együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az 
elmúlt évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően 
működik. A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást 
környezettanulmányok készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel 
tapasztalatairól.  

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Összegzés , észrevétel: 
Az érintett családok többségében a szülők alacsony iskolai végzettségűek, gyakran még a 8 
általános iskolai osztály sincs meg. A leszakadás, a társadalom perifériájára kerülés 
okainak forrása itt - az iskolázatlanságnál - kezdődik. Az iskolai végzettség az egyének 
életében egyre inkább meghatározza az elérhető társadalmi helyzetet, az életszínvonal 
minőségét, illetve elmélyíti az egyes rétegek közötti különbséget.  
A 8 osztályos iskolai végzettség már értékét vesztette, így az előbb említett rétegek 
társadalmi lecsúszása indult el. Egyre nagyobb a szakképzetlenek vagy a nem piacképes 
szakmával rendelkezők köre, de dermesztő valóság a korábban legyőzöttnek hitt 
analfabétizmus újbóli növekvő tendenciája is.  
Az információs társadalom küszöbén állunk, ahol a munkaerőpiacon kialakuló globális 
verseny igényei alakítják ki a képzési célokat, és amelynek egyre kevesebb lakos képes 
megfelelni.  
Azok, akik nem rendelkeznek a kialakuló piacgazdaságnak megfelelő "piacképes" 
szakmával, a tehetetlenség érzésével szükségszerűen alakítják ki negatív életformájukat és 
átörökítik gyermekeikre is. 

A tankötelezettség hatékony teljesítéséhez a szülők hozzáállásának megváltoztatására van 
szükség, hisz minden évben visszatérő probléma a szülői kötelességek elmulasztása a 
tankötelezettséggel szemben.  



Az iskolázatlan szülők nem látják be az iskolai élet fontosságát, így a gyermek idő előtt 
kikerül az iskolarendszerből. Az ingerszegény környezet hatására nem csak az iskolai 
éretlenség, hanem a szociális és érzelmi retardáció is kialakul. Az oktatási intézmény és a 
család közötti ellentét hatására a gyermekek ideje megoszlik az otthon és az iskola között. A  
család életmódja következtében a túlkoros deviáns viselkedésű tanulók a család értékrendjét 
fogják követni  
Ezek a gyermekek életvitelükből, vérmérsékletükből adódóan korán lemorzsolódnak az 
iskolai rendszerből (a nyolc osztály elvégzése előtt betöltik a tankötelezettségi kort) és a 
kulturális tőkét átörökítő család hiánya miatt az esélykülönbségek egyre inkább fokozódni 
fognak. Ez a későbbiekben mind az egyén, mind a társadalom számára óriási anyagi és 
szellemi javak elvesztését fogja eredményezni. A rendszer hibájának tartom, hogy egyre több 
általános iskoláskorú gyermek kerül "utcára", mint magántanuló, akik elsősorban azokból a 
családokból kerülnek ki, ahol az ingerszegény környezet miatt nagyon kevés az esély arra, 
hogy pedagógusi segítség nélkül sikerül elvégezniük a nyolc osztályt..  
A 18 éves pályakezdők figyelmét a rugalmasságra, felelősségre és nyitottságra kell 
irányítani. Meg kell velük értetni, hogy szakképzésekkel illetve átképzésekkel választási 
lehetőségeiket bővíthetik. A képzés egyre inkább a mobilitást segíti, valamint az oktatási 
rendszerre épülve, enyhíti a munkanélküliség okozta feszültségeket. Fel kell ismertetni a 
családokkal, hogy küzdeni kell a munkanélküliséget elfogadó élethelyzet ellen, mégpedig az 
utódok iskoláztatásával.  
Nem könnyű feladat megváltoztatni a gyermeket kibocsátó kultúrát, az ott érvényesülő 
értékrendet, illetve nem könnyű integrálni a társadalomtól leszakadt rétegeket.  
Úgy gondoljuk, hogy ma már az emberek természetesnek veszik azt, hogy van hova fordulni 
problémáikkal, hogy van még olyan hely, ahol szégyenkezés nélkül elmondhatják gondjaikat, 
és ahol - ha anyagi segítséget nem is, de - néhány biztató, támogató szót kapnak ahhoz, hogy 
saját energiájuk összpontosításával legyenek képesek szembenézni és megbirkózni az 
előttük álló feladattal, problémával.  
 
Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk.  
Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 
Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 
A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 
Szakmaközi megbeszélések rendszeressége , aktualitások nyomon követése. 
A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 
Nevelési - Oktatási intézmények és szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele. 
 
Somogyjád, 2017. február 22. 
 
A beszámolót készítette:  
 Marosvölgyi Valéria 
  intézményvezető megbízásából  

       
                                                                                                 Nagyné Horváth Mária Szilvia 

                                                                                                                családsegítő 



 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 
 

A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
 és 

 „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
Újvárfalva községben 

2016. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

 

 

A gyermekkor  évei  azok az esztendők, amikor a szív a 
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, 
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani. 
J. F. Oberlin 
 

 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A Gyermekjóléti  Szolgálat törvényi kötelezettsége, hogy a Gyermekek Védelméről és 
a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében, minden 
évben beszámoljon a településen végzett munkájáról.   

 
Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében gyermekjóléti feladatokat 24  településen látja el. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő községek: Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, 
Osztopán,Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Juta Mernye, Somogyaszaló és Somodor. 
Székhelye:Somogyjád,Fő u. 8. szám. Intézményi szinten 4  fő családgondozó tevékenykedett. 
A családsegítő és a gyermekjóléti feladatokat mindenki   főállású dolgozóként látta  el 

Újvárfalva  községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
- Gyermekjóléti szolgáltatás 
-  

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                    intézményvezető 
Nagyné Horváth Mária Szilvia    családsegítő 
 
Tárgyi feltételek: 

- számítógép 
- nyomtató 
- internet – hozzáférés 

 
Újvárfalva  község demográfiai mutatói: 
A Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó ellátottak köre a 0-18 éves gyermekek és családja.  
A Somogy Megyei Kormányhivatal statisztikája szerint 2016. január 1-én a település 
demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat 
szemlélteti. 

Kor Fő 
0-3 év 6 
4-6 év 9 
7-14 év 25 
15-18 év 17 
Összesen 57 

Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrows
e) 

Önkormányzat által adható támogatások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 41 gyermek, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. . Emellett gyakran igényelnek a családok 
rendkívüli települési támogatást, lakásfenntartási támogatást is, anyagi kiadásaik enyhítése 
érdekében. 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítőjének fogadóórája:  
Minden héten Hétfő  8.00- 12.00 óráig az Önkormányzat hivatali helyiségében. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


12.00-16.00 Terepmunka kötetlen munkaidőben. 

A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, 
ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági 
tárgyaláson való részvételt. 

Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: A Gyermekjóléti Szolgálat működésének 
alapvető célja olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi és lelki fejlődését, 
családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését 
(veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket 
az egészséges fejlődésben). a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek 
érdekében feladatai az észlelő és jelzőrendszer működtetése, valamint a veszélyeztetettséget 
előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése. Feladata összetett: 
szolgáltatás, gondozás, szervezés, koordinálás, közvetítés. Tanácsokkal, a rendelkezésre álló 
lehetőségek felkutatásával, ismertetésével segíti a gyermeket nevelőket problémáik 
megoldásában. Kapcsolatot tart a családon kívül a gyermek életében résztvevő 
szakemberekkel, vezeti a törvény által előírt nyilvántartásokat. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának lényege ennek megfelelően a prevenció, illetve az, 
hogy minden szolgáltatása váljék mindenki számára elérhetővé, közszolgáltatássá, mindaddig, 
amíg valamely feladatot nem lehet csak a hatóság bevonásával ellátni. Fontos az 
információnyújtás a gyermeki jogokról, illetve a gyermek megfelelő fejlődését elősegítő 
anyagi támogatásokról és szolgáltatásokról, illetve azok hozzáférhetőségéről. Amennyiben a 
tájékoztatás nem elegendő, hozzá kell juttatni a gyermeket, illetve a szülőt a számára 
szükséges segítséghez. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
mutatkozó komplex feladatkör azonban igényli a széles társadalmi és intézményi összefogást.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
kor/  gondozási 
típus 

Alapellátásban 
történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő 

Összesen  

0 – 2  0 0 0 0 
3 – 5  0 0 0 0 
6 – 13   0 2 3 5 
14 – 17  0 0 1 1 
összesen:  0 2 0 2 
családok száma: 0 1 3 4 
 
Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata. A családgondozást 
indokolhatja pl. a család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján felvett 
kapcsolat során feltárt olyan helyzet, körülmény, amelyek ugyan nem veszélyeztetik 
közvetlenül a gyermek/ek fejlődését, de segítséget, odafigyelést, támogatást igényelnek.  
A családgondozást indokolhatja a szolgálattal kapcsolatba bekerült család olyan helyzete, 
amely segítség nélkül a gyermekek veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás 
elkerülhetővé teszi. 
A családgondozás többféle formában és területen történhet: 
Családlátogatás – a családgondozás legáltalánosabb és legfontosabb módszere. 

Alapellátás keretin belül nem volt család gondozásban. 



. Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan 
feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a 
gyermek védelembe vételére kerül sor. 
 

. Az elmúlt év során 2 gyermek állt védelembe vétel alatt, amely 1 családot érintett, 
amely családban a nyáron a gyermekek családból történő kiemelése vált szükségessé. 

Valamint egy családban egy kiskorú anya nevelésbe vétele is megtörtént , mivel a 
családba fogadó gyám visszavonta a családba fogadást. 

Két gyermek esetében családba fogadással történt elhelyezés a vér szerinti nagyszülőnél. 
 

A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 
-anyagi problémák 

- gyermeknevelési problémák 
- magatartászavar 

- családi konfliktus 
- elégtelen lakáskörülmények 

- szülők, család életvitele 
információ nyújtás 48 
segítő beszélgetés 13 
hivatalos ügyekben való közreműködés 19 
családlátogatás 65 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 1 
 
Jelzések a 2015. évben: 
Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

0 

Közoktatási Intézmény 2 

Pártfogó felügyelet 0 

Gyámhivatal 4 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

1 

(1) 

A jelzések többsége, magatartási, tanulási problémák miatt érkezett. 

A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-es év során, 4 várandós anya volt a településen, 
szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya 0 fő, továbbá kiskorú várandós nem 
volt. 

A 0-6 éves korosztály 15 gyermeke közül, 2 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő, illetve 
a 7-18 éves korosztály tekintetében otthon gondozott súlyosan fogyatékos gyermek nem volt. 

A védőnői munka tapasztalatai alapján, sok családban okoz problémát a megfelelő személyi 
higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal.  



A védőnővel való együttműködés nagyon jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A településen pártfogó felügyelete alatt nem állt senki. 

Az év során bűncselekmény gyanújának elkövetésével kapcsolatban nem történt intézkedés. 

Szükség esetén a  pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) 
való együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az 
elmúlt évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően 
működik. A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást 
környezettanulmányok készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel 
tapasztalatairól.  

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Összegzés , észrevétel: 
Az érintett családok többségében a szülők alacsony iskolai végzettségűek, gyakran még a 8 
általános iskolai osztály sincs meg. A leszakadás, a társadalom perifériájára kerülés 
okainak forrása itt - az iskolázatlanságnál - kezdődik. Az iskolai végzettség az egyének 
életében egyre inkább meghatározza az elérhető társadalmi helyzetet, az életszínvonal 
minőségét, illetve elmélyíti az egyes rétegek közötti különbséget.  
A 8 osztályos iskolai végzettség már értékét vesztette, így az előbb említett rétegek 
társadalmi lecsúszása indult el. Egyre nagyobb a szakképzetlenek vagy a nem piacképes 
szakmával rendelkezők köre, de dermesztő valóság a korábban legyőzöttnek hitt 
analfabétizmus újbóli növekvő tendenciája is.  
Az információs társadalom küszöbén állunk, ahol a munkaerőpiacon kialakuló globális 
verseny igényei alakítják ki a képzési célokat, és amelynek egyre kevesebb lakos képes 
megfelelni.  
Azok, akik nem rendelkeznek a kialakuló piacgazdaságnak megfelelő "piacképes" 
szakmával, a tehetetlenség érzésével szükségszerűen alakítják ki negatív életformájukat és 
átörökítik gyermekeikre is. 

A tankötelezettség hatékony teljesítéséhez a szülők hozzáállásának megváltoztatására van 
szükség, hisz minden évben visszatérő probléma a szülői kötelességek elmulasztása a 
tankötelezettséggel szemben.  
Az iskolázatlan szülők nem látják be az iskolai élet fontosságát, így a gyermek idő előtt 
kikerül az iskolarendszerből. Az ingerszegény környezet hatására nem csak az iskolai 
éretlenség, hanem a szociális és érzelmi retardáció is kialakul. Az oktatási intézmény és a 
család közötti ellentét hatására a gyermekek ideje megoszlik az otthon és az iskola között. A  
család életmódja következtében a túlkoros deviáns viselkedésű tanulók a család értékrendjét 
fogják követni  
Ezek a gyermekek életvitelükből, vérmérsékletükből adódóan korán lemorzsolódnak az 
iskolai rendszerből (a nyolc osztály elvégzése előtt betöltik a tankötelezettségi kort) és a 
kulturális tőkét átörökítő család hiánya miatt az esélykülönbségek egyre inkább fokozódni 
fognak. Ez a későbbiekben mind az egyén, mind a társadalom számára óriási anyagi és 
szellemi javak elvesztését fogja eredményezni. A rendszer hibájának tartom, hogy egyre több 
általános iskoláskorú gyermek kerül "utcára", mint magántanuló, akik elsősorban azokból a 



családokból kerülnek ki, ahol az ingerszegény környezet miatt nagyon kevés az esély arra, 
hogy pedagógusi segítség nélkül sikerül elvégezniük a nyolc osztályt..  
A 18 éves pályakezdők figyelmét a rugalmasságra, felelősségre és nyitottságra kell 
irányítani. Meg kell velük értetni, hogy szakképzésekkel illetve átképzésekkel választási 
lehetőségeiket bővíthetik. A képzés egyre inkább a mobilitást segíti, valamint az oktatási 
rendszerre épülve, enyhíti a munkanélküliség okozta feszültségeket. Fel kell ismertetni a 
családokkal, hogy küzdeni kell a munkanélküliséget elfogadó élethelyzet ellen, mégpedig az 
utódok iskoláztatásával.  
Nem könnyű feladat megváltoztatni a gyermeket kibocsátó kultúrát, az ott érvényesülő 
értékrendet, illetve nem könnyű integrálni a társadalomtól leszakadt rétegeket.  
Úgy gondoljuk, hogy ma már az emberek természetesnek veszik azt, hogy van hova fordulni 
problémáikkal, hogy van még olyan hely, ahol szégyenkezés nélkül elmondhatják gondjaikat, 
és ahol - ha anyagi segítséget nem is, de - néhány biztató, támogató szót kapnak ahhoz, hogy 
saját energiájuk összpontosításával legyenek képesek szembenézni és megbirkózni az 
előttük álló feladattal, problémával.  
 
Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk.  

Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 

Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 

A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 

Szakmaközi megbeszélések rendszeressége , aktualitások nyomon követése. 

A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

Nevelési - Oktatási intézmények és szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele. 

 

Somogyjád, 2017. február 20. 

 

A beszámolót készítette:  

 
        Marosvölgyi Valéria 

  intézményvezető megbízásából        

 
                                                                                                 Nagyné Horváth Mária Szilvia 

                                                                                                                családsegítő 
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
 és 

 „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
Somogyfajsz községben 

2016. évben végzett gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

 

 

A gyermekkor  évei  azok az esztendők, amikor a szív a 
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, 
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani. 
J. F. Oberlin 
 



Vizsgált Időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. 

A Gyermekjóléti  Szolgálat törvényi kötelezettsége, hogy a Gyermekek Védelméről és 
a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése értelmében, minden 
évben beszámoljon a településen végzett munkájáról.   

 
Az intézmény működési területe: 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
intézményfenntartói társulás keretében gyermekjóléti feladatokat 13  településen látja el. 
A Gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevő 
községek:Somogyjád,Edde,Alsóbogát,Osztopán,Újvárfalva,Somogysárd,Mezőcsokonya, 

Somogyfajsz,Juta,Kaposfő,Somogyaszaló Somodor, Magyaregres.  

Székhelye:Somogyjád,Fő u. 8. szám. 

 Intézményi szinten 4  fő családgondozó tevékenykedett. A családsegítő és a gyermekjóléti 
feladatokat mindenki   főállású dolgozóként látta  el 

Újvárfalva  községben az Alapszolgáltatási Központ keretében látjuk el a következő 
feladatokat: 

- Házi segítségnyújtás  
- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás 
-  

Személyi feltételek: 
Marosvölgyi Valéria                    intézményvezető 
Nagyné Horváth Mária Szilvia    családsegítő 
 
Tárgyi feltételek: 

- számítógép 
- nyomtató 
- internet – hozzáférés 

 
Somogyfajsz  község demográfiai mutatói: 
A Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó ellátottak köre a 0-18 éves gyermekek és családja.  
A Somogy Megyei Kormányhivatal statisztikája szerint 2016. január 1-én a település 
demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat 
szemlélteti. 

Kor Fő 
0-3 év 6 
4-6 év 19 
7-14 év 56 
15-18 év 40 
Összesen 121 

Forrás: 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrows
e) 

Önkormányzat által adható támogatások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 74 gyermek, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. . Emellett 299 esetben a családok 
rendkívüli települési támogatást kaptak, lakásfenntartási támogatást rendszeresen 33 fő kapott   
anyagi kiadásaik enyhítése érdekében 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308&year=2014#!DocumentBrowse


A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítőjének fogadóórája:  
Minden héten Kedd  8.00- 12.00 óráig az Önkormányzat hivatali helyiségében. 
12.00-16.00 Terepmunka kötetlen munkaidőben. 

A terepmunka magába foglalja a családlátogatást, a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal, 
ügyintézést, szakmai továbbképzéseken való részvételt, elhelyezési tárgyaláson, bírósági 
tárgyaláson való részvételt. 

Továbbképzési és képzési kötelezettségünknek eleget tettünk, melyhez a fenntartók 
támogatása biztosított volt.  

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: A Gyermekjóléti Szolgálat működésének 
alapvető célja olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi és lelki fejlődését, 
családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését 
(veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket 
az egészséges fejlődésben). a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek 
érdekében feladatai az észlelő és jelzőrendszer működtetése, valamint a veszélyeztetettséget 
előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése. Feladata összetett: 
szolgáltatás, gondozás, szervezés, koordinálás, közvetítés. Tanácsokkal, a rendelkezésre álló 
lehetőségek felkutatásával, ismertetésével segíti a gyermeket nevelőket problémáik 
megoldásában. Kapcsolatot tart a családon kívül a gyermek életében résztvevő 
szakemberekkel, vezeti a törvény által előírt nyilvántartásokat. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatának lényege ennek megfelelően a prevenció, illetve az, 
hogy minden szolgáltatása váljék mindenki számára elérhetővé, közszolgáltatássá, mindaddig, 
amíg valamely feladatot nem lehet csak a hatóság bevonásával ellátni. Fontos az 
információnyújtás a gyermeki jogokról, illetve a gyermek megfelelő fejlődését elősegítő 
anyagi támogatásokról és szolgáltatásokról, illetve azok hozzáférhetőségéről. Amennyiben a 
tájékoztatás nem elegendő, hozzá kell juttatni a gyermeket, illetve a szülőt a számára 
szükséges segítséghez. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
mutatkozó komplex feladatkör azonban igényli a széles társadalmi és intézményi összefogást.   
 
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 

kor/  gondozási 
típus 

Alapellátásban 
történő 
gondozás 

Védelembe vétel Szakellátásban 
élő 

Összesen  

0 – 2  0 0 1 1 
3 – 5  2 3 0 5 
6 – 13   0 6 4 6 
14 – 17  1 1 0 2 
összesen:  0 10 0 10 
családok száma: 2 3 5 28 
 
Családgondozás: a gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladata. A családgondozást 
indokolhatja pl. a család részéről önkéntesen, vagy jelzőrendszer jelzése alapján felvett 
kapcsolat során feltárt olyan helyzet, körülmény, amelyek ugyan nem veszélyeztetik 
közvetlenül a gyermek/ek fejlődését, de segítséget, odafigyelést, támogatást igényelnek.  
A családgondozást indokolhatja a szolgálattal kapcsolatba bekerült család olyan helyzete, 
amely segítség nélkül a gyermekek veszélyeztetettségéhez vezetne, ezt azonban a gondozás 
elkerülhetővé teszi. 
A családgondozás többféle formában és területen történhet: 
Családlátogatás – a családgondozás legáltalánosabb és legfontosabb módszere. 



Alapellátás keretin belül nem volt család gondozásban. 

. Azokban az esetekben, amikor a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudta, vagy nem akarta, de alaposan 
feltételezhető volt, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben biztosítható, a 
gyermek védelembe vételére kerül sor. 
 

Az elmúlt év során 9 gyermek állt védelembe vétel alatt, amely 3 családot érintett, egy  
családban a nyáron a  4 gyermek családból történő kiemelése vált szükségessé. Az év 
elején 1 családból 1 négy hónapos kislány ideiglenes hatályú elhelyezése vált indokolttá. 
Az elmúlt évben egy kiskorú várandós is volt a településen , esetében az újszülött 
születés után családba fogadással a nagyszülők gyámsága mellett volt hazaadható az idei 
évben. 

 
A gyermekjóléti szolgálatnál kezelt probléma típusai: 

-anyagi problémák 
- gyermeknevelési problémák 

- magatartászavar 
- családi konfliktus 

- elégtelen lakáskörülmények 
- szülők, család életvitele 

információ nyújtás 38 
segítő beszélgetés 13 
hivatalos ügyekben való közreműködés 22 
családlátogatás 73 
szakmaközi megbeszélés 6 
estkonferencia 1 
 
Jelzések a 2015. évben: 
Jelzőrendszer által küldött jelzések Küldött jelzések száma 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgálat 

0 

Közoktatási Intézmény 0 

Pártfogó felügyelet 0 

Gyámhivatal 2 

Egészségügyi szolgáltató: 

(Ebből Védőnői jelzés:) 

2 

(1) 

Redőrség 2 

A jelzések iskolai hiányzás , kiskorú várandóssága és  bántalmazás  miatt érkezetek. 

A védőnő tájékoztatása alapján a 2016-es év során, 6 várandós anya volt a településen, 
szociálisan fokozott gondozást igénylő várandós anya 1 fő, továbbá kiskorú várandós 1 fő 
volt. 



A 0-6 éves korosztály 25 gyermeke közül, 6 fő szociálisan fokozott gondozást igénylő, illetve 
a 7-18 éves korosztály tekintetében otthon gondozott súlyosan fogyatékos gyermek nem volt. 

A védőnői munka tapasztalatai alapján, sok családban okoz problémát a megfelelő személyi 
higiénia hiánya, illetve egyre több család küzd anyagi, megélhetési gondokkal.  

A védőnővel való együttműködés jó, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot telefonon és 
személyesen, gyakran közösen keressük fel a családokat a családlátogatások alkalmával és 
közösen próbálunk segítséget nyújtani a felmerülő problémákban. 

A településen pártfogó felügyelete alatt nem állt senki. 

Az év során bűncselekmény gyanújának elkövetésével kapcsolatban nem történt intézkedés. 

Szükség esetén a  pártfogó felügyelő a gyermekvédelem helyi szereplőivel (családgondozók) 
való együttműködést a konkrét ügyek kapcsán megfelelőnek tartja. Kapcsolatrendszere az 
elmúlt évek alatt kiépült, a pártfogó felügyelet eredményes ellátása érdekében megfelelően 
működik. A családgondozó kollégákkal kölcsönösen tájékoztatják egymást 
környezettanulmányok készítésekor, gondozási tapasztalatokról, védelembe vétel 
tapasztalatairól.  

A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó, azonban fontos tapasztalat, hogy a jövőben 
sokkal célzottabb feladat meghatározások szükségesek a hatékonyabb gondozás és a 
megelőzés érdekében. Szakmaközi megbeszélések alkalmával nem volt mindig egységesen 
jelen minden érintett, de folyamatosan érdeklődött az a tag, aki valamiért nem tudott 
megjelenni.  

Összegzés , észrevétel: 
Az érintett családok többségében a szülők alacsony iskolai végzettségűek, gyakran még a 8 
általános iskolai osztály sincs meg. A leszakadás, a társadalom perifériájára kerülés 
okainak forrása itt - az iskolázatlanságnál - kezdődik. Az iskolai végzettség az egyének 
életében egyre inkább meghatározza az elérhető társadalmi helyzetet, az életszínvonal 
minőségét, illetve elmélyíti az egyes rétegek közötti különbséget.  
A 8 osztályos iskolai végzettség már értékét vesztette, így az előbb említett rétegek 
társadalmi lecsúszása indult el. Egyre nagyobb a szakképzetlenek vagy a nem piacképes 
szakmával rendelkezők köre, de dermesztő valóság a korábban legyőzöttnek hitt 
analfabétizmus újbóli növekvő tendenciája is.  
Az információs társadalom küszöbén állunk, ahol a munkaerőpiacon kialakuló globális 
verseny igényei alakítják ki a képzési célokat, és amelynek egyre kevesebb lakos képes 
megfelelni.  
Azok, akik nem rendelkeznek a kialakuló piacgazdaságnak megfelelő "piacképes" 
szakmával, a tehetetlenség érzésével szükségszerűen alakítják ki negatív életformájukat és 
átörökítik gyermekeikre is. 

A tankötelezettség hatékony teljesítéséhez a szülők hozzáállásának megváltoztatására van 
szükség, hisz minden évben visszatérő probléma a szülői kötelességek elmulasztása a 
tankötelezettséggel szemben.  
Az iskolázatlan szülők nem látják be az iskolai élet fontosságát, így a gyermek idő előtt 
kikerül az iskolarendszerből. Az ingerszegény környezet hatására nem csak az iskolai 
éretlenség, hanem a szociális és érzelmi retardáció is kialakul. Az oktatási intézmény és a 
család közötti ellentét hatására a gyermekek ideje megoszlik az otthon és az iskola között. A  
család életmódja következtében a túlkoros deviáns viselkedésű tanulók a család értékrendjét 
fogják követni  



Ezek a gyermekek életvitelükből, vérmérsékletükből adódóan korán lemorzsolódnak az 
iskolai rendszerből (a nyolc osztály elvégzése előtt betöltik a tankötelezettségi kort) és a 
kulturális tőkét átörökítő család hiánya miatt az esélykülönbségek egyre inkább fokozódni 
fognak. Ez a későbbiekben mind az egyén, mind a társadalom számára óriási anyagi és 
szellemi javak elvesztését fogja eredményezni. A rendszer hibájának tartom, hogy egyre több 
általános iskoláskorú gyermek kerül "utcára", mint magántanuló, akik elsősorban azokból a 
családokból kerülnek ki, ahol az ingerszegény környezet miatt nagyon kevés az esély arra, 
hogy pedagógusi segítség nélkül sikerül elvégezniük a nyolc osztályt..  
A 18 éves pályakezdők figyelmét a rugalmasságra, felelősségre és nyitottságra kell 
irányítani. Meg kell velük értetni, hogy szakképzésekkel illetve átképzésekkel választási 
lehetőségeiket bővíthetik. A képzés egyre inkább a mobilitást segíti, valamint az oktatási 
rendszerre épülve, enyhíti a munkanélküliség okozta feszültségeket. Fel kell ismertetni a 
családokkal, hogy küzdeni kell a munkanélküliséget elfogadó élethelyzet ellen, mégpedig az 
utódok iskoláztatásával.  
Nem könnyű feladat megváltoztatni a gyermeket kibocsátó kultúrát, az ott érvényesülő 
értékrendet, illetve nem könnyű integrálni a társadalomtól leszakadt rétegeket.  
Úgy gondoljuk, hogy ma már az emberek természetesnek veszik azt, hogy van hova fordulni 
problémáikkal, hogy van még olyan hely, ahol szégyenkezés nélkül elmondhatják gondjaikat, 
és ahol - ha anyagi segítséget nem is, de - néhány biztató, támogató szót kapnak ahhoz, hogy 
saját energiájuk összpontosításával legyenek képesek szembenézni és megbirkózni az 
előttük álló feladattal, problémával.  
 
Javaslatok a jövőre nézve 
Munkánkat továbbra is a kliensek érdekeinek elsődleges figyelembe vételével végezzük, 
különösen az egyéni-, helyi sajátosságokra tekintettel. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, igényeket kiemelt figyelmet fordítva a 
törvényi változásokra, hogy az ügyfelek felé mindig naprakész információt közvetítsünk.  

Bűnmegelőző, szabadidős programok szervezése, melyek elsősorban a 10-18 éves korosztályt 
célozzák meg. A képzések, tanulmányok során elhangzottakat kívánjuk adaptálni a 
programokba. 

Továbbra is részt veszünk konferenciákon, műhelyeken, képzéseken. 

A helyi és a kistérségi civil szolgáltatókkal, egyesületekkel és alapítványokkal jó 
munkakapcsolat kialakítása. 

Szakmaközi megbeszélések rendszeressége , aktualitások nyomon követése. 

A jelzőrendszeri tagok célzottabb, szorosabb együttműködése. 

Nevelési - Oktatási intézmények és szülők együttműködésének hatékonyabbá tétele. 

 

Somogyjád, 2017. február 20. 

A beszámolót készítette:  

  Marosvölgyi Valéria 
  intézményvezető megbízásából        

 
                                                                                                 Nagyné Horváth Mária Szilvia 

                                                                                                                családsegítő 



Étkeztetés 

2016. év 

A szolgáltatás célja, feladata: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  

A helyi rendeletben részletesen szabályozva vannak a szolgáltatás igénylésének feltételei.  

Étkeztetésben részesülhet az: 

• aki a 62. életévét betöltötte  

• az egészségi állapota indokolja az ellátást (különösen, ha pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben 
szenved, rokkant, fogyatékos)  

Az ellátás igénybevételéről a döntést szakorvosi igazolás, rokkantságot, fogyatékosságot megállapító határozat 
benyújtása alapozza meg. Az ellátást igénybe vevők köre rokkantnyugdíjas, nyugdíjas, főként egyedülálló. Igény 
esetén az ételt házhoz szállítják 

Ellátottak köre:  Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Juta, Várda Mezőcsokonya, Somodor, Somogysárd, Osztopán, 
Bodrog, Újvárfalva, Somogyaszaló község szociális étkeztetést igénybe vevői.  

A szolgáltatást igénylők a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 62. § hatálya alá tartozó természetes személyek. 

Intézményünk az étkeztetést 176 fő részére 12 községben biztosítja. 

A szolgáltatást igénybe vevők településenkénti bontásban: 

Somogyjád  39 fő 

Várda   17 fő 

Somogysárd  14 fő 

Mezőcsokonya  19 fő 

Edde     3 fő 

Alsóbogát     2 fő 

Juta                 12 fő 

Bodrog     7 fő 

Osztopán                 30 fő 

Újvárfalva                 10 fő 

Somodor                                1fő 

Somogyaszaló                     22 fő 

Az intézményünk a napi egyszeri meleg ételt (ebédet) az alábbiak szerint biztosítja: 

Somogyjád községben, Edde községben, Alsóbogát községben, Juta községben, Osztopán községben 
„Somogyjádi Sportcsarnok” Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit KFT konyhájáról 
biztosítjuk az étkezést.  

 



Várda községben: A Borostyán Vendéglőből kapják a gondozottak a meleg ételt. 

Mezőcsokonya községben: 
Az Általános Iskola és Óvoda konyhájáról biztosítjuk a napi egyszeri ebédet.  

Somogysárd községben, Újvárfalva községben 
Az Assisi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja a szolgáltatást.  

Bodrog községben: Az általános iskola konyhájáról megoldott az étkeztetés.  

Somodor községben, Somogyaszaló községben 
Kocsi Zoltán vállalkozó szállítja a napi meleg ételt.  

Az étkezők részére, a főzőkonyhák üzemszünete miatt illetve esetleges hétvégi és ünnepnapi igénylés esetén 
együttműködési megállapodást kötöttünk Éhl Fülöpnével és Bank Antalnéval. A szolgáltatást nyújtók egyben 
vállalkozók is.  

Az étkeztetés házhoz szállításában a falugondnokok is nyújtanak segítséget. Megbízási szerződéssel dolgozik     
6 fő,  illetve szociális segítők, -összesen 3 fő - akik 2 és 4 órában vannak alkalmazva.  

A szociális segítők feladata: 
- Az ellátást igénybe vevővel jó segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 
- Szervezi a falugondnokkal az ebéd házhoz szállítását 
- Az ételszállító edények tisztántartásáról gondoskodik, felhívja a figyelmet a fertőtlenítésre  
- Térítési díjak pontos beszedése és befizetése  

A térítési díjak a helyi rendelet alapján vannak megállapítva, mely néhány községnél differenciált, jövedelemtől 
függ. A fizetendő térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és 
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona pénztárába, illetve postai csekken történhet a befizetés melyet a 
szociális segítők végeznek, a vezető ápoló ellenőrzése mellett. 

Az ellátás igénybevételének módja: 

• Kérelmet kell benyújtani a szolgáltatás igénylésére, mellékelni kell hozzá a jövedelem nyilatkozatot.  

• Majd a mindenkor hatályos térítési díj rendelet alapján személyi térítési díjat állapítunk meg. 
 

• Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az igénylővel megállapodást köt. 

 
Évente végzünk elégedettségi felmérést az ellátottak körében, melynek eredménye: az ételek minősége és 
mennyisége megfelelő, változatos, minden igényt kielégítő. 

Többnyire nyári időszakban az ellátottak részéről érkező kérést is fegyelembe tudnak venni és teljesíteni. 

Az étkeztetés igénybe vétele túlnyomó többségben hétköznapokon történik.  

                  Baranics Rita 

vezető ápoló 

 

 

 

 

 

 



 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
SZAKMAI MUNKA ÉVES ÉRTÉKELÉSE 2016. ÉV 

 
 
Az 1/2000 SzCsM rendelet 13.§. és az 1993 évi III. törvény 92/B §. d pontja alapján 2016 évről 
elkészítettük beszámolónkat a házi segítségnyújtásról. 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 
szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Az idősek szociális biztonságának megteremtése és garantálása felelőssége a családnak és a 
társadalomnak egyaránt. A gondoskodás az idősekről a társadalom számára nem teher, ugyanakkor 
kötelesség, és egyben befektetés is. A kormány időskori stratégiája aktív, egészséges időskort céloz, 
azonban fel kell készülni az elöregedés folyamatára. A kormányzat arra törekszik a szociális 
ellátórendszer átalakításánál, hogy a legrászorultabbak kapjanak fokozott odafigyelést, segítséget, 
ápolást és gondozást.  

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is 
magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.(Ennek felülvizsgálatát végeztük el 2015 
decemberében, amiről az előző beszámolónkban írtunk) 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 
• a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
• a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

történő segítségnyújtást, 
• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 
• az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
• a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ő végzi el az igénylő gondozási szükségletének 
vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást 
igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt 

Ha a gondozási szükséglet - az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint - IV fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető, tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben 
az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra 
jogosult. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során 
• szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a 

gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, 
• szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy 

kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
• Házi segítségnyújtás esetén a megállapodást szociális segítésre vagy személyi gondozásra kell 

megkötni. 



A szociális gondozó a napi tevékenységéről tevékenységnaplót vezet, ellátottanként, 
tevékenységeken belüli résztevékenységek megnevezéseinek feltüntetésével. 
 A tevékenységnaplót az intézményvezető havonta írja a 

 
Társult települések, ellátottak és dolgozók 2016 évben: 

 

 
2016 évben egy személyi változás történt a gondozónők személyében.(Gyermekvárás) Somogyfajsz 
település csatlakozott társulásunkhoz 3 fő gondozónővel és 27 fő gondozottal 
 
2016 év végén 7 település 81 ellátottal és 9 gondozónővel kiléptek a társulásból 
 
Térítési díjat kell fizetni  

• az intézményi térítési díjjal megegyezően: Gölle és Szentgáloskér településen 
• 8 forint személyi térítési díj: Alsóbogát, Bodrog, Magyaratád, Mezőcsokonya, Patalom, 

Somogysárd, Szentbalázs településeken. 
• A személyi térítési díj 50%-át, Ecseny községben fizetik az ellátottak. 

A térítési díj számlázása továbbra is a hsg programon keresztül történik. Házi segítségnyújtás terén 
még nem volt térítési díj elmaradás. 

település ellátott dolgozó 
1. Bodrog 

 
9 1 

2. Ecseny 
 

9 1 

3. Gölle 
 

9 1 

4. Juta  
 

27 3 

5. Magyaratád 
 

9 1 

6. Magyaregres 
 

9 1 

7. Mernye  
 

27 3 

8. Mezőcsokonya 
 

4 0,5 

9. Osztopán 
 

9 1 

10. Patalom 
 

9 1 

11. Polány 
 

9 1 

12. Somodor 
 

9 1 

13. Somogyaszaló 
 

9 1 

14. Somogygeszti 
 

9 1 

15. Somogyjád 
 

34 1 fő 8 ó, 2 fő 6ó, 1 fő 4ó. 

16. Somogysárd 
 

18 2 

17. Szentbalázs 
 

4 0,5 

18. Szentgáloskér 
 

9 1 

19. Várda 
 

18 2 

      20 Somogyfajsz 27 3 



 
A gondozónők postai úton, vagy a családgondozók által juttatják el a gondozási naplót a szolgálatba. 
havonta történik ezek ellenőrzése. 
 
Évente két alkalommal tudjuk csak megvalósítani a gondozóknak a belső továbbképzésünket, szakmai 
megbeszélésünket a szűkös költségvetés végett. Maradt a telefonon történő konzultáció. a 
gondozónők is hiányolják a ritkább találkozásokat, hisz ötleteket, tapasztalatokat szoktunk cserélni. 
 
Képzéseken a magas díjak végett gondozónők nem nagyon tudnak részt venni, együtt keressük az 
ingyenes képzéseket, hogy a kredit pontokat meg tuják szerezni a képzési idejükben. 
 
 
Somogyjád, 2017. március 13. 
 
 
Jóváhagyta: Marosvölgyi Valéria intézményvezető 
 
        Vassné Jakabfi Mariann 
           vezető gondozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SZAKMAI MUNKA ÉVES ÉRTÉKELÉS E 2016. ÉV 

 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
 

Az 1/2000 SzCsM rendelet 13.§. és az 1993 évi III. törvény 92/B §. d pontja alapján 
2016 évről elkészítettük beszámolónkat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az időskorú, valamint a fogyatékos személyek 
részére biztosított olyan ellátási forma, amelynek segítségével a fenntartható az ellátást 
igénybevevő saját lakókörnyezetében történő biztonságos életvitele, továbbá 
megelőzhetők olyan sorozatos krízis helyzetek, amelyek a későbbiekben bentlakásos 
intézményi elhelyezést indukálhatnak.  
Az alapszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mentális és fizikai 
állapota olyan legyen, amely lehetővé teszi a rendszer adekvát használatát. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a 
magánytól és a tehetetlenségtől való szorongás és félelem érzését. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás megszervezésével a szociális gondozó számára lehetőség nyílik arra, 
hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt a szolgáltatást igénybevevő lakásán segítséget 
nyújtson egy – egy kialakult krízishelyzet megoldásában.  
 
Személyi feltételek 
Szolgálatunknál 12 gondozó megbízási szerződéssel végzi a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, ami havonkénti beosztás alapján történik. Szombat –vasárnap 
reggel 8-tól másnap 8-ig, hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig tart az 
ügyelet. 
 
Térítési díj: 
Az intézményi térítési díj 102 Ft/nap volt 2016 évben. 
Térítési díjat fizetnek, 30 Ft/nap : Mernye, Szentgáloskér, Gölle, Osztopán, Polány,  
Napi 15Ft fizetnek Ecseny községben. 
 
2016 évben összesen 321 riasztás történt. Ebből kivonulással járó segítségnyújtás 16 
esetben történt. Gyakran elég volt megnyugtatni, illetve a saját gyógyszeréből 
történő beadás. A riasztások döntő többsége az esti, illetve az éjszakai órákban 
történt. 
Teszt riasztás 91 esetben volt, ez az jelenti, hogy a gondozónők tesztelték a 
készüléket, hogy jól működik e. Téves riasztás 214 esetben történt, ez a pánik gomb, 
véletlen megnyomását jelenti. (unoka, takarítás) 
A jelzőrendszeres házisegítségnyújtásból 46 fő került ki 2016 évben. 
Elhalálozott 9 fő, bentlakásos intézménybe került 7 fő, saját kérésre 26 fő (általában 
a telefonvonal megszűnése) elköltözött 4 fő. 
 
 
 
 
 



 
Tényleges feladatmutató meghatározása: 
 

2016. év. 

„Kihelyezett 
készülékekkel 
bíró napok 
száma” 

Hónap 
napjainak száma 

Ténylegesen 
teljesített 
feladatmutató 

a b c = a / b 

Január 6598 31 212.84 

Február 6109 29 210.66 

Március 6560 31 211.61 

Április 6258 30 208.6 

Május 6411 31 206.81 

Június 6190 30 206.33 

Július 6352 31 204.9 

Augusztus 6272 31 202.32 

Szeptember  6026 30 200.87 

Október 6143 31 198.16 

November 5867 30 195.57 

December 6014 31 194 

Összesen: 74800 366 204.37 

 
 
Tavalyi értékelésünkhöz képest, 2016 évben is nehézségünk, hogy az időseknél 
megszüntetik a telefonvonalat, és mobiltelefont vásárolnak részére a hozzátartozók.  
Továbbra is kérjük a fenntartó települések önkormányzatainak polgármestereit, 
képviselő – testület tagjait, hogy az ellátás fenntartásának érdekében jelezzenek 
szolgálatunk felé, amennyiben tudomásukra jut olyan személy, aki rászorul a 
készülék használatára. 
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 
rászorult: 

 
• az egyedül élő 65 év feletti személy, 

 
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
 

 
• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 
 
 



 
 
 
 

Szociális rászorultság oka Szociálisan 
rászorultak száma az 

évben (fő) 
Egyedül élő 65 év feletti személy  158 
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy 1 
Egyedül élő pszichiátriai beteg 0 
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, 
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 
beteg személy 
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 a) Szociálisan rászorult személyek száma 
összesen: 

207 

 

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása 

 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80 év 
feletti 

Egyéb 

egyedül 
élő 
személy 

4 25 40 90  

családban 
élő 
személy 

3 6 19 19 1 

 
Köszönjük az eddigi támogatásukat, s kérjük továbbra is nyújtsanak támogatást az 
ellátottak érdekében végzett munkánkhoz. Amennyiben tudomásuk van 
jelzőkészülékre szoruló idős emberről, akkor legyenek kedvesek szolgálatunkat 
értesíteni. 
 
 
Somogyjád, 2017. március 13. 
 
 
Jóváhagyta: Marosvölgyi Valéria intézményvezető 
 
 
 
       Vassné Jakabfi Marianna 
        vezető gondozó 
 
 

 



Beszámoló 
 

Nappali ellátás 2016. év 
 

Somogyjád 
 
 

 
Célja: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 
 Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújt, a működési engedély alapján 35 fő részére. 
 
Tárgyi, személyi feltételek: 2016. évben a tárgyi feltételek nem változtak. A nappali ellátás 
létszámából 4 személy az idősek Otthonába költözött. Helyettük 4 fő lépett be a nappali 
ellátásban. 
Az épületben a teljes körű akadálymentesítés megoldott. Az esztétikus környezet, a tárgyi 
feltételek biztosítása minden igényt kielégítenek.  
Biztosítva van az étkezés igénybevételének lehetősége valamint az otthonról hozott étel 
kulturált elfogyasztásának feltétele is. 
A nappali ellátásban 1 fő gondozó nő van az ellátottakkal, napi rendszerességgel, a 
nyitvatartási idő túlnyomó részében. Adminisztrációs teendőkbe, szükség esetén, - illetve 
szabadságolás idején a vezető ápoló besegít.   
 Minden reggel, illetve szükség szerint a falugondnok szállítja az intézménybe a 
gondozottakat. A délutáni, valamint az igény szerinti szállítás az intézmény gépjárművével 
történik.  
Jellemzően az idősek alap betegségei: magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri 
megbetegedés, szürke, zöld hályog szembetegség. 
 
Programjaink: 
Szabadidős programok szervezése: séták, kártyázás, kiállítások megtekintése 
Előadások: cukorbetegségről, bőrbetegségről, időskori egészségmegóvásról, táplálkozásról 
Kézimunkázás: hímzés, horgolás, kötés 
Kézműves foglalkozások: ünnepekre való készülődés, nappali terem dekoráció készítése 
Zenehallgatás 
Hitélet 
Farsangi mulatság, Somodori, Osztopáni, nappali ellátás, klubok megvendégelése. 
Kirándulás: Zselici Csillagvizsgáló, Szigetvári Fürdő, Hajmás Szabadidő farm. 
Közös beszélgetések megszervezése más nappali ellátásokkal.  
Munkánk során továbbra is arra törekszünk, hogy a szűkebb és tágabb lakókörnyezetből 
egyaránt szívesen jöjjenek, az érdeklődök. 
 
Nehézségeink: Ha azt annak lehet nevezni akkor az, lenne, hogy egyre nehezebb az időseket 
kimozdítani a saját környezetükből. Sokkal zárkózottabbak nehéz őket rá venni a különböző 
programokra. 
 



Eredményeink: Az időseket egyre több programba próbálom beszervezni és nagyon jól érzik 
magukat a programokon, előadásokon. Hasznos tudni valókkal távoznak, és akinek családja 
van, abban érvényesíti is a hallottakat. 
 
Tervek: Minél több előadásokat, programokat, kirándulásokat szervezni számukra. 
 
 
       Husztiné Kiss Éva 
       szociális gondozó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló 

Nappali ellátás 2016. év 

Somodor  
Személyi feltételek  

Gondozó neve: Molnár Zoltánné 

Létszám 

2016.01.01.-én  31/fő 

2016 új tagok 

Fehér Zsuzsanna Erzsébet      2016.01.18 

Viszti Istvánné                           2016.02.08 

Nagy Józsefné                           2016.03.01 

Orsós Józsefné                         2016.11.04 

Kimaradt tag 

Papp  Gyula  elhunyt                  2016.01.05 

Patakfalvi Józsefné elhunyt      2016.02.08 

Kálmán Józsefné Idősek Otthonába ment  2016.09.05 

Horváth Istvánné  elköltözött      2016.12.30 

2016.12.31.-én 31/fő 

életkor                                        2016.01.01                                                               2016.12.31 

                                            férfi                   nő                                                       férfi                               nő 

40-59                                   0                         1                                                          0                                     2 

60-64                                   0                         5                                                           0                                    6 

65-69                                   1                         6                                                           1                                   8 

70-74                                   1                         8                                                          0                                     6 

75-79                                   2                         3                                                           2                                      3 

80-89                                   1                          3                                                          1                                      2 

90-                                       0                          0                                                          0                                       

 



Alapbetegségek 

Ízületi betegségek 

Daganatos betegségek 

Magas vérnyomás 

Cukorbetegség 

Szív és érrendszeri betegségek 

Patakfalvi Józsefnének leukémiája vese elégtelensége   miatt ebben az évben halála napjáig 
kórházi ápolás alatt állt. Kálmán Józsefné többszöri cukor szint leesések miatt rosszul lett el 
esett, összetörte magát gyengébb lett. Gyermekei és az ő közös elhatározással az Idősek 
Otthonába költözés mellett döntöttek.  

Kozári Tiborné gyomor problémái és érszűkülete miatt többször korházi kezelésre szorult. 
Októberben amputálni kellett egyik lábát térd felett .Toló kocsiba kényszerült. Lehetőség  
szerint segítséggel  látogatja a nappali ellátást. 

Kocza Jánosné cukorszint beállítás miatt többször volt kórházi kezelésen. 

Bank Istvánné stroke miatt volt kórházi kezelésen ,állapota javult. Önellátó, csak járás 
bicegős. 

Egy személy kivételével mindenki teljesen önellátó . 

Tárgyi feltételek 

A szükséges tárgyi feltételek adottak, bár a székek elhasználódtak. Hőszigetelt nyílászárók 
cseréje részben megvalósult. 

Foglakoztatás 
 

- Terítők hímzése 
- Farsangi dekoráció készítés 
- Húsvétra nyúl tojás kötése,horgolása 
- virágok horgolása 
- Virágok  készítése( Kukás zsákból) 
- Színdarabok tanulása 
- Versek tanulása 
- minden szentekre sírcsokor készítés 
- karácsonyi díszek horgolása 
- karácsonyi mécses tartók készítése 
- mindennap memória és készség fejlesztő játékok/ társasjáték ,kártya 
- beszélgetések  visszatekintések a múltba, jelen problémák megbeszélése 
megoldása. 
- Dalos, zenés délutánok  
- Ünnepekre sütés, főzés 

 



Programok 

- Pót szilveszter 
- Farsang az Idősek Klubjában  a Somogyjádi és a Jutai Idősekkel/ 

főzéssel ,szerepléssel, zenés délutánnal 
- Falufarsangján szereplés 
- Nőnap megünneplése Somogyjádon vedégeskedve. 
- Március 11.-én szavaló találkozó vettünk részt Patalomba. 
- Március 15 koszorúzáson részt vettünk. 
- Költészet napja alkalmából versmondás, felolvasásos délután 
- Takáts Gyula Emlék házban április. szavaló találkozó11 
- Szalonna sütés,zenésdélutánnal 
- Dr Cserhalmi Gábor előadása az egészséges élet módról. 
- Nyár köszöntő  a Somodori Hagyományőrző Egyesülettel /főzés ,zenés 

összejövetel 
- Kaposváron város nézés múzeum látogatás. 
- Nagyberkiben a kistérségi Bemutatón  az  Csevegés az oviban  című 

színdarabbal szerepeltünk 
- Somodori falunap előkészületeiben részt vettünk .Pitéket sütöttünk. 
- Falunapon szerepeltünk 
- Somodori Arató és Kakaspörkölt Főző Fesztiválón részt vettünk/ lángos 

sütésnél is segítettünk. 
- Az Idősek Klubjába megtartottuk az Idősek napját. 
- Falu Idősek napján szereplés , vacsora főzés és vacsoráztatás 
- Kaposvári Adventi vásáron séta,  műsor és betlehem nézés. 
- A Falu Karácsonyi ünnepségén zenés verses összeállítással felléptünk . 
- Idősek Klubjában Karácsonyi ünnepség ,zenés délután/főzéssel 

szerepléssel. 
- Szilveszteri Bál az Idősek Klubjában. 

 
 

Véleményem szerint elég tartalmas évet zártunk és ez köszönhető azoknak  a tagoknak akik 
aktívan részt vettek fellépésekben, sütés – főzésben. Közös programokban résztvevőknek. 

 

Molnár Zoltánné 

szociális gondozó 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” 
Időskorúak Otthona 
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Juta - 7431 

Dózsa György u. 29 
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Intézmény elnevezése:  
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
 
Intézmény fenntartója:  
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás 
Somogyjád – 7443 
Kossuth L. u. 42. 
 
Az intézmény szociális alapellátásának jutai telephelye:  
Nappali ellátás 
Juta – 7431 
Dózsa Gy. u. 29. 
 

1. Az  ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemezői: 
Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén élő a szolgáltatást igénylők a 
szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló mindenkor hatályos, illetve jelenleg hatályos 
1993. évi III. törvény 62.§., 63.§. hatálya alá tartozó természetes személyek. 
 
Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő részére lehetőség biztosítása a 
napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés 
szükségleteik kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló, 18. életévüket betöltött, 
egészségügyi állapotuk, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes személyek 
gondozása. 
 
A nappali ellátást főleg egyedül álló idős emberek veszik igénybe, vagy olyan ellátott, aki napközben 
önmaga van a lakásban. Pótolja a hiányzó családi gondoskodást, az egyedüllétek megszüntetése  és a 
tétlenséggel járó káros hatások megelőzése érdekében. 
A nehezen mozgó időseket a tanyagondok illetve falugondnok szállítja az ellátás helyére, illetve a 
lakására.  
Az idősek nappali ellátásában személyi térítési díjat nem fizetnek az ellátottak. 
 
Nappali ellátás kapacitása: 25 fő engedélyezett létszám. 
 
2. Tárgyi-technikai feltételek 
A telephelyről elmondható, hogy az építmény állaga közepes. Az épület kívülről szigetelt, műanyag 
nyílászáróval ellátott. Világos, nagy felületű ablakokkal rendelkezik. A mellékhelyiségek 
akadálymentesítettek.  
Decemberben Önkormányzatunk segítségével a régi elavult lámpák, korszerű energiatakarékos 
lámpatestekre lettek kicserélve. 
Belső falfestés illetve a parketta felújítása vált szükségessé.  
17 db szövet borítású szék, dohányzóasztal, 2 három személyes kanapé, 4 fotel, pihenő ágy, kis 
számú evőeszköz, 3 kancsó, 28 pohár, 8 csésze áll rendelkezésre a napi használathoz. Televízió, DVD 
lejátszó, számítógép, nyomtató, hűtő, könyv, újságok, társasjátékok mind megtalálható a közösségi 
térben. Vasaló, vasalódeszka, porszívó, varrógép segíti a munkánkat. Vérnyomás és vércukormérőt 
használhatunk szintén helyben. 
 
3. Személyi feltételek: 
1 közalkalmazotti szociális gondozói létszámmal látjuk el a feladatokat. 
Az év folyamán nappali ellátásban dolgozó kolléga másik álláshelyre pályázott. Novembertől új 
munkatárs látja el a szakfeladatokat.  
 
 
 



Idősek Nappali Ellátása: 
Az idősek klubjának mindennapjait egy fő szociális gondozó fogja össze. Az ellátás célja  a nappali 
ellátást igénybe vevő személyek egészségügyi állapotának megőrzése, javítása illetve szinten tartása. 
A prevenciós szemlélet erősítése a tevékenység alapja. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás 
illetve a szakellátáshoz való hozzájutást megszervezzük. Programjaink a szellemi és fizikai aktivitás 
megőrzését, valamint a társas kapcsolatok kialakítását, fenntartását elsődlegesen szem előtt tartva 
alakítjuk.  
Ellátottjainknál cél az azonnali és hatékony információ átadás.  
 
Az ellátottak életkoruk szerinti megoszlása: 

60-64 éves 6 
65-69 éves 8 
70-74 éves 3 
75-79 éves 4 
80-89 éves 4 

Össz. Ell. Fő: 25 
 
Az év folyamán 3 fő kilépett a nappali ellátásból. 1 fő házi segítségnyújtás szolgáltatást vesz igénybe, 
2 fő egyéb okokra hivatkozva szüntette meg ellátását. 3 fő új belépőnk volt év végén. Az ellátásból 
kikerülők száma így kiegyenlítődött az új igénylők számával. 
Korcsoportonkénti bontásban kitűnik, több a női ellátott, 20 fő, míg a férfiak 5 fő.  
Vizsgálva az ellátottak körét, legtöbben az egyedüllét nehézségei ellen keresik fel intézményünket. 
Idős korban az elmagányosodás ellen hatékony segítséget nyújtanak ezek a közösségi terek.  
65-69 év közötti korosztály az aktívabb. Könnyebben mozognak, még sok társas kapcsolattal 
rendelkeznek, ezáltal hoznak magukkal társakat is 1-1 alkalommal. A 70 év feletti korosztály közül 
többük sajnos nehezebben mozog, őket a tanyagondnoki szolgálat segítségével szállítjuk az 
intézménybe. Ők inkább egyedül vagy kevesük családban élők, de nappal otthon egyedül 
tartózkodnának. A közösségi együttlét, a programok hozzásegítik az ellátottakat a közösséghez 
tartozás élményéhez.  
 
Az ellátottak diagnózis szerinti összetétele: 

• magas vérnyomás 

• diabetes 

• mozgásszervi megbetegedés 

• törés utáni gyógyulási állapot 

• daganatos betegség utáni gyógyulási állapot 

• mentális problémák 

Programok, foglalkoztatás: 
Az idősek klubjába járók szívesen kötnek, hímeznek, horgolnak. Szabadidős tevékenységükhöz 
mintákat, leírásokat keresünk internetről, illetve a közösségi oldalakon munkáikat meg is jelentetjük.  
Minden évben segítőként jelent vannak községünk Falunapján, ahol főzőcsapatuk mindig sikeres. . 
Színesítették még a programot a gyönyörű kötények, melyet tagjaink idén készítettek a főzéshez.  
Tombolára szintén az ő alkotásaikból ajánlottak fel nyereménytárgyakat. 
A klubban alkalmanként ágyneműt is varrnak, melyeket a házi segítségnyújtás vesz igénybe. 
Hagyományként minden évben az idősek által hímzett tarisznyával búcsúznak ballagó óvodásaink, 
iskolásaink.  
Egészséges életmóddal kapcsolatos kiadványokat rendszeresen megnéznek, átolvasnak és 
megpróbálják átültetni mindennapjaikba. Tapasztalataikról szívesen beszámolnak. 



Helyben van mód vérnyomás és vércukormérésre, melyet napi rendszerességgel használnak. 
Hivatalos ügyekben alkalmanként kérnek segítséget. 
Gyógy masszőr látogatott el alkalmanként hozzánk, egyedi kérésre. 
Rendszeresen tagjaink névnapjait megünnepeljük, a jeles ünnepeket megtartjuk. 
 
Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások az ellátottak számára térítésmentesen vehetők 
igénybe. 
 
ÖSSZEGZÉS 
Minden klubtagunk életkörülménye fontos. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket, pszichés és 
egészségügyi problémáikat, melyen igyekszünk segíteni. Számukra fontos a mentális gondozás, hiszen 
a beszélgetések, a közös programok mind az elmagányosodást, feleslegesség érzését csökkentik. 
Célunk a családias légkör fenntartása, testi és szellemi frissesség megőrzése. Ebben is sikeresnek 
mondhatjuk tagjainkat, hiszen nap mint nap jönnek, sétákat tesznek, mellyel kondíciójuk 
megőrzéséhez így hozzájárulnak. Személyes kapcsolataikat pedig ez által ápolják is. 
Internetet, közösségi oldalt napi szinten használnak önállóan illetve segítséggel.  
Kézimunkázni mindenki szeret a klubban, ehhez minden segítséget (alap- és ismereti anyagot) 
megkapnak.  
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egészségügyi állapotukat a tagoknak, napi vérnyomásméréssel.  
Csoporttagjaink családi körében gyász illetve nagyobb műtét feldolgozásához nyújtottunk egymáson 
keresztül segítséget. 
Mozgásukban korlátozott tagjainkat tanyagondnok segítségével szállítottuk az intézménybe illetve 
haza. Télen havas, jeges időben szintén igénybe vettük ezt a lehetőséget. Tavasszal, nyáron 
nehezebben jönnek tagjaink, kevesebb időtartamban vannak jelen. . Mozgásszervi betegségek 
kiújulásánál időjárástól függően is nehezebben tudnak jönni. Páran aktívan kertészkednek otthon, így 
ha abban megfáradnak, szintén kevesebb időt töltenek velünk. 
Szeretnénk továbbra is a megelőző tevékenységünkkel jó erőben és egészségben, szellemi 
frissességben tudni időseinket. Ehhez minden segítséget megadunk nekik. 
Tárgyi feltételeinket szeretnénk majd javítani: 
Az intézmény belső festetésére, parketta csiszolására, lakkozására lenne szükségünk. A pihenő 
ágyunk alacsonysága miatt örülnénk egy cserének, mert egy magasabb ágyról könnyebben fel 
tudnának önállóan is kelni tagjaink. Porszívónk idővel szintén cserére szorul. Kevés evőeszközünket  
kiegészíteni lenne szükséges.  
Szívesen hívnánk előadókat egészségmegőrző és prevenciós munkát segítő témákban, de sok 
esetben találkozunk előadói díjjal, melyet mi nem tudunk finanszírozni. Idén próbálunk majd 
felkutatni önkénteseket e témakörökben. 
Új programokkal, új hagyomány megteremtésével, egészségtudatos támogatói tevékenységgel, idős 
ellátottjaink igényei szerint szeretnénk a következő évet tervezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESZÁMOLÓ 
a 

hajmási Idősek Nappali ellátása intézmény 
2016. évi tevékenységéről 

 
Hajmás Község Önkormányzata a községben élő időskorúak nappali ellátásának biztosítására a 
többször módosított 1993. évi III.tv., A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, az I/2000.(I. 
7.) sz. Sz. Cs. M. rendelet, a 9/ 1999.(XI.24.) Sz. Cs. M. rendelet a  29/1993.(II.17) Korm. rendelet 
valamint a Hajmás Község Önkormányzata 2/2015.. (II. 27.) számú szociális  rendelete alapján, a 
Somogyjádi Mikrótérségi Szociális Társulással társulási formában  Idősek Nappali ellátása Intézményt 
működtet. 
 
Az intézményben Hajmás községben saját otthonukban élő és hajléktalan, szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes, ill. részben képes időskorúak napközbeni gondozását 
végezzük, de szükség esetén gondoskodunk arról a személyről is aki a 18. életévét betöltötte, de 
egészségi állapota miatt gondoskodásra szorul. 
 
Az intézmény nyitva tartása: igazodva a helyi igényekhez, hétfőtől-péntekig: 8.00  -14.00 óráig. 
 
I. Személyi feltételek 
Az intézményben egy fő gondozónő dolgozik 6 órában, akinek a végzettsége megfelel a törvényi 
előírásoknak. 
Munkámat a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonának 
vezetője, Marosvölgyi Mária Valéria irányítása alapján végzem. 
17 éve az intézmény indulása óta foglalkozom az ellátottakkal, akikkel jó kapcsolatot alakítottam ki, s 
problémáikat igyekszem megoldani.  
 
II. 

a.) Ellátottak létszámának alakulása 2016. évben 
 

2016. 01. 01.-én az ellátottak száma 25 fő 
Megszűnt   4fő 
Új belépő   5 fő 
2016. 12. 31.-én az ellátottak száma 26 fő 
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2016. évben a megszűnt ellátottak közül 2 fő elhunyt, 2 fő pedig elköltözött, s 5 főt vettünk fel az 
intézménybe. 
 
b.) Az ellátottak számának megoszlása életkor és nemek szerint 
Életkor 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 összesen 
Nő 2 5 3 2 1 2 15 
Férfi 4 4 3 0 0 0 11 
összesen 6 9 6 2 1 2 26 
 

 
 
III. Tárgyi feltételek 
Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, a buszmegálló kb. 2 perc járásra 
van a klubtól. De napi szinten a falugondnok szállítja az intézménybe és haza az ellátottakat. 
Az intézmény vezetékes telefonvonallal van ellátva, mellette az intézmény biztosít számomra flotta 
mobil telefont a jobb kapcsolattartás elérése érdekében. 
A napi adminisztrációs munkámat egy számítógép és egy fénymásoló-nyomtató segíti.  
A2016-os évben nagy értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre az elhasználódott 
asztalok és székek miatt: 
-6db asztal, 
-30db szék, 
-1db szekrény, 
-1db szobakerékpár,  
valamint beszerzésre került 4 db memória fejlesztő és szórakoztató társasjáték, kártya. 
A bútorzat a törvényi előírásoknak megfelelő. 
 
IV.) Gondozás az intézményben 
Látogatási és eseménynaplót vezetek naponta, a gondozási napokat havonta, ill. éves szinten 
összesítem, s ez alapját képezi az állami normatíva igénylésének. 
 
2016.-évben a gondozási napok száma összesen 252, az ellátottak száma összesen 6291, s 
ennek megfelelően az átlaglétszám 24.96 volt.  
 
Minden ellátottra vonatkozóan egyéni gondozási tervet készítettem, mely egyénre szabottan 
határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási feladatokat és azok 
megvalósításának módszereit. 
Az ellátottak alapbetegségei a magas vérnyomás, cukorbetegség, (s a következménye is előfordul  a 
lábcsonkolás). Továbbá előfordul csontritkulás,  ízületi bántalmak, szívbetegség.  
Az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 2016. évben kilenc alkalommal videó kazettát 
néztek meg az ellátottak az egészségmegőrzéssel és a betegségek megelőzésével kapcsolatban. A 
fiatalabb ellátottak mammográfiai, nőgyógyászati és csontritkulás szűrésen vettek részt. 
Minden héten kedden a helyi háziorvosi rendelőben vérnyomásmérést és gyógyszer felíratást végez a 
háziorvos. 
A vérnyomást rendszeresen mérem az intézményben is. 
 
 Azoknak az ellátottaknak rosszabb a mentális állapota, akik a közelmúltban elvesztették 
családtagjaikat, ill. valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy egyedül élnek. 
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Az intézmény nyújtotta szolgáltatások közül ez évben a szociális ügyintézést (pl:segélykérelmek 
kitöltésének segítése, levelek a családtagoknak, fénymásolás, receptek kiváltása, stb) 682 esetben 
kértek, mentális segítséget 306, szabadidős programok 6291.   
 
A tisztálkodás, mosási lehetőség megoldott lenne a klubban, de csak  néha veszik igénybe. 
A pihenés a klubban megoldott, de csak ritkán élnek ezzel a lehetőséggel is. 
Több esetben az idősebbek rendelhetnének szociális ebédet, de csak páran veszik igénybe.  
 
A napi foglalkoztatás során igyekeztem olyan programokat választani, amely leköti az ellátottak 
figyelmét, s növeli az önbizalmukat is. 
 
Foglalkoztatási módok a 2016-os év folyamán:  
-Torna-ill. séta, TV-videó nézés, rádió hallgatás, újságolvasás, kézimunkázás, kártyázás, társasjáték, 
sakkozás, memória fejlesztő társasjátékok, (naponta), 
-az intézmény udvarának, virágoskertjének rendbetétele (nem kötelező), 
-szerdánként igény szerint könyvtár látogatás, 
-gyereknap-májusfa kitáncolás: 19 fő vett részt, 
-óvodások fogadása, látogatás az óvodában, 
-Igali fürdőzés 
-segítés a templom takarításában, 
-Lecsófesztiválon való részvétel, 
-Karácsonyi műsorban való szereplés. 
 
A programok közül azokban vesznek részt szívesen, amelyek itt helyben vannak, kimozdulni nagyon 
nehezen akarnak. Nagyon nehéz egy kirándulást összehozni.  
A Klub 17 éves működése során szinte teljesen kicserélődött az ellátottak létszáma.  
Legszívesebben TV-t néznek, társasjátékokat játszanak, kézimunkáznak, kártyáznak, beszélgetnek. A 
nótázás- éneklés az elmúlt évekhez képest kevesebbszer fordul elő. 
 
 
V. Megoldásra váró feladatok: 
Internet kapcsolat jelenleg nincs az intézményben, de a napi jelentések küldése miatt szükségem 
lenne rá. (Ezt a polgármesteri hivatalban oldom meg jelenleg.) 
Mivel a magyar televízió földi adója megszűnt,    beltéri szoba antenna működik, de a 
közeljövőben szükséges lenne valamelyik szolgáltatónál előfizetni a TV-csatornákra. 
 
Az épület akadálymentesítése nem megoldott. 
A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak ezért télen nehezen fűthető fel az épület. 
 
Az épület felújítása pályázati forrásból lehetséges csak, mert igen nagy volumenű felújításról 
lenne szó, pl. nyílászárók cseréje, fűtés-korszerűsítés, és az épület alászigetelése. 
A pályázatunk be van adva, de csak március körül derül ki, hogy elfogadásra került-e. 
 
 
Úgy érzem, hogy az intézményben sikerült nyugodt, barátságos légkört kialakítani.  
Az ellátottak érdekeit szem előtt tartva végzem munkámat annak érdekében, hogy nyugodtabbá, 
derűsebbé, szebbé tegyem napjaikat, s a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni. 
 
A fentieket figyelembe véve kérem beszámolóm elfogadását! 
 
 
 
Hajmás, 2016. január 20. 

 
 

Kontra Zoltán Györgyné 
szociális gondozó 
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BESZÁMOLÓ 
 

Cserénfai Idősek Nappali ellátása intézmény 
2016. évi tevékenységéről 

 
Cserénfa Község Önkormányzata a községben élő időskorúak nappali ellátásának biztosítására 
a többször módosított 1993. évi III.tv., A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, az I/2000.(I. 
7.) sz. Sz. Cs. M. rendelet, a 9/ 1999.(XI.24.) Sz. Cs. M. rendelet a  29/1993.(II.17) Korm. rendelet 
valamint a Cserénfa Község Önkormányzata 2/2015.. (II. 27.) számú szociális rendelete alapján, a 
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulással társulási formában Idősek Nappali ellátása Intézményt 
működtet. 
 
Az intézményben Cserénfa községben saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására képes, ill. részben képes időskorúak napközbeni gondozását végezzük, de 
szükség esetén gondoskodunk arról a személyről is aki a 18. életévét betöltötte, de egészségi állapota 
miatt gondoskodásra szorul. 
 
Az intézmény nyitva tartása: igazodva a helyi igényekhez, hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig. 
 
I. Személyi feltételek 
Az intézményben egy fő gondozónő dolgozik 8 órában, akinek a végzettsége megfelel a törvényi 
előírásoknak. 
Munkámat a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonának 
vezetője, Marosvölgyi Mária Valéria irányítása alapján végzem. 
17 év óta foglalkozom az ellátottakkal, akikkel jó kapcsolatot alakítottam ki, s problémáikat 
igyekszem megoldani.  
 
II. 

a.) Ellátottak létszámának alakulása 2016. évben 
 

2016. 01. 01.-én az ellátottak száma 24 fő 
Megszűnt   2fő 
Új belépő   3fő 
2016. 12. 31.-én az ellátottak száma 25 fő 
 
2016. évben 2 fő saját kérésére került ki az ellátásból, 3 főt vettünk fel az intézménybe. 
 

b.) Az ellátottak számának megoszlása életkor és nemek szerint 
 

Életkor 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 összesen 
Nő 

 
6 5 5 1 

 
17 

Férfi 
 

5 1 
 

2 
 

8 
összesen 

 
11 6 5 3 

   
III. Tárgyi feltételek 
Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, a buszmegálló kb. 1 perc járásra 
van a klubtól. De napi szinten a falugondnok szállítja az intézménybe és haza az ellátottakat. 
Az intézmény vezetékes telefonvonallal és internet eléréssel van ellátva, mellette az intézmény biztosít 
számomra flotta mobil telefont a jobb kapcsolattartás elérése érdekében. 
A napi adminisztrációs munkámat egy számítógép és egy fénymásoló-nyomtató segíti.  
A 2016-os évben 1db televízió került beszerzésre, függönyt szereltünk fel az elkülönítő helység elé, 
valamint beszerzésre került 1 db szórakoztató társasjáték, kártya. 
A bútorzat a törvényi előírásoknak megfelelő. 
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IV.) Gondozás az intézményben 
 Látogatási és eseménynaplót vezetek naponta, a gondozási napokat havonta, ill. éves szinten 
összesítem, s ez alapját képezi az állami normatíva igénylésének. 
 
2016.-évben a gondozási napok száma összesen 252, az ellátottak száma összesen 6354, ennek 
megfelelően az átlaglétszám 25,2 volt.  
 
Minden ellátottra vonatkozóan egyéni gondozási tervet készítettem, mely egyénre szabottan 
határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási feladatokat és azok 
megvalósításának módszereit. 
Az ellátottak alapbetegségei a magas vérnyomás, cukorbetegség, (s a következménye is előfordul  a 
lábcsonkolás). Továbbá előfordul csontritkulás,  ízületi bántalmak, szívbetegség.  
Az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 2016. évben 4 alkalommal előadáson vehettek 
részt az ellátottak az egészségmegőrzéssel és a betegségek megelőzésével kapcsolatban. Minden héten 
szerdán a helyi háziorvosi rendelőben vérnyomásmérést és gyógyszer felírást végez a háziorvos. 
A vérnyomást rendszeresen mérem az intézményben is. 
 
 Azoknak az ellátottaknak rosszabb a mentális állapota, akik a közelmúltban elvesztették 
családtagjaikat, ill. valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy egyedül élnek. 
Az intézmény nyújtotta szolgáltatások közül ez évben a szociális ügyintézést (pl:segélykérelmek 
kitöltésének segítése, levelek a családtagoknak,  csekkek megírása feladása, fénymásolás, receptek 
kiváltása, stb) 204 esetben kértek, mentális segítséget 723, szabadidős programok 5631.   
 
A tisztálkodás, mosási lehetőség megoldott lenne a klubban, de csak  néha veszik igénybe. 
A pihenés a klubban megoldott, de csak ritkán élnek ezzel a lehetőséggel is. 
Több esetben az idősebbek rendelhetnének szociális ebédet, de csak páran veszik igénybe.  
 
A napi foglalkoztatás során igyekeztem olyan programokat választani, amely leköti az ellátottak 
figyelmét, s növeli az önbizalmukat is. 
 
Foglalkoztatási módok a 2016-os év folyamán:  
- séta, TV-videó nézés, rádió hallgatás, újságolvasás, kézimunkázás, kártyázás, társasjáték, sakkozás, 
társasjátékok, (naponta), 
-az intézmény udvarának, virágoskertjének rendbetétele (nem kötelező), 
-szerdánként igény szerint háziorvos látogatás, 
-gyereknap-májusfa kitáncolás: 19 fő vett részt, 
-Máriagyűd kirándulás 
-segítés a templom takarításában, 
-szüreti mulatság, 
-Karácsonyi műsor 
 
A programok közül azokban vesznek részt szívesen, amelyek itt helyben vannak, kimozdulni nagyon 
nehezen akarnak. A kiránduláson mindenki részt vett, itt szentmise hallgatásra is sor kerülhetett..  
A Klub 17 éves működése során szinte teljesen kicserélődött az ellátottak létszáma.  
Legszívesebben TV-t néznek, társasjátékokat játszanak, kézimunkáznak, kártyáznak, beszélgetnek. A 
nótázás- éneklés az elmúlt évekhez képest kevesebbszer fordul elő. 
 
V. Megoldásra váró feladatok: 
Az épület akadálymentesítése nem  teljesen megoldott. 
 
Úgy érzem, hogy az intézményben sikerült nyugodt, barátságos légkört kialakítani.  
Az ellátottak érdekeit szem előtt tartva végzem munkámat annak érdekében, hogy nyugodtabbá, 
derűsebbé, szebbé tegyem napjaikat, s a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni. 
 
A fentieket figyelembe véve kérem beszámolóm elfogadását! 
 
Cserénfa, 2017. január 20. 

 
Vargáné Keskeny Zsuzsanna 

szociális gondozó 
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 „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 

2016. év 

A bentlakásos intézményünk célja: 
A gondozottak részére koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő életfeltételek biztosítása és végleges 
otthon teremtése. 
Elsősorban a településen, valamint Magyarországon élő időskorúak számára tartós bentlakás biztosítása, feltéve, 
hogy ellátásuk más módon nem oldható meg, gondozási szükségletük a napi 4 órát meghaladja. Összesen 31 fő 
részére -7 fő férfi és 24 fő nő ellátott - nyújtunk ápolást – gondozást. 

Intézményünk feladata: 
Önmaguk ellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek gondozása- ápolása, teljes körű 
ellátása: 
 - étkezés – legalább napi háromszori étkezés (szükség esetén diéta) biztosítása 
 - szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás  
 - mentális gondozás 
 - foglalkoztatás  
 - egészségügyi ellátás  

Az ellátás igénybevételének módja: 
• Kérelmet kell benyújtani a szolgáltatás igénylésére, illetve csatolni kell hozzá az Értékelő adatlapot, 

melyet a háziorvossal kell kitöltetni.  
• Mellékelni kell a jövedelem nyilatkozatot.  
• Az igénylés után Előgondozást kell elvégezni a szolgáltatást igénylő tartózkodási helyén 
• Intézményi elhelyezés esetén a mindenkor hatályos térítési díj rendelet alapján személyi térítési díjat 

állapítunk meg. 
• Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az igénylővel  

megállapodást  köt. 
 

Intézményünkbe 2016. évben 10 fő került elhelyezésre, és 9 főnek szűnt meg az intézményi jogviszonya 
elhalálozás miatt. 

2016. évben Dr. Hermán Rita pszichiáter szakorvos 8 fő gondozottnál állapított meg demenciát, és állított ki 
szakvéleményt. 

Szintén ez év novemberében Dr. Tóth András sebész szakorvos írt fel gyógyászati segédeszközöket (kerekes 
szék, antidecubitus matrac) 6 fő gondozottunk részére, előzetes vizsgálat alapján.  

Mindkét szakorvos a gondozottakat a lakóhelyükön vizsgálták meg.  

Az állandó gyógyszereket, melyeket naponta szednek az ellátottak, havonta írja fel az intézmény orvosa.            
A felírt gyógyszerkiváltása két patikából történik. A gondozottak által térített gyógyszereket a somogyjádi 
Remény gyógyszertárból, az intézmény által térítendő gyógyszereket a kaposvári Tüskevár patikából vásároljuk 
meg. 

Intézményünkben folyamatos munkarendben 7 fő szakképzett ápoló - gondozónő végzi a munkáját 12 órás 
műszakváltásban. Két fő gondozónő dolgozik napközben, egy fő pedig éjszaka. 

Két fő kisegítő dolgozik az intézményben 8 órás munkaidőben, és 1 fő takarító van alkalmazásban napi 4 órában. 

Dr. Loján Mihály az intézmény orvosa, aki heti 2 alkalommal rendel az Időskorúak Otthonában. Azonban sürgős 
és soron kívüli hívás esetén is ellátja a gondozottakat. A szakápolást igénylő feladatokat Szeginé Horváth 
Gyöngyi végzi, akivel az intézmény megállapodást is kötött. 

Az étkeztetés a gondozottak részére hétköznapokon a „Somogyjádi Sportcsarnok” Létesítmény- és 
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit KFT konyhájáról biztosított, mely napi háromszori étkezés, ebből 
heti háromszori meleg vacsora. Hétvégén, a Várdán működő Borostyán Vendéglőből szállítják az ebédet.  

A térítési díj fizetése minden hónap 10. napjáig történik meg, amely a mindenkor hatályos helyi rendeletbe kerül 
szabályozásra. 

Térítési díjat csak gondozott fizet 15 fő, 16 főnél pedig a hozzátartozó önkéntes vállalással egészíti ki a személyi 
térítési díjat. 
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Intézményünkben biztosított a fodrász, kozmetikus, mentálhigiénés ellátás. 

Mentális foglalkozás naponta történik. Gondozottaink szívesen tornáznak, hallgatják a regények felolvasását, 
illetve az internet használata is egyre népszerűbb. 

Intézményünkben negyedévente történik a születésnapok és a névnapok ünneplése. Az idei évben 1 fő 
gondozottunk töltötte be a 90. életévét, akiket a hozzátartozóikkal együtt köszöntöttük fel. Kapcsolatot tartunk a 
község óvodásaival, akik nagyobb ünnepek előtt eljönnek hozzánk, és műsorral kedveskednek idős 
gondozottaink részére. 

A gondozónők részt vesznek továbbképzéseken, és dolgozói megbeszéléseket is tartunk háromhavonta, illetve 
szükség szerint. 

2016.év márciusában az intézmény szakmai ellenőrzése történt, az év szeptemberében pedig járványügyi 
ellenőrzés volt (kémiai biztonsági ellenőrzés, kézfertőtlenítés). December hónapban belső ellenőrzés történt, a 
térítési díjak befizetését, annak folyamatát és dokumentációját nézték át. A Hatóságok minden esetben rendben 
találtak mindent. 

                                                                               

                                                                              Baranics Rita 

vezető ápoló 
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„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonában végzett mentálhigiénés munka 

 
 

2016. évben 
 

 
 
 
A mentálhigiéné fogalma  
 
A mentálhigiéné egy összetett szó, amely a latin eredetű mens – elme és a görög eredetű higiéné – 
tisztaság, egészség szavakból áll. A lelki egészség: a bio - pszicho- és szociális jólét együttesét jelenti. 
„Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség nem egyenlő a betegség 
hiányával, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapotát jelenti. A mentális egészség az 
általános egészségi állapot egyik összetevője, egyben olyan erőforrás, amely a mindennapi élethez, a 
sikeres életvezetéshez szükséges 
A mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és a magatartászavarok megelőzése, hanem a 
lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, mindazoknak a folyamatoknak és 
intézkedéseknek, tevékenységeknek összessége, amelyek az emberi személyiséget és közösségi 
kapcsolatot erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mentálhigiéné az egyén és a közösség pozitív jó állapotának jó érzését 
jelenti.  

 

A mentálhigiéné feladata 
 
A lelki egészség elősegítése és megőrzése, illetve azon ismeretek és intézkedések felhasználása, 
melyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai 
beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására. 
 
Intézményünkben az idősek ellátása kezdetektől fogva a komplex gondozás keretein belül történik. Az 
egészség és a fizikai ellátással összhangban a mentális és pszichés gondozás fontos alkotóeleme 
munkánknak. otthonunkban a humanisztikus és közösségi modell a cél, amikor is a szakember célja az 
idős embert teljes mivoltában szolgálni. A mentálhigiénés tevékenység kiterjed személyes, családi és 
társas kapcsolataik egyensúlyának megőrzésére. Fontos feladat számunkra az egyéni és közösségi 
igények, a hasznosság érzésének biztosítása. 
A foglalkozások az ellátást igénybe vevők képességeinek szinten tartása és fejlesztése mentén történik. 

A mentálhigiénés munka célja 

 
• Az intézményben ellátottak mentális állapotának megőrzése és fejlesztése. 
• Egyénre szabott bánásmód, egyéni fejlesztés. 

• Társas kapcsolatok kialakításának segítése, fejlesztése. 

• Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a monotónia oldása. 

• Az ellátottak mentális képességeinek minél hosszabb ideig való szinten tartása, esetlegesen 
fejlesztése 

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szoci%C3%A1lis_kapcsolatok&action=edit&redlink=1
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A célok megvalósulása érdekében végzett feladatok: 
 

• ellátottak mentális állapotának folyamatos, rendszeres megfigyelése, felmérése, értékelése, 
• a fentiekhez igazodva – az ellátottak autonómiájának és emberi méltóságának tiszteletben 

tartásával – személyre szabott, valamint csoportos foglalkoztatási terve kialakítása, 

• ellátottak szabadidejének változatossá tétele, hasznos, tartalmas időtöltés megszervezése,  

• ellátottak társas kapcsolatainak fejlesztése, autizmus kialakulásának megakadályozása, 
csoportélmény biztosítása, konfliktusok kezelésében segítségnyújtás, 

• alkotás örömének biztosítása, hasznosság tudatának erősítése, feladattudat kialakítása, 
sikerélményhez való juttatás, s ezen pozitív élményeken keresztül a mentális állapot szinten 
tartása, esetlegesen fejlesztése, 

• a munkavégzésre képes ellátottak számára az intézmény működési körén belül szervezett 
munkavégzés biztosítása. 

 

A mentálhigiénés munka keretében az intézmény biztosítja: 
 

• konfliktushelyzetek megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszélést, 
• szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
• az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
• fejlesztési, foglalkoztatási tervek megvalósítását, 
• hitélet gyakorlásának feltételeit. 

 
Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szervezünk  
 

• az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenységek, fekvőbetegek 
levegőztetése, tornáztatása), 

• szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. irodalmi, természetismereti foglalkozások, 
felolvasások, rádióhallgatás, tévénézés, kártya és társasjátékok, zenehallgatás, kreatív 
tevékenységek), 

• kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok,). 
 

Valamennyi ellátott részesül mentálhigiénés ellátásban. A mentálhigiénés ellátás, a mentális gondozás 
egyénre szabott. 
 
A foglalkozások általában egy nyitó beszélgetéssel kezdődnek, amely egyben már ráhangolódás az 
aznapi foglalkozásra. 
Minden alkalommal, tornával, mozgással kezdjük a napot. Igyekszünk megmozgatni őket.  
Ha az időjárás engedi, akkor a hátsó udvari részen székeinkben, párnákkal kirakva tudunk tornázni, 
beszélgetni, nótázni, illetve felolvasást hallgatni. 
Az ágymelletti foglalkozás szerepe is hasonlóan fontos, hiszen idős korra többen lesznek ágyhoz 
kötöttek változó szellemi aktivitás mellett. Figyelmet kell fordítani arra is, hogy az ágyban fekvő 
megfelelő mentálhigiénés ellátásban és foglalkoztatásban részesüljön. .  
Színfoltot varázsol a hétköznapokba a születésnapok, névnapok megünneplése, a család, és a fenntartó 
meghívásával, ünnepi tortákkal, üdítővel. 
 
 A jeles napok megünneplése hagyomány az intézményben (nemzeti ünnepeink, valamint az egyház 
kiemelkedő ünnepei). A megemlékezések alkalmával a helyi általános iskola és óvoda gyermekei 
nyújtanak időseink számára színvonalas műsort. Kisebb ünnepekkor, állandó önkénteseink, Ress 
Emma Csenge és Csizmadia Nóra versekkel és énekekkel szórakoztatják lakóinkat. 
 
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi nappali ellátásban lévőkkel, nyugdíjas klubbal. Közös programokon is 
részt szoktunk venni. Pl:: farsangi bál, idősek hónapja rendezvény, falu karácsonyon, március 15-i 
ünnepségen. 
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2016 évben nyílt napot szerveztünk az otthonban élők és hozzátartozóik számára. Egy jól sikerült 
délután volt, melyen az intézményvezetőnk tájékoztatta a jelenlévőket az otthonban élők 
mindennapjairól, a házirendről. Egy közös beszélgetéssel záruló rendezvény volt 
A karácsonyi dekorációt – adventi koszorúk és képeslapokat, az otthon lakói készítették el. 
 
 
Somogyjád, 2017. március 13. 
 
 
Jóváhagyta: Marosvölgyi Valéria intézményvezető 
 
        
 

Vassné Jakabfi Marianna 
       mentálhigiénés munkatárs 
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