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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. első félévére vonatkozó
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amelyet j elen előterj esztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális Szolgáltató

Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti

tartalommal elfogadja.
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Békés Városi Szociális Szolgáltató KöZP?nt beszámolója az
rntezmeny 20 I 9. evi munkaj arol

A Békés Szociális Szolgáltató Központ a Békési Kistérségi lntézrnényfcnntartó
Társulás által fenntartott a személyes gondoskodás alap és szakositott ellátások Intézménye.
Működési kereteit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a feladatellátásra vonatkozó
iránymutatásait a kidolgozott szakmai programok tartalmazzák.

Az integráltan működó intézmény tevékenységi köre az Alapitó Okirata szerint: csaIád
és gyerinekjóléti központ, étkeztetés. bázi segitségnyújtás. jelzőren..dszeres házi segitségnyűjtás,
támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, nappali ellátások (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok,
demensek), átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások (hajléktalanok). fejlesztő foglalkoztatás,
gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközi).

Az intézmény személyi, tárgyi, működési ás szulcmaiJéitátelei:
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ személyi feltételei az 1/2000 (1.7.) SZCSM
rendeletnek megfelelő. 20 I 9ban 73 fó dolgozóval működött az intézmény. A munkavállalók
szakképzettsége közel 100 %os, a dolgozók szakirányú továbbképzése folyamatos. A képzési
normatíva csökkenése, majd teljes megszűnése miatt a továbbképzési költségek jelentős terhet
rónak költségvetésünkre.

A tárgyi minimum fehételek adottak, a telephelyek állagmegörzése a fontossági sorrend
megállapítása után, a működési költségek terhére valósul meg. nagy örömünkre szolgál, hogy
az Onkormányzat pályázatai által az intézmény székhelye, valamint több telephelye is
energetikai korszerüsítésen esik át. Több berendezés, informatikai eszköz beszerzése a
megvalósított projekteknek köszönhetően megtörtént.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ önálló gazdálkodási szervezettel nem
rendelkezik. Gazdálkodási feladatait a Békési Kistérségi Ovoda és Bölesöde látja ci.

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szakinaifeladatok megvalósulása:
A beszámoló átfogó értékelés céljából az 1997. évi XXXI. Tv. 96. * (6) bekezdése értelmében
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése, a jelzőrendszer tagjai által kitöltött
kérdőivek anyagának felhasználásával, valamint intézményünk tapasztalatai, statisztikai adatai
alapján készült.

A járásszékhely település lakosságszámtól lüggetlenül köteles család ás gyermekjóléti
központot működtetni. A járásszékhety településen működő gyermekjóléti központ ellátási
területe a járás lakosságára terjed ki. Békés város jelenleg hét településen látja cl a Család és
Gyermekjóléti Központ feladatait: Békés, .Mezöberény, K..öröstarcsa, Murony. Kamut,
Bélmegyer és Tarhos tekintetében.

:wá„H ésCyermfljóIti zpptj
Személyi feltételek:

5 fő esetmenedzser
5 fő óvodai és iskolai szociális segítő
I fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser



- heti I 5 órában pszichológus
t havi 2 órában jogász

A személyes gondoskodást végző személyek, a működésj feltételekhez eldírt képesítési
elóírássai rendelkeznek.

A járás összes településén jól megközelíthető helyen találhatók wz intézmények, ahol az
esetrnenedzserek. a szociális segítók a munkájukat végzik.

Tárgyi feltételek:
A tárgyi feltételek mind a hét településen megfeielóek.

a Az irodák felszerelése (zárható szekrény. íróasztal, székek, polcok, bizalmas
beszélgetésre alkalmas helység) megfelel a személyes segító szakma követelményeinek.
Az alapvetó műszaki eszközök biztosítottak (laptop, fényrnásoló, nyomtató,
mobiltelefon, internet) és a esaládlátogatásokhoz kerékpárral rendelkeznek az
esetmenedzserek. A járási települések között, valamint Békés város távoli pontjaira és a
külterületre a Központ személygépkoesijának igénybe vételére van lehetőség.
Rendelkezünk a szabadidős tevékenységek, szakmai programok lebonyolításához
szükséges eszközökkel (laptop, videokamera, dvd lejátszó, projektor).

A gyerinekjóléti közpon..t 201 6. január i jétől ellátja a gyennekjóléti szolgálatnak az általános
szolgáltatási feladatait, továbbá
ci) ci gyermek családban nevelkedésének eló7segítée, íz gyermek veszélyezteteuságének

megelbWse érdekében ci gyermek igényeinek ás sziibágleteinek megfelelő önáfló egyáni
ás csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyájt, amelynek keretáben biztosít

— kapcsolattartási ügyeletet. ennek keretében közvetítői eljárást,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanáesadást,

— esaládkonzultációt, esaládterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
b) a gyermekvádelmi gondoskodás keretábe tartozó hatósági intázkedásekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelináre irányuló teválcenyságet lát cl, amelynek keretében
- kezdeményezi a gyermek védelenibe vételét vagy súlyosabb tékú veszélyeztetettség esetén a
gyenn.. ek ideiglenes hatályá elhelyezését, neveléshe vételét,
..- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfdelően a gyermek védelembe vételére,
illetve a családi pótlék természetbeni fonnáhan történő’ nvújtására, a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjáhól történő kiemelé.sére, a leendő gondozási
helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának
niellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
.— együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó t’elügyelővel a
bünismétlés megelőzése érdekében, ha a gyárnhatóság elrendelte a gyennek megelőző
pártfogását,
— a családjábói kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez az otthont
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel
együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
— utógondozást végez — az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyennekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve — a gyermek családjába történő
vi.sszailleszkcdéséhez,
— védeiernhe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást
végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készit;
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c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működőgyennekjóléti szolgálatok számára

A Központ esetmenedzserei és a településeken működŐ Szolgálatok családsegítői kzött szoros
együttműködés zaj lik, illetve a jelzőrendszenel is egytittmüködnek és segítik egymás
tevékenységét.
Az esetmenedzserek 301 gyermek ügyében (201$: 25? gyermek), gondozásában
tevékenykedtek, ebből I I (20 I $ : I 8 fő) gyermek esetében nem vált szükségessé hatósági
intézkedés. A 2019. évben 290 gyermek (201$: 240 gyerm.. ek) ügyében volt folyamatos a
kapcsolattartás.

20 I 9. évben hatósáei intézkedés nyomán zondozott kiskorúak száma (M 7 év) településenként:
Védelemhe Ideiglenes eveléshe LJtógondozás, Összesen

vett hatállyal vett szakellátásból
elhelyezett kikerült

Békés 6$ 2 6$ $ 146
Mczőberény 52 I 34 $ 95
Köröstarcsa 26 O $ O 34
Klurony I O O • O t
Kanut 3 O . 5 I 9
Bélmetwer I O 2 O 3
Tarhos O 0 2 O 2

:. I ... ..............P:.. ... ... J7 . . .........

A védelembe vett gyennekek száma 151 (201 $: I 10). Békésen 6$ fő, amely jelentős
növekedés 201 $hoz képest (56 fö). A megemelkedett létszám azt tükrözi, hogy sok esetben a
gyermek alapellátásban való gondozása nem vezetett eredményre, valamint az együttműködés
hiánya miatt szigorúbb gyermekvédelmi intézkedést kellett kezdeményezni (védelenihe vétel).
Természetesen az egyre komplexebb problémahalmazzal jelentkező családok tekintetében még
hatékonyabb esetmenedzseri munkára van szükség, amihez fhntos a családdal, valamint a
jelz.t5rendszerrcl és a családsegítővel való együttmöködés. A szülők következetlen nevelési
módszerei. megengedő szülői hozzáállás generálta gyermeki tünetek kezelése, a
kortárscsoportok hatásai, a média és az internet által kinyitott világ komoly szakmai kihívás elé
állítja a kollégákat. Fentiek alapján szükségszerüvé válik a hatósági eljárás során előírt
magatartás szabályokkal fékezni a deviáns viselkedések elterjedését.

ideiglenes hatályú elhelyezésre 3 gyermek esetében került sor, járási szinten, míg 2.0l$
ban $ gyermek ideiglenes hatályá elhelyezése vált szükségessé. Sajnos nem sikerült a
szülőknek olyan mértékben rendezniük helyzetüket, hogy a gyermekek hazagondozhatővá
váljanak, ezért később mind a 3 gyermek esetében nevelésbe vételre került sor. A tavalyi évben
történö családból való kiemelés okai között a szülők életvitele, elhanyagolása, életvezetési
problémák, szociális és családi krízis szerepelt

A nevelésbe vett gyennekek szánta a járásban I 19 (20i 8: I I O gyennek). Nevelésbe
vételre akkor kerül sor, ha a gyermek fejlődését családi kömyezete veszélyezteti és a
veszélyeztetettség az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokkal, valamint védelemhe
vétellel nem sikerült megoldani. Napjainkban nincs meg az a támogató temiészetes bázis a
családok mögött, mely a preveneiós szakemberek által hiztositott szolgáltatások mellett képessé
teszi őket a gyermekeik gondozására. Békésen jelenleg 68 gyermek (201 $: 54,) van nevelésbe
véve, A 201 $as évhez képest jelentős változás történt, ami több dologból adódik össze. A
szülők a védelembe vétel során sem tudtak megfelelő életkörülményeket teremteni
gyermekeiknek, nem működtek együtt a szociális szakemberekkel, illetve olyan családok
költöztek a járás településeire, akiknek gyermekei már korábban kiemelésre kerültek. Az
iduglene batal) U elhtl ezesbol sikertelen hazagondozas miatt tobb g ennek eetehen is



nevelésbe vételre került sor. A nevelésbe vett gyerekek esaládjait a lakás és éietkörüIméiyeik
megváitoztatásában segitjük..‚ hogy gyermekeiket önállóan tudják nevelni, gondozni. Fontosnak
tartjuk, hogy a személyes segítő kapcsolat során a családok maguk érezzék a változás
szükségességét, az együttműködés az ö érdekeit szolgálja. Bizalmon alapuló segítő kapcsolatot
igyekszLink kialakítani és remélhetőleg a gondozási folyamat során problérnamegoldó
képességük erósödik, alkalmassá válnak problémáik kezelésében. 201 9hen..tó gyermeket
tudtunk a saját családjába visszahelyezni. ami nagyon kivételes esetben fordul elé. Az
esetmenedzserek és esaládsegitők feladata a gyermek - szülő kapcsolattartásának fenntanására
motiválás, megakadályozva ezzel az érzelmi elszakadást. A legtöbb szülő életkörülinényeiken
változtatni nem tud, nehezen motiválhatóak. A gyermekek családba történő visszagondozása
elenyésző. Legtöbb esetben ugyanis nem tudják megteremteni azokat a feltételeket, még
segítséggel sem, amelyek eredményeként a gyermekeket családjába visszahelyezhetik. Még a
gyermek látogatása is olyan nehézséget jelent sokuk számára, amelyet anyagi lebetőségeik,
illetve hozzáállásuk nem tesz lehetővé. Azok a szülók, akik megfelelően motiválhatók,
folyamatosan kapcsolatot tartanak az esetmcnedzserekkel és családsegítőkkel, és a gondozási.
nevelési terv szerint folyamatosan egyeztetik a visszakerülés feltételeit. segítséget nyújtanak a
feltételek teljesítésében a hazagondozás eredm.. ényesen lefolytatható. Kül6nösen ott
eredménytelen a visszagondozás és ez többségében a súlyos elhanyagolásban érintett
gyermekek esetében igaz-, ahol a szülói ház körülményeihez képest lényegesen jobb
körülmények közé kerül a gyermek, és hekerülést követöen jól érzi magát. Több esetben
rendkívül nehéz tartani a kapcsolatot a szülőkkcl, mivel változtatják lakhelyüket, és ezt nem
jelzik az csetmenedzsemek, családsegítőnek.
A családból való kiemelés okai között az életvezetési, gyenneknevelési problémák vagy más
szociális és családi krízis szerepel. A családban a vesz.éiyeztetö okok megszüntetése érdekében
tehát a végzett gondozási tevékenység elengedhetetlen.
Utógondozásra, a nevelésbe vétel megszüntetése után, I 7 gyermek esetében került sor, míg
20l 8-han egy gyermek estében sem történt utógondozás.
20 I 6. évtől kezdve fokozottabb tigyeleni jut a hatósági intézkedéssel érintett gyermekekre. Ez
1eheto e tesz hog tobb szakeinbei (esetmenedz.ei caladsegito eg szerre ‘egitse a
családokat problémáik megoldásában. Az esetmenedzserek meghatározott napokon és időben
vannak jelen a járás településein. Természetesen azonnali intézkedés vagy krízishelyzet esetén
kapcsolatba lépnek a családdal, gyermekkel.
A készenléti szolgálat müködtetésével napi 24 órában telefonon elérhető a segítő szakember a
krízisben lévők számára. 201 9hen nem érkezett azonnali intézkedést igénylő hívás.

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenysétek száma:

_____

Tevékenységek száma
SzOelflbs septo te%eken\ seg 1680
Esetkonferencián részvétel 45
Fl%o X edelemhe x etek tar\ alason alo iesz ctel 25
Felub izsgalati taig alaon valo rez etel ne elesbe ‘ etel 41
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel védelembe vétel 52
Elhelyezési értekezleten, illetve tárevaláson való részvétel 38
Családlátojzatás i i 16
Kömyezettanulmány készítésében való közrernöködés 40
Kömyezettanulmány készítése önállóan 64
Egyéb 15
Osszesen 3376

201 8. január I 4ői kötelező a járási Központoknak szociális diagnózist készíteni, melynek
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megvalósításában az EFOP-L94VEKOPi62O16OOO1 kieni..elt projekt keretében egy fő
szociális diagnózis felvételi szakértő alkalmazására nyílt lehetőség, maj d a normatív
6nanszírozás 201 9 január I 4ő1 ezen szolgáitatásra is kiterjed.
A diagnózis elkégzitégére való feikérégt minden járási szolgálatnak továbbitania kellett azon
kiiengek esetén. akik

I a egaládég gyermekjőléti szolgálatnál megkötött megállapodás alapjak nyújtott
egetkezelég során a szolgálat szolgáltatásain kívül egyéb gzoeiális szolgáltatás vagy
gyemekjőléti alapellátás ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását —

igénybevétele látszik szükségesnek az egyén és családja támogatására.
2. az egyén közvetlenül a esaládés gyermekjóléti központnál kér segitséget problémái

megoldásában ide nem értve a központ speciális szolgáltatását igénylőket,
3 a család- és gyermekjóléti szolgá[at vagy központ munkatársa egy igénylője

vonatkozásában annak elkészítését kéri.
4 a Szt64 (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagja kezdeményezi a diagnózis

elkészítését.
2Ol9ben 44 (2Ot8ban 54) diagnózis felvételére került sor, mely 4$ főt érintett.

Speciális szolgáltatások
Pszichológiai tanácsadásra összesen 60 I alkalommal (20 I 8 : 6 I 7 alkalom) került sor.
Békésen 536 alkalommal 79 fő (201 $ : $6 lZi), míg Mezőberényhen 65 alkalommal I 7 fő
(20 I S; 27 fő) vette igénybe.
A szolgáltatást igénybe vevők köre: a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ kliensei,
Család és Gyermekjóléti Szolgálatok kliensei, az Atnieneti Szállók lakói, általános és
középiskolás tanulók, a város lakói,
Problémák: viselkedési zavarok, tanulási problémák. krízishelyzet, kezdődő neurózisok
életvezetési problémák személyiségzavarok.
A segítés módjai: konzultáeió, pszichológiai tanácsadás krízis tanácsadás, szernélyiségteszt
kitöltése, igény szerint csoportos töglalkűzások
Jogi segitségnyújtást igényeit 36 fő Békésről és 8 fő a járás településciről, Összesen 51
alkalommaL
Kapesolattartási ügyelet: Központunk 2016. január I . Óta rendelkezik form.. álisan
kapcsolattartási ügyelettel, ezért a jelentkező igényekre azonnal és rugalmasan reagál.
Azon szülők, akik Bíróság általi. illetve Gyámhatóság által kiállított gyermek elhelyezési
dokumentummal rendelkeznek, a kapcsolattartás rendezetlensége esetén kérhetik a
kapcsolattartás leszabályozását [ntézményünkbe, mint helyhez kötött felügvelt
kapcsolattartás. A kapcsolattartás leginkább szervezetünk nyitvatartási idejében, vagy azon
túl esedékes. (hétköznap esténként, péntek délután). A gvermekvédelmi szakemberek
rugalmasan lehetőséget adnak a szülő-gyermek biztonságos, nyugodt körülmények közötti
találkozásra. 2O19ben is főként szakellátáshan elhelyezett gyermek és szülei közötti
kapcsolattartásra került sor. Egyre inkább jellemző, hogy a nevelőszülők nem szÍvesen
adnak teret saját ingatlanukban a náluk elhelyezett gyermek és szülei kapesolattartásának.
Ilyenkor a Gyámhivatai Központunkat jelöli ki a találkozás helyszínéül és szakembereink
segítségét is igénybe veszik. 20 I 9-ben 83 alkalommal 34 gyermek és szüleik vették
igénybe a kapesolattartási ügyeletet (Békés városban 201 8: 126 alkalom 3 I fő).
201 $. szeptember 1 -töl a Család- és Gyermekjóléti Központoknak kötelező feladatként kell
ellátniuk az óvodai, iskolai szociális segitő tevékenységet ( I 000 gyerniekenként I lő
segítő alkalmazásával) a járás mind a hét településén, az összes köznevelési intézményben
(állami és egyházi fenntartásá óvodáknál. általános iskoláknál, középiskoláknál,
koliégiumoknái egyaránt). A Békési járás I 6 köznevelési intézményében 42 telephelyen
látta cl feladatait S fö segítő, 496$ gyermek tekintetében.



Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyi’ijt a lcöznevelési
intézményhe járó gyerrnelrnek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak:
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez.
valamint gyermek és iúságvéde1mi feladatokat lát cl. Ennek keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásha való heilleszkedéséhez,
valamint tanulmányt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompeteneiái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előrneneteléhez, későbbi munkaváilalásához kapcsolódó
lehetőségei kihontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában,
e) prcvcnciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszürését és
1) ajelzőrendszer működését.
Fia a köznevelési intézmény foglalkoztat gyemiek és iúságvédclmi felelőst, sz
intézményt érintő gycrmckvédclnii feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a
gyermck és ifiúságvédelmi felelóssei együttműködésben látja cl.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család és gyermekjóléti
központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az
együttműködési megállapodás tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint
a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai
szociális segítő mely időpontban látja cl tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ha) sz óvodai és iskolai szociális segítő bejutását sz intézményhc és
bh) a szolgáltatás nyűjtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való
hozzáférést.

A Járási szolgálatok családsegítőivcl havonta megbeszélést Lutunk az aktuális tccndőkrői,
változásokról, esetekról, ezzel is erósitjük sz együttes munka hatékonyságát.

Személyi feltételek:
1 5 fö családsegítő

2 fö részmunkaidős családsegítő
A személyes gondoskodást végzö személyek, a működési feltételekhez előírt képcsítési

előírással rendelkeznek.

lntczmen’, unk a telepules kozpontlahan 101 megkoiehtheto helx e’t talalbato cg epuletben a
Család és Gyermekjóléti Központtal.

Tárgyi feltételek:

A tárgyi feltételek megfelelőek.
{inden családgondozó külön száznitógéppel rendelkezik, valamint biztosított a telefbn, fax,
fénymásoló, seannelés használat, internethozzáférés, mobilteiefon. Az irodai helyiségek jól
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kihasználtak, minden családsegítőnek van íróasztala, szárnítógépe, pendriveja, zátható
iratszekrénye. Bizalmas beszélgetésre kialakított helyiség biztosított az intézményben.
A családl4togatásokhoz kerékpárral rendelkeznek a családsegítők. A város távoli pontjaira
és a külterületre a Központ szernélygépkocsijának igénybe vételére van lehetőség.

S Rendelkezünk a szabadidős tevékenységek, szakmai programok lebonyolításához szükséges
eszközökkel (laptop. videokamera, dvd lejátszó, projektor).

A szolgálat ellátja a Gyvt. 39. és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a esaládsegítés Szt. 64. (4) bekezdése szerinti feladatait.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elösegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjáből kiemelt gyermek visszahelyezését.

A esaládsegítés a szociális vagy mentáLbigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez Vezető? okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet’vezetési képesség megőrzése céljáhől nyújtott
szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélycztetettséget és k..rízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. O jeleznek, ha segítségre szorulő családről, személyről szereznek tudomást,
A jelzés alapján a esaládsegítést nyújtő szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen
élő szociális és mentálh..igiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen
felkeresve tájékoztatja őket a családsegíté.s céljáről, tartalmáről.
A család- és gyerrnekjőléti szolgálat az ellátási területén felkérésre közreműködik a
kormányrendeletben meghatározott eurőpai uniős forráshől megvalősulő program keretében
természetben biztosíthatő eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

Családsegítés keretében, térítésmentesen szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát
cl a működési területén élők számára. A családban megjelenő problémákat egységben
szemlélve nyújt segítséget. A szolgáltatás igénybevételének hemeneti korlátja nincs,
életkorhoz, jövedelemhez, szakértői véleményhez nem kötött az igénybevétel. Önkéntesen
igénybe vehető szolgáltatás.

A szolgálat szahadidói’ és prei’enciós tevékenysége:
A prevcnciős tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartiuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a..különféle problémával küzdő gyermekeknek,
gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevon..ni a
gyermekeket, családokat. Emellett pedig igyekszünk elő segíteni a szocializáciőjukat,
konfliktusmcgoldő képességük fejlődését, társadalmi heilleszkcdésüket és nem utolső sorban a
családgondozői munka sikerességéhez is hozzájárul a család müködésének jobb
rnegismerésévei.

g’pjgjnkgljg
.. a gyermekek szabadidojének értelmes, élctkornak megfelelő kitöltése,

„csellengés” megszüntetése,
az elsődleges emberi kapcsolatok hiányának pőtlása,

„ az értékválság kialakulásának megelőzése.

A 20i 9. évben is folytatődtak a már évek őta hagyományosnak mondhatő prevenciős
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programjaink:
‚ 2019. ihájus 264n csatlakoztunk a Rendezvénytéren megrendezésre kerülő Városi

gyermeknaphoz. 30 gyermek számára hajtogattunk lufikat, színezőket lehetett dísziteni, a
nagyobbak totót tölthettek ki, illetve csillámtetoválást kérhettek a résztvevő gyermekek.
Az intézményünkhen ismét megrendezésre került a „Fuss u nyárha» szünidőköszöntő
futóverseny 2019. június 22én, inrnniron XV alkalommal. A program célja elsősorban,
hogy felhivjuk a gyermekek és a felnőttek ijgjelmt a rendszeres sportolásra, az egészséges
életmőd fontosságára. Másodsorban az intézmény, illetve szolgáltatásai közelebb
kerülhessenek az ellátási terület lakosaihoz. a potenciális igénybevevőkhöz, a közösségi
szociális munka révén. 79 regisztrált futó vett részt a nap folyamán különbözö
kategőriákban. Programunkat támogatták a jelzőrendszer tawai, a díjakat a városi
vállalkozók, egyesületek és a polgármesteri hivatal ajánlották feL

S 20 19-ben ötödik alkalommal került megrendezésre a Kortárssegítő tábor 20 I 9. június i 7-
június 2 I . között a Durkó u. 6. sz. alatt a Nefelejes Székházban, 13 fiatal részére. A tábor
célja olyan közösség- és egészségfejlesztési módszer kialakítása a fiatalok körében. akik a
helyi értékrenddel, szokásokkal ‚ kultúrával adaptiv identitástudatot legyenek képesek
kialakítani. További célja volt, hogy a képzést követően a Kortárssegítő a fiatal
közösségben árnyalja a világról kialakuló képet, eligazítsanak és közberijárjanak a
problémák megoldásában, elősegítsék a pihenést és az alternatív regenerálódási
lehetőségeket, biztosítsák az informáeióihoz való hozzájutást (Új infon..riációs csatornákat
nyissanak meg), ret..érencia és kontroliesoporíként funkeionáljanak, f..ökozzák az érzelmi
teherbirást és erősitsék az identitástudatot. A hét folyamán mentálhigiénés szakemberek1
gyerrnekjogi képviselő készitette fel a fiatalokat az adott témákban, illetve
m.egisrnerkedhettek a Szoeiopoiy’ nevű j átékkal.

‚ Intézményünk 2O19 június 244ó7 2019. Július 19ig nyári napközis tábort szervezett 4
héten keresztül, a városban élő kisiskolások számára. A. Durkó u. 6. sz. alatt a efelejes
Székházhan került megrendezésre, ahová elsősorban 7-12 év közötti gyermekek
jelentkezését vártuk. Ezen időszak alatt (4 hét) átlag napi 30 Jó’ gyermek fclügyeletét
biztositottuk. Osszesen 67 gyermek vett részt a táborban. A város minden iskolájából
jelentkeztek gyermekek, és a klűenskörhe tartozó gyermekeinket is bevontuk. A gyennekek
napi hárem. szori étkezéshen részesültek. A táboroztatáshan részt vevő dolgozók
intézményünk dolgozói közül kerültek kL A tábor megvalósítása minden héten 4 fö
intézményi munkatárs és 2 fö nyári diáktnunkás feladata volt, de munkájukat heti szinten 1-
2 Rh önkéntes, valanint technikai személyzet is segítette. A heti prograrntervezetet úgy
állitottuk össze, hogy abban az irányított esapatmunkára, az egyéni és a közösségi
élményszerzésre, az egyéni erösségek kidoinborítására és a pihenésre, a kötetlen
barátkozásra. j átékra egyaránt legyen lehetőség.

S Meghivás alapján részt vettünk a KE.F munkájában, ahol ösztönözzük a drogfogyasztást
megelőző rendezvények megszervezését, lehonyolítását. A KEF szervezésében tartott
jelzörendszeri. — multidiszeiplináris team munkában rendszeresen i kollégánk vesz részt.
Szolgálatunknál továbbra is működik a gyerekek részére segítségként ntüködö
korrepetálás. A hátrányos helyzetű, tanulási zavarokkal, erre épült magatartászavarokkal
küszködö gyermek leszakadását csak fokozza, ha az iskolában sorozatos kudarcok érik.
ezek leküzdéséhez, feldolgozásához nem, vagy csak igen csekély mértékben kap segítséget.
A klienskörünkbe tartozó sikertelen teljesítményt nyújtó tanulókkal felvéve a kapcsolatot,
napi rendszerességgel, a kászségtárgyakon kívül minden tárgyból vállaltuk a tanulók
felkészítését. A nyári időszakban önkéntesek segítették a gyem.. ekek felkészülését. 2O19
ben összesen 13 gyermek 83 alkalommal vett részt folyamatosan a foglalkozásokon, és
többségük eredményesen teljesített a pótvizsgákon. Fontosnak tartjuk, hogy a
klienskörünkbe tartozó gyerekek eredményeket, sikereket tudjanak elérni.
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. 2019-ben is minden szünidőben lehetőség nyílt a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére napi egyszeri meleg étel biztosításáa
Lebonyolításában a Békés Vámsi Szociális Szolgáltató Központ az önkormányzattal
együttműködve közreműködött A progyam célja, hogy az iskolai szünidökben is megfelelő
minőségű éteHiez jussanak a rászoruló gyermekek, ezáltal a gyermekéhezés felszáinolbató
legyen. Az étkeztetés koordinálását 2 fő családsegítő látta cl. A tanai szünetben 93
gyermek (2018: 1 1 7 gyermek), a nyári rJnetben 2019. Június 17-tő! augasztus 14-
igterjedő időázakban 43 munkanapon keresztül, Összesen 242 gyermek (2018: 324
gyermek), az őni szünetben 116 nermek (201 8: 1 52 gyermek), míg a téP szünetben 101
(2018: 146 gyermek) rászoruló gyermek számára vált biztosítottá a meleg étkezés A
bőlcsődés és óvodás korú gyermek esetében felhívtuk a szülő űgyelmét, hogy a nyári
gyerinekétkeztetésben és a bőlcsődei/óvodai nevelésben egyszerre a gyermek nem vehet
részt. Az étkeztetés igénybevételének lehetőségét a helyi médiában tettük közzé, valamint
klienskörtlnkből kerültek be a programba azok a gyermeket akik bátráziyos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű határozattal rendelkeztek. Az étkeztetésben résztvevők
névsorának ősszeáflftása a szülőktől az intézményünkhőz beérkező nyilatkozatok
(dokumentumok) alapján történt Ebben a szülők azt is jelezhették, ha gyermekük
valamilyen speciális diétát igényel (cukor, laktóz, giuténérzékeny, sertéshúsinentes). Az
étkeztetésben résztvevők névsorának összeállítása a dokumentumok alapján történt. Az
ebédek elkészftésébeii a Junior Vendéglátó Zrt. vett részt és a Reinénybír Intézmény Eötvös
József Általános Iskola konyháján került kiosztásra. Az ételek kiosztása minden esetben
elvitellel történt

. A karácsony közeledtével adventi kézművesfoglalkozást szerveztünk a városban mílködő
köznevelési intézmények néhány óvodai és iskolai csoportjában l-l alkalommal. Az óvodai
és iskolai szociális segítők koordinálásával különböző karácsonyi díszeket készítenek,
valamint hagyományokat elevenítettek fel a gyerekek. Az elkészített munkákat liazavihették
a résztvevőt

. Az Önkormányzat által szervezett Városi karácsonyi ünnepség előkészítésében és
lebonyolításában szolgálatunlc Is szerepet vállalt az elmúlt esztendőkhöz basonl6an. Ezrek
küzdenek a mindennapok nehézségeivel, akik számára sz Ünnep sem kivétel. Városunkban
már hagyomány jelleggel . minden év decemberében kerül megrendezésre a Városi
Karácsony, ahol a rászorulók számára tartós élelmiszer csomag kerül kiosztásra, hogy ezzel
egy kis meleget vigyünlc az otthonokba és élelmiszert juttassunk sz asztalokra. 2019-ben
150 ajándékcsomag került ldosztásra, melyet a város adományoz a leginkább szükséget
szenvedők részére.

. Intézményünk együttműködési megállapodások megkötése alapján jogosulttá vált Iskolai
Közösségi Szolgálat biztosítására Ennek keretében 2019-ben 9 fő (2018-ban 7 Jiatal)
jelentkezett önkéntes munkára szolgálatunknál, melynek során átlagosan, személyenként 5
napot töltöttek idős ellátásban vagy Gyemiekjóléti Szolgálatnál. A program keretében a
diákok megismerhetik készségeiket, kompetenciahatáraikat, a közösségben rejlő cröket. A
szolgálat teljesítése első lépcsőfok a munka világába.

2019-ben továbbra is azt tapasztaltuk, hogy jellemzően ‚sokproblémás” családok
kerülnek a látókörünkbe, egyre komplexebb és mélységében nehezebben felszínre hozható
nehézséggel küzdenek a családok. Nagyon sokan élnek nehéz anyagi körülmények között,
nélkülözésekkel küszködve, mely nehezíti a gyermekek ellátását. Egyre gyakoribbak a
gyermekek erőszakos magatartása, és egyre alacsonyabb életkorban jelentkezik. Az igazolatlan
iskolai hiányzások száma továbbra is igen magas, valamint a fiatalkori bűnözés is egyre inkább
gyakori a klienskörünkben. A konfliktusba került emberek közti kommunikáció általában
eredménytelen, az előítélet, a gyanakvás, a harag irányítja őket ami megúadályozza, hogy
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tisztán lássák a helyzetet. illetve felismerjék saját érdeküket. Ebben a felek közötti
kommunikáció javításában, konfliktusfeloldáshan, kompromisszumra jutásban nyújtanak
segítséget a speciális végzettséggel is rendelkezö családsegitök, esetrnenedzserek.

A veszélyeztetettség megelözésének szerves része a Szolgálat által működtetett észleiŐ
ás jelzőrendszer, valamint segítségül szolgál még, a nem állami szervek bevonása is. Á
gyermekjóléti szolgálatnak sikerült megfelelő kapcsolatokat kialakítani a jelzőrendszer
tagjaival, azaz az önkormányzattal, nevelési és oktatási intézményeivel, egészségügyi és
szociális ellátőrendszerekkel, pártfogó felügyelői szolgálattal, helyi rendőrséggel,
gyáinlüvatallal. Á tőlük kapott információk alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt
gyermekek feltérképezésére. M együttműködés keretében a nevclésioktatási intézmények
feikeresése, személyes találkozás sz óvodapedagógusokkal, pcdagógusokkal, gyerinekvédelmi
felelőssel, esetmegbeszélések. esetkonferenciák történnek. Á Békés Niegyei Korniányhivatal
Békési Járás Járási Gyárnhivatala dolgozőival szinte napi kapcsolatban vagyunk, hogy közös
esctcinket a lehetőségeinkbez képest a megfelelő módon tudjuk kezelni. Dilemmáink esetén a
dolgozók véleményét és tanácsait kikénTe a legtöbb esetben segitséget és támogatást kapunk a
munkánkhoz. Á jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyennekvédelnri munkájukkal
teszik hatékonyabbá a gyem. ickjóléti szolgálat munkáját. hisz az időben jelzett problémákat
eredménycscbbcn lehet kezelni.

201 9hcn az írásbeli jelzőrendszeri jelzések száma összesen 315 db (201 8ban 320 dh).
A problémák továbbra is egyre összctcttchbck és a jeizőrendszeri tagok összefogására van
szükség, hogy a családoknak segítséget nyújthassanak a problémáik megoldásában. Á
jclzőrendszerrel való kapcsolattartás formái: írásos bejelentések, telefonos kapcsolattartás,
személyes megkeresés, közös családlátogatás.
A jeizörendszerrel való kapcsolataink kölcsönösek ás eredményesnek rnondhatóalc. Vannak
intézmények, akikkel napi kapcsolatban vagyunk és azonnali intézkedést igénylő esetekben,
telefonon tájékoztatiuk egymást. 2Oi9bcn 6 alkalommal keriilt sor a „ Találkozások” című
jelzőrendszcri találkozóra, amelyen egyegy alkalom..maI az azonos területen dolgozó
szakemberek vettek részt. Sor került az aktualitások megbeszélésére és az egyéni problémákkal
kapcsolatos konzultációra is a szakemberek és a családscgítők között.

Á klasszikusnak mondott családsegítő szolgálat és a gycmwkjóléti szolgálat
összeolvadásával a jelcntkczö problémák.. is átalakulóban vannak. kiég inkább előtérbe
kerülnek az életvczetési, gyermeknevelési, családi, kapcsolati problémák, illetve hangsúlyos
maradt az anyagi probléma. Az eliátottak száma éves szinten 1004 fő. Ebből 483 fő estében
egyszeri alkalommal történt segítségnyújtás, amely főként anyagi problémák m..cg:oldását
segítette elő.
A Szolgálatnál megfordult ügyfelek között magas a munkanélküliek és inaktivak száma, bár a
városban működő Köznrnnka program és a pályázatok keretében működő löglalkoztatás/képzés
nagy arányban biztosít elhelyezkedési lehetőséget.

A támogatások igényléséhcz rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok
kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kíséijük az
ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a
hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermek..védelmi, szociális,
családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások fonnáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás
móclj áról.
Á nyilvántartásunk alapján kimutatható, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek
gazdasági aktivitását tekintve leggyakrabban álláskereső és inaktív személyekkel kerültünk
kapcsolatba. A második nagy csoportot képviselik a munkanélküliek. Á hozzánk forduló
klicnsekből eltartott gyermek és fiatalkorúak aránya magas, akikkel nagyrészt a
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növekszik azon háztartások száma, ahová feiszerelésre került az előrefizetős méTőóra akár
viI1any, akár gázszolgáltatás esetén. Növekszik a védendő fogyasztók száma is, rn e]y státusz
egyik előnye, hogy könnyebben kap az ügyfél egy évben egyszer részletlizeté st és több
hónapra, mely nagy segítség a hátralékos háztartásoknak.
20 I 9hen 21 fő (20 I 8 : I 3 fő) tudta igénybe vonni a szolgáltatást. Tavalyi évben jelentös
mértékben nőtt az igénybevevök száma. A legnépszerűbb továbbra is a víz és a
gázszolgáhatáshoz történö igénybevétel. A 201 9es évben megszüntetésre nem került sor.

Onkormányzati segély: ütézményünk továbbra is végzi az önkormányzati segély
előkészítési munkáit, mely formái vissza nem térítendő támogatás. illetve kai-natmentes
kölcsön. A kéreirnek száma az előző évekhez képest továbbra is növekedést m.. utatott.
Önkormányzat segélyt eseti jelleggel, az alábbi formákban nyújt a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívWi élethelyzethe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő családok, illetve személyek részére:
a) készpénzben,
b) természetben (közműtartozás esetén a közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással, tartós
élelmiszer ‘formájában, tüzelöanvag formájában, győgyszertámogatásként, az
egesLseghlztosltas altal nem, ‘- ag csak rc’ihen tarnog itott egeisegugw szolgaItata’ diiakent)
c) kamatmentes kölcsön formájában.
A kéreimek esetében megállapított jövedelem határ egyedülállónál 57000 Ft, esaládosóknál
37.050 Ft/fő. A segély és kölcsön kéreimeket leginkább a megélbetéshez való hozzájárulásra.
illetve közüzenii számla elmaradások rendezásére, tűzifára, élelmiszerre nyújtják be.
2Oi9ben tntézményünkhöz előkészítésre benyájtott önkormányzati segély összesen: 1356 dh
(201 8 : I 290 db). Ez a tavalyi évhez képest S %-os növekedést mutat. Evekre visszavezethetöen
folyamatosan nő a pénzbeni segítséget kérő lakosok száma.

Á Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ további szolgáltatásai közül jellernzöen a
Támogató Szolgálat tevékenysége teijed ki a gyermekekre. A tavalyi évben 4 fogyatékos
gyermeket juttatuzik cl fejlesztésre a Napraforgó Gyógypedagógiai Központba, ‘7 gyenneket a
békésesabai Esély Pedagógiai Központba, valamint 4 gyermeket a helybeli Dr. Ilvés Sándor
Ovoda, Altalános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszzö iskola és K..ollégiumba szállítottak. Ezen
kElii a hozzánk forduló fogyatékos gyermeket nevelő szülőket segítjük orvosi vizsgálatokra
eljuttatni !B udapest!.

A Család és gyermekjóléti Szolgálat legnagyobb kihívásai a mélyülő szegénység
okozta hátrányok, a gyermekek iskolai tankötelezettség teljesítésének hiánya, a inotiválás ami
sokszor egyoldalú a szülői együttműködés híjáw, valamint a I 6. életévet betöltött fiatalokkal
való szociális munka, akik már nem tankötelezettek, és valamilyen oknál fogva az iskolai
kudarcok által negatívan hefolyásoltak az iskolával, a tudással, a teljesítménnyel kapcsolatos
attitűdjükben. Az alacsony iskolai végzettségű szülők Úgy vélekednek, hogy a jó tanulmányi
eredmény nem záloga a későbbi holdogulásnak. Ok azok, akik számára a tanulás nem képvisel
fontos értéket, igyekeznek az alacsonyabb iskolai fokozatokkal megszerezhető tudást azomiali
jutalomra (gyermekük korai anyagi «hggetlenségére) váltani, Az egylépcsös társadalmi
mobilitást feltételező, a sajátjuknál eggyel magasabb iskolafokozat megszerzését szeretnék
gyermekeiknek. Az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek esetében ezen
problémák gyakran tapasztalhatóak. A 16, életévet betöltött és már az oktatási rendszerben
jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek a Foglalkoztatási Osztályon munkanélküliként
regisztrálhatnak, tanfolyamot elkezdhetnek, illetve dolgozhatnak is. amennyiben
szakképzettség nélkül foglalkoztatják őket, Közmunkaprogramban nem vehetnek részt, Jelen
vannak a településen a hatalkorú várandósok is, közülük a I 8 éves kor alattiak száma 201 9ben
3 fő volt,

Szociális étkeztetés:
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Személyi feltételek:
- I fő konyhai kisegítő
S fő adminisztrátor

I fő gépkocsivezető

A szociális étkeztetést szolgáltatásra, azon lakosok számára biztositjuk, akik életkoruk,
szociális helyzetük, egészségi állapotok miatt rászorulmak minősülnek. A szociális étkeztetés
keretében napi egyszeri meleg étel biztositásáről gondosk..odik intézményünk.
Az étkeztetés igénybevétele történhet elvitellel, helyben fogyasztva. valamint kiszállítással is.

Szociális étkeztetést a központi épületben, illetve a négy Idősek Klubjában biztosítja a
Szolgálat. Az ételt Békésen a Békés Város Polgármesteri Hivatalának Konyhája készíti az
intézmény számára. Az étel mennyiségét és minőségét folyamatosan figyelemmel kiséijük, az
időnként felmerülő problémákat, észrevételeket, továbbitjuk a főzőhely felé. Tarbos településen
az ételkészítést a Bélmegyeri Óvoda és Konyha készíti.

A klubokban a klubgondozőnők, a központban a konyhaj kisegítő, valamint egy
fejlesztő felkészítés keretein belül tevékenykedő dolgozó látja cl az ételadagolás feladatát
részmunkaidőben.
Az ételszállítással kapcsolatos adminisztrációt a gépkocsivezető készíti cl.

Eflátottak számának alakulása:

Békés
A tárgyév végén étkezést igényló7c száma (Élvitellel, heb’ben, kLzáUitással): 211fő
Évközhen eliátásha vettek szánia:77 fő
Évközhcn eliátáshől kikerükck: 94fő

Tarhos
A tárgyév végén étkezést igénykYk száma 48f6 ebből
Évközben ellátásba vettek száma: I I fö
Évközhen ellátá.sből kikerültek: 9 fő

Éves adagszám:
Békés: 62.306 adag
Tarhos: 8449 adag

Ai ellátotti létszámban és a napi adagszámhan is csökkenés volt megfigyelhető. Az
ellátotti létszám csökkenésének vélelmczctt okai között említeném a különböző szolgákatóktól
házkoz szállított ételek széles palettáját, illetve az ehhez viszonyított szűkebb intézményi diétás
lehetőségeket. Az. általunk biztosított diéták nem speciálisak, és komolyabb betegségek esetén
nem tudják az érdeklődők az étkeztetést tőlünk igényelni.

A rászorulók igényeit a szolgáltatás által ki tudjuk elégítcni, az egyéni kérésekrc is
próbálunk megoldást talá]ni. Fontos szerepet tölt bc a kiszállítás, kiszen az idős, beteg ügyfelek
kényelmét és biztonságát szolgálja. Az ételek változatosságát, a célesoport igényeit támogatja,
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hogy az igénybevevők ‚kívánságait” összegyűjtjük és eljuttatjuk a fözőhelynek, így a kérések

lehetőség szerint beépítésre kerQlnek az étlapba.

iIáz[egítségnyújtás:
Személyi feltételek:

9 fő hivatásos házi gondozónő (Békésen 8 fő. Tarhoson I fZS)
7 fö tiszteletdíjas gondozónő (Békésen 6 fő, Tarhoson I fő)
I fő közfoglalkoztatott (Békésen)

A kan segitsegnvujtast azon ido beteg Iog\ateko’ .ierneIx ek x ehetik igeity be, akik
önmagukat nem, vagy csak részben képesek ellátni, a mindennapi élet feladataiban és másök
segítségére szorulnak. A bemeneti kritériumot a• értékelő adatlaphan rögzített pontszámok
rögzítik. amjt a háziorvos. valamint sz intézrnényvezető által meghízott szakember tölt ki. A
pontrendszer alapján állapítjuk meg az ellátott részére a gondozási szükségletet, illetve a
szolgáltató által nyűjtható óraszámot. A hatályos jogszabályok a házi segítségnyújtást, két
te\ ekenysegi korre hontiak szemelu gondozasia e %zoualls segite..re alamint a j ogszabahi
kötelern mutatia be a végezhető tevékenységi köröket is.

A települések elöregedő tendenciát mutatnak mind Békés, mind iarhos tekintetében.

Egyre több a 65 év felettiek száma, illetve egyre magasabb életkorban mennek nyugdíjba az
emberek. A családok gyakran a jobb megélhetés érdekében az ország nyugati részére vagy
külföldre mennek dolgozni, így az idős ember egyedül marad sz otthonában. Emiatt egyre

nagyobb szerep jut a szociális ellátásoknak. A jelenlegi ellátottaink előrehaladott életkora miatt,

az egészségi állapotuk is lblyaniatosan ron ló tendenciát ntutat. Az ellátásban részesülő
személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan Egyelemrnel kíséri az eliátottja
egészségi állapotát és annak rosszabbodása esetén, új gondozási szükséglet vizsgálatát kéri. A
törvényi változások miatt a gondozónők gondozásra fordítható ideje havi 147 órában lett
meghatározva, így ha valakinél magasabb óraszámban kell elvégezni a gondozási feladatokat,

azt gyakran csak túlórában tudjuk megoldani. A gondozásba részesülők körében komplex
gondozási, ápolási feladatok is megjelennek. Az ellátottak gondozási szükséglete meghaladja a
házi segítségnyújtás szintjét, ám sz Otthon Ápolási Szolgálattal és a családokkal
együttműködve elkerülhető a fölösleges kórházba utalás, illetve a hentlakásos intézményi

elhelyezés dátumáig is biztonságos az ellátottak gondozása.
20i 9es tapasztalatok alapján egyre nagyobb igény merül fel a házi segítségnyújtás

iránt, A bentlakásos intézmények kapacitása egyre terbeltebb, így hosszú várólistára kerülnek a
magukat ellátni nem képes egyének. Sok esetben nagyobb óraszámban jelentkeznek a
várólistán szereplő egyének a házi. segítségnyújtáshan. Békésen a gondozotti létszám

folyamatosan csökken, viszont ez magyarázható az egészségi állapotok romlásával, ami miatt
több gondozási időt kíván az ellátott.

Törekvésünk továbbiakban is a minőségi nnmkavégzésre irányul, melyhez. folyamatos
rugalmasságra és időnkénti megÚj ulásra is szükség van, Az elmúlt időszak tapasztalata
megmutatja, hogy az ellátottainkat kezelő házi orvosok is szívesen ajánlják szolgáltatásainkat
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az arra rászoruló betegcik részére. A jelentkező igények kielégítésére gyakran a integrált
intézményrendszer adta lehetőségek kihasználására is szükség van.

A házi segítségnyújtás feladatának ellátására jellemző mutató alakulása a 2O19es évben.

2019. év
Megnevezés -

Békes Tarhos Osszes

Házi segitségnyújtásban
7 94

reszesülok szama (dec. 3 I en)
Házi segítségnyújtás
személyi gondozás létszáma 67 7 74
2019. dec31.
Házi segitségnyújtás szociális

‘.

segítés létszáma 20194ec31.
L

Házi segítségnyújtásban új
‚5 2

felvételesek 20 I 9ban

••F{ázi segitségnyújtásban 47 I 4$
megszűntek 201 9ban :

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segéIyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek részére az Önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás. lntézrnényünk gesztortelepülés müködtetésével
iátj a cl a feladatot. 201 9-ban 9 darab készülék volt az cilátottakhoz kihelyezve.

A Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 20 I $han új jelzős készülékek kihclyezését
kezdte meg, igy az Intézményünkberi megj elenő igénylóket feléjük irányítjuk. M intézmény
keretei között működő szolgáltatás, egy, már a kétoldalú kommunikációra alkalmas okosórán
keresztül valósul meg. Az eszköz nem csupán vészhelyzcti értesitésre alkalmas, hanem az
ellátottak életfunkcióit is rögzíti, és annak hirtelen változása esetén is riasztást küld. Az
ellátásban dolgozó kollégák a biztonságos ellátások összehangolása érdekében rendszerese
kooperálnak.

o atÓ Szoia Jat :
4 I fö szolgálatvezetó
S 2 fő személyi segítő
S I fő gépkocsivezető

A 2OI9es évben sem a tárgyi, sem a személyi feltételek tekintetében nem történt
változás. A személyi segítők számára továbbra is egy - egy kerékpár biztosított, szállító
szolgáltatásunkat pedig 3 szem... élygépjámiúvel látjuk cl. A munkaidő egészében egy Ford
Transit Custom áll a Szolgálat rendelkezésére, valamint egy Fiat Dohlo, és egy Mitsubishi ASX
is besegít a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ feladatainak teijesítésébe. Ez nagyban
segíti a Támogató Szolgálat szakemhereinek munkáját és biztosítja a kényelmes és biztonságos
utazást a szolgálatot igénybe vevők számára, Az ellátási területünk továbbra is Békés város
közigazgatási területe. A Támogató Szolgálat finanszírozása változatlanul nonnatíva rendszerű,
mely segíti a biztonságos, kiszámítható működést.
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A Szolgálat célja a fbgyatékos személyek lakókörnyezetben történő elIátása a lakáson
kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyszáliítás által. valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellen a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
Alapvető feladata:

az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való
hozzáj utás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),

az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egószségügyi
szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és
eszközfeitételeinek biztosítása,

információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilieszkedést
segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,

segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi
kapcsolatainak erősítéséhcz speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyaték..os személyek speciális
szükségleteihez igazodóan,

_

segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi intcgráciőjának megvalósulásához, valamint
a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez
szükséges feltételek biztosítása,

a ‘ibgyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetöségének.
igénybevételének elősegítése.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során megkülönböztetünk szociálisan rászoruló és nem
rászoruló ellátottakat. Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki
fogvatekossagi tamogatasban \ akok szelncl\ i jaradckaban illetx e magasabb osszegu csaladi
pőtlékban részesül.
A 20 I 9cs évben a Támogató Szolgálat térítési díja a következőképp alakult:
a Szociálisan rászorulók esetében:

aa) személyi segítés: 200 Ft/óra
ab) szállítószolgálat I 00 FlJkrn

k Szociálisan nem rászorulók esetében:
ba) személyi segítés 300 Ft/óra
bb) szállitószolgálat 200 Ft/km

Kötelezően eUátandófeiadataink:
. Személyi szállítás
. Személyi segítés
. lnforniációnyűjtás, tanácsadás

Szociálisan rászornit ellátonak száüításának ás személyi sgításáiiekfeIadatmutatÓi 2O19ben
(3 gepjaimu, 2 szernchi ccito munkaa
Hónap Szociálisan Szociálisan Halmozottan Halmozottan

rászorult rászorult fogyatékos/autist fogyatékos/autista
ellátottal eLlátottal a cllátottal ellátottal töltött
megtett km töltött töltött személyi száHításhoz

személyi segítés ideje kapcsolódó
segítés ideje (perc) személyi segítés

— ...—..
ir) ..... . (P!.....!. )

Január 2069 2770 4320 3240
Február i7ll 3170 2900 2220
Március 1775 3890 3520 2640

Apr t...5 ? . .......

I0 .99
Május . i871 3.-fk 4560 ‚ % 3tQ„
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Junius 1645 29’70 2560 1920
Július 1020 3690 2400 1800
Augusztus 950 3140 1280 960
e.tcmbcr 2122 2890 3640 2730
Október 1554 3530 2920 2190
November 1561 2660 3100 2330
Deeemb —___?!!LQ

____

Osszesen . 19285 37660 37360 28540
Fj$ategysé. 3857,0000 627,6667 934,0000 713,5000

Az MVVi 88 (Ford Transit Custom) forgalmi rendszámú gépjármű 2019. évben 3 301 8 krn4,
az RCL566 (Fiat Doblo) forgalmi rendszámú gépjámO 22372 kmt, az NSN014 (Mitsubishi
ASX) forgalmi rendszámú gépjármű 29685 kmt tett meg.
20i9ben összesen 85075 km-t tettek meg gépjámiúveink.

A 2O19es év végére a szociálisan rászorult cilátottaink száma 52 fő
Kor szerinti megoszlásuk a következő:

Férú N6 Összesen
05 éves 4 I 5
6i3 éves 3 3 6
1417éves 2 2 4
i$-39éves 3 6 • 9
40-S9éves 4 6 10

: 6064 éves 2 I 3
6569 éves I I 2
7074 éves O 4 4
75Ű9 éves O 4 4
8089 éves O 3 3

9Oév—xéves O 2 2
Osszesen: 19 33 52

Fogyatékossági űpus szerinti megoszlás:
Latasfog atekos 9

-—.‚;..‚ .. ._ ......... -————

.. ! ............................................... .. ..................................... ...

._._M!JJ! fogvatéko !L....... ....... ............ ................. ..

Halmozott fogvatékos 5
Autista 2
Egyéb (több fogyatékossággal rendelkező, de NEM II

halmozott, magas os%,erutsalad1 potlekra jqgosult)
Összesen 52

Az igényhevevők körében

Közösségi Ellátás:

Személyi feltételek:
O I fő terápiás munkatárs
O 2 f3 gondozó
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Szakk:épzettségünk 1 OO%os. A m.. unkatársak létszáma és képzettsége megfelel a többször
módosított 1/200() SZCSM rendeletben foglaltalmak.

A Térségi Közösségi Psziehiátriai Ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.
A gondozás igény és szükség szerint változóan, de elsősorban a kliens lakókörnyezetében,
illetve az ellátás irodájában történik. melyre sz adott települések idös Klubjában, Családsegítő
Szolgálatánál fenntartott he[ységekben nyílik lehetőség.
A gondozá.st a közösségi gondozónők az adott településen kerékpárral, illetve
személygépjárművel oldják meg.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 2005. óta foglalkozik pazichiátriai
betegek közösségi ellátásával Békés városban. .A Békési Kistérséghen 2007. február 1 . óta
további 6 településen (Mezőberény, Kamut, Klurony, Tarhos, Bélmegyer, Köröstarcsa), illetve
2012. január 14ő1 már Dobozon és Csárdaszálláson is ellátjuk a betegeket, ezáltal az egész
Békési Járást lefedve. azon is túl nyújtiuk a szolgáltatást.

A psziehiátriai betegek számának növekedése hazánkban egyre nagyobb társadalmi
gondot okoz, a társadalomnak biztosítania kell az intenzív. reintegráló közösségi ellátás
feltételeit.
A psziehiátriai betegek intézményi ellátása már nem elegendö, Ugyanis a szociális környezetből
kiemelt kliensek nem szemhesülnek a stressz keletkezésének helyszínén adódó
körülményekkel, a család. illetve hozzátartozók hozzááliásának módjával, így a
lakóköniyezethe visszakerülve folytatják a kezelést megelőző életmódjukat, ezáltal csökkentve
a hatékonyságot. Ezért érezzük fhntosnak egy olyan szociálisrehabilitációs háló kiépítését,
mely lehetővé teszi a psziehiátriai betegek lakókörnyezetéhen történó ellátását, csoportos
rehabilitációját, motiválását, teljesebb élethez való jutásának lehetőségét.

A szolgáltatások cé(ja, feladata
A szolgálatokon belül úgynevezett nagy kórképben szenvedö krónikus psziehiátriai

betegek, alkotják az ellátás gerincét.
A közösségi ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichés problémával küzdő ellátottak
integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükhöl adódóan
már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében az
igényhevevö otthonában, illetve lakókörnyezetében hiztosítjuk a gondozás és a pszicho
szociális rehabilitáció minden fonttáját (ha erre nincs lehetőség, az ellátott elöthrduiási helyén
történik az egytittntöködés).

A normatív rendszerbe történő befogadás alapján éves szinten 53 fó ellátása támogatott.
Várólistán lévő kérelmezönk nem volt.

Célcsoport: az ellátási területen életviteiszerűen tartózkodó (I 8. életévüket betöltött),
elsősorban a saját otthonukban élö, nem akut veszélyeztető állapotú psziehiátriai betegek,
akiknek a betegsége ambuláns sz.akeliátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükhen,
valamint szociális helyzetükjavításában igényelnek segítséget.

A szolgáltatásnyújtás rendszerességét a munkatársak az eliátottal közösen kialakított
gondozási tervben (mely személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozott) határozzák
meg.

A Térségi Közösségi Psziehiátria Ellátás egyíhtntűködik a helyi Psziehiátria
Szakrendelövel, a Gyulai Pándy Kálmán Kórház Psziehiátria osztályávai, a térségben működő
házi orvosokkal, védönökkel, oktatási és nevelési intézniényekkel, pártfogó szolgálattal, civil
szervezetekkel.
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A szolgáltatások nyújtása munkanapokon, nyitvatartási időn belül történik, a szakmai
indokoltság és a kliens igényeinek fegyelembe vételével. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét
az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megáflapodásban féglaltak határozzák meg.

Szolgáltatásaink ingyenesek és a folyamatos igénybevehetőséget biztositjuk.

Kapcsolattartás
A közösségi ellátás munkatársainak, egyik feladta a kliens hatékonyabb ellátásáiiak

érdekében együttműködni a törvény által meghatározott, szakmai és igazgatási területek
vezetőivel, munkatársaival. ezért tartjuk a kapcsolatot sz önkormányzatok szociális és
egészségügyi intézményeivel, illetve egyéb civil és egyházi szervezetekkel.
Ezen kívül részt vettünk/veszünk niuitidiszciplináris teameken. ahol a közös kliensek
problémáinak hatékony, optimális megoldási lehetőségeiről, vagy állapotáról folyik kölcsönös
tájékoztatás. Az ellátásban részesülök és családjuk segítése érdekében, kedvező szakmai
kapcsolatot alakítottunk ki a Csalách és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ családsegítöivel és
esetmenedzsereivel, az idősellátásban tevékenykedó szakdolgozókkal. köznevelési intézmény
szakembereivel, pártfogó felügyeló szolgálattal, civil szervezetekkel.

Statisztikai adatok
201 8. január i-én a korábbi szolgáltatási elemek iimovat.iv, korszerü megnevezés és besorolás
alá kerültek.

201 9. évben az erősen volumen korlátolt szolgáltatásban vállalt 53 feladatmutatót a
Szolgálat teljesitette (58,14).
Az év folyamán I O fő kéfle az ellátást, 9 fö kérte az ellátás megszüntetését. Ezekben az
esetekben szakntaközi konz.ukáeió történt, különös tekintetben az ellátás kényszerü
megszüntetése esetében.
Akiknél sikerült fenntartani a gondozás folyamatát, náluk a családtagok terhelése csökkent.
szakmai segítséget kapnak, szívesebben vállalják a hozzátartozók otthoni ápolását.

A gondozottnak többségénél nem volt visszaesés, nem kerültek bent fekvö pszichiátriai
intézetbe a gondozás óta. Udvözöltük a 2017. április I vei bevezetésre kerülő fejlesztő
foglalkoztatást, melynek keretében lehetőség nyilik közösségi ellátásban rehabilitációs
folyamatban együttműködő eliátottak részére védett körülmények között foglalkoztatást
biztositani. 20i 7. április I én 5 fő foglalkoztatása indult cl, melyet 20 I 9ben további két fővel
próbáltunk bővíteni, azonban az ellátottak inteációs törekvései ezidáig eredménytelenek
voltak.

2O19ben a nyilvántartásban szereplő eliátottak száma a pszichiátriai ellátásban
Ellátási 2019. január iénnyiivántartott 2019. december 314n nyilvántartott
terület ellátottak száma ellátottak száma

Békés 30 34
iviezőberény 6 6
Bélmegyer 6 6
Kamut 2 2
Köröstaresa 3 3
Murony 2 I 2
Tarhos 5 I 5
Doboz 4 I
Csárdaszállás 2 2
Osszesen 60 :. 61
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2019. évben több szabadidős tevékenységet szervezwnk, cisösorban
esoportfoglalkozásokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan Békés városban önsegítő és. szkizofrén
betegek csopor(ja folytatödott, a foglalkozások rendszeresek, a csoport létszám átlagosan 6 fő.
2O19ben érintett személyek száma 7 fő.
A helyi Galériában, a Kulturális Központban, illetve a Múzeumban, az idöszakos ki4liításokat
rendszeresen látogatjuk.
Közösségi programok szervezésénél figyelembe vesszük sz egészséges életmódra való
nevelést, és mint alapkompeteneia próbáljuk a klienseink életébe illeszteni. A csoportokat
szakemberek vezetik.

Kliens elégedettség
Az eliátottakkal évente egy alkalommal klienselégedettséget felmérő lapot t5ltettink ki,

melyből felméijük, mennyire megfelelő az általunk nyújtott szolgáltatás és az elltást végző
szakemberek felkészültsége.

Fejlesztő tevékenységek a munkatársak részére
A Térségi Közösségi Közösség Psziehiátria Ellátásban hetente egy alkalommal tartunk

esetmegheszélést. ahol az aktuális hírek mellett a problérnás esetek átheszélésévei segítjük
egymás munkáját. Ezáltal hatékonyabb a munkavégzés, hiszen igy több szempontból tudjuk
elemezni a fe[merülö problémákat és a problémamegoldás is sikeresebbé válik. A kollégák át
tudják adni eddigi tapasztalataikat egymásnak ezen alkalmakon.

Célkitűzések
Az elmúlt évek során bebizonyította létjogosultságát a szolgálat az adott települések

multiciiszeiplinális tearnjének illetve az ellátottak visszajelzése alapján.
Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb szükség van a szolgálatra, egyre többen
kérik a segítségünket és az egészségügyben, szociális területen dolgozóktól is több felkérés
érkezett a még ellátatian kliensekkel kapcsolatban. Orömünkre szolgál, hogy a finanszírozás
201 7-ben normatíva rendszerűvé vált, így a megelőző időszakban alkalmazott három éves
Enanszirozási ciklus bizonytalanságait magunk mögött hagyhatjuk. A. 20i 9s esztendőt stabil
intézményi háttérrel kezdtük,

201 9ben alkalinazkodtunk az új jogszabályi kömyezethez; a standardizált
dokumentációs rendet alkalmaztuk, a megújuló szakmai tevékenységi elemekhez kapcsolódóan
az Új szakmai program segítette munkánkat. A jogszabályok adta lehetőségekkel élve
szeretnénk a közösségi ellátásból minél több pszich. iátria beteget a fejlesztö fogialkoztatásba
juttatni, mellyel hasznos taai lehetnének a társadalomnak, az anyagi megélhetés biztosításán
tél. A 201 9. évben kitűzött céljaink legtöbb esetben megfelelően megvalósultak, cllátottjaink
rendszeresen igénylik a kapcsolattartást, és egyéb segítségnyújtási formákat.
Mivel tLirvényileg szabályozott az ellátásba vehetŐ gondozottak száma, az ezen felül segítséget
kérők egy része várólistára kerül a szolgálatnái és bizakodunk. hogy a jövőben újra
lehetöségünk adódik még több rászoruló számára ciérhctövé tenni a szolgáltatást.

‚ppaU .

JJ4t!°

IdősekKlubjai:
Személyi feltételek:
M 5 fő klubvezetö

8 lZ5 szociális ápológondozó
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A tárgyi feltételek tekintetében az elhasznált berendezések (szék, fotel) cseréjére nagyrészt sor
került.

Idősek klubjaiban a I 8. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
tartózkodnak. A városban 4 idősek klubja működik. 2007. július l4ól a Tarhosi idősek Klubja
az Intézményfenntartó Társulás keretén beIü intézményünk része.

Fapjainkban az egyik legnehezebb feladat a család számára, a szellemi hanyatlkssal küzdó
idős, beteg családtag ellátása. Erre specializálódott szolgáltatásként vezettük he 2Ol2ben az
idósek nappali ellátásába a demens személyek gondozását. Továbbra is céhmk ezen,
szolgáltatásunk működtetése, az aktuális igényekre speciális tégialkozások működtetése,
bevezetése. Ellátottjaink szakorvosi javaslattal kerülnek he intézményünkbe, ahol speciális
szükségleteikre épül a mindennapi gondozás, lhglalkoztatás. A programok sokszínüsége, a
rendszeres csoportfoglalkozások segítik ahol az idősek meglévó képességinek megőrzését, és
fejlesztését végzik a szakemberek. 20i 5. január ltől a tarhosi klubban is demens gondozási
csoportot működtetünk. Beszerzéseink (bútor, konyhai eszközök) kapcsán figyelemmel
vagyunk ezen csoportok különleges szükségleteire. Célunk a biztonságos tárgyi kömyezet
kialakítása.
Békés:
Az ellátottak számának alakulása (Idős):

. 2Ol8.i23lénellátott ügyfél: 86 fő
S 20 I 9ben új ellátott ügyfél: I 7 fő
‚ 2Oi9hen az ellátása megszűnt: i9 fő
S 2019. 12÷3 I -én ellátott ügyfél: 84 fő

Az ellátottak számának alakulása (‘dernens»
S 2Ol8.l23lénellátottügyfél: 28 fő
S 2Ol9ben Új ellátott ügyfél: 5 fő
. 201 9ben az ellátása megszűnt: 6 fő
e 2Ol9l23l-én ellátott ügyfél: 27 fő

Tarhos:
Az ellátonak számának alakulása adó:

S 2Ol8i23ién ellátott ügyfél: 26 fő
S 201 9hen új ellátott ügyfél: 3 fő
S 2019-ben az ellátása megszűnt: 6 fő
. 20l9.123l-én ellátott ügyfél: 23 fő

Az ellátottak számának alakulása ‘demen):
S 2018i23l-én ellátott ügyfél: 7 fő
S 201 9-ben új ellátott ügyfél: O fő
S 2019-ben az ellátása megszűnt: O fő
‚ 201 9. i2.31-én ellátott ügyfél: 7 fő

A. klubok állandó szolgáltatások megszervezésével segítik a látogatók életét, valamint
lehetőséget biztosítanak időszakos programok bekapesotódásába is. Minden telephelyen
látogatást tesz a pedikűrös, fodrász, esetleg masszőr, térítés ellenében. Termékbemutatók.
előadások, változatos szabadidős programok teszik színessé az ellátottak mindennapjait.

A gondozottak egész évben folyamatosan készülnek próbákkai a különböző
rendezvényekre, és tánemulatságokra. A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló rendezvények
között lehetőség nyílik a kultúra ápolására, az egészséges, illetve környezettudatos életmódot
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hangsúlyozó találkozások látogatására is. Nyári időszakban, a szabadidő eltöltésére a
klubokban közös bográcsozást, szalonnasütést szervezünk. ami helyben történik, így az idősek
is részt tudnak venni. Az idős eliátottjaink, szívesen üirneplik kiuhtársaikkal névnapjukat,
születésnapjukat, és a különböző ünnepeket is, amit nagy készülődés előz meg.

Múlt évben többször voltunk kirándulni. Autóbusszal Füzesgyarmat és Cserkeszőlő
strandfbrdőiben jártunk. Részt vettünk a MA\7 által indított vonatos kirándulásokon.

Ellátottjaink nagy örömmel meünek Békéserdőre, a Libás tanyára, ahol mindig
emlékezetes órákat töltünk, és Enornakat eszünk. A hagyományos disznótorozás a kedvencek
közé tartozik.

Az idős emberekkel folytatott mentálhigiénés gondozás télyam... atos, a hozzátartozókkal
való kapesolattartáshoz szintén segítséget nyójtunk a modern tecbnikai eszközöket
felhasználva.

A Jantyik utcai és a Szarvasi úti Idősek klubjának energetikai felújítása megkezdődött a
2O19es évben. valamint a Dózsa utcai Idősek Klubjának felújítása ci is készült. Igyekeztünk a
saját erődforrásainkból is hozzá tenni a telephely szebbé, korszerübbé tételéhez (festés, új
bútorok, lakástextíliák, edények). A mai kor nyugdíjasai számára egy modern, jó energetikai
mutatókkal rendelkező telephely áll rendelkezésére.

yatékos
:::
okNaaIi

Személyi feltételek:
2 fő terápiás munkatárs

a 7 f szociális ápológondozó
A fogyatékos személyek nappali ellátása 3 telephelyen zajlik a településen, melyeken.. a tárgyi
feltételek adottak.

A fogyatékos személyek esetében fontos feladatunknak taijuk az egyénre szabott
fejlesztés megtervezését, és az egyéni képességekre alapozott fejlesztés megvalósítását. A
fejlesztő folyamat a már meglévő képességek, és készségek megtartásán túl, egy magasabb
szintre jutást céloz meg. A fogyatékos személyek esetében végzett fejlesztés és gondozás
fontos eleme az értékelés, mely alkalmával vizsgálhatjuk, hogy a közös munka meghozzae a
várt eredményt.

A fogyatékosok életében a mindennapi fejlesztés mellett fontos a szahadidó tartalmas
elöltésének lehetősége. Eilátottjaink igénylik, és szívesen részt vesznek az intézmény
rendezvényein, illetve a részükre előkészített sport és kulturális alkalmakon.

A 2Ol9hen több meghívást kapott a Derűsház. Sérült fiatalok Mégyei találkozója
Gyula. Xl. Derűs kupa, ahol, közel kétszáz Békés és Csongrád megyei fogyatékkal élő ember
vett részt. Farsang, Sport nap Kétegyháza, Szüreti mulatság Sarkad. FENN Mezőherény.

Fogyatékos ellátottjaink a szakdolgozók maximális támogatása mellett részt vesznek a
városi rendezvényeken is (Madzagfalvi napok, piaci vásározások stb.)

Egészségmegörzés keretén belül csoportos nőgyógyászati szűrésen vertek részt a
gondozottak.

Csa1ádikör: a klub gondozottjai együtt ünneplik a farsangot, húsvétot, anyák napját,
nemzeti ünnepeinket, Idősek világnapját Mikulást, Karácsonyt. Közös kiránduláson vertek részt
az idösekkel a mezőherényi Lovastanyán, valamint a Libás Tanyán.

Végvári Klub: a klub gondozottja számos programon vettek részt közösen a Derűs ház
eiiátottjaival, többek közt: áprilisban Orosházán voltak az Aranymasni Kulturális Találkozón,
Részt vettek Békésesahán a Degré utcai otthon szervezésében megrendezésre kerülö Aj’uszi
balin. Május hónapban a gyulai sponnapon vettek részt. A Derűs ház és a Végvári klub
ellátottjai augusztusban Szanazugban hajókiránduláson vettek részt. Á DenL’ házban továbbra
is heti program, hogy piaci sétát tesznek. Ezz... el nem csupán a séta egészségre gyakorolt hatását
használhatjuk ki, de az cl..iátottak, az idősebb szülők bevásárlását is segitjük. Az idősebb szülők
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számára óriási segítség, a ata]ahb ellátottak pedig a hétköznapi életvezetésbcn kapnak
segítségetiránymutatást.
Az idei évet végig kísérte a Püski Sándor Könyvtár pályázatával együttműködésben tartott
kézniiives foglalkozás, melyek népi hagyornányainkboz köthetőek.
EFI irodávai megkeresésére tizenkét alkalommal biztositottunk lehetőséget egészségügyi
előadás megtartására és személyes tanácsadásra.
A. szabadidős programok mellett a legközkedveltebb a nyár, ami a közös bográcsozás, és a
közös szalonnasütések, időszaka a klub életében,

A szociális szakma jelenleg is preferált társadalmi intewáeiós modelljét megvalósítva
segitjük ellátottjaink önálló életvitelét, egyénre szabott támogatási mértéket biztosítva részükre.
A célok érdekében napi szinten együttmüködünk a társszakrnák képviselőivel, ‘aiamint a
hivatásos és nem hivatásos (családi) gondnokokkal is.
Az ellátottak számának alakulása:

S 2Ol8,l2,3lén ellátott ügyfél: 57 fő
S 201 9ben új ellátott ügyfél: 6 fö
S 2019-ben az ellátása megszőnt: iO fő
q 20i.9.12.31-énellátottügyfél: 53 fő

j.kelte-HaIéktalanNapj:alieIenedőe:
Személyi feltételek:
O I fő szociális munkás
O 2 fő szociális gondozó
O I tő takarítónő látja cl a feladatokat

Az intézmény napi 2O befogadására alkalmas, a tárgyi feltételek megfelelőek. A gondozottak.
részére konyhai berendezések, eszközök (hütőszekrény, gáztűzhely. mikrohullámú sütő,
kávéfőző. kenyérpiritó, étkészlet és evöeszkőz), áll rendelkezésükre. ‘lelevizió biztosított.
Lehetőség van számítógép és internet használatára is.

A nappali nielegedő szolgáltatásait a 2O19es változások hatására minden nap 8 és
18 óra között vehetik igénybe kIienseink Az közterületen való tartózkodás tilalma miatt,
valamint a hajléktalanság látható megjelenését csökkenteni hivatott intézkedés
decemberben került felülvizsgálatra. A módosított jogszabályok értelmében több
településen visszaálit a hétköznapi nyitvatartás rendszere, ám Intézményegységünk a
hétvégi nyitvatartással kötelezett intézmények körébe került.

Az igényekhez igazodva a nappali tartózkodás keretében lehetőséget kinálunk társas
kapcsolatok kialakítására, kötetlen beszélgetésekre, tévézésre, tisztáikodásra, könyvtár
használatára, ruhapótiásra, csomaginegőrzésre. szociális és mentális segítségnyújtásra. Továbbá
lehetőség nyílik az igényhevevöknek személyes ruházatuk tisztítására, é.telmelegitésre, főzésre
és az étel elfogyasztására.
A Nappali Melegedőnek feladata és célja, hogy az életvitelszerően nem lakás céljára szolgáló
helyiségben élő emberek számára nappali ellátást nyújtson.

Eliátottak számának alakulása:
2019 ianear I es 2019 december 31 kozott a gondozottak letszama

20190101 Lj Siallota Kikerulta Elhun%t
Ni ito letszain telsetel koltozott iondozashol

9Ófo l4fo Ofo 191o

Az ellátottak az elmúlt év során 7724 alkalommal jelentek meg a rnelegedőhen.

20t9.l2,31..én
idiens

lfo 9Ofo
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Január 01- tó? 2O19 december 314:
Tisztálkodás 2325 alkalom
Mosas 21 95 alkalom
Etelmelegítés 4230 alkalom
Szociális ü@yintézés 3 8 alkalom
Mcntali scgitsegn ujta 4349 alkalom
Etkcztctés 4330 alkalom
Ruhapótlás 56 alkalom
Csomagmcgőrzés 2 alkalom
Postacím mcgadás
Szabadidős tevékcnység 4565 alkalom
Munkaszervezés i 67 alkalom

Az clmúlt évben a nappali melegedő összesen 365 napot tartott nyitva
Napi átiagforgalom: 20 fö

Gondozási tevékenység elemzése, mentálhigiénés munka:
Munka, terápiás munka:
A mentális gondozás célja az ellátást igénybe vevők leik..I egyensúlyának kialakítása,
karbantartása, társas kapcsolatinak fenntartása, a hajléktalan léthől való kiemelés elősegitése.
Ügyintézéskor felvilágositást, tájékoztatást kapnak az ügyfelek a különböző támogatási formák
igénybe vételéről, jogosultságokról. Igény’ szerint segítséget nyújtunk az egyes adatlapok
kitöltésében, hivatalos iratok megtégalmazásában, szerkesztéséhen, irataik pőtlásában. Nagyon
fontos feladatnak tartjuk, hogy a munkába állást, illetve a munkahely megtartását folyamatos
odaflgyeléssel, egyéni heszéigetéssel segítsük, készségeiket fejlessz:ük.
A melegedő kliensei közül a 20 I 9es évben I fő vett részt a fejlesztő foglalkoztatásban.
Kulturális tevékenység, szabadidő:
S Rendszeresen szervezünk gondozottjaink részére szabadidős programokat. Ezek főként

kézműves foglalkozások. ünnepi előkészületek. (Jondozottjaink szivesen vesznek részt a
foglalkozásokon, melyeknek hatása következtében a zárkózottabb, csendesebb cilátottak
közül is többen megnyiltak, aktívan vettek részt a közös progamokban.

S A szálló lakói.val közösen szervezzük meg részükre a szalonnastitéseket, közös fözéseket.

‚

valamint a Hajléktalan Sportnapot.
Ertékelés az ellátás minőségéről:
S Nap, mint nap kapunk visszajeizéseket a nyújtott szolgáltatásokról, melyek pozitivak.

Személyi feltételek:
# Foglalkoztatás segítő: 4 fó

Koordinátor: I fó
Intézményünkben 2 tipusú fejlesztő fhgiaikoztatás zajlík, a szociális törvény szerinti fejlesztési
szerződés megkötésével, illetve munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatással. 2Ol9ben 3.7
fővel. A foglalkoztatás helyszinei a Fogyatékosok és a Hajléktalanok Nappali Intézményei, a
‘i’arhosi Idősek Kiubja és az Atineneti Szálló. Működési engedélyekkel telepbely szerint külön
külön rendelkezünk.

Szociális törvény szerinti foglalkoztatás keretében elsősorban konyhai kiegészítő tárgyak és
textiliák elŐállitása, fa fejlesztőjátékok készítése, seprűkötés történik, de fogialkoztatottjaink
keze munkáját dicsérik szövött termékeink is. A békés és kömyéki rendezvényeken, a helyi
piacokon, fesztiválokon meelenik intéz.ményünk tennékeivel, amik jeilegzetesek, egyediek,
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és megelégedéssel mondhatjuk, hogy kelendőek. Az elkészített ágynernűket, 1akás és konyhai
textíliákat az évszaknak megfelelő stílusban változatosan, ám stabil. jó minősében Mlítjuk elő.
Szívesen vállalunk szerepet helyi élelmiszerek (tészták, lekvárok stb.) esztétikus dizájnjának
megteremtésében. MunkatÉrsaink, ellátottjaink kreativitásának köszönhetően a városi
intézmények is szívesen fordulnak hozzánk padzsák, függöny, ballagős tarisznya k..észitése
kapcsán. Megrendetőink nem csupán a településről keresnek minket bizalommal, hírünk már
átlépi a település határát, rendszeresen szállítunk Gyulára és Békésesabára Is.

‘I’ermékeink előállítása során célunk, hogy természetes. természet közeli alapanyagok
feldolgozásával, térségönk jellegzetes inotívumait megjelenítő használati-és dísztárgyakat
alkossunk. Az érték..esíteni kívánt munkadarahok formája egyedi stílusú, tükrözi intózinényünk
irányvonalát. Munka törvénykönyves szerződés keretében az intézmény fenntartásában való
besegítés, udvaros, takarítás, kertészeti tevékenységben valósult meg.

Intézményünk évek óta bekapcsolódott a hajléktalan közmurikába, akik szintén ezen
tevékenységekben vesznek részt. Tapasztalataink, és a visszajelzések szerint a munka re-
integrációs szerepe körükhen is érvényesül. Foglalkoztatottak által készített termékeink:
konyhai -és lakástextíliák, ajándéktárgyak, természetes összetevőkből készült háziszappanok.

[jIékta!anok Atme
Személyi feltételek:

Mentálhigiénés munkatárs:2 fő
a Szociális ápoló-gondozó: 2 fő
Atmeneti szállóink 50 férőheflyel, és S telepizeilyei rendelkeznek. A működést tekintve
megfelelnek a törvényben előírtaknak. A szolgáltatás célja, hogy I 2 havi időtartamra (mely
hosszabbítható) biztosítsa az otthont, segítő közösségével részben a családot Is pótló,
biztonságos hátteret nyújtson a rendszeres munkavégzéshez, valamint a későbbi autonóm
életvitel megalapozásához, társas kapcsolatok rendezéséhez.

Ellátottak számának alakulása:
Nöi szálló

L Engedc% e7ett 1erOhe) nm lOfo____
Mukodo feroheli szam 10 fo
2019-ben az eHatasbol kikerult 5 fo
Ljtehete - 5fo

Az ellátásból kikerült 5 fő gondozásának indokoltsága megszönt, 2 fő családjához. költözött, 2
fő más intézménybe költözőtt, I fő elhunyt.

Kor szerinti megoszlás (20.1 9. december 3Lei állapot szerint):

18-39 éves L 1 fő
4059 éves I 5 fő
60-64 éves . 2 fő
65-69 éves : 2 fő
70-74 éves O fő

Férfiszálló
Engedélyezett férőhely: 21 fő
Mukodo feroheh 2 I fo
2019-ben az ellatasbol kikerult S fo
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Az ellátásból kikerült 5 fő közül 2 fő esetében a gondozásának indokoltsága megszibt, 2 fő
elhunyt, I főt tartós bentlakásos intézménybe irányítottunk.

Kor szerinti megoszlás (2019. december 3Lei állapot szerint):

1839 éves 4 fő
4O59 éves 11 fő
604i4 éves 2 fő
654i9éves 4 fő
7044 éves O fő
Vegyes szállót
EngedeI ezett_feroheb 19 fo
Niukodoferoheli
2O19ben az ellátásból kikerült: I. 7 fő

J fel% etel — L_:_ I 9 fo

Az ellátásból kikerültek körül 7 fó gondozásának indokoltsága megszűnt, I fő elhunyt, 2 fó
albérlethe költözött, 4 fő más intézménybe távozott.

Kor szerinti megoszlás t2019. december 3]ei állapot szerint,):
Fei fi Korosszetetel No

lfő I839év Ofö
ófö 4O59 3fő
Ifő [ 6O64 2fö
4fö [ 6S7O Ofö
2 fő 7O74 éves O fő

Gondozási tevékenység elemzése, mentálhlglénés munka;
Az elözö évek statisztikájára figyelemmel elmondható, hogy a szállókon megjelenő Új ügyfelek
2019 évben alacsonyabb számban jelentek meg. A lezárt időszakban 19 fő új lakó érkezett, ök
azok, akik csak a beszámolási időszakban kerültek a látókörünkbe és költöztek a szállóra,
köztük vannak olyan lakók is, akik már laktak itt, de életük most ismét olyan pontra jutott,
hogy csak az Atmeneti Szálló nyújtotta lehetőségekkel tudnak tÚliutrű ezen.
A hajléktalanná válás okai az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak.
A hajiéktalanság hekövetkezésében továbbra is központi jelentőségű tényező a lakástalanság.
Albérlethez is nagyon nehezen férnek hozzá a magas bérleti díjak következtében, lakás és
házvásárlásra nincs lehetöségük. E körülmények, valamint a közüzemi díjak folyatos
inegemelkedése egyfajta, a hajléktalanság irányába mutató lejtőt képeznek, elsősorban az
alacsony jövedelmü, esetleg munkanélküli vagy más okból szociális segítségre szoruló
családok vagy egyének számára. Az életet veszélyeztetö állapot megszüntetésének céljával a
téli krízisidöszakban 5 fő fütetlen, nem lakás céljára szolgáló épületekből költözött be,
A kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolatok felbomlása) 10 fél bekerülésénél állt
okként a háttérben. Ehhez társul gyakran problémaként a függöséget kiváltó myagok
használata, a lizikális és mentális egészség romlása.
Az állami intézményekből való kikerülés (pszichiátriai intézet, kórház, börtön, lakásotthon)
miatt 3 l•Z5 lett hajléktalan.
Elmondhatjuk, hogy lakóinknái főleg az itt felsoroi.t élethelyzetek és hiányáliapotok váltják
egymást, illetve ezek együttes hatása van jelen.
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Fő feladatunk továbbra is a gondozottak ellátása, fejlesztése, az önálló életvitelhez szükséges
képességek heiweállítása, habiiitáeió, rehabiijtáeiá. Az a tapasztalamnk, hogy a hajléktalan
emberek problémájának nagy része a magukra utaltságból fakad, csak az intézményi ellátásokra
számithatnak, hiszen a családi háttér támogatására a legtöbben nem számithatnak.
A lakóknak leggyakrabban nyújtott segitség: hivatalos iratok (TAJ kártya, adókártya, személyi
igazolvány, lakeirnkártya) beszerzése, Hatósági Bizonyitvány kiállítása, orvosi
felülvizsgálatokhoz nyomtatvány kitöltése, orvosi igazolások, zárójelentések beszerzése,
büntetésekhez részletfizetés kérése, különböző ellátásokhoz jutás segitése, családi kapcsolat
felkutatása, erősítése.

Addiktológia: A békési szakrendelésen több lakónk is rendszeresen megjelent. Sajnos minden
igyekezetünk ellenére néhány lakónál az alkoholfogyasztás olyan méreteket öltött, hogy csak a
gyulai addiktológiára való befekvéstöl várhattunk segitséget.
A 2019-es évre vonatkozóan sajnos megszaporodott azon lakóink száma, akiknek folyamatos
mentális gondozásban kellett részesíteni . Ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy akár
Újonnan érkező. akár már volt lakó kőltözött be, sokan súlyos testi, lelki problémákkal
küzdöttek’küzdenek. A 2O19es esztendőben Is, az intézményünkben tevékenykedő
pszichológus szakember az RSZTOPs t kísérő intézkedések elnevezésű projekt által heti
fix 21 órában áll a szállón élők rendelkezésére is, A kolléganő eéni és csoportos

formában is foglalkozik lakóinkkal, mely nagy segítséget jelent az ellátásban dolgozó
kollégáknak is, valamint tehernientesiti az egészségügyi ellátást.

Lakógyűlés: A 2OI9es év folyamán több alkalommal tartottunk lakógyűlést, hiszen az
intézményi élethez, házirendhez való alkalmazkodás sok lakónál nehézséget jelent. Komoly
alkoh6los befolyásoltság alatt elkövetett rendhontás, esetenként tettlegesség is előfordult.
Folyamatosan tudatositani szükséges az épületek állagmegőrzését, valamint az együttélés miatt
kialakult konfliktusok kezelése is komoly feladatot jelent kollégáinknak.

Egészségügyi helyzet: LakóirA egészségi állapota átlagban romlott, Riként a pszichiátriai
betegek száma gyarapodott. Jelenleg 3 lakónk állapota súlyos, de több lakó küzd valamilyen
súlyos betegséggel (szíw és érrendszeri, légzési-, diabetes, valamint neurológiai
betegségekkel), ék rendszeres orvosi kezelést igényelnek.
Alkohol okozta dependencia számos lakónkat érinti. A tavalyi évhez képest a rendszeresen
gyógyszert szedök száma növekedett, jelenleg 2? fő gondozott szed napi rendszerességgel
gyógyszert. Kollégáink számtalan alkalommal kísérték betegeinket orvoshoz, kórházba,
valamint a háziorvossal tartották a kapcsolatot, gyógyszert irattak fel, váltottak ki, adagolták a
gondozottak napi gyógyszerigényét, a rászoruló gondozottakat rendszeresen fürdették, ellátták.

Jövedelmi viszonyok (20 I 9. december 3 I -ci áltaot): Az S I Ni lakó közül
Jo%edelenfusa fo
Oregségi nyugdíj I 3
Rokkantsagi n ugdij ‘RehabilitaLios ellatas I 5
AllarnJ transzfer (FHT) 4
Munkabér 4
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 2
támogatás

Arvaellátás I
Nincs jövedelme I 2
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Foglalkoztatás: a szálló lakói körében magas az inaktivak száma. A rokkarnsági, rehabilitációs
ellátásban részesülők és az öregségi nyugdíjasok teszik ki a lakók több, mint 50 3’bát. Ez. is
mutatja, hogy az ellátottak egészségi állapota rossz, átlagéletkoruk is egyre nő. Rendszeres
bérjellegű bevétele a vizsgált napon 4 főnek volt. Ez azonban nem teljesen tükrözi a
foglalkoz.tatottságot, hiszen a nyári időszakban magas az alkalmi munkaváilasra való
hajkmdóság.
Kulturális tevékenység, szabadidő:;\ nagyobb ürmepeket, farsangot,kéz.műves készülődéssel
tettük emlékezetessé, valamint összejövetelt is szerveztünk. A karácsonyt egy nagycsaládként,
meghitt hangulatban ünnepeltük meg, ahol a meghivott előadó (versmondó gyerekek,
harmonikás) műsorával kedveskedtünk eliátottjainknak.
Kapcsolatok: A civil szervezetek közül kiemelkedő a Vöröskereszt helyi szervezetével való
egyQttműködésünk, többször élelemmel és adornányruhával is támogatták lakóinkat.
Rendszeres a kapcsolatunk a Békési Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, valamint a
Regionális Diszpéeser Központtal. A lakosság sz elmúlt évben is Egyelmet forditott ránk, több
alkalommal kapunk női. férfiruhákat, m.. elyet szívesen fogadtunk. Rendszereseic az
ételadornányok, a lakosság Jigyelemmei van ci hajléktalan személyek hiányáflapotára, íy
jblajánlásaikkai segítik Őket Kiemelt kapcsolatot ápolunk a Hajlélctalanokén
Közalapítvánnyal, rendszeresen látogatjuk szszknzai rendezvényeilcet, valamint intenzíven
pályázunk projekt támogatásaikra

Értékelés az ellátás tnináWgéröl, klienseI< véleménye:
Azt tapasztaljuk, hogy elismerik a velük való (egyénre szabott) téglalkozást, az ellátás
minőségét. Az esetfelelösi rendszer átlátható munkát biztosít, de itt is leképeződnek a
társadalmi viszonyok. A.z egyének önmaguk érzett felelőssége egyre csökken, az intézmények,
önkormányzat. kormányzat támogatását remélik ügyfeleink. Saját élethelyzetiik, kilátásaik
érdekében alacsony motiváeiót mutatnak, a segítséget külső injekeióként gondolják
megvalósulni. Segítségünkre volt a mediáeió alkalmazása, mellyel a legtöbb konfliktust sikerült
kezelnünk.
(iondozottjaink örültek a szabadidős programok..nak, az ajándékozással egybekötött karácsonyi
ünnepségnck. Eolyamatosan jelezték, hogy a jövőben is szeretnének részt venni közös
rendezvényeken.

Krízisétkeztetés: az elmúlt évben Is Hajléktalan Közalapitvány pályázata tette lehetővé,
hogy minden hétküznapnap részesüljenek az eHátottak krizisétkezésbők A közalapítvány
pályázati lehetőségeit minden évben kihasználjuk. Az elmúlt évek során a program már
bizony ította eredményességét, indokoltsága egyértelmű, amit az ellátottak jelzései
alátámasztanak. A támogatásnak köszönhetően sikerült elérni célunkat, a gondozottjaink
életmínőségének, testiielki egészségének javulását

Az intézménybe lörtánőfelvétel gyakorlata:
Az intézménybe való felvétel a 9;’1999.(Xl. 24j SzCsM rendeletben clőírtak alapján járunk. cl,
továbbra is írásban benyújtott kérelem alapján (20i I évtól szóban is lehetséges) az étkcztctés,
házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat és a nappali és átmeneti ellátások estében. A többi
ellátás esetében is c rcndclctnck megfelelően járunk cl. Az elbírálás, az értesítés szin..tén a
jogszabályi előírásnak megfelelően történik. Az ellátás megkczdésekor szük..ségcs
megállapodások megkötése szintén az előírásoknak megfelelően történik a 9/l 999.(Xl. 24.)
SzCsK’l rendelet szerint.



Az intézmény Szerepe ti helyt ellátó rendszerben, ellátotti szükségletek
alakulásának tendenciái:

A Békés Városj Szociális Szolgáltató Központ 2Ol9bcn is jelentős szcrcpct töltött be a
tclepülésen élők szociális szolgáltatásainak nyújtása során, valamint a járási gyermekjólét
tevékenységbe is intenziven kapcsolódik bc. intézméi..yünk a városban működő civil és
egyházi fenntartású szolgáltatókkal a kliensek adekvát ellátása érdekében — szakmai
kapcsolatot tart fent.

A törvényi változások indikálták, hogy Békés és Tarhos település önkorrnányzatai 2013.
július elsejével létrehozzák a Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulást a volt kistérségi
szinten működtetett ellátások (családsegités, a gyermekjólét, a közösségi ellátás, a házi
gondozás, a szociális étkeztetés, az idósek nappali ellátása) zavartalan működtetése érdekében.
A megalakult társulás látja el a BVSZSZK fenntartói feladatait a megjelölt időponttól.
Elérhetőségi szinten térségi jelentőségű az Atmeneti Szálló. Az intézmény intenzív kapcsolatot
ápol a lakossággal, friss hireinket széles körben közzé tesszük, ‚akadálymentes” honlapunkon,
valamint a közösségi oldalon is megjelenitjük hireinket, programjainkat, fotóinkat. Békés város
lakosainak embersége, adakozó készsége kézzelfogható a hozzázk érkező felajániások
mennyisége tekintetében. Kollégáink ás ellátottjaink szívesen részt vesznek békési és tarhosi
rendezvényeken.

A jogszabályok értelmében, illeNe a Képviselótestüiet döntése alapján 20 I 6. január I től a
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ CsaIád és gyennekjóléti Központot működtet. A
feladatellátás tekintetében releváns változás a gyermekvédelmi feladatok kettéválása. Az
intézmény Békés város tekintetében ellátja az alap gyermekvédelmi feladatokat (Család-és
gyermekjóléti Szolgálat), valamint a h..atósági intézkedéssel érintett ügyfelek esetében a Békési
Járás 7 településén végzi feladatát. hnézrnényiink a feladateliátásra, mint járásszékhely kapott
megbízást, ezért hatásköre, mint Család-és gyermekjóléti Központ kiteijed Békés városon túl
Tarhos, Bélmegyer, iviurony, Kanwt, ivtezöberény és Köröstarcsa településekre is. Tarhos
településen

2O18 január 1-tól kötelező a járási Központoknak szociális diagnózist készíteni, melynek
meg alósításában az EFOP-iS4-VEKOP-16-20I6-O00i kiemelt projekt keretében egy fő
szociális diagnózis felvételi szakrtö alkalmazására nyílt lehetöség
A dianózis elkészitésére való felkérést minden járási szolgálatnak továbbítania kellett azon
kliensek esetén, akik új ügyfélként jelentek meg, vagy a családsegitő elakadt a gondozás során,
illetve, ha a központnál új esetfelvételre, vagy speciális szolgáltatás nyújtására került sor és a
diagnózis felvételéhez az ügyfél önként hozzájárult. A szolgáltatás biztositása normatív
tánwgatás mellett kötelező 2OI9 január 1-tőL Fentiek miatt I fő szociális diagnóziskészitő
esetnienedzser kolléga felvételére volt sztikség

Továbbra is magas az azonnali beavatkozást igénylő krizishelyzetek száma. Lz jelentős
növekedést mutat mind a gyerrnekjóléti, mind a hajléktalan ellátás területén, de nem ritka az
idősellátás során jelentkező krízis sem. A gyermeknevelés számtalan családban nem jelenik
meg prioritásként. Sajnálatos módon a szülők csupán az anyagi biztonság megteremtését
értékelik sikerként. A gyermeknevelés kapcsán, a széleskörú infomiáció-áramlás ellenére,
súlyos hiányosságok tapasztalhatók. Az ellátórendszer, valamint a gyermekjóléti jelzőrendszer
a gyerekek által generált tüneteket kezeli, de eszköztelensége gyakran kényszeríti a
szakembereket zsákutcába. Célunk a szülők segítése, ‘ermektik nevelése kapcsán
felmerülő krizisek esetén, valamint preveneiós programok felkínálása felkészültségük
segítése érdekében, A kőznevelési intézinénybe járó, de lakásotthonhan élő, szakellátásban
résztvevő gyermekek nagyszámú megjelenése a településen, azon belül is a dr. Hepp Ferenc
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Általános Iskolában megterhelik az adott osztályközösségeket. Alapellátást inegvalósitó
intézményként döntésbozóként nem vagyunk a f..olyamat részesei, azonhai tasiácsadói,
javaslatevő szerepünk miatt mindermapjainkban érezzük a veszélyeket és a közősa é’omholó
hatását. Az iskolákban zajló kritikus magatartási megnyilvánulások, a házirend súlyos
megsértése miatt rendszeresek az iskolai esetmegheszélések, alkalmanként rendkívüli
szülői értekezletek, amin koüégáim is részt vesznek Az eltérő szülői nevelési elvek
negativan befolyásolják az intézményekbe járó gverekek szocializációját, a deviáns
viselkedéssel biró gyerekek elkülönitése az oktatás folyamán lehetetlen, ‚csak” plusz az
oktatást, nevelést segitő személy segitségét lehet igénybe venni. A normál szocializációs
folyamatú, kilengést nem mutató tanulók és szüleik nehezen viselik a kriziseket, ami
gyakran az iskolaváltást is motiválja. Félő, hogy a bántalmazott gyerekek türelme elfogy
és az agresszióra ők is agresszióval reagálnak.

Az idősellátás területén folyamatosan szembesülünk a hozzátartozóvat nem rendelkező
idősek természetes támogató kapcsolatainak hiányával. A.. rászoruló idős, fizikális ellátásra
szoruló ellátottak gyakran „csak” a szociális ellátórendszerre számíthatnak, és az alternatívának
számító tartós hentlakásos intézményi elhelyezés is hónapok alatt realizálódhat. Kapcsolatunk a
helyi Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrurnmal optimális, az ellátottak elhelyezése
kapcsán kölcsönösen keressük a lehetőségeket, áru sz intézmény tú]terheltsége miatt a gyors
elhelyezésre gyakran nincs lehetőségünk.

Az intézmény szorosan együtt dolgozik a fenntartóval a települési fejlesztési célok
megvalósulása érdekében. Intézményünk konzorciumi partner TOP521 kódszámú
projektben is. BVSZSZK. Jelentős feladatot ró az intézményre az ‚Együtt az integráeióért
Békésen” pályázat lehonyolításában vállalt szerepünk, mely 201 7. májusában megkezdte 36
hónapon át tartó mükődését, lezárása 2020.0420-ra datálható.

201 8. július l-ével elindult EFOP.ti.4 számú, Lehetek hu is elnevezésfi. a
hajléktalanok társadalmi reintegráeióját megvalósító, 42 hónapon át tartó projektünk, melynek
költségvetése 172 niiüió Forint.

Az önkormányzat energetikai korszerűsítésre benyújtott nyertes projektjei 2019.
októberétől több telephely, valamint a székhely felújítását realizálhatták Az épületek
nyilászáróinak cseréje, a külső hószigetelés mellett, a fütés korszerűsítése is megtörtént. A
Dózsa utcai idősklub, a Szarvasi úti idősldub, a Jantyik utcai székhely és idősklnb mellett
a Derűs ház és a Széchenyi tér 15 szám alatti telephelyünk is megszépült A kötelező
felújitási munkálatok mellett öncrőböl a tclephelyek festése, esztétikus és a mai
igényeknek megfelelő, a feladat eüátására alkalmas megújulása is megtörtént. A
fenntarthatósághoz hozzájárul, hogy telephelyeink napelemet is kaptak.

Összességében elmondható, hogy az intézmény által működtetett szolgáltatások
összehangoltan és megalapozott igényekre reagálva működnek városi és járási szinten. A
személyi és tárgyi feltételek adottak, de a fejlesztések érdekében megvalósított projektek nagy
terhet rónak az intézményi kollektivára. A telephelyek állapota sajnos évről évre egyre
rosszabb. fenntartások igen költséges, megterheli a szoros költségvetést. Reményeink szerint az
intézmény székhelyének, illetve telephelyeinek megújítása a város fejlesztésének része lehet.

Elienőrzések tapasztalatai:
2O19évhen hatósági ellenőrzésre nem került sor, vizsgálatot egyetlen hivatal sem indított

A jogszabályok változása miatt az intézményi szabályzatok akmalizá]ása folyamatos. Munkánk
során a Szociális Munka Etikai Kódexét követjük.

Tervek:
A több év alatt felépített szervezet struktúra minőségi fejlesztését kívánom thlytatni
Koliégáink részt vesznek a kötelező továbbképzéseken. Fiatal, pályakezdő dolgozóink többen
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motiváittá válnak munkavégzésük során, és kedvet éreznek magukban újabb, magasabb
végzettség megszerzésére. Szívesen írunk és valósítunk meg hazai ás Uniós projekteket,
melyből mind az intázmény, mind a települás profitálhat. Szakmai kapcsolataink
szerteágazóak, szívesen tanulunk szakmai partnereinktől.

Békés, 2020. március 16.

Kádasné ÖrcE Jutianna “\
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