„ARANYKAPU" HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2020. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA
Az „ARANYKAPU” Humán Szolgáltató Központ intézményként 1998 óta működik a járás
ellátási területén, fenntartója a Pétervásárai járás Többcélú Társulása. A személyes
gondoskodás keretébe tartozó szolgáltatásokat biztosítja az egyes településeken, és székhelye
Pétervására.
2013. január 1-től az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági
tevékenységeket ellátó gazdasági szervezet, Pétervására Város Önkormányzata Hivatalának
Közgazdasági Irodája.
Az intézmény a 2020. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta:







Család és Gyermekjóléti Központ 20 településen
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 12 településen
Helyettes szülői átmeneti gondozás 20 településen
Házi segítségnyújtó szolgálat 17 településen
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat 19 településen
Támogató szolgálat 18 településen

A székhely 2011. július 22-től felújított új épületben működik. Rendelkezik két
személygépkocsival, és egy kisbusszal.
A 2020.december 31-i dolgozói létszám: 44 fő, melyből 2 fő 6 órás, 3 fő munkabér
támogatással foglalkoztatott.
A 2020-as év a covid vírus jelenlétében telt. Az intézmény munkarendjén is többször
változtatni kellett, egyes munkakörben dolgozókat át kellett irányítani pár hónapra más
munkakörbe. Home office munkarendben is dolgoztunk két hónapig, ahol meg lehetett
valósítani, de az intézményben munkaidőben állandó ügyeleti rendszer működött. Védekezési
szabályokat kellett bevezetni a kliensfogadási rendben is. A rendszeres fertőtlenítést
bevezettük, a távoltartást szabályoztuk az intézményben.
A személyi védekezésre is sokat fordítottunk, a dolgozók maszkot, kézfertőtlenítőt, kesztyűt
kaptak a megszokotton felül is. A dolgozók körében inkább 2021 márciusában voltak vírusos
megbetegedések, előtte csak elszórtan, nem is igazoltan fordult elő.

Család- és Gyermekjóléti Központ
A Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től kialakított hatósági szintű szolgáltatás.
2019-ben 3 esetmenedzser, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő szociális diagnózis készítő és 2 fő
iskolai szociális segítő látta el a központ feladatait a 20 településen.
A család- és gyermekjóléti központ feladata:
A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő
nevelésének
elősegítése,
a
veszélyeztetettségének
megelőzése
és
kialakult
veszélyeztetettségének megszüntetése annak érdekében, hogy a gyermek saját családjában
éljen, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése.
 védelembe vételben lévő gyermekeket gondoz, illetve szükség esetén javaslatot tesz a
gyámhivatal felé a védelembevételre, megelőző pártfogásra, ideiglenes hatályú
elhelyezésre, nevelésbe vételre, családba fogadásra, harmadik személynél történő
elhelyezésre, családba fogadó gyám kirendelésre, tankötelezettség előmozdítására,
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gondozási helyének megváltoztatására, családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására.
biztosít:
kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, a gyermek és
a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára
a találkozására
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, krízishelyzetekben történő
azonnali telefonos segítség. A segítségre szorulók által használható telefonszám:
30/3895572.
jogi tájékoztatásnyújtást, ahol 2020-ban 15 fő kapott jogi segítséget.
pszichológiai tanácsadást, amit 48 fő vett igénybe
a mediáció is elérhető az intézményünkben
utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
Veszélyeztetett kiskorúak /a veszélyeztetés okai szerint/
Veszélyeztetettségi okok

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma
Környezeti főcsoport (a gyermek környezetének hatása)
nevelési probléma
szülők életvitele
családi konfliktus
szülők betegsége
gyermek bántalmazása
fizikai
szexuális
gyermek elhanyagolása
fizikai
lelki
kortárs csoport negatív hatása
kilakoltatás veszélye
Magatartási főcsoport
drogfogyasztás
csavargás
tankötelezettség elmulasztása
Egészségi főcsoport
tartós betegség
magatartás-vagy tanulás zavar

Érintett
száma

gyerekek
132
13
34
8
6
6
17
11
5
2
2
2
4
11
5
6

A statisztika hűen tükrözi a szakmai munkát. 2016-ban indult a központ tevékenysége, akkor
még sok volt a családlátogatás, a helyzet feltérképezése. 2017. után már az igazi hatósági
munka került előtérbe, az esetkonferenciák, a tárgyalásokon való részvétel. A gondozott
gyermekek száma 1,5 szeresére emelkedett. A nevelésbe vételek száma egyre inkább nő.

2

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az ellátott kiskorúak száma:
Hatósági
Hatósági intézkedésekhez
intézkedéshez
kapcsolódó
kapcsolódó tev. tevékenység keretein belül ellátott
sz.
kiskorúak száma (fő)
16
15

Tevékenység
Szociális segítésben részvétel
Esetkonferencia szervezése, azon
való részvétel
Esetmegbeszélés, esetkonzultáció
szervezése, azon való részvétel

13

32

729

188

Gondozási terv készítése
Tárgyaláson való részvétel
Családlátogatás

32
46
289

58
79
216

Környezettanulmány készítése,
abban közreműködés

107

147

55
1324

56
869

Egyéb
Összesen

Jogerős hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportok szerint:
Védelembe
vett
Összes érintett száma
(fő)
0-2
3-5
Ebből: 6-13 éves
14-17
18-

Ideiglenes
Utógondozás,
Nevelésbe
hatállyal
szakellátásból Összesen
vett
elhelyezett
kikerült

81

9

103

10

203

6
12
31
28
4

5
4

20
22
36
25

3
1
6

34
39
73
53
4

.
Védelembe vételre akkor kerül sor, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy
nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi
környezetben mégis biztosítható. Ebben az esetben a gyámhatóság a gyermeket védelembe
veszi. A gyámhatóság védelembe veheti továbbá a szabálysértést elkövetett gyermeket, a
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút, illetve azt a 16 év alatti kiskorút,
aki tankötelezettségét elmulasztja és 50 óra, vagy annál több igazolatlan hiányzást halmoz fel.
A védelembe vétel során az esetmenedzser a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez a hatósági
intézkedésben elrendeltek szerint.
Védelembe vétel esetén az esetmenedzser gondozási tervet készít és az alapján főként
koordináló, kontrolláló feladatokat végez a családnál, együttműködve a családsegítővel.
A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát!
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Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak települések szerint:
Ideiglenes
Utógondozás,
Védelembe
Nevelésbe
hatállyal
szakellátásból Összesen
vett
vett
elhelyezett
kikerült
Pétervására
16
3
25
1
45
Ivád
6
1
7
Erdőkövesd
13
4
17
Váraszó
3
3
Fedémes
Istenmezeje
6
2
4
12
Ivád
5
5
Kisfüzes
Bükkszenterzsébet
4
1
5
Tarnalelesz
4
18
22
Szentdomonkos
2
2
Mátraderecske
10
10
Mátraballa
1
1
Sirok
9
2
5
1
17
Bükkszék
Szajla
1
2
1
4
Terpes
2
2
4
Recsk
16
9
8
33
Parádsasvár
Parád
4
2
7
13
Bodony
5
2
7
Összesen
81
9
103
10
203
Ideiglenes hatályú elhelyezés akkor történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy
testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan
veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Ebben az esetben a gyámhatóság,
valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az
ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket
fellebbezésre tekintet nélkül ideiglenesen elhelyezi a nevelésére alkalmas, azt vállaló
különélő szülőnél, más hozzátartozónál, vagy ha erre nincs lehetőség a tizenkettedik
életévét be nem töltött gyermeket nevelőszülőnél, a tizenkettedik életévét betöltött
gyermek gyermekotthonban.
Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga
szünetel!
Egyre több az olyan család, ahol a szülőknél felmerül tudatmódosító szerek használata
miatt a gyermekeket elhanyagolják, anyagi krízisbe juttatják a családot. Emiatt több
ideiglenes hatályú elhelyezés történt. Sajnos az ilyen szülőkre ezt nehéz rábizonyítani,
sokszor csak közvetett dolgok utalnak a szerek használatára. Ilyen esetek jelzése sem
egyértelmű, pontos, sokszor csak általánosságban jeleznek. Ezek használhatatlan
információk számunkra, de mérlegelést igényelnek.
Nevelésbe vételre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek fejlődését családi környezete
veszélyezteti és az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint
védelembe vétellel ezt a veszélyeztetettséget nem lehetett megszüntetni, illetve attól
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eredmény nem várható, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem
biztosítható.
A szülő szülői felügyeleti joga szünetel!
Nevelésbe vétel elrendelésekor gyakorlattá vált, hogy az intézkedés alá vont
gyermeket/gyermekeket a központ szállítja a határozatban megjelölt gondozási helyére,
részt vesz a hatósági intézkedés foganatosításában.
A kiskorúak elhelyezése a szülőktől soha nem történhet anyagi okok miatt, ez általában a
szülők nem megfelelő életvitele miatt következik be. Így az elhanyagolás, a szülők
munkanélkülisége okozza.
A gyermek családból történő kiemelése után alkalmassá kell tenni a szülőket, hogy a gyermek
súlyos veszélyeztetettségének mellőzése nélkül egyéb segítség igénybe vétele mellett
alkalmasak legyenek a szülői feladatokra. Az esetmenedzser koordináló tevékenységével és a
családsegítők bevonásával foglalkozik a szülőkkel. Az együttműködés célja hogy gyermekeik
nevelésére, tartására, gondozására alkalmassá váljanak. Ennek sikeressége nagyban függ a
szülők motiváltságától, együttműködési készségétől, a szülő(k) képességeitől, készségeitől,
mely a gyermek felelős gondozásában és nevelésében elengedhetetlen.
Olyan hatósági intézkedésnél, melynél a gyermek elkerül vérszerinti családjától, az
esetmenedzserek rendszeresen tartanak kapcsolatot a gyermek gondozási helyével,
gyermekvédelmi gyámjával és más, a gyermekvédelmi szakellátás területén dolgozó
szakemberrel.
Családba fogadás a szülő kérelmére indul, abban az esetben, ha a szülő egészségi állapota,
vagy más családi körülmény miatt szeretné, ha átmenetileg az általa megnevezett
személy, család nevelné gyermekét, amennyiben maguk is alkalmasak a kiskorú
gondozására, nevelésére.
Családba fogadás esetén a központ esetmenedzsere gondozási tervet készít egyrészt
gyermek beilleszkedésének elősegítése érdekében, másrészt azért, hogy a szülő
alkalmassá váljon a gyermek későbbi gondozására, nevelésére.
Utógondozást a gyermekjóléti központ abban az esetben lát el, ha a nevelésbe vételt a gyermek
tekintetében megszüntették. Ez legalább egy évre, de maximum a gyermek 18.
életévének betöltéséig, vagy a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt
kérelmére legfeljebb egy év időtartamra, illetve az otthonteremtési támogatás
igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára szól.
Szociális diagnózis készítés: a család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének
átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat
meghatározó szociális diagnózist. A szociális diagnózis szűkebb értelemben azon
megállapítások összessége, melyeket az eset kezdetén zajló feltárás alapján fogalmazunk meg,
és amelyek kijelölik a beavatkozás irányát. A diagnózis tágabb fogalma pedig a segítő
kapcsolat kezdő szakaszának mindhárom fázisát: a feltárást/anamnézist, a problémák
megfogalmazását és a kezdeti fázist lezáró kezelési tervet.
Szociális diagnózist kell készíteni minden újonnan kezdődő esetkezelésnél, amely a család- és
gyermekjóléti szolgáltatásban jelentkezik.
2020-ban 8 db diagnózis készült.
Óvodai és iskolai szociális segítő célja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, ezek érdekében a gyermek igényeinek és
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szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat
nyújt.
2018. szeptemberétől indult. A járás területén működő óvodákban és iskolákban került
bevezetésre ez a szolgáltatás. Így 8 iskola, és 14 óvoda érintett, 2 fő szociális segítővel. Az
iskolai, óvodai segítő tevékenységek száma 2020-ban: 164 darab, ami 429 személyt érintett.
A tanácsadói tevekénységhez kapcsolódva a központ munkatársai a családsegítő által
összehívott szakmai esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon aktívan részt vesznek.
Az esetmenedzser esetkonferenciát szervez és bonyolít le a hatósági intézkedések
felülvizsgálata előtt, mely fontos a gyermek releváns helyzetének megismeréséhez, állapotának
megfelelő cselekvési terv kialakításához, hatósági intézkedésre történő javaslat megtételéhez.
Szakmai segítségnyújtás keretén belül a központ legalább havi rendszerességgel
esetmegbeszélő csoportot hív össze. Az esetmegbeszélő megtartása a központra nézve
kötelező. Az esetmegbeszélésen a települési családsegítőknek szakmai tájékoztatást nyújt az új
szolgáltatásokról, jogszabályi változásokról Az esetmegbeszélő célja még, hogy a
családsegítőknek esetvitelükben történő elakadás esetén szakmai támogatást nyújt munkájuk
folytatásához.
Az esetmegbeszélőkön való részvétel lehetőségével a járásból csak néhány családsegítő élt.
Szakmai segítségnyújtást személyes konzultációval is biztosítunk a családsegítők részére.
Többnyire ezt a lehetőséget használják ki a családsegítők főként krízis, súlyos
veszélyeztetettség megjelenésekor. Részükről nem gyakorlat a rendszeres csoportos
munkaforma igénybe vétele.
Járási jelzőrendszeri tevékenység kapcsán a járási jelzőrendszeri tanácsadó összegyűjti és
elemzi a családsegítőkhöz érkező új jelzéseket. Problémát jelent a szociális segítő munka
biztosításának folyamatában, hogy a gyermekről, családról érkező jelzések általánosságokat
fogalmaznak, illetve a jelzést tevő nem vállalja fel kilétét, a jelzést tevő nem kereshető meg
újra. Hatékony szociális segítő munka kizárólag a problémák pontos megfogalmazása után
lehetséges.
Főként hatósági intézkedésre tett javaslat megtételekor fontos a segítő számára, hogy a
gyermeknél jelentkező veszélyeztetettség konkrétan le legyen írva, fel legyen tárva; a
veszélyeztetés hatása a gyermekre konkretizálva legyen és a veszélyeztetés pontos ideje is fel
legyen tüntetve. A jelzések pontosítása érdekében a szakmaközi megbeszéléseken a
esetmenedzser/tanácsadó mindig tájékoztatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak
a jelzőrendszeri munka fontosságáról, a munka lépéseiről és tartalmi követelményiről.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2020ban 12 településen végezte, 4 családsegítő főállásban volt foglalkoztatva.
A kollégák település szerinti elosztásban végzik segítő munkájukat, de a szolgálat törekszik
arra, hogy lehetőség szerint egyenlő legyen a terhelés a családsegítőkön. Működése nem
hatósági, hanem segítő jellegű, az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a
hatósági intézkedést.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja, a településen élő gyermekek körében a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
valamint a jelzőrendszer működtetése.
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekeit szem előtt tartó segítségnyújtás
során gondozási feladatokat lát el: - gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül segíti a családot,
- indokolt esetekben védelembe vételi javaslattal él a Család- és Gyermekjóléti Központon
keresztül az illetékes gyámhatóság felé.
Emellett a szociális vagy mentális problémák miatt segítségre szoruló egyének és családok
számára nyújt speciális szolgáltatást.
2020-ban 429 fő alapellátott és gondozott személy került nyilvántartásba a szolgálatnál, ez
153 családot érint.
Egyszeri alkalommal ellátott esetek száma 427 fő, ez 388 db családot érintett.
2020-ban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait igénybevevők száma a 12
településre vonatkozóan 856 fő.
A jelzőrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolatot tartunk, 2020. januárjában és
februárjában 4 helyszínen megtartottuk a gyermekvédelmi tanácskozásokat, ahol az előző
évi munkát értékeltük a jelzőrendszer tagjainak részvételével.
A számokból is kitűnik, hogy nagyon megugrott a szolgáltatást igénybevevők száma.
Családsegítőink nagyon sokat dolgoznak kint a településeken is a gondozottakon felül, az
egyszeri segítséget kérőkkel.
Települések
Bükkszenterzsébet
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Pétervására
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Váraszó
Összesen:

Igénybevevők
száma
83
77
4
67
28
1
11
103
270
25
142
45
856

Szakmai tevékenységek
Információnyújtás, tanácsadás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Hivatalos ügyekben való
közreműködés
kríziskezelés
Közvetítés ellátásokhoz
Esetmegbeszélés, konzultáció
Környezettanulmány készítés
Családlátogatás
Szakmai tevékenység összesen:

Tevékenység
száma
120
1224
606
470
2
147
200
168
1037
3974

Több évre visszamenőleg szerepel a leggyakrabban megjelenő problémák között a kiskorúak
iskolai igazolatlan hiányzása, a folyamatos fejtetvesség, a családok megélhetési, anyagi,
lakhatási problémája, életviteli problémák és a családon belüli konfliktusok. Az elhanyagolási
problémák hátterében nagyon sok esetben áll a szülők mentális/pszichés betegsége, függősége.
Ezen kívül foglalkozunk olyan problémákkal is – regisztrált esetek -, melyek még nem igénylik
az alapellátásba vételt. Ez esetben tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel segítjük
a családot a problémák megoldásában.
Az utóbbi években a vezető problématípus az anyagi jellegű problémákkal a szolgálathoz
forduló kliensek száma, melynek oka lehet, hogy az emberek mélyszegénysége a gyermekeken
csapódik le. Sajnos az adományosztáson kívül a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nem
rendelkezik hatékony eszközrendszerrel problémájuk megoldására. A gyermeknevelési és
7

magatartásbeli problémák szoros kapcsolatban vannak a szülők életviteli problémájával, hiszen
a gyermek elsődleges mintája a szülő. Ezek a problémák évről évre nagy számban fordulnak
elő.
A helyben működő Caritassal szinte napi kapcsolatunk van. Egymást támogatva, szorosan
együttműködve, gyakori információcserével segítjük a családokat abban, hogy dologi, anyagi
szükségleteiket ki tudják elégíteni.
Az „Ételt az életért!” alapítvány a szolgálat és központ munkatársaival együtt 2 alkalommal
osztott egy tál meleg ételt és más élelmiszer adományt Pétervására, Tarnalelesz,
Szentdomonkos, Ivád és Váraszó településeken. Az adományosztásban alkalmanként közel
1000-1000 fő részesült.
A szolgálat több írószer forgalmazóval vett fel kapcsolatot annak érdekében, hogy ha
lehetőségük van adományozásra, akkor közvetítjük az arra rászoruló személyek felé az
adományozásra szánt eszközöket. A Stabilo és az ICO cégektől egy-egy kartondoboz
grafitceruzát, színes ceruzákat, füzetet és egyéb írószereket kaptunk. Az „Ételt az életért!”
Alapítvány nagy mennyiségű 3. osztályos vonalas füzetet adományozott az intézménynek,
melyből az általános iskolák rendelkezésére bocsátunk az idei és a következő tanévben is.
A szolgálatnak törvényben meghatározott feladata a veszélyeztetettséget észlelő – és
jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszeri tagoktól írásban fogadjuk a jelzéseket. A
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020-ban is jó kapcsolatot tartott fenn a jelzőrendszeri
tagokkal. Továbbra is legfontosabb a területi Védőnői Szolgálat tevékenysége a problémák
korai észlelése és megfelelő kezelése tekintetében. Szoros az együttműködés az óvodákkal,
közoktatási intézményekkel és a rendőrséggel is. A kritikus esetekben nagy jelentőséggel
bírnak az esetkonferenciák összehívása, mely lehetőséget biztosít a családdal kapcsolatban
lévő jelzőrendszeri tagok és a család problémameglátásának és a probléma megoldásához
vezető út kidolgozásának munkájában.
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30
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5
1
5

Rendőrség

Köznevelési
intézmény

ÖSSZESEN:

Szociális
szolgáltatók

Egészségügyi
szolgáltató

Pétervására
Ivád
Erdőkövesd
Váraszó
Kisfüzes
Istenmezeje
Bükkszenterzsébet
Tarnalelesz
Szentdomonkos
Fedémes
Mátraderecske
Mátraballa

5
11

3
1

3
1
1

1

2

8

23

Össze
sen
67
28
31
10
14
37
56
10
1
16
3
273

Jelzések száma 2020-ban

8

2020-ban 273 db jelzés érkezett a szolgálatunkhoz. Legtöbbet, közoktatási intézményektől
kaptuk, igazolatlan iskolai hiányzásról. Ezt főként a középiskolák küldték, de sajnos az
általános iskolákban is egyre gyakrabban megjelenő tényező. Ezzel némiképp összefügg,
hogy az iskolák gyakran észlelnek magatartás és teljesítményzavart a tanulóik körében,
ezekben az esetekben is élnek jelzési kötelezettségükkel.
A szolgálat illetékességi területén gyermek, vagy fiatalkorú bűnelkövetőt 8 főt jelzett a
rendőrség!
Válsághelyzetben lévő várandós anyával nem volt feladata a szolgálatnak!
Rendszeres kapcsolatban állunk több civil szervezettel: Katolikus Karitász Csoporttal, „Ételt
az életért” Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálattal, Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezetével, Áldozatsegítő Szolgálattal. Segítünk adományok osztásánál, közvetítünk a felek
között, ajánlásokat írunk.
A Covid-19 humánjárvány vírus a gyermekjóléti szolgáltatás működési rendjében is hozott
változást. 2020. március 16-tól 2020. május 18-ig a szolgálat és központ munkatársai „home
office” rendszerben végezték tevékenységeiket. A munkatársak közül szakmai csoportonként
1-1 fő biztosított az intézmény székhelyén. Az „ügyeletet” ellátó személy a járványügyi
szabályok szigorú betartása mellett fogadta az előre bejelentkezett szolgáltatást igénybe
vevőket. Minden munkatárs telefonon elérhető volt szinte 24 órában. Online és telefonon
tartottak kapcsolatot az együttműködési megállapodással igénybe vevőkkel, illetve más ügyben
segítséget kérőkkel.
A szolgáltatás munkatársai három hetenként keresték fel az ellátásban lévőket, krízis
helyzetben szintén rendelkezésre álltak. A családlátogatások korlátozása miatt a család
lakóhelyén a szabadlevegőn vettek fel kapcsolatot a hatósági ügyekben érintett személyekkel,
illetve azokkal a személyekkel, akiknek életvitele kritikussá vált, vagy nagy kockázatot láttak
abban, hogy a Covid miatti változások szélsőséges helyzetbe kerülhet a család megélhetése.
A szolgálat és a központ munkatársai az online oktatásban résztvevő diákoknak gyakorlati
tanácsokat és egyéb segítséget adtak annak érdekében, hogy tanulmányaikba ne maradjanak el.
Jellemzően változott az oktatási intézményekből érkezett jelzések tárgya. Az iskolai
hiányzásokat az online oktatáson való részvétel hiánya váltotta fel.
A Covid-19 miatt elrendelt vészhelyzet alatt a munkatársak a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett fogadják a szolgáltatást igénybe vevőket. A munkatársak és az ügyfelek
részéről is megkövetelt a szájmaszk megfelelő használata és a 1,5 m távolság megtartása. A
vészhelyzet alatt az esetmegbeszéléseket felváltotta a gyakoribb szakmaközi konzultációk
megtartása, illetve a tárgyalásokon, szakmai megbeszélésék megrendezésének mellőzése.
A vészhelyzet alatt az ügyfelek ellátásának módja változott, de az ellátás minősége ugyanolyan
szinten történt, mint az előtt.

Házi segítségnyújtás
A feladatot 17 településre kiterjedően látta el a Társulás. Az igénybe vevő idős emberek
gondozása saját lakókörnyezetükben, életkori sajátosságaiknak megfelelően, meglévő
képességeik fenntartásával, fejlesztésével folyik. Segítenek az ellátottaknak a bevásárlásban, a
testi, személyi higiéné biztosításában, a háziorvossal való kapcsolattartásban, a
gyógyszeríratásban, kiváltásában, a lakókörnyezet tisztántartásában, hivatalos ügyeik és
társadalmi kapcsolataik intézésében, Magányos, legyengült idősek esetében személyes
gondozást végeznek, alapszintű egészségügyi feladatokat is ellátnak. A szociális gondozók az
ellátottakkal bizalmi, szeretetteljes viszonyt alakítanak ki.
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Ellátottak száma településenként

2020
ellátott /fő/
Bodony
14
Bükkszék
24
Bükkszenterzsébet
11
Erdőkövesd
9
Fedémes
10
Istenmezeje
21
Ivád
10
Kisfüzes
2
Mátraballa
11
Mátraderecske
24
Parádsasvár
14
Pétervására
28
Szajla
15
Szentdomonkos
3
Tarnalelesz
8
Terpes
4
Váraszó
17
Összesen :
225
Település

Gondozási idő településenkénti bontása (perc/év)

Település
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdőkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parádsasvár
Pétervására
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Összesen perc:
Összesen óra:

2019
92 220
229 950
119 270
121 560
119 430
239 170
120 620
0
92 520
252 870
119 870
248 910
116 850
0
122 340
12 350
110 850

2020
121 780
248 000
116 920
132 630
125 860
250 120
124 530
8 120
123 680
260 890
127 240
251 640
103 970
38 870
80 940
20 470
125 190

2 118 780
35 313

2 260 850
37 681

A házi segítségnyújtás szolgáltatás mutatói az ellátotti létszám öregedéséből eredő egy főre jutó
személyi gondozási idő (ami az ellátást igénybe vevő saját lakókörnyezetében történik)
megnövekedéséről tanúskodnak.
A házi segítségnyújtás gondozási idejének változása 2011-2020. év között
(2011-2016 között szociális segítés és személyi gondozás összesen, 2017- től személyi gondozás)
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A feladatot 24 fő teljes munkaidős dolgozó látta el a beszámolási időszakban. A szociális
gondozók szakképzettségi aránya 90% volt.
A gondozási naplóból megállapított napi átlagos gondozási létszám 2020. évben: 154 fő, ez 150
fő személyi gondozott és 4 fő csak szociális segítésben részesített ellátottat takar.
A 2020-as évre előzetesen igényelt személyi gondozáshoz kapcsolódó normatíva 145 volt, a
teljesített 149,53.
A megállapodások száma 2020. december 31.- én 174 db.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás a koronavírus járvány ideje alatt is folyamatosan működött.
A megnövekedett napi terhelés mellett is megfelelően tudták teljesíteni feladataikat a szociális
gondozók. Napi munkájuk mellett, amikor szükség volt rá, több településen besegítettek a házi
segítségnyújtást nem igénybe vevő, de egyedül élő helyi időskorúak és karanténban lévő
személyek gyógyszer és élelmiszer ellátásába.

Támogató szolgáltatás
A szolgáltatás célja a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
A szolgálat legfőbb feladata a fogyatékkal élő személyek szállítása, elsősorban gyermekek
speciális iskolába, óvodába való eljuttatása. Szállító járművünk kapacitása szinte mindig
maximálisan ki van használva. A gyermekeket a szülők reggelente átadják a személyi
segítőnek, aki az utazás alatt felügyeli őket, bekíséri az iskolába, átöltözteti. Tartja a kapcsolatot
az iskola és a szülő között. Nagy segítséget nyújt nekik a napi szállítás biztosítása, sokban
tehermentesíti őket anyagilag, fizikálisan és mentálisan is. A fogyatékkal élő gyermekek szülei
nagyon örülnek a lehetőségnek, hogy ez a szolgáltatás jelenleg is elérhető számukra.
Emellett a településeken fogyatékkal élők személyi segítése is biztosított.
A feladat ellátására engedélyezett költségvetési létszámkeret 4 fő. A feladatot 1 fő
szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető foglalkoztatásával biztosítja az
intézmény. A jelenleg használt speciálisan átalakított 9 személyes gépjárművünk 11 éves, közel
500.000 km futásteljesítménnyel, a napi használat igényeihez már nem üzembiztos. Az elmúlt
években folyamatosan emelkedtek a gépjármű szervizköltségei. Éppen ezért minden évben
adunk be pályázatot a gépkocsi cseréjére, amit eddig forráshiány miatt mindig elutasított a kiíró
szervezet.
2020. évben megállapodással rendelkezők száma
Település
fő
Település
1
Bodony
Mátraderecske
5
Bükkszék
Parád
8
Bükkszenterzsébet
Parádsasvár
4
Erdőkövesd
Pétervására
1
Fedémes
Szajla
2
Istenmezeje
Szentdomonkos
3
Ivád
Tarnalelesz
1
Kisfüzes
Terpes
2
Mátraballa
Váraszó
Összesen:
11

fő
8
1
0
15
2
1
7
0
1
62

2020. évben a járványhelyzet ellenére is sikerült túlteljesíteni a kötelezőn előírt
feladategységeket, személyi segítésnél 1273, szállítás esetében 2870 (a kötelező közel duplája)
feladategység teljesült. A megállapodással rendelkezők közül 38 fő a szállítás és a személyi
segítés szolgáltatást együttesen vette igénybe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai
betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének fenntartása, a krízishelyzeteinek elhárítására
szolgál. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, lehetőséget nyújt az ellátást
igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
Feladata a folyamatos készenlét biztosítása; segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó legalább
30 percen belüli helyszínre érkezésének biztosítása; a segélyhívás okául szolgáló probléma
feltárása, a szükséges intézkedések azonnali megtétele; indokolt esetben más szociális és
egészségügyi vagy más ellátás kezdeményezése; segítő kapcsolat kialakítása; egészségügyi
szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás.
A szolgáltató a készülék-bérlet és a diszpécseri szolgáltatás tekintetében az Agendor Kft.
Az ellátást igénybe vevők és segélyhívások összesítése településenkénti bontásban 2020. évben
Kihelyezett
Ellátásban
készülékek
részesülők
Települések neve
száma (db)
száma
2020.12.31(fő)
én
9
6
Bodony
4
2
Bükkszék
22
15
Bükkszenterzsébet
10
10
Erdőkövesd
0
0
Fedémes
8
7
Istenmezeje
3
3
Ivád
1
1
Kisfüzes
7
6
Mátraballa
24
18
Mátraderecske
11
9
Parád
8
6
Parádsasvár
14
10
Pétervására
0
0
Recsk
16
13
Sirok
4
3
Szajla
4
2
Szentdomonkos
8
5
Tarnalelesz
0
0
Terpes
5
4
Váraszó
158
120
Összesen

Segélyhívások száma (db)
Segítségnyújtást
Téves riasztás Egyéb Összesen
igénylő riasztás
0
20
18
4
0
5
0
1
0
9
0
2
2
0
3
1
0
14
0
0
79
12

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2
4
9
1
0
4
1
2
0
5
8
0
5
0
2
1
0
8
0
0
52

2
24
28
5
0
9
1
3
0
15
8
2
7
0
5
2
0
22
0
0
133

2020. évben átlagosan 128 db készülék volt kihelyezve.
Szerződés szerinti feladatmutató a tárgyévben: 150
A ténylegesen teljesített feladatmutató 128,42
Szükség van a szolgáltatás népszerűsítésére, hogy a meglévő szabad kapacitást kihasználjuk!
2020-ban 79 esetben igényelt közvetlen segítségnyújtást a riasztás.

Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozását önálló helyettes szülővel látja el a „Aranykapu” Humán
Szolgáltató Központ. A feladatellátásban valamennyi település részt vesz. A helyettes szülő
szülői kérelemre, térítési díj ellenében, ideiglenes jelleggel saját háztartásában biztosítja a
kiskorú ellátását, gondozását, nevelését. Olyan esetekben kérhető ez a szolgáltatás, amikor a
szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása
miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A 2020-as évben nem volt kiskorú
helyettes szülői ellátásban.
Az alacsony ellátási napok száma miatt állami támogatást leigényelni nem tudunk, így a
tagönkormányzatok hozzájárulásai fedezik a szolgáltatás költségeit.

Ellenőrzést 2018-ban végzett utoljára az intézményben a működési engedélyünket kiadó
Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Főosztálya, és szakmai ellenőrzést
végzett az SZGYF szakértője, melynek során szakmai mulasztást nem állapítottak meg,
intézményi dokumentációkban, ellátotti dokumentációkban változtatásokat írtak elő.
Az intézménynek jól kiépített kapcsolatrendszere van az önkormányzatokkal, a
gyermekvédelmi hatóságokkal, szolgáltatókkal, a segítő szervezetekkel, oktatási és
egészségügyi intézményekkel, az adományokat osztó szervezetekkel.
Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ segítő szolgáltatásaival jelen van a járási
településeken élő emberek életében a magzati léttől a 100 éves korig. A jól felkészült
szakemberek azonnal segíteni próbálnak bármelyik településen a törvény adta lehetőségek, és
az adott intézményi férőhelyek függvényében. A munkatársakhoz egyre több ember fordul
segítségért, a lakosságtól is sok jelzés érkezik.

Lajtosné Lécz Erzsébet
intézményvezető
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ÉVES BESZÁMOLÓ
2020/2021.
Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény

Répáné Török Renáta
Intézményvezető

BENDEGÚZ ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓ 2020/2021.
A Bendegúz Óvoda beszámolója az Éves Munkaterv alapján került kidolgozásra.
Személyi feltételek az óvodában
Engedélyezett álláshelyek száma: 11 fő státus nevelési-gondozási feladatok ellátására
Betöltött álláshelyek száma: 11 fő
Intézményvezető; óvodapedagógus: 1 fő
Óvodapedagógus: 5 fő
Dajka: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Megjegyzés: A munkakörök betöltése 100%-ban a képesítési előírásoknak megfelelő.
A pedagógusok megbízatásai, ellátott feladatai képességeknek, végzettségeknek megfelelően,
egyenlő teherviseléssel lettek kiosztva.
Az intézmény statisztikai adatai 2021. 06. 03. állapot szerint

Csoportok
száma

Kiscsoport
Középső
csoport
Nagycsoport
Összesen

Csoport
SNI
létszám

22

-

25

1

31
78

1

BTMN

Ingyen
étkezők

-

22

5
5

25
31
78

Térítési
díjat
fizetők

-

Egész
Halmonapos
Hátrányos
zottan
neveléshelyzetű hátrányos
oktatásban
gyerekek helyzetű
részt vevő
(HH)
gyerekek
gyerekek
(HHH)
létszáma
4
22

-

5

1

24

5
14

1

31
78

Kockázati tényezők csökkentése
Az udvari mozgásfejlesztő eszközeink négyévenkénti felülvizsgálata az idei évben aktuálissá
válik. A karbantartásuk szakember által folyamatos. A munka és balesetvédelmi felelős napi
feladatai közé tartozik az ellenőrzés, és ennek napi szinten történő dokumentálása is.
A lengőhinta alatti leesési tér az előírásoknak megfelelően került kialakításra, mélyítésre. A
következő tervben a Montessori – torony, a mászó fal, valamint az egyes csúszda alatti nagy
területet esedékes feltölteni az előírásoknak megfelelően. Az óvoda épületét, udvarát övező
kerítéselemek esztétikusságot, biztonságos tartózkodást tesznek lehetővé. A felső bejárati kapu
nem mindig zárható biztonságosan, ezért a gyermekek ott tartózkodását korlátozni, fokozottan
ellenőrizni kell. A kockázati tényezők tekintetében ennek korrigálását is szorgalmaznunk kell.
A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
A nevelési évben 2 fő már feltöltötte az online támogató rendszerbe a pedagógiai portfólióját,
október hónapra kapták meg a minősítésük időpontját.
A következő tanévre 1 fő adta be jelentkezését az életpálya modell Pedagógus II. célfokozatra.

Minőségbiztosításhoz köthető fejlesztések:
A COMENIUS 2000 I. Intézményi modell alapján felmért érdekelt közvetlen és közvetett
partnerek véleménye, annak százalékos kiértékelése még zajlik.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazott protokoll
A járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési intézménynek fel kellett
készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kellett dolgoznia olyan eljárásrendet,
amely megfelelő támpontot nyújtott ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal
gördülékeny legyen a működés, átállás.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kialakított protokoll alapján a szükséges
intézkedésekről, bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető gondoskodott, a fenntartó
ellenőrizte a megvalósítást.
A 2020/2021-es nevelési évben a köznevelési intézményben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrend kidolgozásra került és a Házirend függelékeként szerepel.
Ennek főbb tartalmi elemei: alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás, ezekhez szükséges
eszközök, az intézmény látogatása, egészségügyi szempontból biztonságos környezet
kialakítása, étkeztetésre vonatkozó szabályok, hiányzások kezelése, COVID-19 fertőzés
gyanúja esetén kötelező protokoll, alkalmazandó Home Office.
A fenntartóval, az intézmény dolgozóival folyamatos volt a kapcsolat, ezért aktualizáltuk a
telefonszámokat, az email címeket, létrehoztunk azonnali üzenetre alkalmas online csoportokat,
mind a szülők, mind a kollégák irányában. A szülők tájékoztatására folyamatosan frissítettük
az intézményi honlapokat, facebookos elérhetőségeket. Időben tájékoztattuk a szülőket a fontos
események módosulásáról, módjáról.
Az intézmény vezetője csak hivatalos /Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrás Minisztériumának
tájékoztatói, Fenntartói határozatok/ értesítések alapján intézkedett, adott bármiféle
tájékoztatást!
A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai:
Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” Pályázat az 2020. év végén lezárult.
Azonban a HH-HHH-BTMN gyermekek egyéni fejlesztése, a fejlesztési tervek dokumentálása,
az egységes elvek szerint történik továbbra is.
A pályázat során lehetőségünk adódott egyéni és csoportos fejlesztő eszközökkel, a
témaköreinkhez igazodó képességfejlesztő játékokkal gazdagítani eszköztárunkat. Ezeket
maximálisan kihasználtuk, beépítettük a játékba integrált tanulás szellemiségében.
A projekt folyamatában új szakmai tevékenység is megvalósult: csoportos fejlesztő fórumok,
szakértői kontaktórás támogatás formájában.
A „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”című EFOP-3.3.2-16 számú
együttműködésen alapuló pályázat 5 évig fenntartási időszakban működik tovább. Az
együttműködésben kétféle tevékenységet vállaltunk, melyek rugalmasan beilleszthetőek a
Pedagógiai Programunk célkitűzéseibe:
Játék és sport.
Kreativitás és játék.

Az új mérési rendszer bevezetése, beválása.
Feladatunk volt ebben a nevelési évben egy új mérési rendszer kidolgozása, felmenő
struktúrában történő bevezetése. A célunk volt, hogy a korábbi, lényeges vizsgálati területeket
ölelje fel. Előnye, hogy életkor specifikus, magában hordozza az élmény fonalán való
tapasztalatszerzést, a játékba integrált megfigyelést. Az egyes gyermek esetében jól nyomon
követhető legyen a részterületeken a fejlődés íve.
A megjelenő mérési adatokat felhasználjuk a stratégiai dokumentumok elkészítésében, a tanítás
–tanulás szervezésében és irányításában. A gyermekek mérését, értékelését a Pedagógiai
Programban meghatározott módszerekkel, valamint a gyermekek megfigyelése rendszerén
keresztül intézményi szinten értékeljük, ezek eredményének figyelembe vételével jelöljük ki a
fejlesztési célokat az Éves Munkatervben.
A tervezésben, a differenciálásban és az egyéni fejlesztésben is meg kell jeleníteni az ezzel
kapcsolatos feladatokat.
Az egyéni eredményeket figyelembe véve szükséges személyre szabottan a fejlesztéseket
végrehajtani, az egyéni fejlődés nyomon követésénél pedig szükséges rögzíteni az egyéni
haladásra vonatkozó információkat. Az eredményességet az újbóli mérés mutatja meg.
Az összegző értékelés kimutatható területenként egyéni, csoportos és intézményi szinten.

Az óvodai élethez kapcsolódó hagyományok ápolása; ünnepnapok, nyílt napok,
tájékoztatások
Az Éves Munkatervben megjelölt kiemelt ünnepnapjainkat minden esetben megtartottuk, belső,
zárt formában. Ezekről készítettünk felvételeket, fotókat és a zárt online rendszereken keresztül
osztottuk meg a szülőkkel. A rendkívüli zárás időszaka alatt a tematikus tervezésünk témáinak
megfelelően támogattuk a szülőket ezeken a felületeken a gyermekeikkel való közös, hasznos
időtöltés érdekében.
A szeptemberi beilleszkedés - beszoktatás segítése még lezajlott a szülők befogadásával, így
akit csak lehetséges volt felvettünk ebben az időtartamban. Ezt követően azonban az intézmény
területén már nem tartózkodhatott külső személy. A kormány engedményei, lazításai után ismét
fogadtuk a jelentkező gyermekeket.
A szülői értekezletek vonatkozásában az év elejei tájékoztató még személyesen az óvoda fedett
teraszán bonyolódott. A szigorítások után már szinte csak online vagy telefonon tudtuk a
fogadóórákat biztosítani. Az egyéni fejlesztésekhez fűződő mentorálások papír formában
elkészültek, ezek tartalmáról szóló beszámolóra az év végi tájékoztatások alkalmain adódott
lehetőség, ismét személyesen az egészségügyi előírások betartásával.
A kitűzött nevelőtestületi értekezletek a rögzítetteknek megfelelően megvalósultak, a
meghatározott témák, aktualitások, belső tudásmegosztások megtörténtek.
A rendkívüli zárás időtartama alatt is a nevelőtestület tagjai továbbképzéseken,
műhelymunkákon, workshopokon vettek részt, hogy formálják szemléletüket, bővítsék szakmai
tudásukat a Home Office alatt.
A teljesség igénye nélkül néhány:
-

„Autizmus spektrumzavar és gyermekút”,
"100+ zenei játék zenei képességfejlesztés és tehetséggondozás játékkal”,
„Tanügy igazgatási dokumentumok felülvizsgálata”,
„ Kulturális kincseink bokrétába kötve”,

-

-

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése” című kiemelt projekt tájékoztató kommunikációs workshopot tartott „A
gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismerését, a gyermek fejlődésének
nyomon követését célzó ismeretek átadása” témában.
„Gyermekút” 30 órás on-line továbbképzés.

Szakmai kapcsolatok
Az általános iskolával tartottuk a kapcsolatot a szakmai feladatok teljesítése érdekében,
elsősorban telefonon, mailen keresztül. Az óvoda – iskola átmenet vonatkozásában a nyomon
követést sem a megszokott formában bonyolítottuk, hiszen az iskola is lezárt a külső partnerek
tekintetében, azonban a tanítónők a rendelkezésünkre álltak telefonon keresztül egy alapos
tájékoztatás erejéig.
A területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, szakszolgálati titkára is a
rendelkezésünkre állt a Home Office ellenére, bár a vizsgálatok lebonyolítása megállt, továbbá
az utazó gyógypedagógusok sem járhattak ki. Azonban a szakemberek is létrehoztak a
szülőknek egy csoportot, ahol támogatták a lehetőségeken belül a szülőket.
Sajnos a logopédiai fejlesztés teljesen elmaradt, mert nincs a körzethez tartozó logopédus, a
szakszolgálat folyamatos pályáztatással keresi a szakembert. Mi pedagógusok a fejlesztő
program alapján, anyanyelvi játékokkal segítettük a hangképzés pontosodását.
Egyéb kapcsolatok
A védőnő az év elején végzett tisztasági szűrést és néhányszor segített a szakszolgálat felé
történő fejlettségi státusz igazolásában.
A gyermekorvostól, szakorvosoktól esetenként kértünk a gyermekek egészségének optimális
biztosítása érdekében javaslatot, útmutatást.
Az élelmezésvezetővel napi kapcsolatban álltunk a gyermekek étrendje, a szociális étkeztetés
megszervezése, az esetleges szülői kérések vonatkozásában.
Az IKSZT munkatársai továbbra is számítottak, számítanak a gondolatainkra a Parádi Mozaik
hasábjain, bár ennek megvalósulása is megváltozott cikkeket eredményezett.
A kulturális rendezvényeink, mint a bábszínház, bűvész, Palócka néptánccsoport bemutatója év
elején még teret kapott, aztán már csak az esetszámok csökkenésével, a lazítások után tudtunk
külső művészeket fogadni.
Óvodai szintű közös rendezvénynapunk a Bendegúz Nap belső szervezéssel valósult meg.
További szakmai feladatok
Az óvoda belső szakmai ellenőrzése az általános rendnek megfelelően megtörtént.
A pedagógus önértékelésnek minden pedagógus esetében 2021. augusztus 31-ig meg kell
történnie. Ennek a folyamatnak az utolsó szakaszában tartunk, az önfejlesztési tervek feltöltése
esedékes.
Az SZMSZ aktualizálása, a Bendegúz Óvoda honlapjának frissítése megtörtént és folyamatos.
A Zöld Óvoda cím újbóli megpályázásához a szakmai munkaközösség készíti a beadandó
anyagot.
2021. 06. 07.

Répáné Török Renáta
Intézményvezető

A Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. év beszámolója

A jelzőrendszer 2020.évi munkájának értékelését 2021. február 25-én terveztük megtartani, de
sajnos a covid-19 humánjárvány miatt 2021.május 11-re került átszervezésre.
A 2020. év folyamán továbbra is helyettesítésben történt a terület család-és gyermekjóléti
szolgáltatásának ellátása.
A településen működő jelzőrendszer az alábbi problémákkal kapcsolatban keresték meg a
szolgálatot: iskolai magatartási probléma; szülők és az oktatási intézmény közötti konfliktus;
igazolatlan mulasztás; fiatal anya gyermeke számára gyámrendelés/védőnői megkeresés,
elhanyagolás (fejtetvesség); családon belüli bántalmazás; párkapcsolati konfliktus; szülő
rendszeres alkoholfogyasztása; lakhatási nehézségek; elhanyagolás; lakhatási probléma;
gyermek esetében önsebzés.
Kiemelkedően komoly problémát jelentett az év nyarán a Budapestről érkező rossz anyagi
helyzetben lévő és szülői hiányosságokkal rendelkező várandós édesanya gyermekével,
nagyszülővel. Újszülött és óvodás gyermeke ellátásban komoly hiányosságok mutatkoztak, ami
indokolta a családba fogadást a nagymama számára. Lakhatási lehetőségük nagyon kétséges
volt, majd a települést elhagyva ismeretlen helyre menekültek. A felkutatásukat követően a
területileg illetékes gyámhivatal kiemelte a családból a gyermekeket. Utolsó információja a
szolgálatnak, hogy a szülő újra saját családjában neveli a két gyermeket.
Szintén a nyár folyamán merült fel egy bodonyi család fiatalkorú gyermeke esetében az
önsebzés és az öngyilkossági kísérlet. A sikertelen öngyilkossági kísérlet után debreceni
gyermekpszichiátrián kezelték a gyermeket. Mind két család esetében szolgálatom szoros
együttműködés mellett hetente több alkalommal tartott kapcsolatot a szülőkkel.
A korábbi magatartási probléma fennállt kettő gyermek esetében, amelyet, az iskolai agressziót,
illetve a szabadidőben elkövetett normaszegő magatartás jellemzett. Az ilyen és ehhez hasonló
esetekben a szülők az együttműködésükről tettek tanúbizonyságot és családon belül próbálták
kezelni a felmerült problémákat.
2020 márciusában kialakult humánjárvány helyzet a gyermekjóléti szolgáltatás munkáját nem
nehezítette meg. Sikeresen együttműködtek a családok az előírásoknak megfelelően betartott
óvintézkedésekkel. Ennek tükrében történtek a kapcsolatfelvételek, telefonon egyeztetett
időpontokban, vagy csak szóban történő tanácsadással, segítő beszélgetéssel. A korábban
védelembe vétel keretén belül gondozott családok gyermekek esetében két esetben sikeresen
megszüntetésre került sor, de egy család számára továbbra is szükséges a védelembe vétel
fenntartása- a lakhelyváltást követően is.
Bodony településen gyermekvédelmi intézkedésre nem került sor. Egy beköltöző család
számára nevelésbe vételi eljárás megszüntetése érdekében történt rendszeres szociális segítő
tevékenység. Súlyos tartós beteg kisgyermek esetében az óvodai felvételben kért segítséget a
szülő és az óvoda egyaránt, amikor is a kezelőorvos javaslatára és tájékoztatására volt szükség.
Gyermekjóléti szociális segítő tevékenységre nincs szükség a tartós beteg gyermek számára
mivel a szülők a gyermekük helyzetének és egészségének megőrzése érdekében
együttműködők. Az esetlegesen kialakuló problémát az anya sikeresen kezeli.
A településen élő és a szolgálat látókörében álló család esetében 2020 őszén öngyilkosságot
kísérelt meg az édesapa szerelemféltésből kifolyólag, de az szülő túlélte a kísérletét. Ennek
folytatásaként sajnos a kapcsolatuk a szülőknek csak romlott, így velük is rendszeres
kapcsolatot tart a szolgálat jelenleg is.
Más család esetében ahol a párkapcsolati konfliktus merült fel ott javuló tendenciát mutatott a
család helyzete, a védelembe vétel megszüntetésre került, de lakhatási probléma merült fel az
anya elmondása szerint. Eme család gyermekei az iskolában megfelelően teljesítenek,

magatartásuk jó. Jelzés nem érkezett irányukból. Minden más esetben érkezett jelzést a szakmai
protokollnak megfelelően kezeltünk. Visszajelzésekben tájékoztatást adott szolgálatunk a
szükséges intézkedésekről és a problémának megfelelő kezelésről.
Parádóhuta településen egy esetben történt környezettanulmány készítés a gyámhivatal számára
gondnokolt esetében miután édesanyja elhunyt. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézkedés
nem történt.
Családsegítés tekintetében Parádon hivatalos ügyekben nyújtott szolgálatom segítséget
elektromos szolgáltató megkeresése esetében, illetve gondnokság alá helyezés esetében történt
családlátogatás.
2020. év végén Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül az általános iskola
kérésére 4 esetben mértük fel a családok helyzetét, akik ezt követően sikeresen részt vehetnek
a pályázatban.
A település polgármesterével, jegyzőjével továbbá az önkormányzat dolgozóival, a védőnővel,
óvodával, és az általános iskola pedagógusaival vezetőivel a szolgálat megfelelő és szakmailag
jó kapcsolatot tart. Egymás munkáját sikeresen segítjük a problémák megelőzése, megoldása
céljából.
Intézkedéseinket, megbeszéléseinket, családlátogatásainkat és egyéni esetkezeléseinket,
adományközvetítéseket a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett végeztük.
Egészségügyi károsodása a szolgálat dolgozóinak nem származott a munkavégzésből
kifolyólag. Ennek tükrében, a továbbiakban sem tervezi a szolgálat, hogy az esetlegesen újra
felmerülő veszélyhelyzetben Home Office-ban végezné munkáját.
A továbbiakban is célja a család-és gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekek
veszélyeztetettségének megszüntetése, továbbá az önkormányzat szociális irányelveinek
segítése, támogatása, és a szociális szakmai innováció elősegítése.
A beszámolóban a szolgálat 2020. évi tevékenységét mutatjuk be, az adatok
a 2020. december 31-i statisztikán alapulnak.
A szolgálatnál nyilvántartott és vezetett forgalmi napló adatai szerint 2020. évben a
szakmai tevékenységek száma 860 (halmozott adat) Parád, Bodony, Parádóhuta
településeken összesen.
Alapellátásban és szociális segítésben résztvevők száma 2020. december 31-én
együttműködési megállapodás alapján 53 személy volt
A védelembe vett kiskorú gyermekek száma 6.
Nevelésbe vétel keretén belül gyermek nem került elhelyezésre. Ideiglenes hatályú
elhelyezésre nem került sor.
Parádóhuta településen 2020-ben gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézkedésre nem
került sor.
A védelembe vételi felülvizsgálatok a törvényi előírásnak megfelelően történtek.
A szolgálatnál 2 esetmegbeszélés került megszervezésre.
4 alkalommal szükséges volt esetkonferenciát összehívni magatartási probléma,
elhanyagolás, és önsebzés miatt.
A Fáy András Általános Iskola egy tanulója esetében történt ismét javaslattétel egyéni
tanrendben történő oktatásra magatartási probléma miatt. A gyermekvédelmi intézkedéseket
megelőzően esetkonferencia összehívása történt a szociális segítő munka hatékonyságát
növelve az adott családok esetében. Az esetmegbeszélőkön és esetkonferenciákon azon
személyek jelentek, meg akik a felmerült probléma kezelése szempontjából kompetensek.

Az elmúlt évben 15 írásbeli jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól a szolgálathoz:
- egészségügyi szolgáltató 2 ebből
1 védőnői jelzés
- gyermekjóléti szolgálat 1
- jegyző 1
- helyi és más általános iskolátólköznevelési intézmény 11

A gyermek 50. igazolatlanul mulasztott órája a nevelési támogatás (régi nevén családi pótlék)
folyósításának szüneteltetését és 16. év alatti gyermeknél a gyermek védelembe vételét vonta
maga után.
A 2020. évben 2 esetben történt szakmaközi tanácskozás, illetve kötelezően tartandó
esetmegbeszélés melyeken képviseltette magát a helyi Védőnői Szolgálat, Bendegúz Óvoda a
Fáy András Általános Iskola és az Alapszolgáltatási Központ esetmenedzsere. A rendőrség
minden alkalommal meg jelent a szakmaközi tanácskozáson.
Az esetmegbeszélő és a szakmaközi tanácskozások száma a veszélyhelyzet miatt nem érte el az
évente szükséges számot. (Nem eredményezetek szakmai fennakadást az elmaradt
megbeszélések.)
A jelzőrendszeri beszámolóban az Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium jelezte, hogy nehezen igazodnak ki a gyermekvédelmi és a
gyermekjóléti rendszerben. Tájékoztattam az intézményt, hogy ha elakadásuk van, szolgálatom
segít kiigazodni a gyermekvédelmi rendszerben és intézkedési módokban. Ennek tükrében a
közvetlen kollégák számára is maradéktalanul segít szolgálatom a felmerülő kérdésekben a
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a gyámhivatali ügyintézések területén.

Parád, 2021. 05. 14.

Nagy Szabolcs
Családsegítő

Beszámoló Idősek Klubja 2020-év.

Az Idősek Klubjában igényelhető ellátási formák: - Szociális étkezés
-

Idősek Klubja
Házi segítségnyújtás.

Az Intézményben 5 fő dolgozik, mindenki szakképzett 3 gondozónő a házi segítségnyújtásban,
1 gondozónő a szociális étkeztetésben, 1 gondozónő a nappali ellátás (klub) látja el a feladatokat
napi 8 órában.
Szociális étkezés: Gondoskodik azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem
képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk miatt.
Lehetőség van: -helyben fogyasztással
-elvitellel
-házhozszállítással.
Szociális étkezésben felvett személyek száma: 60 fő, ebből: 19 férfi, és 41 nő. Magas a 75- 85
éves igénylők száma. Lakásra szállítunk 44 ebédet, ami gépjárművel történik, és 16 ebéd saját
elvitellel. Parádóhutára jelenleg 8 főnek biztosítunk ebédet.
A térítési díj nyugdíjtól függő, sávos: 75- Ft- tól 670 – Ft –ig. A szállítási díj a szociális étkezők
részére ingyenes. Vendégebéd szállítása: 100- Ft /nap.
Nappali ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra. Segítséget nyújtunk ügyintézésben, mentális
életviteli tanácsadás, gyógyszeríratás- kiváltás, vérnyomás – vércukormérés. Férőhelyek
száma: 20 fő. Jelenleg 18 fő van felvéve ebből 14 nő, és 4 férfi.
Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtásban részesülnek azok a személyek, akik koruk,
egészségi állapotuk miatt önmaguk saját ellátásáról képtelenek, róluk más személy nem
gondoskodik. Az ellátás gondozási szükséglet felmérése alapján vehető igénybe. Jelenleg 33 fő
van felvéve, ebből: 29 nő, és 4 férfi. Életkorukat tekintve: 80 – 85 éves korosztály a
legmagasabb / 17 fő/.
A házi segítségnyújtás szociális segítés, és személyi gondozás formájában nyújtható.
Gondozási óra díj: 250- Ft /óra / fekvőbeteg ápolása, fürdetés, bevásárlás/. Egyéb
tevékenységekre ingyenes. Takarítás, mosás - vasalás: 500 - Ft/ óra.
Szociális segítés tevékenységhez tartozó feladatok:- takarítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben, mosás- vasalás, kísérés, bevásárlás
-

gyógyszeríratás- kiváltás
segítségnyújtás ételkészítésében,
mosogatás
ruhajavítás
tüzelő bekészítése, begyújtás.
hó eltakarítás

segítségnyújtás
vészhelyzet
kialakulásának megelőzésében és
a
kialakult
vészhelyzet
elhárításában.
Személyi gondozás tevékenységei: információ nyújtás, tanácsadás, mentális támogatás.
Családdal és a hozzátartozóval való kapcsolattartás, ügyintézés. Gondozási és ápolási feladatok
körében: - mosdatás- fürdetés, pelenkázás, ágyazás ágyneműcsere. Körömápolás,
folyadékpótlás, étkeztetés, sebkezelés, gyógyszeradagolás, vérnyomás és vércukormérés. Hely
és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül. Háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia
követése.
-

A Covid járvány idején a településen élő nem csak a házi segítségnyújtásba felvett személyek
számára nyújtottunk segítséget / hanem a Covid fertőzésen átesettek / részére is és
biztosítottunk az ellátást. Pl.: ebédszállítás, gyógyszeríratás- kiváltás, Háziorvosi rendelőben
ügyintézés, bevásárlás, postai és egyéb ügyintézések.
A gondozónői létszám az elmúlt fél évben, nem volt teljes két kolléganő is hiányzott betegség,
és más egyéb okok miatt.

2021. 06. 07.

Osztafin Tamásné
Vezető gondozó

Központi konyha

Létszámadatok:
Élelmezésvezető: 1 fő
Szakács: 2 fő
Konyhai kisegítő: 4 fő

