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„….Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. 
Később, amikor betegségek gyötörnek  minket és megöregszünk, megint mások 
gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások 
törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal ?” 

 
(XI. Dalai láma: Törődni másokkal) 

 

Jogszabályi háttér 
 
 

Az intézmény feladatát és szakmai munkáját az alábbi jogszabályok határozzák 
meg: 
●   a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított  
      1993. évi III. törvény, 
●    többszörösen módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
●    Püspökladány Város Önkormányzatának a 20/2005. (IX. 30.) sz. rendelete  
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról. 

 
 



Az intézmény működési feladata: 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
(továbbiakban Központ) a személyes gondoskodás körébe tartozó, kötelező 
önkormányzati feladatokat ellátó szociális intézmény, mely az alapellátásból az 
alábbi szolgáltatásokat biztosítja a rászorulók részére: 
     ●  étkeztetés, 

● házi segítségnyújtás, 
● jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
● az idősek nappali ellátása,  
● közösségi pszichiátriai ellátás, 
● gyermekjóléti szolgálat 
● családsegítő szolgálat 
● 2009. 09. 01-től fogyatékosok nappali ellátása 

     ●  2011. 04. 01-től demens nappali ellátása 

A Központ a tevékenységét Püspökladány közigazgatási, valamint a Sárréti 
Kistérségi Társulás keretében társult települések területein látja el: 

 
2009. II. félévben:  Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba,  
   Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen 
2010. I. félévben: Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba,  
   Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen 
2010. II. félévben: Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba,  
   Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen 
2011. I. félévben: Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Szerep     
   Nádudvar, Sárrétudvari, Tetétlen  

 

 

Személyi feltételek: 

A szakmai létszám normát és a dolgozói képesítések előírásait a többszörösen 
módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet tartalmazza.  

2009. második félévtől az intézmény összesen 49+4 fő dolgozót foglalkoztatott 
főállásban. 2011. július 01-től ez a létszám megnövekedett 32 fővel, mivel Földes 
és Nagyrábé csatlakozott a Társuláshoz.  
 
Étkeztetés szakfeladaton 2 fő gépkocsivezető foglalkoztatása történik. Az egyik 
gépkocsivezető 4 órában ételszállítással kapcsolatos tevékenységet végez, a másik 
sofőr helyettesítési, szállítási feladatokat lát el az intézményben.  
 Az étkeztetés házhoz történő szállításában közcélú foglalkoztatottak és a gépkocsi 
vesz részt. 2011. július 01-től Nagyrábén 1 fő látja el az ebédszállítással 
kapcsolatos teendőket. 



 A Házi segítségnyújtás szakfeladaton Püspökladányban 9, Sárrétudvariban 3, 
Szerepen 4 főállású dolgozó van, munkájukat a szakmai vezető irányításával 
végzik. Az intézményvezető is ezen a szakfeladaton van létszámban. A dolgozók 
szakirányú végzettségűek, a munkakörükhöz megfelelő szakképzettséggel 
rendelkeznek, továbbképzésen való részvételük folyamatos, helyettesítésük 
megoldott. Munkájukat folyamatosan segítik a közcélú foglalkoztatottak. 2010-ben 
nagy segítség volt a 8 órás megbízható közcélúak alkalmazása, 2011-ben már 
nehézséget okoz a 4 órás foglalkoztatás. 2011. július 01-től Földesen 6 fő 
gondozónő, míg Nagyrábén 14 fő dolgozik a házi segítségnyújtásban. A 
településeken (Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep) a főállású gondozónők végzik 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait is, tiszteletdíj ellenében. A többi 
településen tiszteletdíjért látják el a feladatot a gondozónők. 

2009. II. félévtől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban szolgáltató váltás 
történt. A készülékek megvásárlása pályázati pénzből valósult meg, a diszpécser 
szolgálatot a Body Guard Budapesti központja látja el. Az új szolgáltatás bár 
drágább, de az Uniós előírásoknak jobban megfelel és korszerűbb (2 oldali 
kommunikációs rendszer). 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
működtetése kikerült az alapszolgáltatási rendszerből és pályázati úton 
működtethető. A nyertes pályázat útján 11 településen 120 készülékkel dolgozunk. 

A 24 órás készenléti ügyeletet a dolgozók egymás közt hetente, vagy kéthetente 
felváltva biztosítják. A társult településeken közreműködők (2-2 fő) ez irányú 
szakmai munkáját, irányítását, szervezését a Püspökladányi központ vezetője és a 
szakmai vezető látja el.  

Az Idősek Klubjai Püspökladányban: (25+30+25) 80 férőhellyel állnak az idős 
lakosság rendelkezésére. A klubokban hétvégén és ünnepnapokon is megoldott az 
idősek étkeztetése, kivéve a III. sz. Idősek klubjában. A klubok dolgozói létszáma 
Püspökladányban 9 fő. A szabadnapok és a szabadság biztosítása összehangolást, 
megegyezést kíván a munkatársak között. Ebben az időszakban 30 napos közcélú 
foglalkoztatással segítjük a tevékenységet, főleg kisegítői, illetve technikai 
munkában vesznek részt.  
Sárrétudvariban 20 fő ellátása történik a nappali klubban, míg Szerepen ez a 
létszám 50 fő. Sárrétudvariban 2 fő, Szerepen is 2 fő látja el a gondozói 
feladatokat. Mind a két településen közcélú foglalkoztatott segít a munkában. 
2011 július 01-től Földesen 30 fő, Nagyrábén 30 fő az ellátotti létszám a 
klubokban. Dolgozói létszám Földesen 3 fő, Nagyrábén 2 fő. 
 
Fogyatékosok nappali intézménye: 2009. szeptember 01.-én megnyitotta kapuit a 
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Fogyatékosok nappali intézménye. Az intézmény Püspökladány Mező Imre u. 47. 
sz. alatti telephelyünkön működik, egy épületben a III. sz. Idősek Klubjával. 
Pályázati forrásból valósult meg a felújítás és az eszközbeszerzés. Az intézmény 
térségi feladatokat lát el, és 30 fogyatékos személy ellátásáról gondoskodik. 4 
főállású dolgozó végzi munkáját a fogyatékos személyek segítése céljából.  
 



A közösségi pszichiátriai ellátásban 3 fő közösségi gondozó vesz részt közcélú 
foglalkoztatottal segítve munkájukat. A Központ keretein belül, integráltan 
szakmai egységként működik a szolgálat. A közösségi koordinátor szervezi és 
összehangolja a közösségi gondozók munkáját, a szolgálatok között kooperál, 
segíti a gondozónők feladatellátását. A közösségi pszichiátriai ellátás az 
Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozott 2008. december 31-ig, melyben 16 
ellátottat gondoztak. 2009.-től pályázati úton biztosítottuk ezt a szolgáltatást, 
megemelkedett ellátotti létszámmal. 2011. szeptemberében újra benyújtjuk 
pályázatunkat erre a szolgáltatásra. 

Gyermekjóléti szolgálat: Önálló szakmai egységként működik, ahol 1 fő szakmai 
egységvezető és 4 fő családgondozó látja el a feladatokat Püspökladányban. 
Sárrétudvariban 1 fő, Szerepen 1 fő családgondozó dolgozik. 2011. július 01-től 
Földesen 2 fő, Nagyrábén 1 fő látja el a családgondozói feladatokat. 
 
Családsegítő Szolgálat: Önálló szakmai egységként működik, ahol 1 fő szakmai 
egységvezető, és 3 fő családgondozó lát el feladatokat Püspökladányban. 
Sárrétudvariban 1 fő családgondozó dolgozik. Szerepen diplomás közcélú 
foglalkoztatott segít a családgondozói feladatok ellátásában.  

Képzés, továbbképzés: a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint a szociális 
ágazatban is bevezetésre került a továbbképzési kötelezettség. Meghatározott időn 
(öt év) belül, megfelelő számú kredit pont (60 vagy 80) megszerzése kötelező a 
munkakörök további betöltéséhez. Az intézmény dolgozói a továbbképzéseken 
megfelelően vettek részt. Az intézmény vezetője 2011-ben szakvizsga 
kötelezettségének eleget tett. 

Tárgyi feltételek: 

 Szolgáltatásainkat 2011. július 01.-ig hét telephelyen működtettük: 

● Központ és az I. sz. Idősek klubja, közösségi pszichiátriai ellátás, 
 Püspökladány Szent István u. 33. sz.  

● II. sz. Idősek Klubja Püspökladány Karcagi u. 32. sz.  

● III. sz. Idősek Klubja, Fogyatékosok nappali intézménye, Püspökladány 
 Mező Imre út 47. sz. 

● IV. sz. Idősek Klubja Sárrétudvari, Széchenyi u. 31. sz. 

● V. sz. Idősek Klubja Szerep, Nagy u. 46. 

● Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. 

● Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Szerep, József Attila u. 6. 
 



2011. július 01-től további 4 telephelyen látjuk el a szociális alapszolgáltatásokat 
és gyermekjóléti feladatokat. 
 

●  VI. sz. Idősek Klubja, Földes, Rákóczi u. 5. 

● VII. sz. Idősek Klubja, Nagyrábé, Arany János u. 11. 
 

● Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Földes, Karácsony S. tér 1. 

● Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Nagyrábé, Kossuth u. 5.  
 

Az intézmények épületi adottságai igen eltérőek. 2010. decemberében 
Püspökladány Rákóczi u. 4. sz., és a Bocskai u. 21. sz. alatti telephelyről 
átköltöztünk a Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti volt Óvoda épületébe. Az 
épületet pályázati pénzből Püspökladány Város Önkormányzata felújította, 
akadálymentesítette és korszerű tárgyi eszközökkel felszereltük. Lehetőség nyílt 
egy Renault Kangoo gépjármű beszerzésre is a pályázat keretében, amely a 
rosszabb műszaki állapotban levő gépjárművünket fogja felváltani az ebéd 
szállításánál. 2010. évi pénzmaradványból a Szent István utcai kapubejáró és hátsó 
parkoló térbetonozására került sor, valamint egy személygépkocsi beszerzésre is 
lehetőség nyílt. Az idős ellátás és a gyermekjóléti, családsegítő szolgálat dolgozói 
most már közös épületben végezhetik szakmai munkájukat. A költözés nehézségeit 
átvészelve, tolerálva egymást, az ellátottak érdekeit képviselve dolgozunk. 

A Karcagi utcai épületünket 2010. tavaszán szintén pályázati forrásból felújíttatta 
az Önkormányzat. Szép, új, korszerű akadálymentesített épületet vehetett birtokba 
az idős lakosság. Intézményeink nagy füves területtel rendelkeznek, így 2009. évi 
pénzmaradványból fűnyíró traktor vásárlást valósítottunk meg. 

A IV. sz. Idősek Klubjának épülete az Európai Uniós előírásoknak nem felel meg, 
mozgáskorlátozottak részére nem megfelelő, általános állapota elavult, viszont 
2010-ben a Segítő Kezek és Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata közösen a 
lehetőségekhez képest felújította az intézményt. 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megfelelő körülmények között dolgozik. 
 
Az V. sz. Idősek Klubja az Uniós előírásoknak megfelel, szép, új, korszerű 
intézmény. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat viszont nem 
akadálymentesített, korszerűtlen épületben végzi munkáját. Felújításáról 
tárgyalások folynak Szerep Község Önkormányzatával. 

A klubjaink szakmai eszközeinek felszereltsége megközelítőleg azonos.  

A házi segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosítottak. Közlekedéshez 
kerékpárt használnak a dolgozók. Az elhasználódott kerékpárokat megpróbáljuk 



cserélni. A jogszabály által előírt munka- és védőruhát biztosítjuk a dolgozók 
részére.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékeinek karbantartása javítása 
biztosított, minden településnek beszereztük a készenléti táskát a tartozékaikkal 
együtt (vérnyomásmérő, vércukormérő+lándzsa+teszt, elemlámpa, mobiltelefon, 
elsősegélynyújtó csomag, írószer, nyomtatvány stb.). A szükséges eszközök 
javítása cseréje megoldott. 
 

Gazdálkodásunk áttekintése: 

Intézményünk részben önálló költségvetési intézmény, melynek gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. A 
működéshez az anyagi háttér adott (alap- és kiegészítő normatíva igénylés, térítési 
díj bevétel, pályázati forrás).  
 
 

Kimutatás 2009. évről 

 

Bevételek (ezer forintban) 

  

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 2009.12.31. 

Működési bevételek 

 

21.000.- 26.694.- 26.839.- 

Működési célú 
bevételek 

0 355.- 805.- 

Intézmény 

finanszírozás 

113.550.- 119.774.- 119.774.- 

2008. évi 
pénzmaradvány 

 7.162.-  

2009.01.01. 

Bankszámla egyenleg 

  6.276.- 

Mindösszesen 134.550.- 153.985.- 153.694.- 

 

 

 



Kiadások  (ezer forintban) 
 
 

 Előirányzat 

Eredeti  Módosított 

Teljesítés 2010.12.31. 

         Ft              

 

1.Személyi juttatás 

2.Munkaadót terhelő 
járulékok 

3. Dologi kiadások  

 

 

79 272 

     24 606  

     30 672 

 

85 693 

 24 138 

 40 193 

  

 

85 626 

24 119 

 40 141 

 

      

 

 

 

Közösségi pszichiátriai ellátás (pályázati pénzeszköz ezer forintban)  
Intézményfinanszírozás: eredeti előirányzat:          8 000  
             módosított előirányzat: 8 000 
    teljesítés:   8 000  

A 2009-ben a személyi térítési díj bevétel a tervezett összeg értéket meghaladta. Az 
intézmény módosított bevételét teljesítette és jelentős többlet bevétel mutatkozott 
év végére a tervezett összeghez viszonyítva. Minden szakfeladaton magasabb 
bevétel jelent meg a módosított előirányzathoz képest. Ennek oka, a 
szolgáltatásokban részesülők számának növekedése.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Kimutatás 2010. évről 
 
 

Bevételek (ezer forintban) 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat. 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 2010.12.31. 

Működési bevételek 24 274 34 399 34 382 

Működési célú bevétel  924 1 836 

Működési célú 
pénzeszk,. 

 50 50 

Felhalmozási bev.  850 850 

Intézményfinanszírozás 130 055 139 053  139 053 

2009. évi pénzmaradv.  3 687  

2010. 01 01. bankszámla 
egyenleg 

  412 

Mindösszesen 154 329 178 963  176 583 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiadások (ezer forintban) 
 

 Előirányzat 

Eredeti  Módosított 

Teljesítés 2010.12.31. 

                 Ft              

 

1.Személyi juttatás 

2.Munkaadót terhelő 
járulékok 

3. Dologi kiadások  

 

 

84 483 

 25 698  

 

44 148 

  

 92 122 

 22 653 

 

  61 298 

  

 

90 506 

22 396 

 

58 497 

 

      

 

 

 

Közösségi pszichiátriai ellátás (pályázati pénzeszköz ezer forintban) 
 
Intézményfinanszírozás: eredeti előirányzat:          11 750  
             módosított előirányzat: 12 260 
    teljesítés:   12 260 
 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  (pályázati pénzeszköz ezer forintban) 
 
Intézményfinanszírozás: eredeti előirányzat:          5 360  
             módosított előirányzat: 6 445 
    teljesítés:   6 445 
felhalmozási bevétel: eredeti előirányzat:          0 
             módosított előirányzat: 850 
    teljesítés:   850 
Lehetőségünk nyílt a régi jelzőrendszeres készülékek eladására, így az intézmény 
többletbevételre tett szert. 

A személyi jellegű kifizetések és az ehhez tartozó járulékokból adódó megtakarítás 
a betegszabadságból, a pontszerző továbbképzésre fel nem használt pénzeszközből 
és az alacsonyabb bérrel felvett helyettesítésből tevődik össze. 

A járulékok teljesítése a személyi juttatások teljesítésével összhangban van.  



A dologi kiadás a tervezetthez képest alul teljesített. Az intézmények összevonása 
után a folyó írat beszerzés, egyéb szakmai anyag költsége, valamint a tisztítószerre 
és irodaszerre költött összeg csökkent. Év végén nem pontszerző továbbképzésre 
már lehetőség nem volt, így a tervezett előirányzat nem került felhasználásra. Kis 
értékű tárgyi eszközök minimális vásárlása valósult meg az intézményben, mivel a 
megfelelő számítástechnikai és információs eszközök rendelkezésre állnak. Az 
összevonás után a karbantartási és javítási munkálatokat az intézmény 
alkalmazásában álló dolgozó végezte el, ezzel megtakarítva az erre előirányzott 
összeget. 

A 2009. és 2010. évben történt változások ellenére az intézmény működése 
biztosított volt, finanszírozási problémák nem voltak, a 2010. évi 5,5 %-os 
intézményfinanszírozás csökkentése ellenére sem. Minden szállítói számlát 
határidőben kifizettünk.  

 
 
 
 
 

Kimutatás 2011. I. félévről 
 

Bevételek (ezer forintban) 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányz. 

Módosított 
előirányz. 

Teljesítés 2011.06.30. 

Működési bevételek 31 848 33 098 18 459 

Működési célú bevétel  1 003 905 

Működési célú 
pénzeszk,. 

  20 

Felhalmozási bev.    

Intézményfinanszírozás 107 827 110 783  62 835 

2010. évi pénzmaradv.  2 786  

2011. 01 01. bankszámla 
egyenleg 

   

Mindösszesen 139 675 147 670  82 219 

 
 
 
 
 



Kiadások (ezer forintban) 
 

 Előirányzat 

Eredeti  Módosított 

Teljesítés 2011.06.30. 

                  Ft              

1.Személyi juttatás 

2.Munkaadót terhelő 
járulékok 

3. Dologi kiadások  

 

4. pénzeszköz átadás 

76 641 

  19 551  

  43 483 

80 755 

20 630 

46 285 

  

40 152 

10 061 

 25 441 

 

       3 857      

 

 

 

Közösségi pszichiátriai ellátás (pályázati pénzeszköz ezer forintban) 
 
Intézményfinanszírozás: eredeti előirányzat:          11 600  
             módosított előirányzat: 11 624 
    teljesítés:     6 593 
 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  (pályázati pénzeszköz ezer forintban) 
 
Intézményfinanszírozás: eredeti előirányzat:          4 700  
             módosított előirányzat: 4 700 
    teljesítés:   2 666 
 
 
2011. I. félévben az intézmény működése zavartalan, számláinkat időben ki tudtuk 
egyenlíteni, a 10 %-os intézményfinanszírozás csökkentése ellenére is. 
 

Intézményi, Önkormányzati pályázatok: 

2009.-től 2011.-ig minden intézményünk Önkormányzati pályázat útján felújításra 
került. Folyamatosan pályáztunk minden olyan lehetőségre, mellyel az intézmény 
költségvetéséhez hozzá tudtunk járulni, valamint az ellátásunkban levőknek a 
mindennapi életvitelükhöz segítséget nyújthattunk: 

− „Terülj, terülj asztalkám!” Élelmiszerbank pályázathoz 



− Majális kavalkád, Karácsonyi ünnepség – Püspökladány Közművelődéséért 
Közalapítvány 

− Csenki Roma Mesemondóverseny – Püspökladány Közművelődéséért 
Közalapítvány 

− Bűnmegelőzési pályázat  

 

Adminisztráció: 
 
Minden ellátási formában kötelező az adminisztráció, mely a 9/1999. 
(XI.24.)SZCSM a többszörösen módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján 
történik. 

Az adminisztrációt manuálisan és mechanikusan vezetjük. A munkaügyi és 
személyzeti iratok elkészítése számítógépen történik, melyhez a MÁK biztosítja a 
KIR programot.  
 

A szakmai tévékenységről: 

Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes és Nagyrábé lakossága ismeri 
szolgáltatásainkat, állapotuk és a lehetőségek szerint igénylik az ellátásokat. Az 
ellátottak száma évek alatt folyamatosan nő, bár sajnos, hogy az elmúlt időszakban 
nagyon sok volt az ellátottaink körében az elhalálozás. 

 

Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyről az 
1993. évi III. törvény rendelkezik. 

Alapellátás keretében történik a gondoskodás azokról a rászoruló személyekről, 
akik otthonukban élnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. 
Az ilyen emberek számára megnyugtató, hogy saját otthonukban élhetnek. A 
gondozó otthonukba megy, ott nyújt segítséget a személyi és környezeti tisztaság 
fenntartásához, a külvilággal való kapcsolat ápolásához, érdekeik védelméhez. A 
gondozók sok esetben családpótló szerepet töltenek be.  

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi 
állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről 
a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet 
készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, a 
módszerek, a kitűzött határidő és az eredmények szerepelnek, külön meghatározva 
a fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás, valamint 
az érdekvédelemre vonatkozóan. 



A gondozó a házi segítségnyújtás keretében elvégez a gondozottal kapcsolatban 
minden szükséges teendőt, különösen: 
-  étkezés biztosítása 
-  bevásárlás 
-  testi, személyi higiénia biztosítása 
-  környezet tisztántartásának biztosítása 
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás, 
  gyógyszer adagolás 
- orvosi előírás szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása 
- hivatalos ügyek intézése 
- külső kapcsolattartás elősegítése 
- lelki gondozás. 

A gondozott betegsége esetén a gondozók ápolói feladatot is ellátnak. 
Egészségügyi képesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen képesítés birtokában, 
orvosi utasításra végezhetnek. 2010-ben új szolgáltatással bővítettük a 
rendszerünket, szakápoló végzettséggel ellátottaink kérésére vérvételt biztosítunk 
otthonukban. 

Nagyon fontos, hogy a gondozók megfelelő empátiás készséggel, nagyfokú 
türelemmel és jó kapcsolat felvételi képességgel rendelkezzenek. Másokkal 
szemben csak az-az ember tud jó kapcsolatot kialakítani, aki megfelelő 
önismerettel rendelkezik. 

A házi segítségnyújtásban tevékenykedő gondozók segítséget nyújtanak a 
rekreációs tevékenységben is. 

Lebonyolítják a sajtótermékek beszerzését, könyvkölcsönzést. Szükség esetén 
felolvasnak a gondozottnak, megírják leveleiket, tartják a kapcsolatot a 
rokonokkal, ismerősökkel. Sok esetben csak Ők jelentik a kapcsolatot a 
külvilággal.  

A gondozó az elvégzett gondozási tevékenységekről gondozási naplót vezet. Ennek 
alapján történik a havonta fizetendő személyi térítési díj kiszámítása is.  

A házi segítségnyújtás körzeteknek megfelelően van kialakítva, a területi 
felosztottság mellett a gondozás tartamának figyelembevételével történik a 
gondozottak ellátása. A gondozónők nem csak időseket, hanem fogyatékosokat és 
pszichiátriai betegeket is gondoznak a saját lakókörnyezetükben. Ebből a hivatásos 
gondozónők naponta maximum 9 főnél végezhetnek gondozási tevékenységet. Az 
ellátottaknál rész,- illetve teljes gondozást biztosítunk. Egyre többen keresik fel az 
intézetet több órás gondozási igénnyel, így szükségszerű lenne gondozói létszám 
növelésére. 

A szolgáltatás munkanapokon biztosított. Nem részesíthető házi segítségnyújtásban 
a közveszélyes állapotú elmebeteg, valamint a közegészségügyi indokból 

elkülönítésre szoruló fertőző beteg mindaddig, amíg ez az állapot fennáll. 



A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj nem 
haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25 % - át.  

A házi segítségnyújtásban részesülők létszámának alakulása: 
 

 2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 

Püspökladány 148 94 113 107 

Sárrétudvari 65 48 56 42 

Szerep 40 45 44 43 

Földes 2011. 07. 01. Házi segítségnyújtás: 45 fő, 

    
Nagyrábé 2011. 07. 01. Házi segítségnyújtás: 136 fő  
  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, saját otthonukban élő egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos, pszichiátriai  
személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos 
életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő 
személyeknél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.  

Évek alatt a készülékek száma 85-ről 120 készülékre emelkedett. Az elmúlt évben 
jelzések főleg egészségi problémák miatt történtek, mivel az új készülék 
használatával ki van zárva a téves riasztás, amelyből a régi rendszerrel nagyon sok 
volt. 

A program központi „szereplője”egy rádió adó-vevő rendszer, melynek adó része 
egy kis készülék, amelyet az ellátott a karján hord és szükség esetén 
gombnyomással riasztja a központot. A központban - hangjelzéssel egybekötve - a 
számítógép monitoron azonnal megjelenik a segítségkérés ténye. A központban 
szolgálatot teljesítő szakápoló vagy orvos azonnal riasztja a készenlétes 
gondozónőt, orvost, mentőt, rendőrséget, akik a lehető legrövidebb idő alatt a 
helyszínre mennek. 

A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszereléseken kívül rendelkeznek 
mobiltelefonnal, mellyel bármilyen segítséget tudnak hívni. 

A jelzőrendszeres házi gondozás működtetése folyamatos adminisztrációs munkát 
kíván a gondozónőktől és a szakmai vezetőtől. A központtól minden hónapban 
számítógépes nyilvántartást kapunk. 

A gondozást végző házi gondozók minden segítségkérésről jegyzőkönyvet 
készítenek, a dokumentumokat minden hónap végén átadják a szolgáltatás 



vezetőjének, egyben a hónapban előforduló gondozási, segítségnyújtási 
eseményeket is megbeszélik. A szolgáltatás működéséért felelős vezető – 
programvezető – minden hónapban beszámolót küld a módszertani központba 
(„Havi jelentés a segítségkérésekről”) és „Éves beszámolót” készít, melyben 
összesíti a tárgyév gondozási eseményeit, tapasztalatait. 

 

Étkeztetés:  

Alapellátás keretében napi egyszeri meleg étel biztosítása az arra rászorulóknak.  

A szociális étkeztetést azok a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, akik 
különösen: 
- koruk 
- egészségi állapotuk 
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük 
- szenvedélybetegségük 
- hajléktalanságuk,  
- jövedelmük 
miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetést 
nem képesek biztosítani. 

Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk, a szociális étkeztetésre 
vonatkozó szabályok figyelembevételével.  

Az étkeztetés ellátottainak az ebédet idősek klubjaiból adagoljuk és szállítjuk 
tovább. A rászorultak részére a területileg közelebbi idősek klubjából történik az 
ebédkiosztás, hogy minél rövidebb időn belül hozzájussanak az ellátáshoz.  

Az ellátottak étkeztetése az ellátott igényének megfelelően az alábbiak szerint, 
történik: 
- az étel elvitelének lehetővé tételével 
- az étel, lakásra szállításával – a házi gondozó szolgálat, közcélú, gépkocsi  
  közreműködésével 
 
Az étkezések időpontja: 
elvitel és lakásra szállítás esetén: 11 – 13 óra között. 

Az étkeztetés keretében történik: 
- igény szerint a rászorulók napközbeni étkeztetésének megszervezése, 
- a kulturált étkezés lehetőségének biztosítása, 
- az étkezéshez szükséges alapvető higiéniai feltételek biztosítása 
- munkaszüneti és pihenőnapon történő étkezés biztosítása igény szerint. 
Az étkeztetés igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére történik. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről a 



kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az étkeztetés igénybevétele 
térítésköteles szolgáltatás és a személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ. 
Étkeztetés esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az étkezést igénybe 
vevő jövedelmének 30 % - át. Amennyiben az ellátott étkeztetésben és házi 
segítségnyújtásban is részesül, úgy a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg 
jövedelmének 25 % - át. 

Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő 
vagy törvényes képviselője megállapodást köt. 

Az alapellátás két összetevője a házi segítségnyújtás és az étkeztetés nagyon 
szorosan összefügg. 

Az étkeztetésben részesülők létszámának alakulása: 
 
 2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 

Püspökladány 195 247 257 287 

Sárrétudvari 69 81 102 88 

Szerep 32 51 66 68 

 

Földes 2011. 07. 01. Étkeztetés: 158 fő, 
 
Nagyrábé 2011. 07. 01. Étkeztetés: 97 fő. 

 

A gazdasági válság és a növekvő munkanélküliség hatására egyre több ember 
krízis helyzetbe kerül, így nem biztosított számukra a napi egyszeri meleg étkezés. 
Ezért a szolgálat a szociális étkeztetés keretein belül lehetővé teszi számukra, hogy 
kevés jövedelmük ellenére térítésmentesen, vagy minimális térítési díj fejében 
hozzájussanak az ebédhez. 

Minden településen a főzőhelyek kapacitása véges, ezért problémát okozhat a 
növekvő ellátotti létszám. 

 

Idősek Klubjai: 

A klubok szolgáltatásai - a szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk 
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. A klub tagok 
száma évről-évre minimálisan változik, de az ellátottak összetétele cserélődik. Az 
idősek klubjai nyitottak, a gondozottaink eltérő időt töltenek bent az 
intézményekben, mivel figyelembe kell venni az igényeiket és az időskor 



sajátosságait. A felvételkor tájékoztatást adunk a szolgáltatásainkról, házirendről, 
jogaikról és a kötelezettségeikről. Az intézmény házirendje tartalmazza a 
szabályokat. A házirend jól látható helyen kifüggesztve található, hogy a 
későbbiekben is mindenkinek rendelkezésére álljon.  

A klub feladata: a gondozás, a gondoskodás. A gondozásra szoruló ember 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a 
segítségre szoruló ember fizikai és pszichés állapota határozza meg. 

A gondozás egy komplex tevékenységi forma, ahol a gondozás valamennyi elemét 
együtt kell alkalmazni, maximálisan figyelembe kell venni a gondozásra szoruló 
ember egyéniségét, igényeit, sajátosságát, kultúráját. 

A gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani. 

A gondozás elemei: 
- fizikai, 
- egészségügyi, 
- pszichés gondozás (mentális gondozás) 
- hasznos célszerű tevékenység (foglalkoztatás) 

A klubjaink biztosítják: 
-   a napi egyszeri étkezést igény szerint (melyet a Karacs Ferenc Gimnázium, 
Szakközépiskola,  Szakiskola és Kollégium, a Jókai Mór Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Sárrétudvari, Szerepi Általános Iskola és Óvoda és Könyvtár 
konyhájáról biztosítunk, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola és 
Egységes Óvoda- és Bölcsőde Nagyrábé és Karácsony Sándor Általános 
Művelődési Központ Földes ), 
- a mosást, korszerű technikai feltételekkel (automata mosógép), a házi 
gondozottak részére is itt történik a mosás, 
-    a személyi higiéné biztosítását, fürdetést, körömvágást, stb.  
 -  az egészségügyi gondozás keretében rendszeres vérnyomásmérést, súlymérést, 
kornak megfelelő tornáztatást, mozgást, egészségi állapot figyelemmel követését, 
házi orvossal való kapcsolattartást, gyógyszerszedés követését, szükség szerint az 
egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítését. 
- szervezett foglalkoztatást, amellyel ellátottaink hasznosan tölthetik a 
szabadidejüket pl: kézimunkázás, készségfejlesztő és képesség megtartó 
foglalkoztatások, logikai és társasjátékok. A foglalkoztatás színesebbé tételére 
megemlékezünk az ünnepekről, gondozottak névnapjáról, születésnapjáról, közös 
bográcsos főzést szervezünk. Jelentősebb rendezvényeink: farsang, Nőnap, húsvét, 
Anyák napja, Idősek Napja, nyugdíjas találkozó, karácsony, és az Idősek Napja. A 
nagyobb programjainkat (farsang, Anyák napja, karácsony) a klubok közösen, 
felváltva tartják. Rendezvényeinkre más település idősek klubjainak az ellátottjait 
meghívjuk, de minket is visszahívnak.  
-   hivatalos ügyek intézésének segítését, 
-   életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítését. 
 



A nappali ellátásban részesülők létszámának alakulása: 

 

 2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 

Püspökladány 

idős (3klub) 

 

25+30+25 

 

25+30+25 

 

25+30+25 

 

25+30+25 

Püspökladány 

demens  

2011. 04. 01-től 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Sárrétudvari 20 20 20 20 

Szerep 50 50 50 50 

Földes 2011. 07. 01. Nappali ellátás: 30 fő 
 
Nagyrábé 2011. 07. 01. Nappali ellátás: 30 fő. 
 
2009. szeptember 01.-én a Fogyatékosok nappali intézménye is megkezdte 
működését 30 fő ellátottal. 
 
2011. április 01-től demens részt alakítottunk ki az idősek nappali ellátásából. A 
demens  ellátás szigorúbb szakmai szabályoknak kell, hogy megfeleljen, viszont a 
normatíva ötszöröse az idősek nappali ellátásához képest. 
 
Időseink számára folyamatosan biztosítunk programokat és szabadidős 
tevékenységeket: 
 

− Névnapok, születésnapok megünneplése 
− Nemzeti ünnepekről való megemlékezés 
− Húsvét 
− József Attila versmondó verseny 
− Nőnap, Anyák napja 
− Majális 
− Egynapos kirándulások (Ópusztaszer, Tokaj) 
− Főzések, szalonnasütések 
− Térségi Idősek Napja 
− Múzeum látogatások 
− Előadássorozatok (rendőrség, termékbemutatók) 
− Fűrdőzés 
− Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség 

 
 

Közösségi pszichiátriai ellátás : 



2008. december 31-ig a közösségi pszichiátriai ellátás az Önkormányzat által 
biztosított szociális alapszolgáltatások körébe tartozott. 2009. január 01-től ez az 
ellátás mint alapszolgáltatás megszűnt, és azóta pályázati kereteken belül működik 
a szolgálat.  

 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálaton belül, 
integráltan, szakmai egységként működik. A közösségi koordinátor szervezi és 
összehangolja a közösségi gondozók munkáját, a szolgálatok között kooperál és 
segíti a gondozónők feladatának ellátását.  

Az ellátás célja: pszichiátriai betegek társadalmi, közösségi integrációja illetve 
reintegrációja.  

Ellátottak köre: 

● elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai 
betegek, akiknek betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban 
tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában 
igényelnek segítséget. 

● A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a 
pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. 

● A szociális intézményekben élő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló 
pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön stabil hátteret és kontrollt 
igényelnek. 

A szolgáltatást igénybevevők körében a leggyakrabban előforduló pszichiátriai 
betegségek a depresszió, skizofrénia, paranoid skizofrénia, személyiségzavarok, 
bipoláris zavarok. 

 A szolgáltatás olyan hosszú távú egyéni szükségletekre alapozott segítségnyújtást 
kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, 
valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. 

A fentieknek megfelelően: 
- gondozás és pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve 
    lakókörnyezetében 
- segítségnyújtás: 
- az egészségi és pszichés állapot javításában 
- a meglevő képességek és készségek megtartásában illetve fejlesztésében 
- a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és a problémák 

megoldásában 
- a szociális és mentális gondozásban 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban 
- a pszichiátriai beteg kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való 
részvételükhöz, 



- a pszichiátriai beteg társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint 
a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való 
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a pszichiátriai 
betegek speciális szükségleteihez igazodóan. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, módja, 
rendszeressége: 
 
● Állapot és életvitel felmérés 
● Problémaelemzés, problémamegoldás: 

- a személyes célok felmérése, meghatározásának segítése 
- a változtatásra motiváló tényezők feltárása 
- problémamegoldó beszélgetések 

 ● Stresszkezelés 
 ● Készségfejlesztés: 

- életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, vagy közvetítése 
- az önellátó képesség javítása és fenntartása 
- pszichoedukáció, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az 

            ahhoz  való alkalmazkodás és kezelés teendőiről 
 
 ● Pszicho-szociális rehabilitáció 

- a munkához való hozzájutás segítése 
- a szabadidő szervezett eltöltésének segítése 
- szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének 
  segítése 
- tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi  

     ellátások és szolgáltatások, valamint oktatási lakhatási lehetőségek  
     igénybevételéről 
 ● Ügyintézés 
 ● Speciális stratégiák: 

- a napi tevékenység megszervezése 
- a szorongás kezelése 
- az alvás szabályozása 
- a táplálkozási rendellenességek és a rossz étkezési szokások kezelése 
- az agresszió kezelése 
- az öngyilkosság kockázatának segítése 
- egyéni esetkezelés, csoportokkal végzett munka (önsegítő, hozzátartozói, 
  kulturális, szabadidős) 

A szolgáltatásokat a közösségi gondozók az ellátott otthonában, illetve 
lakókörnyezetében vagy az Intézet közösségi termében – az ellátott személyes 
céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, gondozási terv alapján- személyesen 
biztosítják, vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való 
hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított 



gondozási tervben, megállapodásban foglaltak határozzák meg. A közösségi 
pszichiátriai szolgálat munkatársának joga, hogy a szakmailag elfogadott 
pszichoszociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek 
között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási 
formát. 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást kérelmező pszichiáter 
szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az ellátás 
térítésmentesen vehető igénybe. 
Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, 
illetve törvényes képviselője megállapodást köt. 
 

 
A közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők létszámának alakulása: 
 

 

 2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 

Püspökladány 65 64 63 64 

Sárrétudvari 14 14 17 17 

Szerep 3 3 3 3 

A közösségi pszichiátriai ellátásban levő klienseink számára folyamatosan 
programokat szerveztünk: 

− kirándulások (Vadaspark, Nyírtelek, Nyírpazony, Ópusztaszer) 
− szabadidős programok (múzeum, kiállítás, Majális, Farsang) 
− intézményi programok (Karácsony, keddenként csoportfoglalkozások, 

Idősek Napja) 
 

Családsegítő Szolgálat: 

 
A családsegítő szolgálat feladatai az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról 
és a szociális szolgáltatásokról értelmében. 
 

• Családsegítés keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 
nyújtása. 

• Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elősegítse. 

• Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése. 
Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, az oktatási 
intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és jogi 
segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek részvételének biztosítása a megelőzésben. 

• Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, 
valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése. 



• Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus 
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer 
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 
családtagjaik részére tanácsadás nyújtása. 

• A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programok és szolgáltatások, valamint nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások. 

 
/ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról, 64.§ ( 2 ) / 

 
A szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja a lakosság felé: 
 
információt nyújt és tájékoztatást ad a társadalombiztosítási-, családtámogatási- és 
szociális ellátásokról, 
− segítségnyújtás ügyintézésben nyújt, rendelkezik az ellátásokhoz szükséges 

igénybejelentő lapokkal, 
− pszichológiai ,jogi és életvezetési tanácsadást biztosít, 
− komplex családgondozást végez, konfliktus kezelésben nyújt segítséget, 
− hirdető szolgálatot működtet 
− figyelemmel kíséri az ösztöndíjpályázatokat  
− adományt szervez és közvetít 
 
Forgalmi adatok: 
 
A családsegítés helyi ismertsége és elismertsége jó, amelyet mutatnak a statisztikai 
adatok is. 
 
Püspökladány 
 

Adatok 2009. II. félév 
(éves adat) 

2010. I. félév 2010. II. félév 
(éves adat) 

2011. I. félév 

Forgalom 7066 2780 5680 2461 

Egyszeri 
előfordulás 

2670 1443 2199 939 

Új kliens 495 603 1101 62 

Gondozott 
család 

64 62 62 86 

 
 
Szerep 
 
Adatok 2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 



(éves adat) (éves adat) 

Forgalom 738 869 1099 889 

Egyszeri 
előfordulás 

214 231 204 251 

Új kliens 27 45 45 38 

Gondozott 
család 

15 14 13 14 

 
 
Sárrétudvari 
 
Adatok 2009. II. félév 

(éves adat) 
2010. I. félév 2010. II. félév 

(éves adat) 
2011. I. félév 

Forgalom 794 794 1021 794 

Egyszeri 
előfordulás 

567 307 484 397 

Új kliens 190 45 69 45 

Gondozott 
család 

17 21 19 21 

 
2010-ben csökkent a forgalom, mivel a rendszeres szociális segélyben 
részesülőknek most már nincs együttműködési kötelezettsége a családsegítő 
szolgálattal, csak az 55 év feletti egészségkárosodottaknak és a 14 éven aluli 
kiskorú gyermeket nevelő szülőnek. 
A gondozott családok száma esetünkben nem jár együtt olyan magas 
gyermekszámmal, mint a Gyermekjóléti Szolgálat esetében. Ennek legfőbb oka a 
klienskörben keresendő, mert a családsegítő munka egyedülállókkal, gyermektelen 
párokkal éppúgy történik, mint a sokgyermekes családokkal, ezért a kliensek 
életkori megoszlása egyenetlen. 
 
Az ügyfelek hozott problémái közül a legmagasabb arányban az anyagi 
nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése fordult elő a 
leggyakrabban.  
A város nagy mennyiségű élelmiszer adományhoz jutott minden évben az 
Élelmiszer Bank jóvoltából, aminek kiosztásában a Családsegítő Szolgálat is 
segítséget nyújtott. 
  
Az anyagi probléma mellett továbbra is magas arányban jelentkezik a 
foglalkoztatási probléma. Ennek száma azonban csökkenést mutat az elmúlt 
évekhez képest, aminek legfőbb oka, hogy az 1993. évi III. törvény 2009. január 1-



jétől hatályos rendelkezése szerint a jegyző által megállapítható ellátások rendszere 
megváltozott, új elnevezése összefoglalóan az aktív korúak ellátása lett. Az aktív 
korúak pénzbeli ellátásának két típusa van, a rendszeres szociális segély és a 
rendelkezésre állási támogatás. A rendszeres szociális segély megállapítható 
azoknak, akik egészségkárosodottak; 55. életévüket már betöltötték; vagy 14 év 
alatti gyermeket nevelnek, és a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, 
terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek napközbeni ellátását nem tudják 
intézményben biztosítani; és vállalják az önkormányzat által kijelölt szervvel – 
Családsegítő Szolgálattal - az együttműködést.  

  
A rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek közfoglalkoztatásban kell részt 
venniük, és a Munkaügyi Kirendeltségnél kell regisztráltatniuk magukat, ahol 
álláskeresési megállapodást kötnek, és az abban foglaltakat teljesítik. 

 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének fő célja, hogy segítse a gyermekek 
vérszerinti családjában történő nevelkedését. A gyermekek mindenekfelett álló 
érdekét figyelembe véve a segítő szervezet együttműködve az egészségügyi és más 
humán szolgáltatókkal, a nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - 
szervezési, szolgáltatási, gondozási és koordinálói - feladatokat végez, koordinálja 
a helyettes szülői ellátást. 



A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatainak alakulása 
 

Püspökladány 
 

Év 

 

2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév  2011. I félév 

Halmozott 
előfordulás: 

 

500 

 

1200 

 

645 

 

1116 

A szolgálatban 
megjelentek 
száma:/egyszeri 
előfordulás/ 

 

277 

 

 

397 

 

312 

 

692 

A szolgáltatást 
igénybevevő 
gyermekek 
száma:                   

 

456 

 

350 

 

275 

 

312 

 

A szolgáltatást 
igénybe vevő 
gyermekek 
családjának 
száma: 

 

173 

 

166 

 

147 

 

230 

 
 

 

Sárrétudvari 

 
Év 

 

2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév  2011. I félév 

Halmozott 
előfordulás: 

366 480 386 374 

A szolgálatban 
megjelentek 
száma:/egyszeri 
előfordulás/ 

 

153 

 

205 

 

197 

 

157 

A szolgáltatást 
igénybevevő 
gyermekek 
száma:                                        

 

89 

 

102 

 

107 

 

83 

A szolgáltatást 
igénybe vevő 
gyermekek 
családjának 
száma: 

 

40 

 

42 

 

46 

 

37 

 
 

 



Szerep 

 
Év 

 

2009. II. félév 2010. I. félév 2010. II. félév  2011. I félév 

Halmozott 
előfordulás: 

576 783 931 736 

A szolgálatban 
megjelentek 
száma:/egyszeri 
előfordulás/ 

 

150 

 

273 

 

241 

 

235 

A szolgáltatást 
igénybevevő 
gyermekek 
száma:                          

 

174 

 

328 

 

344 

 

250 

A szolgáltatást 
igénybe vevő 
gyermekek 
családjának 
száma: 

 

43 

 

82 

 

86 

 

62 

 
 

A három településen a Gyermekjóléti Szolgálathoz forduló segítséget kérők száma az 
előző évhez képest hasonló arányú.  

A Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkező problémák leggyakoribb típusai: a családok 
életviteli, anyagi, megélhetési problémái, gyermeknevelési nehézségei, a szülők 
szenvedélybetegsége, valamint a családi konfliktusok (párkapcsolati zavarok, válásokból 
eredő feszültségek, lelki krízisek).  

A gyermekek, fiatalkorúak főként a tanulási és magatartási zavarokkal, devianciákkal, a 
halmozott hátrányos helyzetből, az évismétlésekből adódó (túlkorosság) beilleszkedési 
nehézségekkel, a szülői elhanyagolásból eredő problémákkal és/vagy lelki egyensúlyuk 
labilitása miatt keresik a segítő szakembereket. 
 

A kliensekkel végzett szociális munka színvonalát, hatékonyságát növeli az intézménnyel 
megbízásos jogviszonyban álló jogász (heti 2 órában) és pszichológus (heti 3 órában), akik 
térítésmentes tanácsadást végeznek lehetőség szerint Sárrétudvari és Szerepi lakosok 
számára is. 
Ezen szolgáltatásokat biztosítjuk 2011. július 01-től Földes és Nagyrábé településeken is. 
 
 

 
    



  A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 
 

 
Püspökladány 
 

Megnevezés Gondozott gyermekek száma 

Év 2009. II félév 2010. I félév 2010. II. félév 2011. I. félév  

Önkéntes 
együttműködésen 
alapuló gondozás 

 
70 
 

 
108 

 
38 

 
223 

 

Védelembe vétel 15 39 --- 45  

Utógondozás 2 
 

4 --- ---  

Gondozási esetek 87 151 
 

38 268  

  
 
  
Sárrétudvari  
 

Megnevezés Gondozott gyermekek száma 

Év 2009. II félév 2010. I félév 2010. II. félév 2011. I. félév  

Önkéntes 
együttműködésen 
alapuló gondozás 

 
38 

 
35 

 
47 

 
28 

 

Védelembe vétel 18 16 19 20  

Utógondozás 0 0 0 0  

Gondozási esetek 56 51 66 48  

  
 
Szerep 
 

Megnevezés Gondozott gyermekek száma 

Év 2009. II félév 2010. I félév 2010. II. félév 2011. I. félév  

Önkéntes 
együttműködésen 
alapuló gondozás 

 
26 

 
20 

 
11 

 
32 

 

Védelembe vétel 7 15 16 32  

Utógondozás 2 0 7 0  

Gondozási esetek 35 35 34 64  

 
 
  



A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségét elsősorban önkéntesen 
igénybe vehető alapellátásokkal kezeli. Amennyiben az alapellátás önkéntes 
igénybevételével a veszélyeztető helyzet nem szűnik meg, a Gyermekjóléti Szolgálat 
javaslatot tesz a Jegyzői Gyámhatóság felé a gyermekek védelembe vételére vagy más 
hatósági intézkedés megtételére. 

  
A folyamatosan több éve védelembe vétel alatt álló gyermekek éves és soron kívüli 
felülvizsgálata során a Gyermekjóléti Szolgálat és a Jegyzői Gyámhatóság álláspontja 
szerint a gyermekek a vér szerinti családjukban tarthatók, mert az alapvető fiziológiai, 
biológiai szükségletük kielégített, családból való kiemelésük nem indokolt, a család önálló 
életvezetési képességeinek kialakításához viszont hosszabb időre van szükség. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben kivizsgálja a beérkező jelzéseket, a jelző 
intézménynek visszajelzést nyújt, a probléma jellegétől és súlyosságától függően 
gondozást kezdeményez.  
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egész évben szabadidős programokat szervez a 
gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése céljából. 

- húsvéti játszóház, 
- „Májusi kavalkád” címmel gyermeknap és majális rendezése, 
- Nyári játszóház sorozat a nyári szünet időtartamára, 
- „Mese az egész világ” címmel rajzverseny, 
− korrepetálás a tanévet sikertelenül teljesítő gondozott gyermekek részére. 
 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat részére indokolt lenne a pszichológiai tanácsadás 
heti óraszámának növelése, valamint 1 fő fejlesztő pedagógus alkalmazása.  
 
A Földesi és Nagyrábéi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat adatai 2011. július 01. után 
lesznek mérvadóak. 
 
 
 
Szociális szolgáltatások fejlesztési iránya: 

 

A térségben a hiánypótló szolgáltatások, szakosított ellátások (idősek gondozó háza, 
idősek bentlakásos intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 
intézménye, ápolási osztály, idősek átmeneti elhelyezését biztosító intézmény) 
bevezetésére lenne szükség.  

 

 2010. április 30.-án a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat dolgozói megalakították a Kistérségi Segítők Egyesületét (KISE). Az Egyesület 
célja összefogni a Sárréti Kistérségben élőkért tenni akaró embereket. Megoldást keresni a 
térségben élők mindennapi problémáira, különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett 
helyzetű családokra és gyermekeikre, idősekre, illetve fogyatékkal élőkre. A szociálisan 
rászorulók támogatása. 



 Céljának tekinti a hátrányos helyzetű családok, személyek (nemre, korra, származásra, 
vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül) bevonását a kulturális életbe, a 
kulturális élet összekapcsolását a szociális segítségnyújtással. Mindezt úgy tenni, hogy az 
idős, és fiatal generáció találkozzon, egymást megismerje és segítse.  

 Az Egyesület megalakítása könnyebbséget jelent a Segítő Kezek intézményének is, hiszen 
az elláttak számára megvalósuló programok kiadásai megoszlanak.  

 Az Egyesület és az intézmény több közös programot szervezett 2010 óta, melynek anyagi 
fedezetét a Jótékonysági Bálokból származó pénzösszeg biztosította. 

− Püspökladányi Jótékonysági Bál 

− Szerepi Jótékonysági Bál 

− Sárrétudvari Jótékonysági Bál 

− Egészség Olimpia 

− Gyermekek, fogyatékosok, idősek kirándulásai. 

 

 Az Egyesület Földes és Nagyrábé településekre is szeretné ellátási területét bővíteni. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testülettől a beszámolóm elfogadását.  

 

 

 

 

Püspökladány, 2011. szeptember 12. 

 

 

 

              Nagy Ildikó 

          Intézményvezető



                     Szerkezeti felépítés                           1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartói 

Társulás 

 
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Püspökladány, Szent István u. 33. 

      Gazdasági Ellátó Szervezet 

Házi 
segítségnyújtás 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari, 
Szerep, Földes, 
Nagyrábé 
 

Étkeztetés 
 
Püspökladány 
Sárrétudvari 
Szerep 
Földes 
Nagyrábé 

 

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 
(Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 

településein: Körzet Központ: 
Püspökladány , Nádudvar, Bihartorda,    

Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen) 
 

Közösségi 
pszichiátriai ellátás 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari, 
Szerep 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari,  
Szerep,  
Földes, 
Nagyrábé 

Családsegítő 
 Szolgálat 
 
Püspökladány, 
Sárrétudvari.  
Szerep,  
Földes, 
Nagyrábé 

Nappali ellátás: 
  
I.sz. Idősek Klubja Pl. Szent István 
u. 33. 
II sz Idősek Klubja. Pl. Karcagi .32. 
IIIsz.Idősek Klubja Pl. Mező I.u. 47. 
IVsz. Idősek Klubja Sárrétudvari, 
Széchenyi u 31. 
V. sz. Idősek Klubja „Életház” 
Szerep, Nagy u. 46. 
VI. sz. Idősek Klubja, Földes, 
Rákóczi u. 5. 
VII. sz. Idősek Klubja, Nagyrábé, 
Arany János u. 11. 
 



                            2. melléklet 

S Z A K M A I  L É T S Z Á M  B E M U T A T Á S A  2 0 1 1 .  s z e p t e m b e r  0 1 .  

 

Püspökladány 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Püspökladány székhely  

1.  1 fő 1fő intézményvezető        Szakvizsgázott szociális munkás 

2. Gazdasági ellátás: megbízási szerződéssel Gazdasági Ellátó Szervezet Püspökladány Petőfi.u. 40. .sz.  

Püspökladány telephely  - Alapszolgáltatásai 

4. Étkeztetés     2 fő 2 fő gépkocsivezető vezetői engedély B kategória  szakiskolai 
végzettség 

szociális gondozó és ápoló (7 fő) 

felnőtt szakápoló végzettség(1 fő)   

5.  

Házi 
segítségnyújtás  

 

7 fő 

1 fő 

     4 fő 

7 fő gondozónő 

1 fő szakmai egységvezető 

4 fő társadalmi gondozók  

6. Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 

(településenként) 

(2 fő) 

 

akik a házi segítség-nyújtásban 
dolgoznak 

rendszergazda megállapodás alapján)  

szociális gondozó és ápoló  

megállapodás alapján 

 

 1 fő Koordinátor  Szociál-politikus  

 

7. 

 

 

Közösségi 
pszichiátriai ellátás 

1 fő 

 

2 fő 

 

 

 2 fő Közösségi gondozónő 

 

Szociális gondozó ápoló + közösségi 
gondozói képesítés  

2 fő szakmai egységvezető, 

 

1 fő szociális munkás végzettségű, 1 fő vezetési és 
szervezési ismeretek + idegelme ápoló végzettségű 

 

 

8. 

 

Nappali ellátás 
 

 

8 fő 

 

 

2 fő 

3 fő gondozónő  

1 fő mentálhigiénés 

1 fő adminisztrátor 

1 fő karbantartó 

2 fő társadalmi gondozó 

szociális gondozó és ápoló  

mentálhigiénés 

képesített könyvelő és pénzügyi ügyintéző 

szakiskola 

1 fő szakmai egységvezető szakvizsgázott szociálpedagógus 9. Gyermekjóléti 
Szolgálat 

5 fő  

4 fő családgondozó 

 

Szociálpedagógus 

1 fő szakmai egységvezető 1 fő szociálpedagógus 10. Családsegítő 
szolgálat 

4 fő 3 fő családgondozó 

 

2 fő szociálpedagógus, 1 fő folyamatban 

 

11. Fogyatékosok 
nappali intézménye 

 

    5 fő           1 fő szakmai egységvezető                            1 fő szociális munkás 

                     3 fő gondozó                                                  3 fő szociális gondozó és ápoló 

                     1 fő terápiás munkatárs                                 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 

 

 Összesen: 38 fő  



Sárrétudvari 
 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Sárrétudvari-Alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés     

2. Házi segítségnyújtás  
3 fő 

1 fő 

Gondozónő 

társadalmi gondozó 

2 fő szociális gondozó, 1 fő felnőtt 
szakápoló 

 

3. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

3 fő 

u. a. mint hg. 

gondozónő megbízási szerződéssel  

4. 
Nappali ellátás    

 
2 fő 

 

gondozónő 

1 fő felnőtt szakápoló 

1 fő felsőfokú szociális szervező 

5. 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
1 fő 

családgondozó szociálpedagógus 

6.  Családsegítő Szolgálat 1 fő családgondozó pedagógiai asszisztens 

 Összesen:            7 fő  

 
 

Szerep 
 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma   /   szakképzettsége  

Szerep telephely  - Alapszolgáltatások 

1.  házi segítségnyújtás 
4 fő 

1 fő 

gondozónő 

társadalmi gondozó  

4 fő szociális gondozó és ápoló 

2. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

3 fő 

u.a . mint hg. 

gondozónő  megbízási szerződéssel 

1 fő szakmai egységvezető felnőtt szakápoló 

   3. Nappali ellátás 2 fő 
1 fő gondozónő 

 

szociális gondozó és ápoló 

 

   4. 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 
1 fő 

családgondozó  szociálpedagógus 

   5.  
Családsegítő 
Szolgálat 

1 fő 
társadalmi gondozó  

 Összesen:              8 fő 

 
 
 

2011. március 15.-től az egyik prémium éves programban résztvevő dolgozónk 
nyugdíjas éveit tölti, így 1 fő prémium éves dolgozónk van jelenleg. 
 



 

 

Földes 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma / szakképzettsége 

Földes telephely- alapszolgáltatások 

 

 

1. 

 

 

Nappali ellátás 

 

 

3 fő 

 

1 fő szakmai egységvezető 

 

1 fő gondozó 

1 fő kisegítő 

1 fő általános ápoló + felsőfokú 
szervező  

1 fő szociális munkás folyamatban 

1 fő mérlegképes könyvelő 

 

2. 

 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 

6 fő 

 

 

6 fő gondozó 

2 fő általános ápoló + általános 
asszisztens 

3 szociális gondozó és ápoló 

1 fő általános ápoló + általános 
asszisztens + körzeti ápoló 

 

3. 

 

Családsegítő 
szolgálat 

 

2 fő 

1 fő szakmai egységvezető 

1 fő családgondozó 

1 fő egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
pedagógus  

1 fő szociális munkás 

 

4. 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

 

2 fő 

 

2 fő családgondozó 

1 fő szakvizsgázott szociálpedagógus 

1 fő szociális munkás 

 Összesen            13 fő 

 
 

     Nagyrábé 
 

 Ellátás megnevezése Létszám Személyi feltétel 

dolgozók létszáma / szakképzettsége 

Nagyrábé telephely- alapszolgáltatások 

 

1. 

 

Nappali ellátás 

 

2 fő 

1 fő szakmai egységvezető 

1 fő gondozó 

1 fő szociális munkás 

1 fő szociális gondozó és ápoló 

 

2. 

 

Házi segítség-
nyújtás 

 

14 fő 

  

14 fő gondozó 

 

14 fő szociális gondozó és ápoló 

 

3. 

 

Étkeztetés 

 

1 fő 

 

1 fő kisegítő 

 

1 fő alapfokú végzettség 

 

4. 

 

Családsegítő 
szolgálat 

 

1 fő (4 ó) 

 

1 fő családgondozó 

 

1 fő tanító 

 

5. 

 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

 

1 fő 

 

1 fő családgondozó 

 

1 fő szociálpedagógus 

 összesen           19 fő 



 


