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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2010 évben az intézmény dolgozói a változások mellett is igyekeztek a képességeik 

szerint a tőlük elvárható legteljesebb mértékben ellátni a feladatukat.  

Bízunk benne, hogy ezt az ellátottak, a hozzátartozók és a fenntartó elvárásainak 

megfelelően tudtuk teljesíteni.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Testületnek, hogy fontosnak tartják az intézmény 

működtetését és munkánkhoz minden tekintetben segítséget nyújtanak. Kérem Önöket, 

hogy a lehetőségekhez mérten a jövőben is támogassák az intézményben folyó munkát.  

 

Mellékelten megküldöm az intézmény szakfeladatonkénti, 2010 évi beszámolóit. Kérem 

a beszámoló elfogadását és jóváhagyását.  

 

Kiszombor, 2011. május 21. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Kiss Gézáné 

 mb. intézményvezető 



AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  

BESZÁMOLÓJA 

A 2010. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 

,,Meggyőződésünk, hogy az empátiánkat, a segítő szándékunkat, és a folyamatosan 

bővülő szakmai tudásunkat az ember iránti szeretet és tisztelet szolgálatába állítva valós, 

és az élet számos területére kiterjedő segítséget tudunk nyújtani az arra rászorultaknak.” 

 



Az intézmény adatai: 

Megnevezés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

Székhelye:  6775, Kiszombor, Szegedi u. 2. 

Telephelyei: 6775, Kiszombor, Óbébai u. 11. 

6775, Kiszombor, Kossuth L . u. 13. 

6775, Kiszombor, Szegedi u. 2. /B 

Tel. szám: 06-62/297-074 

Ellátottak számára nyitva álló helyiségek társulási megállapodás alapján: 

6774, Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

6773, Klárafalva, Kossuth u. 1. 

Az intézmény fenntartója: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Az intézmény feladata: 

Az alapellátás biztosításával segítséget nyújtani a szociálisan vagy egészségileg 

rászorulók részére. Az idős ellátásban a saját otthonban a lakókörnyezetükben önálló 

életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okokból 

származó problémák megoldása az elsődleges feladat. 

A nappali ellátási forma lehetőséget biztosít a saját otthonukban élők részére a 

napközbeni benntartózkodásra, étkezésre, a társas kapcsolatok és a higiénés 

szükségletek kielégítésére. 

Azon személyek részére, akik egészségi állapotuk vagy szociális körülményeikre 

tekintettel saját otthonukban önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek, 

átmeneti elhelyezési formájában teljes körű ellátást biztosít. 

A védőnői és a bölcsődei ellátás a településen élő gyermekes családoknak nyújt 

segítséget. Feladata a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése, a szülők 

részére a munkába visszaállás megteremtésének a lehetősége. Ha a gyermek 

környezetében valamilyen nehézség, probléma, krízis merül fel és az a gyermek 

fejlődését, testi épségét veszélyezteti, a gyermekjóléti szolgálat tud a családnak 

segítséget nyújtani. 

A Családsegítő Szolgálat feladata a település minden lakója részére segítséget nyújtani 

életviteli, megélhetési és pszichés problémák esetén. 

 

 



AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE: 

Az intézmény szervezeti felépítése: 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

Alapszolgáltatási Központ 
� Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 
� Nappali ellátás 
� Házi segítségnyújtás 
� Szociális étkeztetés 

Védőnői Szolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Bölcsőde 
Fogászati ellátás 

Szervezeti ábra: 

 

 

A FELADATELLÁTÁST ELŐÍRÓ, MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK: 

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 
2. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
3. 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 
4. 29./1993.(II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról; 
5. 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről; 
6. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről; 
7. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 
8. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak; 
9. 9./2000 (VIII.4) SZCSM rendelet személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 
10. 49./2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szabályozza a területi védőnők tevékenységeit; 
11. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat rendeletei 
12. A Szociális Munka Etikai Kódexe 



BESZÁMOLÓ A GONDOZÁSI KÖZPONT  MUNKÁJÁRÓL 

 

2010. évben a Gondozási Központ továbbra is a jogszabály által előírt kötelező 

alapfeladatokat és egy szakellátási feladat ellátását biztosította a település lakói számára  

 

Működési területén (Kiszombor) biztosítja az időskorúak gondozását. A Gondozási 

Központ ellátásai egymásra épülve átjárhatóak, követik a kérelmezők szociális 

szükségleteit. Segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 

mentális helyzetükből vagy más okból származó problémáik megoldásában. Biztosítja az 

ellátottak, célszerű és hasznos tevékenységét, foglalkoztatását. 

 

Ellátási formák 

 

 

Alapellátási formák: 

 

1/1 Nappali ellátás (Idősek Klubja) 

1/2 Házi segítségnyújtás 

1/3 Szociális étkeztetés 

 

Szakosított ellátási forma:  

 

2/1 Átmeneti elhelyezés (Szállást Biztosító Idősek Klubja) 

 

Alapellátások esetében továbbra is folyamatosan ki tudjuk elégíteni a lakosság részéről 

érkező igényeket. Az átmeneti elhelyezés esetében várakozni nem kell, az elhelyezést 

kérelmezők száma az utóbbi időben csökkent. 

 



1/1. Nappali ellátás 

 

 

Az idősek klubja továbbra is társulásban, a Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva 

Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Szervezeti Egységének 

fenntartó társulása keretében működik.  

Jelenleg 20 klubtagunk van a 20 engedélyezett férőhelyre. Az Idősek Klubja a Gondozási 

Központ arra törekszik, hogy a Kiszombori lakosoknak nem csak az önkormányzat által 

nyújtott szociális ellátásokat tegye hozzáférhetővé, de nyitott segítőkész hozzáállásával 

segítsen más szolgáltatásokhoz is eljuttatnia hozzáforduló embereket.  

 

A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 

életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása történik. 

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 

napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése: 

- igény szerint meleg élelem biztosítása, 

- szabadidős programok szervezése, 

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz 

való hozzájutás segítése, gyógyászati segédeszközök biztosítása 

- hivatalos ügyek intézésének segítése, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. 

 

A klub nyitvatartási ideje: hétköznap 8 órától 16 óráig, hétfőtől péntekig. 

 

A klubtag részére biztosított a klubban: a kulturált közösségi együttlét lehetősége: TV 

nézés, kártyázás, beszélgetés, kézimunkázás, orvosi felügyelet, szórakoztató 

előadásokon való részvétel. 

Igény szerint: fodrász, manikűr, pedikűr, tisztálkodási lehetőség (fürdés, mosás, vasalás). 

Az állandó programokon kívül szabadidős programokat, ünnepi összejöveteleket, 

egészségügyi előadást szervezünk, igények, kívánságok szerint. Fontosnak tartjuk, hogy 

olyan intézményként működjünk, ahová bizalommal, és örömmel merjenek betérni a 



hozzánk fordulók. Megrendezésre kerülő programjainkon az átmeneti otthon lakói is 

részt vesznek. 

PROGRAMOK: 

 

2010. január 22. - Új Évköszöntő ünnepség 

2010. március 12. - Nőnap 

2010. február 16.- Farsang 

2010. április 27. - Egészséges táplálkozás időskorban, Igaz Mária előadása 

2010. május 18.- Nagymamák ünneplése 

2010. augusztus 8. - Mindenki névnapja és születésnapja ünnepség 

2010. szeptember 10. - Szüreti vigadalom 

2010. október 13. - Idősek világnapja 

2010. december - Karácsonyi ünnepség 

2011. január 20. - Új év köszöntő 

2011. február 12. - farsang 

2011. március 28. - Nőnap 

2011. április 10. - Nótafa csoport találkozója 

2011. május 23. - Nagymamák napja 

2011. június. 7. - Régi falunapok megtekintése cd-ről 

2011. június. 24. - Nótafa csoport összejövetele 

A klub keretein belül megalakult a Nótafa csoport, melyben aktívan részt vesznek a 

klubtagok, és szívesen vállalják a próbákat a fellépések reményében. 

 

 



1/2. Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás az az ellátási forma, melyben az ideiglenesen vagy véglegesen 

önmagukról gondoskodni nem tudó személyeket látjuk el.  

 

A gondozásra jelentkezés történhet személyesen, telefonon. Az ápolás gondozás 

elkezdését minden esetben előgondozás és orvosi javaslat előzi meg. Az előgondozás 

megtörténtekór gondozási szükséglet vizsgálatot is kell végezni, mely az 

intézményvezető hatásköre lett. A gondozás során ki kell alakítani a bizalmat az érintett 

és a gondozó között. 

 

A házi segítségnyújtás keretében továbbra is az alábbi tevékenységekben tudunk 

segítséget nyújtania jogszabályban előírtak és az ellátottak részéről történő igényeknek 

megfelelően:  

• segítség a házimunkában, háztartás vitelében (bevásárlás, mosás, takarítás, 

vasalás)  

• hivatalos ügyek intézésében eljárás, közreműködés 

• személyi higiéné megtartásában segítségnyújtás (fürdetés, pelenkázás) 

• kapcsolattartás a háziorvossal, szakorvosokkal, gyógyszeríratás és kiváltás, igény 

szerint adagolás 

• alapvető gondozási feladatok ellátása orvosi utasítás szerint (sebkezelés és 

kötözés, inzulin beadás, vércukor, koleszterin és vérnyomásmérés) 

• mentálhigiénés beszélgetések 

• kapcsolat felvétele és elősegítése hozzátartozókkal, ismerősökkel.  

 

Ezek közül a három leggyakrabban igénybe vett tevékenység a  

• segítség a házimunkában, háztartás vitelében (bevásárlás, mosás, takarítás, 

vasalás) hivatalos ügyek intézése, gyógyszeríratás 

• alapvető gondozási feladatok ellátása orvosi utasítás szerint (sebkezelés és 

kötözés, vércukor, koleszterin és vérnyomásmérés ellenőrzés.) 

• személyi higiéné megtartásában segítségnyújtás (fürdetés, pelenkázás) 

 



2008.  évtől kötelező a jövedelemvizsgálat, melyet az ellátás igénybevételét megelőzően 

a jegyző állapít meg és ad ki igazolást tárgyévre szólóan az intézmény vezetőjének 

kezdeményezésére. Ez alapján egy két fokozatú rendszer lesz, így az intézményi térítési 

díjakat is ez alapján kell a fenntartónak megállapítani: 

házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2010. január 1-től –2010. március 

31.-ig: 

az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 682,- Ft 

az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%.- át meghaladja, 

vagy akinek ellátását a Szociális tv. 63. §- ának (8) bekezdése alapján 

átmeneti jelleggel végzi: 

 

 

732,- Ft 

A házi segítségnyújtás díja mentes az ÁFA alól. 

2010. április 1.-től az intézményi térítési díj 1.140 Ft/óra 

 

Személyi térítési díjfizetési kedvezményben részesülnek a házi segítségnyújtást igénybe 

vevők. A díjfizetési kedvezmény mértéke ezen esetekben a hatályos jogszabályok alapján 

kiszámított személyi térítési díj 50 %-a.  

 

Mindezek mellett a személyi térítési díj megállapításának szabályai és a 

jövedelemkorlátok nem változtak. Azok, akik a házi segítségnyújtást és az étkezést 

együtt veszik igénybe a rendszeres jövedelmük maximum 30%-át, akik csak a házi 

segítségnyújtást a rendszeres jövedelmük maximum 25%-át fizethetik térítési díjként.  

 Az intézményi és a személyi térítési díj 2010. január 01-től változott. 8/2010. (lV.1.) 

KNÖT Rendelete alapján 2010. április 1. napján lépett hatályba. 

 

Jelenleg a házi segítségnyújtás szakfeladaton három fő áll foglalkoztatásban. Mindhárom 

gondozónő szakképzett. 

 

Településünkön továbbra is működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Makói 

Kistérség Többcélú Társulás keretében. Továbbra is öt idős emberhez van kihelyezve 

jelzőkészülék. Mindannyian használták már a jelzőkészüléket egészségügyi és biztonsági 

okokból is. Az együttműködés a makói intézménnyel nagyon jó. Ha napközben történik a 

riasztás azonnal, ha éjszaka a következő munkanapon értesítenek bennünket az 

eseményről. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  



1/3. Szociális étkeztetés 

 

Az intézmény étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkeztetést biztosítja, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

Az ellátás a lakosság igényének megfelelően – az Szt. és az önkormányzat rendeletében 

foglaltak szerint biztosított: 

- kiszolgálásával egyidejűleg helyben fogyasztással, 

- elvitelének lehetővé tételével, 

- lakásra szállítással. 

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára 

az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 

A napi egyszeri meleg ételt a szociális gondozók 12 órától 13 óráig ételhordókban, 

kerékpárral szállítják a gondozott lakására. 

Az étkeztetés a hét minden napján igénybe vehető. Kiszállítás hétfőtől – szombatig 

igényelhető. 

 

2008. évtől a szociális étkeztetés szabályai ismét változtak. A házi segítségnyújtáshoz 

hasonlóan a jegyző által kiállított jövedelemigazolás alapján kell a térítési díjat 

megállapítani. A jövedelem mértékétől függően három kategória van 2010. január 1.-től 

2010. március 31.-ig: 

 

- az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el     127,- Ft 

-az egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150%-át, de 

nem haladja meg annak 300%-át       

168,- Ft 

 

-az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja 235,- Ft 

 

Az étkezésért fizetendő térítési díjak az Áfa összegét tartalmazzák. 

- a kiszállítás díja egységesen 130,- Ft alkalom/háztartás 

A kiszállítás díja mentes az Áfa alól. 



2010. április 1.-től az intézményi térítési díj mértéke 340 Ft / ebéd. A kiszállítási díj 

egységesen 130 Ft / alkalom/háztartás 

A változások itt sem érintik a személyi térítési díj számításának szabályait és a térítési 

díj fizetésének felső határát, mely nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30%-át. 

Ez vonatkozik arra az esetre is, ha házi segítségnyújtással együtt kérik az étkezést. 

. 

Az igénybe vevők száma 2010. december hónapban a házi segítségnyújtás és a szociális 

étkeztetés szakfeladaton az alábbiak szerint alakult:  

• csak házi segítségnyújtást igénybe vevők: 4 fő 

• csak szociális étkeztetést igénybe vevők:  13 fő 

• a két ellátást együttesen igénybe vevők:  13 fő 

• összes ellátott  30 fő 

2010.-ben a szociális étkezést igénylők száma kissé emelkedett viszont változik az 

elhalálozások és az új jelentkezők függvényében. 

Az ellátás minőségét a gondozottaink többsége jónak tartja, a kiszállított étel 

minőségével egy-egy alkalomtól eltekintve meg vannak elégedve.  

 



2/1 Átmeneti elhelyezés 

 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás keretében azok az időskorúak  

valamint azok a 18. életüket betöltött személyek vehetők fel, akik önmagukról életkoruk 

vagy betegségük miatt időlegesen nem képesek gondoskodni. Az ellátás igénylésének 

feltétele az állandó bejelentett Kiszombori lakcím vagy érvényes Kiszombori 

tartózkodási hely. 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás keretében, egy évig, plusz a vezető engedélyével 

még egy évig biztosítható az ellátás. 

2010-ben átlagosan az ellátottak száma 10 fő volt, jelenleg 11 fővel működik az 

intézmény. 

 A lakók nemenkénti megoszlása: 2 fő férfi, 9 fő nő. 

A teljes kihasználtság érdekében, az idősek folyamatos felkeresésével, és 

tájékoztatásával próbálunk hatékonyabb működést elősegíteni. 

Az elhelyezésre jelenleg nem várakoznak. Sok olyan, más szakfeladat keretében 

ellátásban részesülő gondozottunk van, akik folyamatosan jelzik igényüket az 

elhelyezésre, de hivatalosan nem kérelmezik azt. Tájékoztatásunk ellenére is abban 

bíznak, hogy szükség esetén azonnali elhelyezésben fognak részesülni.  

 

Az intézményi térítési díj mértéke a 2010. évben 3.060- Ft/ nap, 91.800,- Ft/ hó, de 

továbbra sem lehet több a rendszeres jövedelem 60%-nál. A lakók jövedelmének 60 %-a 

nem éri el a maximális térítési díjat. A díjfizetéssel kapcsolatos probléma, vagy be nem 

fizetésből keletkezett hátralék az év folyamán nem volt. 

 

Továbbra is nagy öröm és könnyebbség számunkra, hogy az étkeztetés vásárlása helyi 

vállalkozótól történik. Igényeinket, kívánságainkat minden tekintetben teljesítik.  

 

2010.-ben az intézmény lakóit öt szakképzett dolgozó látta el, ebből egy fő 

mentálhigiéniás feladatokat is végez.  

Ellátandó feladataik között továbbra is kiemelt helyen szerepel a lelki-mentális 

gondozás. Minden gondozónő napi feladatának részét képezi a lakókkal történő 

beszélgetés, foglalkozás. Ezen felül igény és lehetőség szerint igyekszünk programokat 



szervezni a lakóknak. Fontosnak tartanánk az udvaron pihenőhely kialakítását, hogy az 

idősek szabad levegőn, szép környezetben élvezhessék az Otthon nyugalmát. 

Leggyakrabban szervezett foglalkozások:  

• közös filmnézés 

• társasjátékok, kártyázás 

• csoportos, egyéni beszélgetések 

• az udvarban lévő virágoskert gondozása 

• az épület dekorációjának elkészítése 

 

 

A lelki-mentális gondozásban nagy segítséget jelent nekünk a római-katolikus atya, aki 

havonta legalább egy alkalommal meglátogatja lakóinkat. 

A beszélgetéseken és a foglakozásokon való részvétel önkéntes, mindenki annyira vesz 

részt bennük, amennyire azt a saját maga számára elfogadhatónak tartja.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy az intézményünkben folyó munka alapja a humánum, az 

empátiás, támogató, odaforduló magatartás legyen. A szakmai hozzáértéshez szervesen 

kapcsolódjék az emberi tisztesség, mint meghatározó érték. 

 Továbbra is együttműködünk minden olyan szervvel, szervezettel, ami a szociális 

feladat végzésünket közvetve, közvetlenül, hatékonyságunkat növeli, erősíti. 

 

 

 

 Kiss Gézáné 
 mb. intézményvezető 



Beszámoló a területi védőnői munkáról 

Kiszombor 

2010-2011 

 

Emlékeztető a védőnők tevékenységéről 

A védőnői szolgálat feladata az elsődleges prevenció, valamint az elváltozások korai 

felismerése. Fő tevékenységünk a várandós gondozás, 0-6 éves, illetve 7-18 éves, 

oktatási intézménybe nem járó gyermek gondozása. A munkánkat elsősorban a családok 

otthonában végezzük, valamint az Egészségházban, ahol tanácsokkal látjuk el a hozzánk 

betérőket. A mi feladatunk többek között a gyermekek egészséges fejlődésének nyomon 

követése, az életkorhoz kötött védőoltásokról a szülők értesítése, valamint az oltásokkal 

kapcsolatos dokumentáció vezetése, jelentés készítése a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Makó, -Hódmezővásárhelyi 

Kistérségi Intézete felé. Településünkön nem csak a várandósok és kisgyermekek 

gondozását, hanem az általános iskola, és az óvoda ellátását is mi, területi védőnők 

végezzük. A gyermekeket az általános iskolában 16 éves korig látjuk el. Az iskolai munka 

legnagyobb részét az index osztályokban végzett szűrővizsgálatok teszik ki, ezen kívül 

mi szervezzük az iskolai kötelező védőoltásokat is. Évente többször egészségfejlesztő 

előadásokat tartunk a tanulók számára, valamint részt veszünk szülői értekezleteken. 

Nagymértékben önállóan dolgozunk, szorosan együttműködve a háziorvosokkal és a 

szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti és családsegítő intézmények illetékes 

szakembereivel. Szakmai felettesünk az Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi és Szakigazgatási Szerve Makó, -Hódmezővásárhelyi Kistérségi 

Intézetének Vezető Védőnője. A Vezető Védőnői tisztséget Almásiné Elek Veronika 

áthelyezése miatt 2011. március hónaptól Mizsák Ildikó látja el.  

 

 

 

 

 

 



A védőnői szolgálat által gondozottak létszámadatai (2011.április) 

 
I.körzet (fő) 

II.körzet 
(fő) 

Várandós 7 10 

Csecsemő 14 9 

12-35 hó 32 32 

3-6 év 84 62 
7-18 éves iskolába nem 
járó 7 4 

Várható születés 2011. 10 14 

A 2011. májusig végzett tevékenységünk 

A 2010/2011-es tanévtől kezdődően az Önkormányzat száz százalékos támogatásával a 

településen élő, illetve a Dózsa György Általános Iskolába járó, a tanév során 13, illetve 

14. életévüket töltő lányok HPV (Humán Papillomavírus) elleni védőoltásban 

részesültek. Részt vettünk a program előkészítésében, tájékoztattuk a szülőket a 

lehetőségről, kiosztottuk, valamint begyűjtöttük a szülői nyilatkozatokat, orvosi 

igazolásokat. Kapcsolatot tartottunk az oltóanyagot gyártó cég képviselőjével. 

Megszerveztük a védőoltások beadását, és segédkeztünk annak technikai 

lebonyolításában. Dokumentációt vezetünk a védőoltásról, illetve tájékoztattuk a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Makó, -

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézetének Tisztifőorvosát, illetve Járványügyi Ellenőrét 

a településen kampányszerűen végzett védőoltásról. A program erre a tanévre sikeresen 

lezárult, a védőoltások beadását követően negatív visszajelzés nem érkezett hozzánk. 

Már előkészületeket tettünk a program 2011/2012-es tanévben való folytatására.  

Egyre több lakossági bejelentés érkezett, családon belüli erőszakról, ahol nem 

a gyermekek, hanem valamelyik szülő a bántalmazás elszenvedője. Sajnos a 

szabályozás ebben az esetben még gyermekcipőben jár, nincsen megfelelő 

eszköz sem a rendőrség, sem a Gyámhivatal kezében ennek visszaszorítására, 

megszüntetésére. Ennek apropóján csatlakoztunk egy országosan megrendezésre kerülő 

rendezvénysorozathoz, amely a „Nők Elleni Erőszak Elleni Világnap” alkalmából került 

megrendezésre. A programsorozat részét képezte egy rajzpályázat, amelyet az általános 



iskola felső tagozatosai körében hirdettünk meg. A témában készült rajzokból kiállítást 

rendeztünk az Ady Endre Művelődési Ház előterében, amelyet az érdeklődők 

megtekinthettek, illetve szavazhattak a pályaművekre. Sajnos nem tudtunk abszolút 

nyertest hirdetni, mivel felmerült a szavazatok körében a visszaélés gyanúja. Ezen kívül 

performance, közös gyertyafényes séta keretében emlékeztünk a családon belüli erőszak 

áldozataira. Szakmai kerekasztal beszélgetésre hívtuk az érintett szakembereket, egy 

helyi stratégia kidolgozására. Gyűjtést szerveztünk, hogy támogatni tudjuk azokat a 

településünkön élő nőket, akik bántalmazás elszenvedői és változtatni szeretnének, de 

nincsenek meg rá az anyagi lehetőségeik. Sajnos az összeg egy részét már fel is 

használtuk egy anya és gyermekeinek elköltöztetésére. 

A gondozottaink számára az elmúlt évben is szerveztük az Anyatejes Világnapi 

rendezvényünket, rendszeresen tartunk baba-mama klubot, babamasszázs tanfolyamot, 

szülésre felkészítő tanfolyamot. Az idei évben két államvizsga előtt álló védőnő hallgató 

töltötte nálunk 6 hetes záró gyakorlatát. 

2011. május 2-6. között ismét megrendezésre került az idei Egészséghét, melyen a 

következő szűrővizsgálatokra volt lehetőség: 

 

 Résztvevők 
száma 

Szemészeti vizsgálat 38 fő 

Bőrgyógyászati szűrés 47 fő 

Audiológiai szűrés 16 fő 

Orthopédiai vizsgálat 19 fő 

Glaucoma szűrés 18 fő 

Egészségi állapot felmérés 26 fő 

Fül-orr-gégészeti szűrés 14 fő 

Nőgyógyászati szűrés 41 fő 

Összesen: 219 fő 

 

 

A vizsgálatok zökkenőmentes lebonyolításához szükséges anyagi forrásokat részben az 

Önkormányzat biztosította, részben olyan gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz 



gyártó cégek, amelyekkel évek óta együttműködünk. A lakosság már megszokta, hogy a 

vizsgálatokra előjegyzést veszünk fel, így már azelőtt jelentkeztek, hogy meghirdettük 

volna a rendezvényt. A vizsgálatokra, kifejezetten a bőrgyógyászati vizsgálatra nagy volt 

az igény, ezért sajnos volt, akit el is kellett utasítsunk időhiány miatt. 

Munkánkkal szeretnénk továbbra is a lakosságot szolgálni, újabb programokkal, 

rendezvényekkel segíteni őket az egészségük megőrzésében, valamint az egészséges 

életmód, és megfelelő családi környezet kialakításában. 

 

Kiszombor, 2011. május 17. 
 

Csikósné Hamza Gabriella 
Kozma Anikó  

Védőnők 



Beszámoló a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2010. évi munkájáról 

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül működő Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Kiszombor, Klárafalva, Ferencszállás községi 

Önkormányzatok társulása útján látja el feladatait a három község közigazgatási 

területén. 

A szolgálat munkája az előző évhez képest változatlan személyi és tárgyi feltételek 

között történt. 

Szakmai munkát 4 fő végzett intézményünkben: 

• Kiszomboron 1 fő – Hegedűs Kitti szociális munkás, szociálpolitikus heti 40 

órában látta el a gyermekjóléti családgondozói feladatokat. 

• Kiszomboron 1 fő –Varga Ildikó szociális munkás – heti 40 órában családsegítő 

családgondozói feladatokat látott el. 

• Klárafalván és Ferencszálláson 1 fő – Szőke László hittan tanár – heti 20 órában 

családsegítő és gyermekjóléti feladatokat látott el családgondozóként. 

• Pszichológiai tanácsadást végzett heti 4 órában 1 fő – Zsolczai István 

pszichológus személyében. 

A 2011-es évben változás, hogy a pszichológus, ezentúl csak kéthetente 4 órában áll az 

ügyfelek rendelkezésére. 

A családgondozók munkaidejük felében kötött, felében kötetlen munkaidőben 

dolgoznak. Ügyfélfogadási időben a szolgálat irodájában állnak az ügyfelek 

rendelkezésére, a munkaidő másik felét pedig a családlátogatások, ügyintézések és 

adminisztratív feladatok töltik ki. 

Kiszomboron minden hétköznap tartottunk ügyfélfogadást péntek kivételével. 

Krízishelyzet, vagy halaszthatatlan ügyek intézése esetén, ügyfélfogadási időn kívül is 

fogadtuk a klienseket. 

Klárafalván kedden, Ferencszálláson csütörtökön 8-tól 12 óráig van fogadóóra. 



Családsegítő Szolgálat 
Kiszombor 

Az EESZI Családsegítő Szolgáltat feladata, hogy a lakosság szociális és mentálhigiénés 

problémáinak, krízishelyzeteinek megelőzésében, megszüntetésében és az egyének 

életvezetési képességének megőrzésében segítséget nyújtson. Szolgálatunk a 

jelzőrendszeren keresztül, együttműködésre kötelezettként vagy a kliens által 

önkéntesen felkeresve kerül kapcsolatba a segítségre szoruló egyénekkel, családokkal. 

A családsegítő szolgálat folyamatosan fogadja azokat a jelzéseket, amelyek szociálisan 

rászorult egyénekről, családokról érkeznek; a szociális jelzőrendszer tagjai mellett a 

lakosság a társadalmi szervezetek is élhetnek jelzéssel. A folyamatos információáramlás 

érdekében együttműködünk a településen dolgozó más szakemberekkel, a különböző 

egészségügyi, oktatási, szociális intézményekkel, szolgáltatókkal, rendőrséggel, 

települési önkormányzatokkal, szociális ügyintézőkkel.  

A hatékony munka szempontjából hetente a családgondozók között esetmegbeszélést 

tartunk, kapcsolatban állunk a Makó Városi Gyámhivatallal, több alkalommal 

konzultáltunk a Dél –alföldi regionális Módszertani Családsegítő Szolgálattal szakmai 

kérdések ügyében. 

Az elmúlt évben Kiszomboron 155 fő kereste fel legalább 1 alkalommal a szolgálatunkat 

(vagy a szolgálat vette fel velük a kapcsolatot). 54 fő ebben az évben került először a 

családsegítő szolgálattal kapcsolatba. A kliensforgalom 670 fő volt. Gondozás alatt 27 

egyén/család állt. (1. és 2. ábra) 
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1. ábra 

Önkéntes gondozás 4 esetben történt: 2 fő esetében foglalkoztatási és anyagi problémák, 

1 fő esetében családi konfliktus, 1 család esetében eladósodás következtében.  



A 2010-es évben az előző évhez hasonlóan csökkent az együttműködésre kötelezett 

kliensek száma, míg 2009-ben 68, a múlt évben 25 klienssel volt együttműködési 

megállapodásunk a beilleszkedési program teljesítésére vonatkozóan. Ennek oka, hogy a 

2009-es év első felében több 55 év alatti személynek kellett a családsegítő szolgálattal 

kötelezően együttműködnie a rendszeres szociális segélyre való jogosultságuk 

megszűnéséig. 2010-ben csak az 55 év feletti rendszeres szociális segélyben részesülő 

ügyfelekkel kötöttünk beilleszkedési tervet. (A 2011.-es évben emelkedés tapasztalható 

a rendszeres szociális segélyezettek számában ápr. 30-ig 30 fő). A Makói Munkaügyi 

Központ egyetlen esetben sem küldött kötelező együttműködésre családsegítő 

szolgálatunkhoz rendelkezésre állási támogatásban (jelenleg bérpótló juttatásban) 

részesülő ügyfeleket. 

A rendszeres szociális segélyezett kliensek egy része fokozottan együttműködik a 

beilleszkedési programban foglalt célok megvalósulásáért, foglalkoztatási problémájuk 

megoldódása, élethelyzetük javulása érdekében. Egyes ügyfeleknél előfordul sajnálatos 

módon, hogy irreális elvárások, sajátos erkölcsi hozzáállás, értékrend nehezíti a 

beilleszkedési program megvalósítását. Más esetekben a beletörődés, a lemondás és a 

törvényi változások miatt egyre jobban beszűkülő lehetőségekkel való szembesülés 

azok, amelyek a motiváció ellen hatnak. Ezekben az esetekben felhívjuk figyelmüket az 

együttműködésre, a feladatok közösen való teljesítésére ösztökéljük őket. 

A tavalyi évben az előző évhez képest 1-2 alkalmas találkozást igénylő egyszeri esetek 

száma növekedett. Ügyintézésben, álláskeresésben, adományok közvetítésében, 

tanácsadásban igényeltek legtöbben segítséget. Adósággal kapcsolatos problémák miatt 

sok esetben fordultak hozzánk, a szűkös lehetőségekhez képest is értünk el kisebb-

nagyobb sikereket ezekben az ügyekben. Gyakran felmerült az igény a közüzemi 

szolgáltatókkal való egyeztetésre, részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos ügyintézésre. 

Lakhatási problémákkal szintén több lakos keresett meg bennünket, számukra 

korlátozottak a lehetőségek a településen. 



 

2. ábra 

A 2010-es évben a családsegítő szolgálat családgondozójaként a napi tevékenységek 

mellett az alábbi munkatevékenységekben vettem részt, illetve az alábbi képzéseken 

voltam jelen: 

2010 januárjában és augusztusában a közfoglalkoztatási terv véleményezése ügyében a 

helyi szociálpolitikai kerekasztal ülésén vettem részt. 

Márciusban az EESZI Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Gyermekvédelmi 

tanácskozáson voltam jelen.  

Májusban a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája ügyvezetőjétől, az 

adóssággal küzdő ügyfelek helyzetéről és lehetőségeiről hallgattunk előadást. 

Júniusban a Dózsa György Általános Iskolában a Dózsa héten megszervezésre kerülő 

elsősegélynyújtó versenyen segédkeztem. 

Júliusban a SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék által 

kezdeményezett a szociális szakmai módszertan fejlesztésére irányuló kutatásához 

nyújtottunk segítséget a gyakorlati munkánk ismertetésével, fókuszcsoporton való 

részvétellel.  



Augusztusban a gyermekjóléti szolgálattal játszóházat szerveztünk, amelynek 

lebonyolításában a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaitól is segítséget kaptunk. 

Októberben a Katolikus Karitász ételadomány osztásában nyújtottunk segítséget. 

Novemberben a kliensek leggyakoribb pszichés problémáiról tartott 3 napos 

továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt. 

Ebben a hónapban „a Nők elleni Erőszak elleni világnap” keretében az EESZI 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az EESZI Védőnői Szolgálat és az Egészségért és 

Elviselhetőbb Életért Kiszombor és Vidéke Alapítvány közösen egy programsorozatot 

szervezett, amely rajzpályázatot, egy performance előadást, emléksétát és egy szakmai 

kerekasztal beszélgetést foglalt magába. 

 



Gyermekjóléti Szolgálat 
Kiszombor 

A gyermekjóléti szolgálat 2010-es évi összes forgalma 876 volt. A gyermekjóléti 

szolgálat 2010 évi szakmai munkáját szemlélteti az 1. ábra számok segítségével (a 

statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelő bontásban). 
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3. ábra 

 

A szakmai tevékenységről elmondható, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan 

ismét a segítő beszélgetés és a családlátogatás teszi ki a munka nagy részét. Ez szükséges 

is ahhoz, hogy az adott család problémáját fel tudjuk tárni, megoldási alternatívákat 

tudjunk az ügyfelekkel együtt kidolgozni. 

Az információk nyújtása, a hivatalos ügyekben való közreműködés is jelentős számú. 

Egyre több esetben fordul elő, hogy ügyfelek a különböző szolgáltatók fele fennálló, 

felgyülemlett tartozások rendezése miatt kérnek segítséget. 

Az összes forgalomszám némi csökkenést mutat az előző évekhez képest, ennek oka, 

hogy a nyári étkezés igényfelmérése a tavalyi évben az iskola közreműködésével történt. 

A gyermekjóléti szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a településen lévő jelzőrendszeri 

tagokkal, illetve azokkal a környékbeli intézményekkel, melyek kapcsolatban állnak a 

településen élő gyermekekkel.  

A ruhaadományok osztása folyamatos a településen, általánosságban minden pénteki 

napon megrendezésre kerül. Az érdeklődő egyre több. 

 



Részt vettünk a Katolikus Karitász és az önkormányzat együttműködésében szervezett 

adományosztáson. 

• Egy alkalommal liszt került kiosztásra 

• Második alkalommal száraztészta, müzli és C-vitamint kaptak a rászorulók 

Néhány esetben olyan informális visszajelzést kaptunk, hogy az ügyfelek az adománnyal 

cserekereskedelmet folytattak, illetve a ruhaadomány osztáson is etikátlan viselkedést 

tapasztaltunk. 

Részt vettünk az iskolában megrendezésre kerülő egészségnapon, ahol a gyerekek 

osztályszinten vettek részt elsősegély-nyújtási, egészséges életmódhoz kapcsolódó 

vetélkedőn. 

Az év során 4 szociális munkás hallgató egy hetes, negyven órás gyakorlatát, míg egy 

hallgató a nagy-gyakorlatát (120 órás) töltötte a gyermekjóléti szolgálatnál. 

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara által 

szervezett kutatásban illetve fókuszcsoportos megbeszélésen is részt vettünk, mely 

eredményeit a jövőben a képzés során a szakmai/gyakorlati munkára való 

felkészítéshez kívánják felhasználni. 

A tavalyi évben egy alkalommal vettem részt előadáson, melyet a Banki Károsultak 

Információs Irodájának vezetője tartott. Érdekes tájékoztatást kaptunk a lehetséges 

megoldási alternatívákról, azonban itt is nyilvánvalóvá vált, hogy szolgálatunknak nincs 

elég jogosultsága, hogy eljárjon az ügyfelek érdekében, még csak információszerzésben 

sem. 

A gyermekjóléti szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a helyi jelzőrendszeri tagokkal, 

kéthavi rendszerességgel estmegbeszélések, szükség szerint egyéni konzultációkat 

tartunk. 

A családsegítő szolgálattal együtt részt veszünk a helyi szociálpolitikai kerekasztal 

munkájában, ahol a közfoglalkoztatási terv véleményezésére került sor a tavalyi évben. 

A 2010-es évben a Szentesi Családsegítő Központ Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata 

és a Megyei Államigazgatási Hivatal (jelenleg: Csongrád Megyei Kormányhivatal) 

Szociális és Gyámhivatala tartott törvényességi és módszertani ellenőrzést. 

 



Gyermekjóléti Szolgálat 

Ferencszállás és Klárafalva 
 

2010-ben Klárafalván 4 Ferencszálláson 11 gyermek volt gondozva alapellátásban. 

Klárafalván 1, Ferencszálláson 2 gyermek volt védelembe véve. 

A korábban a nagyszülőnél elhelyezett gyermek még mindig ebben a helyzetben van, de 

pozitív változás történt, mely szerint előkerült az édesanya és valószínű, hogy 

kérvényezni fogja gyermeke hozzá való visszahelyezését. 

Továbbra is kettő gyermek van átmeneti nevelésben. 

Az elmúlt évben ismét sikerült megvalósítani a nyári játszóházat. Ez egy hétig tartó 

változatos program volt. Sok gyermek találta felüdítőnek és értelmes elfoglaltságnak ezt 

a nyári szünetben. 

A mikuláscsomagok anyagi okok miatt nem készülhettek el. Megjegyzendő, hogy 

mindkét településen azért az óvodában járt a mikulás, az ovisok és a szülők nagy 

megelégedésére. 

Az évek során sikeresen kialakított jó kapcsolat révén többször volt ruhaosztás a Máltai 

Szeretetszolgálat (Szeged) hathatós segítségével. Nemcsak ruhákat, hanem élelmiszert, 

illetve bébiételt is kaptunk tőlük. Ez utóbbi kiosztása mindhárom településen a védőnői 

szolgálaton keresztül történt. 

Az elmúlt év során a Ferencszállási polgármester úr kapcsolatán keresztül is érkezett 

ruha, tartósélelmiszer és konzerv, melyet a lakosság szintén nagy örömmel fogadott. 

A karácsony előtti, immáron hagyományos bőséges ruhaosztás mindhárom településen 

kedvező fogadtatásra talált. 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Klárafalván minden kedden 8-tól 16 óráig, 

Ferencszálláson minden csütörtökön 8-tól 16 óráig tart ügyeletet és várja a családokat, 

gyermekeket. 

A védőnői tanácsadó ad ennek helyet. Nagy segítséget jelentenek a munkámban az 

önkormányzatok. 

A jelzőrendszer tagjaival napi kapcsolatban áll a szolgálat. Az intézményektől érkező 

jelzéseket veszi és szükség szerint intézkedik. Szervezi és bonyolítja a jelzőrendszer 

működését. Ezen megbeszélések szükség szerint vannak megtartva. 

Az egyre fokozódó megélhetési gondok, a munkanélküliség különböző mértékben, de 

kihatással van a családok életére és így a gyermekekre is. A napi problémák megoldására 



tett lépések sok feszültséget indukálnak, melyeket nem minden esetben tudnak 

megoldani önállóan. Ilyenkor akarva, akaratlanul is, de külső segítségre van szükség. 

Ezek megoldásában próbál a szolgálat segítséggel lenni, ötletekkel, tanácsokkal, egy-egy 

probléma alapos átbeszélésével, stb. A tavalyi évben szerencsére családon belüli erőszak 

nem volt, illetve nem szereztünk róla tudomást. Családlátogatásokra szükség szerint 

került sor, az ügy súlyának megfelelő rendszerességgel. Szakmai tevékenységünkhöz 

tartozik a hivatalos ügyek intézése is. Sajnos a bürokrácia malmai elég lassan őrölnek. 

Vannak határidők és nem minden esetben sikerül egy-egy problémát gyorsan elintézni. 

Új nehézséget jelentett a tavaly bevezetett jogszabály, az igazolatlan iskolai 

mulasztásokat illetően. Sajnálatos módon ezen esetek száma folyamatosan nő. A 

családokra kirótt büntetés tovább növeli a feszültséget. Kevés olyan eset van, amely jó 

eredménnyel zárult rövid időn belül. 

A jelzőrendszer tagjaival szoros a napi kapcsolat. Gyors és hatásos az egymás közötti 

tájékoztatás. Az állampolgárok is segítenek az információk megszerzésében. Az oktatási 

intézményekkel is rendszeres kapcsolatban vagyok. A Kiszombori rendőrőrs segítségére 

is bizton számíthatunk, hiszen a két település is hozzájuk tartozik. Kiszomboron 

pszichológiai tanácsadásra van lehetőség. A gyermekek rendelkezésére áll még a 

fejlesztőpedagógus, melyet szintén rendszeresen igénybe is veszünk. 

 



Családsegítő Szolgálat 
Ferencszállás és Klárafalva 

 

Ezen települések esetében, számomra fő információforrás az önkormányzat. Általában a 

napot ott kezdem és érdeklődöm az előző héten történtekről. A kapott információ 

birtokában tudok elindulni. Már több esetben előfordult, hogy Klárafalván a 

polgármester úrtól érkezett felkérés egy-egy esettel kapcsolatban. Mindkét településen 

van „szolgálati jármű”, mellyel könnyedén bejárhatom az utcákat és a lakosságtól is 

értesülhetek a faluban történtekről. Erre is számtalan esetben volt példa. 

A segélyezettek rendszerének megváltoztatása átrendezte a lakosság ilyen rétegeivel 

történő foglalkozást is. Elsősorban a munkaügyi központra hárul a feladat azóta, de ez 

nem azt jelenti, hogy a családgondozó tevékenysége ezzel befejeződött. Fontos feladat 

számomra továbbra is a munkához juttatás kérdése. Sajnos elég szűkek a lehetőségek, de 

van rá példa, hogy a kitartó próbálkozás időnként meghozza az eredményét, főleg, ha az 

illető valóban akarja ezt. 

Vannak olyan személyek, akik szinte heti rendszerességgel igénylik a találkozást, 

családlátogatást a családgondozóval. Vannak, akik valamilyen ügy kapcsán jönnek és 

kérik a segítséget. Örvendetes, hogy mára gyakorlattá vált a ruhaadományok felajánlása 

is a lakosság részéről. 

 

 



Pszichológiai Tanácsadás 

A pszichológiai szolgáltatást igénybe vevők száma a 2010-es évben a három településen. 

Éves Forgalom Ellátottak száma Új kliensek száma 

144 24 15 

A pszichológiai szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti felbontásban. Kiszombor. 

Életkor 6 éves 
és 

fiatalabb 

7-13 14-17 18-34 35-49 50-61 62 éves 
és 

idősebb 

Összesen 

Fő 1 8 4 2 0 1 1 17 

A pszichológiai szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti felbontásban. Ferencszállás. 

Életkor 6 éves 
és 

fiatalabb 

7-13 14-17 18-34 35-49 50-61 62 éves 
és 

idősebb 

Összesen 

Fő 0 4 1 0 0 0 0 5 

A pszichológiai szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti felbontásban. Klárafalva. 

Életkor 6 éves 
és 

fiatalabb 

7-13 14-17 18-34 35-49 50-61 62 éves 
és 

idősebb 

Összesen 

Fő 0 2 0 0 0 0 0 2 
 



A 2010-es évben rendezvényeink és az esetmegbeszélések lebonyolításához segítséget 

kaptunk az Ady Endre Művelődési Háztól, a Védőnői Szolgálattól és Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzatától, melyet ez úton szeretnénk megköszönni. 

Célunk továbbra is az, hogy a társadalmi körülmények és a változó jogszabályok szakmai 

kihívásai ellenére a településen élő családok és gyermekek szükségleteit figyelembe 

vevő hatékony szolgáltatást biztosítsunk a községekben a jövőben is. 

 Varga Ildikó Hegedűs Kitti 
 CsSSz. családgondozó GyJSz. családgondozó 

  Szőke László 
  családgondozó 
  Ferencszállás, Klárafalva 



Bölcsődei Beszámoló 
2010. évről 

 
1. A bölcsőde bemutatása 

Az intézménynek az ellátó rendszerben betöltött célja, szerepe 

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 

15/1998./IV.30./NM rendelet határozza meg. 

A működés rendjét, a bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai 

munka részletes szempontjai” című Módszertani levél részletezi, amely az Országos 

Család- és Gyermekvédelmi Intézet gondozásában jelent meg. A bölcsőde, mint 

gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban nevelkedő 20 

hetes - 3 éves korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű 

gondozást, nevelést. 

Bölcsőde küldetése 

A gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése olyan környezetben, ahol a gyermek, a 

szülő, és a bölcsőde munkatársai is egyaránt jól érzik magukat. 

Meggyőződésünk, hogy a gyermek, a szülő, a kisgyermeknevelő csak együttesen érhet el 

kimagasló eredményeket. 

Kisgyermeknevelőim hivatásukat értő, gyakorlattal rendelkező, az újra fogékony, 

önmagukra és a környezetükre igényes, gyermekszerető, embertisztelő elkötelezett 

kisgyermeknevelők és kisegítők. 

Célunk olyan biztonságérzetet adó érzelemben gazdag közösség, ahol a gyermek, 

gyermek lehet és legfontosabb tevékenységének biztosításával, élmények nyújtásával, 

szeretettel és türelemmel a gyermek egyéni tulajdonságaival és fejlettségének 

figyelembe vételével végezzük munkánkat. 

A gondozás-nevelés minőségére nagy hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk, hogy 

minden gyermek testi szükséglete úgy kerüljön kielégítésre, hogy közben lehetősége 

legyen önállósodni, ehhez legyen ideje, kisgyermeknevelője figyelme csak rá irányuljon, 

kapjon megerősítést, segítséget, dicséretet. 



Bölcsődénkben minden évben megünnepeljük a különböző alkalmakat, eseményeket, 

melyekben a gyermekek, a szülők, és a kisgyermeknevelők is nagy lelkesedéssel és 

izgalommal készülnek. 

Inger gazdag családias környezet 

A jól képzett kisgyermeknevelők mesével képeskönyv nézegetéssel, játékos 

mondókákkal játékhelyzetekhez, tárgyakhoz kapcsolt mozgással énekelgetéssel segítik a 

kisgyermekek érzelmi, értelmi szociális és empátiás képességüket. Minden évszaknak 

megfelelően lehetőséget nyújtanak a különböző színekkel, illatokkal, formákkal, 

anyagokkal való ismerkedésre. 

Alkotásokat készítünk vágással, ragasztással, újjal-ecsettel, festéssel, gyurmából 

mintázással játékeszköz készítése. 

A gyermekek a játékban alkotó tevékenységben, éneklésben önkéntes érdeklődésük 

alapján vesznek részt. 

NAPI NEVELÉSI PROGRAMOK 

• Alkotás, rajzolás, ragasztás, gyurmázás, festés 

• Ének-zene 

• Csiribiri torna 

• Környezetünk megismerése 

• Mese-vers, bábozás 

Általános feltételek 

Bölcsődénk 30 férőhelyes, 3 csoport: Napsugár, Micimackó, Katica csoport  

2. 2010  A bölcsőde férőhely kihasználtsága % 

Az év folyamán, beíratott gyermekekhez viszonyítva: 31 gyermek = 103% 

A ténylegesen bent lévő gyermekekhez viszonyítva: 25 gyermek = 83% 

3. A szakmai munka bemutatása 

3.1. Szakmai programunk a következőket nyújtja 

• Biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását- nevelését 

• Jól összeállított napirenddel elősegíti az elmélyült aktív játéktevékenységet, az 

időjárástól függően a szobában, az udvaron, vagy a teraszon 



• A bölcsődei étrend az egészséges fejlődést a helyes korszerű táplálkozást 

szolgálja 

• Szakemberek, kisgyermeknevelők segítségével biztosítja a gyermekek állapotáról 

megfelelő optimális fejlettségi szint elérését 

• Egészségvédelmet, egészségnevelést, prevenciót végez 

• A szokások, szabályok elsajátításánál, az önállósodás folyamatát az én tudat 

kialakítását segíti 

• A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri, napra készen dokumentálja 

• A bölcsőde nyitottsága lehetővé teszi a mindennapi találkozást a szülő és a 

kisgyermeknevelő között 

• Partneri kapcsolat a családokkal való együttműködésen alapuló őszinte 

bizalomra épül 

• Lehetőséget ad a szülőknek a gyermekük bölcsődei életének megismerésére 

• Megkönnyíti az átmenetet a bölcsődéből az óvodába 

Kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra való nevelés szokásainak 

kialakítását. 

A bölcsőde szakmai programja az egészséges életmódra nevelésre épül. 

A személyes környezet képviselője a gondozónő, aki a kisgyermek számára a mintát, a 

modellt adja. 

A gondozónőnek fontos feladata a legoptimálisabb feltételeket biztosítani. 

Az egészségvédelmi tudnivalók életünk részei, melyeket állandóan ismétlünk. 

A higiéniai műveletek elsajátításában nagy szerepe van az utánzásnak, a felnőtt 

példamutatásnak. 

Az életkornak megfelelő helyes életritmus, a jó napirend kialakítása az egészséges testi 

és szellemi fejlődés alapfeltétele. 

A táplálkozás, a testápolás az öltözködés, a mozgás, levegőzés, pihenés alvás az ehhez 

kapcsolódó tevékenységekkel és az ezen alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a 

kisgyermekek számára a megfelelő életritmus kialakítását. 

A bölcsődében arra törekszünk, hogy a kisgyermeke a koruknak megfelelő mennyiségű 

és összetételű táplálékot kapják. 

A gondozónőnek fontos feladata, hogy kialakítsa a kulturált étkezési szokásokat, 

megkedveltesse az egészséges alapanyagból készült ételeket, italokat. 



Az étkezéseknél is nagyon fontos az egyéni bánásmód, az étel elfogyasztása minden 

kisgyermek számára örömet okozzon.   

3.2. A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás 

Kapcsolattartás a szülőkkel: a bölcsőde az otthoni ellátás egészíti ki, szorosan 

együttműködve a szülőkkel. 

� Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe. 

� Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónővel. 

� Adaptáció: bölcsődénkben a két hetes szülővel történő 

beszoktatást ajánljuk és javasoljuk. 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái módszerei 

Egyéni:  

 Napi találkozások 

 Egyéni beszélgetések 

 Családlátogatás 

 Szülővel történő fokozatos beszoktatás 

 Üzenő fűzet 

Csoportos:  

 Csoport szülői értekezlet 

 Szülőcsoportos beszélgetések 

 Nyílt nap 

 Előadás, bemutató 

 Családi délután 

 Írásos tájékoztatók 

Kapcsolattartás társintézményekkel 

A Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a rendszerben a jelző funkciót ellátó 

intézmény. A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a 

gyermekek gondozásában részt vevő gondozók számára. 

Együtt működünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása 

során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, az óvodával, a Gyermekjóléti Szolgálattal. 



Bölcsőde- Óvoda együttműködése 

A család- bölcsőde kapcsolata mellett, nagyon fontosnak tartjuk a bölcsőde- óvoda 

kapcsolatának erősítését, új kapcsolati formák felkutatását. 

Nagyon jónak tartom az együttműködést, melyet, már az elmúlt évben is 

megvalósítottunk. 

Az óvodapedagógusok ellátogatnak a bölcsődébe, hogy megismerkedjenek a leendő 

óvodás gyermekekkel. 

Betekintést nyerve így az itt folyó gondozó- nevelő munkába. Majd egy közös kötetlen 

beszélgetés során megbeszéljük a felmerült kérdéseket. 

A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös 

érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, 

megértését ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenőmentessé válhat 

.Az évzáró szülői értekezletünk is rendhagyó, hiszen a bölcsődében kezdődik a 

megszokott módon, s azután az óvodában folytatódik nyílt nap keretében. 

Bölcsődés gyermekeinkkel mi is ellátogatunk az óvodába, ismerkedünk az új 

környezettel, óvoda pedagógusokkal. Írásos tájékoztatót adunk gyermekeink 

fejlődéséről, szokásairól. 

Bölcsődéskor végére 

• Több területen önálló a gyermek, egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik 

• Nemcsak felnőtt társaságában érzi jól magát szívesen játszik társaival is 

• Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket a csoportban 

• A kialakított szokásokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás nem jelent számára 

nehézséget 

• Környezet iránt nyitott, érdeklődő, szívesen vesz részt közös tevékenységben 

Minden érdekli, őket meg akarják ismerni az egész világot, egyszerre akarnak tanulni, 

játszani, és felnőttek lenni  

Ugyanakkor erős a kötödésük a mesékhez, fantáziájuk szinte határtalan 

Színes mesés világuknak a legjobbak az illusztrált mesekönyvek 

4. Az intézmény személyi feltételei 

Az intézmény dolgozói létszáma: 10,5 fő 

1 fő szakmai vezető 

3 fő szakgondozónő 



1 fő csecsemő és kisgyermek nevelő, aki jelenleg gyesen van, helyettesítését szakképzett 

kisgyermeknevelővel oldjuk meg 

1 fő gondozónő 

3 fő technikai kisegítő 

0,5 fő élelmezés vezető 

1 fő szakképzett szakácsnő 

Gondozónőim folyamatosan részt vesznek a kötelező szakmai továbbképzéseken, a 

bölcsődén belül pedig rendszeresen tartunk házi továbbképzéseket, gondozónői 

beszélgetéseket, ahol egy-egy adott témában felkészülünk, és ezt közösen megbeszéljük. 

Folyamatos a kapcsolat a Szegedi Módszertani bölcsődével, ahol részt veszünk az általuk 

szervezett szakmai értekezleten, továbbképzéseken. 

Ebben az évben akkreditált továbbképzésen Harkai Józsefné szakgondozónő vett részt 

Szegeden a Módszertani bölcsődében. 

Nevelőmunkáinkban legfontosabb a játék, a játékos légkör biztosítása, alapelvünk a 

szülők iránti tisztelet megbecsülés. 

4.1 Ellenőrzés a bölcsődében 2010, május hónapban 

Á.N.T.SZ ellenőrzést tartott Fejes Magdolna a bölcsőde tisztaságát, fertőtlenítő szereknek 

biztonsági adatlapjait ellenőrizte. Tisztasági meszelés a konyhában. Udvart megnézte a 

homokozó letakarás megoldás, minden évben friss homok. 

Ételmaradék elszállítás megoldása. A dolgozók alkalmassági vizsgálatai. 

5. Tárgyi feltételeket érintő nagyobb változás 2010-ben 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételek javítása állandó feladat. 

A felújítási karbantartási feladatok folyamatosak. 

• Az elkészült terasznak nagyon örülünk, teljes mértékben kihasználjuk 

• Fontos szempont, hogy rossz idő esetén a gyermekek levegőztetése 

csoportonként megfelelő időpontok egyeztetésével megoldott legyen 

• Nagy hangsúlyt fektetünk az udvarrendezésre, hiszen jó idő esetén a gyermekek 

az idejük nagy részét az udvaron a szabadban töltik el 

•  Friss homokot hozattunk. 

• Bölcsőde belső helyiségeinek festése a nyár folyamán megtörtént, de az iroda, a 

folyosó, az ebédlő festése elmaradt későbbiekben időpont egyeztetés szükséges 



• Április hónapban sikerült 14 db új fektetőt vásárolni, így most már, 30 db modern 

fektetővel büszkélkedhetünk. 

• A konyhába vásároltam kisgyermek tányérokat, kancsót, kanalat, jénai tálat. 

• Karácsonyra az önkormányzat jóvoltából egy mozgás fejlesztő hernyót is sikerült 

vásárolnunk, melyet a teraszon és az udvaron is használhatunk, köszönjük!  

6. Család és bölcsőde kapcsolata 

Bölcsődénkben nagyon fontos a családokkal való hatékony együttműködés. A bölcsődei 

nevelő munka a családi nevelésre épül, azt kiegészítve és azzal összhangban van. 

Ennek alapja a családokkal kialakított jó kapcsolat, mely a bölcsődébe kerüléstől az 

óvodába való átmenetig tart. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek illetve az őket nevelő családok megismerésére 

tájékoztatására, a velük való kapcsolat kialakítására és fenntartására. 

Ehhez módszerül és eszközül használjuk a szülőkkel való személyes és csoportos 

beszélgetéseket, bölcsődei közösségi programokat. 

Szülői eredményességi kérdőívet töltetünk ki a szülőkkel, ahol névtelenül elmondhatják 

véleményüket a munkánkról, a bölcsődéről. 

Nagyon szép értékes visszajelzéseket kapunk a szülőktől. 

Hagyományaink között szerepel még a bölcsődei életközösségi támogató funkcióját 

kihasználva, hogy rendszeresen szervezünk családi délelőttöket, délutánokat nyílt napot, 

Faliújságunkon tájékoztatjuk a szülőket a bölcsődénket érintő fontosabb információkról 

és az aktuális eseményekkel kapcsolatban, melyek mindegyik szintén kapcsolat építés 

fenntartás és segítségnyújtás jegyében zajlik. 

Az ember életében meghatározóak azok a hatások, amelyek az élet korai szakaszában 

érik a kisgyermekeket ezért nagy a családi nevelés és az arra épülő bölcsődei nevelés 

felelőssége. 

„ Ha a gyerekek biztonságban érzik, magukat meg tanulnak hinni. 

Ha a gyerekek hitelesen élnek meg tanulják mit jelent szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek megtanulják megkeresni 

A szeretetet a világban” 

(Dorothy Low Holtz) 
 
 

Dénes Andrásné 
Szakmai vezető 



Fogászati ellátás Kiszombor, 
Ferencszállás, Klárafalva községekben 

2010. évben 

Nevezett térségekből szakrendelésemhez 2.670 fő tartozik, 512 fő gyermek, 2158 

fő felnőtt. Heti négy alkalommal felnőtt, egy alkalommal iskolafogászati rendelés van. 

Óvodai ellátás legfontosabb irányelve a prevenció, illetve a helyes fogmosásra 

való motiválás. 

Az iskolai ellátás komplex munkát igényel, az általános iskola első osztályától 

nyolcadik osztályos korig kell a gyermekeket folyamatosan ellátni. Osztályról-osztályra 

haladva státuszfelvétel, szűrés, szükség esetén komplex kezelés történik előzetes írásos 

szülői engedélyeztetéssel. Majd időpont egyeztetés ill.minden második hét péntek 

délután történik a kezelés. Sajnos a szükségesnél kevesebben jelennek meg a kezelésen. 

2010. januártól 2010. decemberig 691 fő gyermek, 1960 fő felnőtt jelent meg a 

rendelőben, az esetek száma 2613, beavatkozások száma 8314.  

Fogorvosi tevékenység támogatása több részből tevődik össze: havi fix 

támogatásból, teljesítmény-finanszírozásból, térítéses beavatkozások összegéből. 

Fix támogatás összege 2010. évben 2.009.700 Ft., teljesítményfinanszírozásra – 

az elvégzett szakorvosi beavatkozás pontozva van, egy-egy hónapban pont/forint 

alapján történik a kifizetés, egy pont értéke kettő forint és kettő forint hatvan fillér 

közötti érték - 2010-ben 3.699.689 Ft-ot fizetett ki az OEP. 

Térítéses beavatkozásból befolyt összeg 1.283.500 Ft, ebből 1.151.020 Ft-ot 

költöttünk szakmai anyagra, gyógyszerre ,tisztítószerre, posta, stb. 

A finanszírozás értéke nem áll arányban a szolgáltatásokkal, azok fenntartásával, 

működtetésével és az eszközpark árával. 

Konzerváló fogászatra nagy az igény, protetikai munka kevesebb, ez betudható a 

magas áraknak, illetve a gazdasági helyzetnek 2010. évben sikerült RTG előhívó 

készüléket vásárolni, amely megkönnyíti endodoncia munkámat 

Fogszabályozást igénylő betegek ellátása Hódmezővásárhelyen, fogszabályozás 

szakrendelésen történik, kistérségi egészségügyi ellátás keretén belül. Hétvégi ügyelet a 

szegedi Fogklinikán van. 



A rendelőben szakasszisztens segíti a munkát. 

Szakmai továbbképzésen folyamatosan részt veszünk. 

A fogorvosi kezelőegységet nagyon sokat kell javítatni, sokat van használva a 

kettő fogorvos által. Nem tudom, hogy lenne –e lehetőség az ÚJ SZÉCHENYI TERV 

keretén belül egy új kezelőegységre pályázni. (10 éves a kezelőegység.) 

Fontos lenne a rendelő és váró fűtésének felújítása a váróban, télen 10-15 foknál 

nincs melegebb, valamint a bejárati ajtó tökéletesítése, ugyanis az időjárási 

viszonyoknak nagyon ki van téve. 

Szükséges lenne a rendelő világításának korszerűsítése, 3 db 60-as égő biztosítja a fényt. 

Makó, 2011. május 23. 

Tisztelettel: 

  Dr. Szőnyi Magdolna 
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