
 
  Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  

6775 Kiszombor, Óbébai u.11. 
Tel: 62/297-074 e-mail: kszgyi.kiszombor@gmail.com 

  

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója 2016 évi tevékenységéről
                               ikt.sz.:105-2/2017 

1.Nappali ellátás - Idősek klubja 

Feladat 

Idősek Klubja szolgáltatásain keresztül segítséget nyújt azoknak az (elsősorban) saját 
otthonukban élő idősek részére, a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok 
kialakítására és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint ehhez biztosítja a 
helyet. A szolgáltatást nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 
módon működteti. Az Idősek Klubjának nyitvatartási ideje a helyi igényeknek megfelelően 
lett meghatározva, munkanapokon 7.30 órától- 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától-13.30 óráig 
tart nyitva. 

Személyi feltételek 

Az előírt személyi feltételek biztosítottak, 2016.10.01 napjától Kohut Amália klubvezető. 
 

A nappali ellátást igénybevevők számának alakulása 2012- 2016. években (fő) 
 

 

 
 

 

Létszám törzskönyv alapján: az ellátottak éves ”mozgását” jelenti. Ez az adat tartalmazza a 
megszűnt klubtagok, és az újonnan felvettek számát is. 
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Összesen: az átlagos taglétszám (felvett és a megszűnt létszám különbsége), amely 
megegyezik az engedélyezett létszámmal (30 fő). 2016. évben az átlaglétszám 20 fő volt. 

Az elmúlt évben a taglétszámban változás az utóbbi évhez képest nem történt, amint ezt a 
táblázat is szemlélteti. A klubtagok a szolgáltatást napi rendszerességgel vették igénybe, 
hiszen velük egyeztetve, az Ő kérésüknek, igényüknek megfelelő programok kerültek 
megvalósításra. 
A nappali ellátást igénybevevők számának kor és nem szerinti megoszlása 2016. évben 
 
 
 

 

A fenti diagramról egyértelműen kitűnik a női klubtagok jelentősen magasabb aránya. Az 
ellátást kiugróan magas számban a 70-74 évesek veszik igénybe.  

Az idősek klubjában éves, havi és heti programterv alapján történik a feladatellátás, és ezek 
alapján kerülnek- folyamatosan- megvalósításra a szolgáltatások. Intézményünk legfontosabb 
feladatának tartja, hogy időseink életét tartalommal töltse meg. Olyan foglalkoztatási célokat, 
feladatokat fogalmaztunk meg, melyek egyszerre több funkciót és igényt is kielégítenek. 
Fontos, hogy az idős nemzedékre jellemző feleslegesség érzés, unatkozás, depresszió 
klienseink körében ne alakuljon ki. 

A klubtagoknak végzett tevékenységek az elmúlt időszakban: 

Szabadidős programok szervezése: 

• Ünnepek megtartása: újév, farsang, nőnap, nagymamák napja, majális szabadtéri 
bográcsos főzés, szalonnasütés, név és születésnapok megünneplése, részvétel a falu 
napi rendezvény sorozatban, idősek napi rendezvény, szüreti vigadalom, idősek 
karácsonya 

• Süti varázs recept klub (levár készítés, birsalmasajt, ivólékészítés) 
• Dekorációk készítése az ünnepekre 
• Foltvarrás 
• „ Ki mit tud? programsorozaton részvétel, Harkány, részvétel a Ferencszálláson 

megrendezésre kerülő Ki mit tud-on 
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• Részvétel a Kultúra napja rendezvényen 
• Részvétel a költészet napján rendezett programon a Könyvtárban 
• Népzenei minősítőn vett részt a nótafa népdalkör Orosházán 
• Zenehallgatás 
• Múzeumlátogatás Makón, Színházban voltunk Szegeden 
• Kirándulás a mórahalmi Szt. Erzsébet Gyógyfürdőbe 
• Napi és heti lapok biztosítása helyben 
• Biciklitúra a falu határában 
• Első alkalommal szerveztünk népdalköri találkozót, valamint részt veszünk 

szomszédos települések népdalköri találkozóján 
• Klubtagjaink a kukorica-útvesztő programja keretében színdarabbal léptek fel 

Előadások: 

• Biztonságunk védelme címmel a Makói Rendőrkapitányság tisztjeinek előadása 
• Helyi rendeletekről tartott tájékoztatót a Kiszombori Polgármesteri Hivatal szociális és 

igazgatási ügyintézője 
• Információs előadás a Hagymatikum Gyógyfürdő időseket érintő szolgáltatásairól 
• Úti élmény- beszámoló ( India) 

Egészség megőrzés: 

• Rendszere vérnyomás-, vércukor mérés 
• Egészségügyi előadás 
• Orvoshoz való jutás segítése, (időpont kérés) 
• Egyéni és csoportos beszélgetések  

Tanácsadás, ügyintézés: 

• Biztosítjuk az internethez való hozzáférést helyben, használatát, pályázatról (pl.: 
Erzsébet program) tájékoztatást és segítséget nyújtunk 

• Családsegítő szolgálattal való kapcsolat biztosítása, hozzáférés segítése 
• Családtagokkal való kapcsolat felvétele, tartása 

Kapcsolatok 

 A Földeáki Idősek Klubjával és a Ferencszállási Nyugdíjas Klub tagjaival közös programok 
(rendezvényeiken részvétel, fürdőlátogatás).  
Településünkön működő civil szervezetekkel Kiss Mária Hortensia kör, „Esőnap 
Álomszínház” tagjaival. Intézményekkel: Kiszombori Karátson Emilía Napköziotthonos 
Óvoda, Kiszombori Dózsa György Általános Iskola. 

Megvalósult tárgyi eszközbeszerzések 

- varrógép 
- fogasok  
- szünetmentes áramforás 
- szúnyogháló az ajtóra, ablakra 

 
 



2016. évben végzett felújítási munkálatok (Óbébai u.)  

- elkezdődött az udvar rendezés 
- kerítés építésének az elkezdése 

Terveink 

- konyhabútor cseréje, 
- régi, fotelek cseréje kényelmes székekre. 
- nagyméretű Led Tv 

Felújítás (Óbébai u.) 

- udvar parkosítása, járdaépítés,(folyamatban) 
- kerti kiülő- berendezéssel,(sütögető) 
- bicikli tároló,(folyamatban van) 
- kerítéskészítés, (utcai telekrészen) kapu. befejezési fázisában van. 

 
 
 

2.Házi segítségnyújtás 

Feladata 

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a kerületünkben élő idősekről, akik  
egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek, 
annak érdekében, hogy saját otthonukban maradhassanak. 

Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást? 

• otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem 
gondoskodnak, 

• azok az idősek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 
ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

• az egészségi állapotuk miatt rászorulók, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
• akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés 

céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik. Ezt követően az intézményvezető és a házi gondozó a 
háziorvossal együtt gondozási szükséglet vizsgálatot készítenek az igénylő otthonában, ahol 
felmérik az egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, és ennek megfelelően 
közösen állapítják meg a részére nyújtott szolgáltatásokat. 

 

Személyi feltételek 

Az előző évhez hasonlóan 3 fő dolgozó, heti 40 órában végzi a 23 fő idősek házi gondozását. 
A gondozottak ellátásában besegít 2 fő közfoglalkoztatott. 
 



Az ellátotti létszámadatok alakulása 2011 – 2016. év 

Év 
Nyilvántartás 
alapján (fő) 

Normatív állami támogatás 
lekéréséhez számított (fő) 

Alkalom  

2011 11 11 2777 
2012 18 17 4484 
2013 26 24 7695 
2014 28 25 6312 
2015 25 25 5755 
2016 23 17 4250 

A táblázat adatai szerint 2011. évtől 2015. évig folyamatosan emelkedett az igénylők száma. 
A 2013. évi számottevő növekedés az ellátotti létszámban az év elején kezdődött, 
valószínűleg a kolléganők személyes megkeresésének és a háziorvosokkal történő folyamatos 
kapcsolattartásnak az eredménye. A gondozottak korosztályában nagyarányú a kórházban 
töltött napok száma (a kórházi tartózkodási napokra nem kérhető normatív támogatás), ez a 
tény indokolja a „normatív létszám” eltérését a felvettek létszámától, illetve nem igényli 
mindenki minden nap az ellátást. Csökkent az alkalmak száma, vagyis az ellátottak lakáson 
történő felkeresése és ott segítése, mely adat az állami normatíva lekérésének alapját képezi. 

  Házi segítségnyújtás 2016. évi létszámadatai havi bontásban (fő) 

  Össz.  Férfi Nő Megszűnt Elhunyt Új felvétel Kórház 

Január 25 6 18 4 0 0 0 

Február 21 6 15 0 1 0 1 

Március 20 6 14 0 1 1 1 

Április 19 6 13 0 0 0  1szünetel 

Május 20 7 13 1 0 1 0 

Június 20 7 13  0 0 1 0 

Július 23 8 15 0 0 3 1 
 

Augusztus 23 8 15 1 0 1 2  
1 szünetel 

Szeptember 25 9 16 1 1 3 2 
 1 szünetel 

Október 24 8 16 2 0 0 1 szünetel 

November 24 8 16 1 0 0 1 
3 szünetel 

December 22 7 15 0 2 1 1 szünetel 

Összesen :  266 86 180 10 5 11 16 



Térítési díjak 

A beszámoló időszakában a házi gondozás intézményi térítési díját 995 Ft/órában (2015. 
évben - 571 Ft/óra) állapította meg a fenntartó. Azok, akik a házi segítségnyújtást és az 
étkeztetést együtt veszik igénybe a rendszeres jövedelmük maximum 30%-át, akik csak a házi 
segítségnyújtást igénylik, a rendszeres jövedelmük maximum 25%-át fizethetik ki térítési 
díjként, jogszabályi előírás szerint. 
A helyi rendelet a személyi térítési díj összegének 50%-os mérséklését teszi lehetővé azon 
igénybevevő számára, akinek az személyi térítési díja (óránként) nem haladja meg az 
intézményi térítési díj összegét. 
A beszámoló időszakában, az ellátottak közül növekedett azoknak a száma, akinek állapota 
indokolta a hosszabb gondozási időt (napi fürdetés, pelenkázás, étkeztetés, stb.). 
A házi segítségnyújtás egy speciális formája a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet 
a településen Makó város szociális intézménye biztosítja. A jelzőrendszeres szolgáltatás 7 db 
készülékének kihasználtsága folyamatos, használatukért térítési díjat fizetnek az igénybe 
vevők. A gesztor településsel folyamatos a kapcsolattartás, munkájukat rendszeresen segítjük. 
 

3.Étkeztetés 

Feladata 
 
Életünk során adódhatnak olyan helyzetek - előrehaladott életkor, betegség, szűkös anyagi 
helyzet - amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd elkészítése. Kifőző helyünk  gondoskodik 
arról, hogy ellátottaink – éljenek a szociális étkeztetés lehetőségével. A szolgáltatást 
igénybevevők így minden hétköznap, szükség esetén, szombaton is,  frissen főzött ételhez 
juthatnak. 

Az ellátás biztosításának módja: az étkeztetés biztosításának ideje: naponta 11 – 13 óra 
között történik: 

• elvitel lehetővé tételével, vagy 
• lakásra szállítással. 

Személyi feltétel 
Egy fő napi két órában látja el. Indokolt esetben a meleg étel kiszállítása szombati napokon is 
igényelhető, erre 2016-ben átlagban 8 fő tartott igényt. Munkanapokon közhasznú 
foglalkoztatottak végzik az ebéd házhozszállítását. 
 

Térítési díj 
Egy adag ebéd intézményi térítési díja 440 Ft volt 2016. évben. Diétás étkeztetésre nem volt 
igény.  

Az étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapításának módja: 

A személyi térítési díj fizetésére az ellátottak az igénybevétel napjától havonként a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek. A térítési díj megállapítása az aktuális helyi 
rendelet szerint történik.  Minden étkezőnél vizsgálat tárgyát kell, képezze, hogy az általa 
fizetendő térítési díj összege meghaladja-e jövedelmének 20 %-át. Amennyiben meghaladja, - 
akkor az ellátott alacsony jövedelmét figyelembe véve, - az általa fizetendő térítési díj 
legfeljebb a jövedelme 20 %-ával megegyező összegű lehet. 



 Ellátotti létszámok, ételadagok számának alakulása az étkeztetésben 

2011-2016. években 

Év Normatíva lekérés alapja Ellátottak  Ételadag szám 
2011 22 fő 22 fő 5633 adag 
2012 25 fő 29 fő 6357 adag 
2013 33 fő 33 fő 8166 adag 
2014 27 fő 29 fő 6896 adag 
2015 23 fő 24 fő 5819 adag 
2016 22 fő 24 fő 5456 adag 

 

A táblázat adatai alapján szembeötlő, hogy a 2016. évben az előző évihez képest nem 
változott a szolgáltatást igénylők száma. 

 A napi kb. 24 adag étel kiszállításának nagy része, a 2 fő közmunka programban 
foglalkoztatottal történik. 
 
2016. évben 6 fő ellátott nem kért lakásra történő kiszállítást, hanem a kifőző helyről önmaga 
vitte haza a meleg ételt. 

Megszűnt Új Elhunyt

Fő Adag Össz Nő Férfi Össz Nő Férfi - - -

Január 24 374 7 6 1 17 11 6 3 3 0

Február 23 410 6 5 1 17 12 5 0 1 1

Március 21 419 6 5 1 15 10 5 1 0 0

Április 21 447 6 5 1 15 11 4 0 1 0

Május 22 448 6 5 1 16 11 5 0 1 0

Június 22 430 6 5 1 15 10 5 1 0 0

Július 24 466 6 5 1 18 13 5 0 3 0

Augusztus 25 499 8 6 2 17 12 5 1 2 0

Szeptember 25 525 8 6 2 17 11 6 0 1 0

Október 25 517 8 6 2 17 12 5 0 0 0

November 24 474 8 6 2 17 12 5 1 0 0

December 24 447 8 6 2 16 11 5 0 0 2

Összes 280 5456 83 66 17 197 136 61 7 12 3

Összes étkezés

2015. Szociális étkezés

Elvitel Kiszállítás

 

 
 
 
 
 
 
 



4. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat  
 

2016. január 1. napjától a jogszabályi változások miatt a gyermekjóléti szolgáltatás és a 

családsegítés teljes integrációja valósult meg. 

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata megszokott helyen, a Kiszombor Óbébai u. 11. szám alatt végezte a 2016-os évben 

munkáját. Az ügyfelek fogadása különálló irodában történik.  

Személyi feltételek: 

• 2016. május 31-ig 1 fő heti 40 órában és 1 fő heti 30 órában látta el a családsegítői 

feladatokat.  

• 2016. június 01. napjától 2016. szeptember 30. napjáig 1 fő, heti 30 órában végezte 

munkáját.  

• 2016. október 01. napjától 1 fő végzi heti 40 órában a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat munkáját.  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI Gyvt. 39.§(2)-(4) és a 

40.§-a valamint a 1993. évi III. Szt. 64.§-a szerinti feladatokat. 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat alapfeladataiban az előző évhez képest változás 

történt.  

Járásonként létrejöttek a Gyermekjóléti Központok, ezzel egyidejűleg a hatósági eljárással 

(védelembe vétel, családba fogadás, átmeneti és tartós nevelésbe vétel) érintett ügyek 

átkerültek a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Család-és Gyermekjóléti Központjához. 

A 2016. év január 01. adatok alapján Kiszombor Nagyközség lakosainak száma 3960 fő 

volt.  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az elmúlt évben 104 családdal került kapcsolatba.  

Együttműködési megállapodás megkötése, alapellátás 48 család esetében történt.  

Tanácsadottként (többszöri segítségnyújtást jelent, de megállapodás megkötésére nem került 

sor) megjelent családok száma: 18 család 

Egyszeri alkalommal nyújtott segítés 38 család esetében történt.  

Együttműködési megállapodás megkötésére akkor kerül sor, ha a szakmai tevékenység az 

első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.  

Az alábbi diagramok a szolgáltatást igénybevevő személyek (együttműködési 

megállapodás alapján igénybevett) számát mutatja be különböző szempontok alapján. 

 

 



Szolgáltatást igénybevevő személyek száma 
(nem és korcsoport szerinti megoszlása) 

2016. 
 

 
 
 
 

Szolgáltatást igénybevevő személyek száma  
(legmagasabb iskolai végzettség szerint) 

2016. 
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Szolgáltatást igénybevevő személyek száma  
(családi összetétel szerint) 

2016. 
 

 
 
 
 
 

A szolgálat gondozásában álló személyek, családi összetétel szerinti megoszlását mutatja a 

fenti diagram. 

A gondozásban álló klienskör nagy részét az egyedül élő idősebb korosztály, és gyermeket 

egyedül nevelő (csonka) család teszi ki.  

Ehhez képest a házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élő gyermeket nevelő családok 

száma alacsony.  
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Szolgáltatást igénybevevő személyek száma  
(elsődleges probléma szerint) 

2016. 
 
 

 
 
 

Az ábra, a szolgáltatást igénybevevő személyek elsődleges problémáit mutatja.  
 
Jól látható, hogy az alapellátásra, gondozásba vételre elsősorban a családok életviteli, családi-
kapcsolati problémái miatt kerül sor.  
 
Több gyermek esetében az elhanyagolás, mint veszélyeztető tényező volt a fő ok.  
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Szakmai tevékenységek adatai (halmozott adat) 
2016. 

 

 
 

 
A fenti ábra a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálatnál megjelent összes klienssel folytatott 
szakmai tevékenységeket mutatja. 
 
A diagram jól szemlélteti, hogy a szakmai tevékenység nagy részét az ügyintézéshez 
segítségnyújtás, segítő beszélgetések, adományok közvetítése és a családlátogatások teszik ki.  
 
Az ügyintézések, segítő beszélgetések magas számának oka talán az, hogy a kliensek több 
szakmai tudást, komolyabb ügyintézést kívánó problémákkal keresik fel a szolgálatot.  
 
A szociális segítőmunka során valamennyi ellátásban lévő család esetében legalább havi 
három személyes találkozást kellett megszervezni és dokumentálni, ezáltal a 
családlátogatások száma is növekedett. 
 
A régóta működtetett ruha adományosztást is egyre több ügyfél keresi fel. Az osztásra 
kéthetente kerül sor, mely sok családnak jelent segítséget.  
 
A ruhaadományok elsősorban lakossági felajánlásból adódnak. 
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5.Bölcsőde 

Feladata 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt 

a gyermekeknek, biztosítja a gyermekek szakszerű felügyeletét, nevelését, gondozását, 

étkeztetését, segítve ezzel a szülők munkavégzését, képzésen való részvételét, munkavállalási 

esélyeik növelését, a családok életminőségének javítását. A családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését-gondozását biztosító intézmény. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás feladata a gyermekek testi, 

érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és családban történő nevelésének az 

elősegítése. 

Személyi feltételek  

1 fő bölcsődevezető 

4 fő kisgyermeknevelő 

1 fő technikai kisegítő 

1 fő szakácsnő 

4 órában 1 fő élelmezésvezető 

2 fő közmunkás 
 

Ellátotti létszámok: 

- Beíratott gyermek létszám: 26 fő 
- Tényleges (ott tartózkodó) gyermek létszám: 24 fő 
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült: 5 fő 
- Tartós beteg gyermek: 0 fő 

 
A ténylegesen bölcsődében tartózkodó gyermekek közül az állami támogatás igénylésére, 

csak azon gyermek után jogosult az intézmény, akik az adott hónapban 10 egymást követő 

napnál kevesebbet hiányoztak.  

 

Az adott hónapban egyetlen napra sem vehető figyelembe az állami normatív támogatás 

„lekérésekor” az a gyermek, aki abban a hónapban 10 napnál többet hiányzott. 2016-ban a 

normatíva szempontjából 25 gyermek volt figyelembe vehető. Ingyenes ellátásban részesül 

2015 szeptemberétől az a gyermek, aki 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 



c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,  

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

 

Ez alapján 2016-ban átlagosan 4 fő fizetett az étkezésért. 

 

Statisztikai adatok: 

Nyitva tartási napok száma: 254 nap 

Az intézmény férőhely feltöltöttségének éves átlaga a gondozási napok függvényében:  99%  

      2010   2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Beíratott gyermek létszám:     31        28       22     21      25      26       26                        

Ténylegesen bent lévő gyermek:    25        24       19     18      25      24       25 
 

Gyermeklétszám megoszlása havi bontásban 2016 évben (fő) 
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Gyermeklétszám alakulása 2016-ban

Beíratott Tényleges



 

2016 évben engedélyezett (2 csoportban) férőhely szám: 26 fő volt 

Beíratott gyermekek: 26fő 

Januárban 24 kisgyermekkel indítottuk az évet. 

Februárban 1 főt, áprilisban 1 főt, májusban 2 főt kellett soron kívül óvodába adnunk 

férőhely hiánya miatt. Természetesen a szülők beleegyezésével. 

Februártól augusztus végéig a felvett gyermeklétszám 26 fő volt.  

Augusztus végén 14 gyermeket adtunk óvodába, decemberben pedig 5 főt./Ismét 

férőhely hiány miatt, a szülők beleegyezésével és az Óvodavezetővel egyeztetve/ 

2016-ban megvalósult programjaink: 

• Február: Farsang, melyet a tavaszváró családi délelőttel együtt tartottunk meg. 

• Április: „Húsvétoló” testvérnap, ahol meglátogatták bölcsődés testvéreiket a már 

óvodába vagy iskolába járó gyerekek. 

• Május: Anyák napi köszöntővel vártuk az édesanyákat, nagymamákat. 

• Június: A gyermeknapon ugráló várral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, 

lovaglással köszöntöttük a gyerekeket 

• Július: Az óvodapedagógusokkal közös szülői értekezletet tartottunk az óvodába 

készülő gyermekeink szüleinek. 

• Augusztus: Ünnepi uzsonnán búcsúztunk az óvodába indulóktól. 

• Szeptember: Szülői értekezleteket tartottunk. 

• Október: „Tök nap”.i családi délután, töklámpás faragásával. 

• November: Köszöntöttük a nagymamákat, első nagymama napunkat szerveztük meg. 

• December:„Mikulás várás” majd az Adventi készülődés a jótékonysági vásárra. 

• Ünnepi uzsonnán búcsúztunk az óvodába menő gyerekektől.  

• A Karácsonyi ünnepségünkön műsorral készültünk a szülőknek, meghívottaknak. 

 

Rendezvényeinket szívesen látogatják a szülők, nagy számban tesznek eleget 

meghívásainknak. 

Kapcsolattartás  

A Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde jelzőrendszeri funkciót ellátó intézmény. 

A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában 



részt vevő kisgyermeknevelők számára. Együttműködünk mindazon intézményekkel, 

személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: a védőnővel, az 

óvodával, a gyermekjóléti szolgálattal. Azonnal jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálattal, 

ha azt a kisgyermek érdeke megkívánja. 2016-ban ez 5 esetben fordult elő. 

A gyermekek óvodába történő átadását nagy szakértelemmel és körültekintéssel az 

óvodapedagógusokkal együtt végzik a kisgyermeknevelők. A gyermekek „átmenetelének” 

zökkenőmentessé tétele érdekében olyan tartalmas kapcsolatot építettünk ki, melynek során 

megismerhetjük, segítjük egymás munkáját. Az óvodapedagógusok meglátogatták a nyár 

során bölcsődénkben a leendő gyermekeiket és a kisgyermeknevelők is átsétáltak a 

gyerekekkel az óvodába. Júliusban az óvodapedagógusok szülői értekezletet tartottak a 

szülőknek a bölcsődében, majd nyílt délután keretében ismerkedhettek az óvodával 

gyermekeikkel együtt. 

Szoros a szülőkkel való kapcsolattartás a beszoktatás, a családlátogatás, a közös programok, a 

szülő csoportos beszélgetések és a csoport szülői értekezletek révén is. 

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

kisgyermeknevelők között. 

2016-ban először meghívást kaptunk az Idősek Karácsonyi ünnepségére, amelynek nem kis 

izgalommal és szervezéssel tettünk eleget a Katica csoportos gyerekekkel. 

Tárgyi feltételek, felújítási munkálatok (megvalósult) 

- 2016-ben vásárolhattunk 26 garnitúra gyermek ágyneműt huzattal és lepedővel 

- Új szúnyoghálós ajtó készült a konyha hátsó ajtajára ellenőrzési javaslatra 

- Párakapu készült az udvarra ellenőrzési javaslatra 

- Főző konyha, gyermek fürdőszoba tisztasági meszelése valósult meg.  

                                   

 Karbantartási munkálatok 

- Konyhai vízmelegítő felújítása  

- Tűzoltók által fagallyazás történt a tavasz során 

- Felnőtt WC tartályának cseréje 

- Konyhai dugulás elhárítás szakember segítségével 

- Esőcsatorna részleges cseréje 

- 2 db. radiátor csapjának felújítása 

 



Jövőre vonatkozó tervek 

Az egészséges életmódra nevelés egyik jelentős feladatunk, ezért terveink között szerepel 

ételbemutató rendezése a szülők számára, hogy mintát mutassunk, hogyan tudnak otthon is 

egészségesen és változatosan főzni. 

Fontosnak tartjuk a bölcsődei és az otthoni nevelés összehangolását, ezért a szülőknek ebben 

a témában beszélgetéseket, előadásokat tervezünk szakemberek segítségével. 

Intézmény szakmai dolgozóinak továbbképzése 

Kötelező szakmai továbbképzéseken hat év alatt a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 80 

pontot kell megszerezniük, a középfokú végzettségűeknek 60 pontot. 

2016 évben a bölcsődei szakdolgozók közül senki nem vett rész ilyen képzésen. A 

bölcsődevezető megkezdte Főiskolai tanulmányait a szegedi Gál Ferenc Főiskola 

kisgyermeknevelő szakának levelező tagozatán. 

Intézményi ellenőrzések 

2016-ban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya tartott ellenőrzést bölcsődénkben. Az ellenőrzés során feltárt 

hiányosság (szúnyoghálós ajtó cseréje) meg lett valósítva.  

Aktualitások: 

2016-ban megnövekedett azoknak a száma, akik igénybe kívánják venni a bölcsődei ellátást. 

Ez 2017-ben is így van, hiszen 2017 szeptemberére, a még bölcsődében maradó és már most 

bejelentkezett és előjegyzésbe vett gyermekek száma 26fő. 

 

 
 
 
 
 
 
Kiszombor, 2017.05.22.         
 
 

Kohut Amália 
intézményvezető 


