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A házirend célja, hatálya

A házirend célja
Szabályozza a családsegít  szolgáltatás igénybevételének rendjét.
A házirend tartalmazza:

a)   A családsegít  nyitvatartási rendjét.
b) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét.
c) Az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatásának körét és térítési díját.

A házirend hatálya
Kiterjed valamennyi ellátást igénybe vev re, az intézmény dolgozóira, az ellátott hozzátartozóira.

Az intézményi jogviszony keletkezése
1. Az intézményi jogviszony a családsegít  szolgáltatás igénybevételével kezd dik és a

szolgáltatás megsz néséig tart.
2. A családsegítés igénybe vétele kezd dhet önkéntesen, észlel , jelz rendszer alapján, vagy
együttm ködésre kötelezettség el írása alapján.

A családsegítés igénybe vételének helye
Csanytelek Kossuth utca 34. sz.

A családsegít  nyitva tartásának rendje
Munkanapokon, hétf l csütörtökig 0730 – 16 óráig, pénteken 0730 – 1330 óráig.

A családsegít  ügyfélfogadásának rendje

Hétf : 14 - 16 óráig
Kedd: 14 – 16 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 9 - 12 óráig
Péntek: 9 - 12 óráig

A szolgáltató és az igénybevev  közötti kapcsolattartás módja

Személyes kapcsolattartás, amely a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek
Kossuth utca 34. szám alatt a Családsegít  Szolgáltatás telephelyén történhet, melynek
nyitvatartási id ben és ügyfélfogadási id ben személyesen történhet.
A kapcsolattartás egyéb módjai telefonon a 06 20/4900 987 számon, munkanapokon, hétf l
csütörtökig 0730 – 16 óráig, pénteken 0730 - 1330.
Üzenetátadás történhet Csanytelek Kossuth utca 39. szám alatt, telefonon a 63/478-004, illetve
a 06-20/ 9 762 673 számon.
E - mail-en keresztül a kapcsolattartás módja a remeny@csanytelek.hu, vagy
csaladsegito@csanytelek.hu címen történhet.

A Családsegítés által nyújtott szolgáltatások köre
Tanácsadás,
Szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
Családgondozás,
Egyéni esetkezelés,
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Csoport munka, álláskeres  klub, aktív korú nem foglalkoztatottak programja,
Programok szervezése.

A családsegít  által nyújtott szolgáltatás anyagi feltételei
Az intézmény által ellátott feladatok és szolgáltatások ingyenesek, egyes speciális esetekben
(táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) térítési díj/hozzájárulás kérhet .

A családsegít  szolgáltatás az ellátottjai és családjai részére szabadid s programokat (színház,
mozi, kirándulás, üdülés, táboroztatás stb.) szervez. Az ezeken résztvev k a felmerül  aktuális
önköltséget meg nem haladó költségeket fizetik.
Amennyiben a programokat a családsegít  szolgáltatással jogviszonyban nem álló személyek
veszik igénybe, a költségek megtérítése részükr l is szükséges.
A szabadid s programokon történ  részvétel
A kísér ként intézményünkben munkát végz  dolgozó, családgondozó (feladatuk: felügyelet,
segítségnyújtás, szervezés, a programok lebonyolítása stb.) költségét az önköltség
számításakor – mint járulékos költséget – figyelembe kell venni. A kísér k számát az
intézményvezet  és a családgondozó határozza meg  a csoporttagok számának figyelembe
vételével.
Az intézmény alapellátásán túli szolgáltatásokért a térítési díjat, a szolgáltatást elvégz
személynek, vagy az intézmény alapellátásán kívüli szabadid s, táboroztatás stb.
programokért az önköltséget meg nem haladó térítési díjat egyszer sített készpénzfizetési
számlán a családgondozónak, vagy szervezetnek kell megfizetni.

Adatkezelési szabályok

A családgondozó az ellátás biztosítása, fenntartása, és megszüntetése céljából nyilvántartást
vezet.
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
alapján az elektronikus igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató
munkatársnak jogosultsága van és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.
A nyilvántartás tartalmáról a családgondozónak kötelessége tájékoztatást nyújtani az ellátást
igénybe vev nek.
A kliens az ellátásra való jogosultsága feltételeit érint  lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a családgondozót.
A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül, illetve
megsz nik.
Adatok csak az adatigénylésre jogosult szervek eseti megkeresésre szolgáltathatók.
Adatok szolgáltatása esetén minden alkalommal a kliens tudomására kell hozni az
adatszolgáltatást.
A kliens adataiba a hozzátartozója csak a kliens jóváhagyásával tekinthet be, melyr l írásban
kell nyilatkoznia.
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Az ellátást igénybe vev nek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és
helyesbítési joga van, továbbá kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az
intézmény vezet jét l.

A szolgáltatást igénybe vev k jogai

A kliensnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az
egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen
okból.
Panasz gyakorlása: A problémák vonatkozásában panasszal az ellátást igénybe vev k illetve
hozzátartozóik els sorban az intézményvezet höz, vagy az intézményvezet  ápolóhoz fordulhatnak,
melyet írásban is benyújthatnak. Az intézményvezet  15 napon belül köteles a panasztev t
írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményér l. Amennyiben az intézményvezet
határid ben nem intézkedik, vagy a panasztev  nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés
kézhezvételét l számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
Panasszal fordulhatnak az ellátottak az ellátott jogi képvisel höz. Az ellátottjogi képvisel
segítséget nyújt az intézményi ellátást igénybe vev k jogaik gyakorlásához.

Az ellátottjogi képvisel  segítséget nyújt az ellátottak részére a jogaik gyakorlásában.
Az ellátottjogi képvisel  neve: Gál Antal
Címe: 6600. Szentes Ady Endre u. 10.
Telefonszáma: 06/20/489 9608; munkanapokon 15.30 – 18.00 között
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu
Fogadóóra helye: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6647 Csanytelek Kossuth u. 39.
sz.
Ideje: minden hónap 3. kedd 8.00 – 14.00 óra között, el zetesen egyeztetett id pontban.

A szolgáltatást végz k jogai

A családgondozó számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést
megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék,
valamint a munkáltató megfelel  munkavégzési körülményeket biztosítson számára.
A családsegít  szolgáltatás dolgozója közfeladatot végz  személynek min sül.

Az intézményi jogviszony megsz nésének módja

Az intézményi jogviszony megsz nik akkor, ha a szolgáltatás feltételei már nem állnak fenn, ha a
jogosult ellátást igényel, a segít  tevékenységet a kliens és a családgondozó lezárták..

A családsegít  szolgáltatást igénybe vev kt l az intézmény elvárásai

- Minden szolgáltatást igénybe vev nek vigyáznia kell a rendre, tisztaságra.
- A családsegít  épületében, illetve a bejárattól 5 méteren belül dohányozni TILOS!
- Az intézmény szolgáltatását igénybe vev k lehet leg ne jelenjenek meg alkoholos

állapotban. Tartózkodni kell az olyan mérték  alkoholfogyasztástól, amely a szolgáltatás
igénybe vételét sérti a szolgáltatás nyújtását zavarja.

- Az intézmény vezet jének joga van a házirend megsértése esetén intézkedést
kezdeményezni.

mailto:csaladsegito:@csanytelek.hu
mailto:galantal:@cssk-szentes.hu


Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
6647. Csanytelek Kossuth utca 39.

Családsegít  Szolgáltatás
6647. Csanytelek Kossuth u. 34.

Telefon: 20/4900 987 Fax.: 63/578-517 E-mail: csaladsegito@csanytelek.hu

5

- Az intézmény szolgáltatását igénybe vev  kliens az intézmény dolgozójánál munkát nem
vállalhat.

Kártérítés
Az intézményben szándékosan kárt okozni tilos! A szándékosan okozott kárért az ellátott
kártérítési felel sséggel tartozik a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Amennyiben az ellátott a családsegít  berendezését, felszerelését nem a rendeltetésének
megfelel en használja, a helyreállítás (festés, javítás, stb.) költségeit köteles megtéríteni.

Az intézmény alkalmazottjára vonatkozó szabályok

Az intézmény vezet je gondoskodik a dolgozó foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének
érvényesülésér l és az ellátottak személyiségi jogai tiszteletben tartásáról.
A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit
bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti, a házirendet megsérti. Köteles a házirendet
betartatni és betartani.
Az intézmény dolgozójának titoktartási kötelezettsége van. A szolgáltatást igénybe vev kr l
szerzett információt nem adhat át. A szolgáltatás ellátottjaival, azok hozzátartozóival
udvariasan és el zékenyen kell viselkednie.
A dolgozónak a munkaköri kötelessége teljesítéséért ajándékot, pénzt vagy bármilyen más
vagyoni el nyt kérnie és elfogadnia nem lehet.
Az intézményben dolgozó, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesül  személlyel
tartási, életjáradéki és öröklési szerz dést az ellátás id tartama alatt – illetve annak
megsz nését l számított egy évig – nem köthet.
A dolgozónak kötelessége a munkavégzése során óvni és védelmezni az intézmény vagyonát,
azért anyagi felel sséggel tartozik.
Az ellátást igénybevev knek tiszteletben kell tartani a szolgáltatást nyújtók emberi méltóságát,
személyiségi jogait.

Csanytelek 2012. ….................................... ….........

………………....………………….                              …….........………………………….
             Családgondozó                                                               Intézményvezet
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