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A házirend célja, hatálya

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

a)   A gyermekjóléti szolgáltatás nyitvatartási rendjét.
b) A szolgáltatás célját.
c) A szolgáltatás 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 gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételével kezd dik és a

szolgáltatás megsz néséig tart.
2. A szolgáltatás önkéntesen, vagy hatósági intézkedés alapján vehet  igénybe.  Cselekv képtelen
személy kérelmét törvényes képvisel je terjeszti el . Korlátozottan cselekv képes személy a
kérelmét törvényes képvisel jének beleegyezésével terjesztheti el
A korlátozottan cselekv képes személy és a törvényes képvisel je között az ellátás
igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában a tényállás tisztázása mellet a települési
önkormányzat jegyz je dönt.
Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyermekvédelmi
törvény az ellátás kötelez  igénybevételét rendeli el.

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vételének helye
A kérelmez  a kérelmet a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mellett m köd
Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozójához, Csanytelek Radnóti utca 2 sz. nyújthatja be.

A gyermekjóléti szolgáltatás fogadóórája hétköznaponként hétf n és csütörtökön 9 – 10 óráig,
szerdán: 15 – 17-ig.
A családgondozó munkarendje hétköznapokon:

Hétf : 9-13 óráig
Kedd - Szerda: 14-18 óráig
Csütörtök: 9-13 óráig
Péntek: 14-18 óráig

A szolgáltató és az igénybevev  közötti kapcsolattartás módja
Személyes kapcsolattartás, amely a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek
Radnóti  utca  2.  szám  alatt  a  Gyermekjóléti  Szolgáltatás  telephelyén  történhet,  melynek
nyitvatartási id ben és ügyfélfogadási id ben személyesen történhet.
A kapcsolattartás egyéb módjai telefonon a 06 20/230 6284 számon.
Üzenetátadás történhet Csanytelek Kossuth utca 34. szám alatt, telefonon a 06-20/ 490 0987
számon.
E – mail- en keresztül  a  kapcsolattartás  módja  a csaladsegito@csanytelek.hu, vagy
gyermekjoleticsany@csanytelek.hu címen történhet.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejl désének, jólétének, a családban történ  nevelésének el segítéséhez, a
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veszélyeztetettség megel zéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megsz néséhez, valamint a
gyermek családjából történ  kiemelésének a megel zéséhez.
Az ellátott gyermekek, családok jellemz i:

a) élethelyzetükben megrendültek,
b) alkalmi munkából él k, és munkanélkülivé válók,
c) alkohol és egyéb szenvedélybetegek,
d) alacsony jövedelm  családok,
e) az iskolából rendszeresen hiányzó illetve kimaradó fiatalok,
f) átmeneti nevelésb l kikerül  fiatalok,
g) bántalmazott gyermekek, sajátos problémákkal küzd  családok (pl.: fogyatékos gyermek,

etnikai kisebbség)

A gyermekjóléti szolgáltatás alapelvei
A gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a
településen vagy a településrészen él  valamennyi gyermekre. A szolgáltatást ellátások
teljesítésével, családgondozás, csoportfoglalkozás, ellátások közvetítésével valamint más
szolgáltatásokhoz való hozzájutás el segítése vagy szervez  tevékenységgel (programszervezés,
adomány) kell biztosítani.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat, pl.: utcai
szociális munka, korrepetálás, kapcsolat ügyelet, stb.

A gyermekvédelmi szolgáltatás szakmai tartalmának összefoglalása
A gyermekjóléti szolgáltatás a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységként m ködik.
A gyermekjóléti szolgáltatás összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési oktatási
intézményekkel, szolgálatokkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen él  gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét.
Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.
Segíti a nevelési oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
Felkérésre környezettanulmányt készít.
Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelel en vizsgálja és feltárja az örökbe
fogadni szándékozó körülményeit.
Biztosítja a gyermekjogi képvisel  munkavégzéséhez szükséges helyiséget Csanytelek Radnóti
utca 2 sz. alatt.
Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum munkájában.
Nyilvántartást vezet a helyettes szül i fér helyekr l.

Adatkezelési szabályok

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 intézményben, gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában 1 f  adatszolgáltató munkatárs
rögzíti a rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
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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 kliens az ellátásra való jogosultsága feltételeit érint  lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a családgondozót.

Szolgáltatások
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit véd  speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének családban történ  nevelkedésének el segítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megel zését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, és a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését.

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: Dr Dubecz György
Iroda címe: 6723. Szeged Humán Szolgáltató Központ Sás u. 2.
Telefonszáma: 06/20/489 9626; telefon bekapcsolva éjjel-nappal
E-mail: dubeczgyorgy@invitel.hu
Fogadóóra helye: 1. 6723. Szeged Humán Szolgáltató Központ Sás u. 2.
Ideje: minden hónap els  szerdája 9.00 – 12.00
2. 6600 Szentes Szentesi Családsegít  Központ Csallány Gábor part
Ideje: minden hónap második szerdája 9.00 – 12.00

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 gyermekjóléti szolgáltatás dolgozója közfeladatot végz  személynek min sül.

A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vev kt l az intézmény elvárásai

Minden szolgáltatást igénybe vev nek vigyáznia kell a rendre, tisztaságra.
A gyermekjóléti szolgáltatás épületében, illetve a bejárattól 5 méteren belül dohányozni TILOS!
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Az intézmény vezet jének joga van a házirend megsértése esetén intézkedést kezdeményezni.
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 gyermekjóléti szolgálat 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.
A szolgáltatás 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 dolgozóknak 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. ….......................... 01.

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