Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat képviselı - testülete a 102/2009.(XII.10.) Kt. sz
határozattal elfogadott Gyermekjóléti szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja:

1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Típusa:
önálló családgondozó
 humán erıforrása: 1 fı családgondozó – végzettsége általános szociális munkás
 szakmai vezetı: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Jegyzıje”
2. /A Szakmai Program az alábbi ponttal egészül ki:
Medgyesbodzás település sajátosságainak bemutatása
Medgyesbodzás község Békés megye déli részén fekszik, a román határtól kb 30 km-re. Két város
is tulajdonképpen a falu szomszédságában. Békéscsaba és Orosháza kb 25-25 km-re fekszik mégis
elég nehezen megközelíthetıek az utak rossz minısége és az autóbuszjáratok száma miatt. Az ide
látogató idegen számára a falu rendezett képet mutat. A település jelentıs fejlıdésen ment keresztül
az elmúlt években. A Medgyesbodzással egy közigazgatású Gábortelep 3 km távolságban
helyezkedik el.
Medgyesbodzás igen régi múltra tekint vissza. 1857-ben Medgyes-Bodzás kertészközségként
telepítették az 1855-ben ezen a vidéken dolgozó dohánykertész családokkal.
Napjainkban pedig mindössze 1180-an lakják a két települést. Gábortelepen kb. 400 fı él, míg
Medgyesbodzáson kb. 800-850 fı.
Meg kell állapítani, hogy a folyamatos elszegényedés, sıt kiegészül, egy elöregedési folyamattal,
amely a helyzetet tovább rontja.
Az elöregedést tükrözi az alábbi demográfiai 2009. január 01-i lakosságszám adat:
0-18 évesek száma:

210 fı

18-57 évesek száma:

576 fı

55-59 évesek száma:

102 fı

60 év felettiek:

292 fı

Ebbıl következik, hogy a veszélyeztetett korosztályú 55 év felettiek száma az összlakossághoz
viszonyítva igen magas arányú.

A településen helyben dolgozók aránya nagyon kevés, mivel csupán a helyi önkormányzat, annak
intézményei és a mezıgazdasági szövetkezet után alakult kft-k foglalkoztatnak igen csekély
számban. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a fiatalok mobilak nem kötıdnek
olyan mértékben a szülıfaluhoz, mint tették ezt pl. 20 évvel ezelıtt. Olyan divatos, jól fizetı
szakmát, hivatást választanak, amivel képesek lesznek egy önálló életvitelre, így bátran vállalják a
költözést. Ez sajnos a helyben dolgozó értelmiségiek életkorát egyre inkább a nyugdíjkorhatár felé
tolja el.
A szegénység alakulásának folyamatában fıleg azokról kell beszélni, akik a rendszerváltás óta nem
tudtak új ritmust felvenni, új életstílust kialakítani. A munkanélküliség említésekor nem beszélünk
azokról, akik már kikerültek az ellátásból. Az ı problémájuk a legnehezebb, mert nekik csupán az
Önkormányzat szociális ellátása biztosít rendszeres pénzösszeget. İk és családjaik, akikkel
leginkább szükséges foglalkozni a családsegítés folyamatában.
A kialakult gazdasági helyzet miatt a nagy arányú munkanélküliség egyértelmően vezet az
elszegényedéshez, melynek a településen súlyos megnyilvánulási formái vannak. A lakosság
jelentıs elmaradással rendelkezik a közüzemi szolgáltatók felé, és nem ritka az sem, hogy a
szolgáltató kikapcsolja a gázt, vagy az elektromos energiát.

2./Szervezeti Formája Pont kiegészül:
Szakmai vezetı a jegyzı
3. /A Szakmai program az alábbi XI. illetve XII. pontokkal egészül ki:

„XI .Szervezeti , technikai feltételek
Szervezeti feltételek:
A szolgálat tipusa: önálló gyermekjóléti szolgáltató.
 humán erıforrása: 1 fı családgondozó – végzettsége általános szociális munkás
 szakmai vezetı: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Jegyzıje
A családgondozó tartós távolléte esetén Medgyesegyháza gondozási központ családgondozója
helyettesíti.
Esetmegbeszélések Medgyesegyháza Gondozási központ gyermekjóléti szolgálatában biztosítottak
a családgondozó számára.
Technikai feltételek:

A gyermekjóléti
szolgálat a település központjában helyezkedik el .Tömegközlekedéssel
megközelíthetı, a helyközi buszjárat megállója 1 percre található.
Az orvosi rendelı, védınıi szolgálat, óvoda, a Polgármesteri Hivatal a szolgálattól 3 percre
található.
A kedvezı elhelyezkedés miatt a szolgálat mindenki számára könnyen elérhetı.
A szolgálat az Önkormányzat tulajdonában álló „ régi pártház” épületében található.
A családgondozó számára elkülönített irodahelyiség áll rendelkezésére.
Az irodahelyiség technikailag felszerelt( számítógép, nyomtató, telefon, internet).
Az épületben a központi terem interjúszobaként használható.
A kliensek számára váróhelyiség ( mosdóval) adott.
XII. Együttmőködés más szervekkel, szervezetekkel, közvetített szolgáltatások:
A családgondozó szorosan együttmőködik a Mezıkovácsháza Gyámhivatalával ( más
gyámhivatalokkal) a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Mezıkovácsházai
Kirendeltségével, a Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézıiével a gábortelepi
tanyagondnokkal. Aktív kapcsolatot tart fenn az oktatási intézményekkel, a helyi óvodával a
csanádapácai és medgyesegyházi általános iskolákkal, lehetıség szerint részt vesz az óvoda által
szervezett szülıi értekezleteken. Együttmőködik
a helyi civil szervezetekkel: Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete, Polgárırség, Idısek Klubja,
Vöröskereszt helyi szervezetével. Részt vesz rendezvényeiken , illetve segítséget nyújt azok
megvalósulásában.
A helyi közösségi terek ( Internetes terem Gábortelep, Könyvtár) rendezvényeit látogatja.
A családgondozó közremőködik a kapcsolatfelvételben
pszichológushoz ( Orosháza illetve Békéscsaba városokba) .

illetve utazás megszervezésében

A családgondozó közremőködik a kapcsolatfelvételben illetve utazás megszervezésében a Jogi
segítségnyújtó szolgálat „ Nép Ügyvédje” Békés Megyei Hivatalához (5600 Békéscsaba, Kazinczy
u. 4.) „
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı

