Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı 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 „I. Medgyesbodzás település bemutatása „ponttal egészül ki
„I. Medgyesbodzás település 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:

190 fı

18-57 évesek száma:

576 fı

55-59 évesek száma:

122 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.
A településen oktatási intézményként csak óvoda mőködik.
Általános iskolai iskolai oktatás a településen nincsen, a feladat ellátásáról az Önkormányzat
Medgyesegyháza Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján gondoskodik.”
3./ A „szolgáltatás célja” új II. számozást kap.

4. A szakmai program az alábbi „III. A szolgáltatás feladatai” ponttal egészül ki:
III/1. A megelızı tevékenység körében:
a)
A
lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának figyelemmel kísérése, az egyéni és
családi problémák okainak feltárása, jelzése az illetékes hatóságok( Polgármesteri
hivatal), szolgáltatást nyújtók( háziorvos, Fehér Bodza Szociális Szolgáltató
Kft.,védını) felé.
A családgondozó aktívan részt vesz a település életében, önkormányzati rendezvényeken
, civil szervezetek megmozdulásain képviselteti magát.
b)
Veszél
yeztetettséget, krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszer mőködtetése.
A jelzırendszer tagjai a háziorvosok( Medgyesbodzás Csanádapáca Medgyesegyháza
Pusztaottlaka,) védını, óvónık, rendırség körzeti megbízottja, általános iskolák(
Csanádapáca, Medgyesegyháza) , más gyermekjóléti szolgálatok ( Medgyesegyháza ,
Csanádapáca)
c)
Segíti
az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, társadalmi szervezetek, egyházak
közremőködését a feltárt problémák megelızésében.
Rendszeres kapcsolatban áll a:
-Vöröskereszt helyi szervezetével

-Római Katolikus Egyházzal
d)
Az
1997. évi III. tv. 35, §. (6) bekezdése értelmében biztosítja az együttmőködést a
rendszeres szociális segélyben részesülıknek, az Önkormányzat külön rendelkezéseinek
megfelelıen.
Ennek keretében:
-folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább
háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban
foglaltakat betartását
-legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja a
programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı
program végrehajtásáról,
-jjelzi a jegyzınek ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
-a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
meghatározottak szerint).
 Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés
Egyéni tanácsadás keretében:
motiváció és készség fejlesztés
képzettség erısítése
pszicho-szociális megerısítés
Módszer:
esetkezelésen belül személyes megerısítés,
mentálhigiénés tanácsadás, mentális gondozás – a tartós munkanélküliségbıl következı
pszichés traumák és a hátrányos helyzetbıl adódó nehézségek
leküzdésére,
adósságkezelési tanácsadás,
szociális problémák kezelése,
családi kapcsolatok rendezése, mediáció,
pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás: A szolgáltatatást igénybe vevı önismereti
munkájának segítése, pályaválasztási, pályakorrekciós tanácsadás
nyújtása azok számára,
akik bizonytalanok abban, hogy milyen képzésbe/átképzésbe
vegyenek részt.


Foglalkoztathatóság javítása / álláskeresésre felkészítés

-Álláskeresési készségek csoportos erısítése
( munkavállalásra felkészítı csoporttréning)
-Képzésbe juttatás segítése
(felkészítésre irányuló tanácsadás , képzésbe járás feltételeinek elısegítése a
képzésben maradás támogatása)
- Egyéni képességek fejlesztése csoportosan:
-kommunikációfejlesztı csoportosan
- konfliktuskezelési készségek csoportmunkában
-önismereti csoport
-személyiségfejlesztı csoport
 Más ellátáshoz juttatás

Tevékenységei a feladat ellátása érdekében:
-egészségi állapot felmérése-munkaképesség csökkenés megállapításának elıkészítése
-tanácsadás , ügyintézés segítése
-információ nyújtás az ellátásokról és a munkaerı-piaci kapcsolódásokról
Ilyen ellátások pl: nyugdíj, leszázalékolás, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj.
Fenti feladatok ellátása érdekében: rendszeres kapcsolatot tart fenn helyi vállalkozókkal(
munkalehetıségek figyelemmel kísérése), Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Mezıkovácsházi Kirendeltségével, háziorvosokkal.
III/2. Az egyének és családok életvezetési képességének megırzése, valamint a problémák
megszüntetése érdekében:
a)
Tájék
oztatás adása a társadalombiztosítási családtámogatási ellátások formáiról, az
ellátásokhoz való hozzájutás lehetıségeirıl, segítség az ellátáshoz való hozzájutáshoz.
b)
Mentá
lhigiénés, szociális, életvezetési tanácsadással segíti a családok életét.
c)
Az
egyén és a család panaszainak meghallgatása, ezek orvoslásának kezdeményezése
d)
Csalá
dgondozás, mely elısegíti a krízishelyzetek, mőködési zavarok megoldását
III/3.Családsegítı Szolgálat egyéb feladatai:
a)
Humá
n jellegő civil kezdeményezések ösztönzése
b)
Új
szolgáltatások bevezetésének, egyes rászoruló csoportok speciális ellátásának
kezdeményezése a helyi önkormányzatnál
c)
Szoros
kapcsolat a helyi nonprofit szervezetekkel, közös programok szervezése( Kuckó
Nagycsaládosok Egyesülete, Polgárırség, nyudgíjasklubok )”

4./ A biztosított szolgáltatások formái pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „szolgáltatások közvetítése. Többek között:
--kapcsolatfelvétel illetve utazás megszervezése a Jogi segítségnyújtó szolgálat „ Nép Ügyvédje”
Békés Megyei Hivatalához (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.)
-- kapcsolatfelvétel illetve utazás megszervezése pszichológushoz ( Orosháza illetve Békéscsaba
városokba)
- tájékoztatás nyújtása: támogatások formáiról, igénybevételük módjáról,
jogokról, érdekképviselet fórumairól stb.
- hivatalos ügyek intézésének segítése, támogatása
- tanácsadás
- szociális információs szolgáltatás”

5./ A kliensek fogadásának ideje kedden 12.00-16.20-ra változik
6/. A Szakmai program az alábbi XI. ponttal egészül ki.
„ XI. Technikai feltételek:
A Családsegítı 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.”

Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Sódar Mária jegyzı

