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Nappali ellátás 

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésére. 

Az ellátás során: 

 az igénylő részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 

életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,  

 a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet 

biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 

 biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön. 

 

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen: 

 igény szerint meleg élelem elfogyasztásának feltételeit biztosítja, az étkezést külön 

kell igényelni szociális étkezésben. 

 szabadidős programok szervezése, 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése,(pl: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges 

életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint a mentális gondozás. 

 hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

 speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének 

segítése. 

 

Lengyeltótiban 25 fő férőhellyel működik a nappali ellátás, jelenleg is betöltött az összes 

férőhely. 

A nappali ellátásban 1 fő egészségügyi szakiskolai végzettségű szakember dolgozik. 

Kisegítőként egy rehabos foglalkoztatása történik 4 órában.   

 

2012 év folyamán az idősek nappali ellátásában a kihasználtság 100 %-os volt. 

A gondozónők által szervezett szabadidős programokat szívesen veszik igénybe.    

 

Fogyatékosok nappali ellátása 

 

Az idősek nappali ellátásától függetlenítve szerveződik meg a fogyatékosok nappali ellátása.  

Már másfél éves múltra tekint vissza, egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt az ellátási formát.   

  

A fogyatékosok nappali intézménye 16 fő gondozására szerveződő szolgáltatással bővült 

Lengyeltóti telephely a kistérség minden településéről várja a jelentkezőket. 

2 fő gondozónő látja el a két csoportot, egyikük felnőtt szakápolói végzettségű, míg a másik 

gondozónő pedagógiai asszisztens. 

A gyógypedagógusok délelőtti órákban látják el a gondozottakat. A gyógytornász 

személyében változás történt az év elején, így jelenleg 4 órás foglalkoztatásban dolgozik egy 

fiatal pályakezdő gyógytornász és végzi az egyéni és a csoportos tornát is. 

 

Elsősorban olyan fogyatékkal élők jelentkezését várja: 

 akik nagykorúak, vagy indokolt esetben azok a 12 év felettiek, akik nem tanulói 

közoktatási intézménynek, vagy szünidejük idejére szorulnak ellátásra; 



 akik saját otthonukban élnek, de napközben egyedül vannak, mert családtagjaik 

dolgoznak; 

 akik nem magányosak, de közösségre vágynak; 

 akik szeretik, és vágynak a társaságra, a közös programokra; 

 akik önállóan, családtagjaik segítségével, vagy más módon, biztonságosan el tudnak 

jutni a napközibe. 

 

A fogyatékos nappali ellátás lehetőségéről, igénybevételéről a tájékoztatás a helyi tévében, 

valamint az érintettek személyes megkeresésével történik. 

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, 

foglalkoztatását, fogyatékosságától függően a fejlesztését, egészségügyi, mentális ellátását. 

Az ellátás biztosítása érdekében, figyelembe véve a fogyatékosságok fajtáit és mértékét az 

előzetes felmérés alapján két fajta csoportba oszthatók az igénylők: mozgásukban 

korlátozottak, valamint értelmileg akadályozottak.  

A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése a szakemberek által javasoltak szerint történt. 

 

Fogyatékosok nappali ellátásának igénybevétele igény szerint hétköznapokon 7.45-16 óra 

között. 

Engedélyezett férőhelyek száma Lengyeltóti: 16 fő fogyatékos nappali ellátásra, mely jelenleg 

betöltött.  

Az épület akadálymentesítése teljes egészében megtörtént. 

A fogyatékos nappali ellátás kihasználtsága is 100%-os.  

 

 

Étkeztetés 

 

Az étkeztetés keretében azoknak kell legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani. 

 

 Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel: 

 

 kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

 elvitelének lehetővé tételével, 

 lakásra szállításával. 

 

2012 év folyamán Lengyeltótiban 125 fő részesül szociális étkeztetésben a településen, 

Kisberényben 12 fő részesül szociális étkezésben. Mindkét településre az ebédszállító autó 

juttatja el az ebédet. 

A szociális étkezés biztosításához a jogszabály szerint 1 fő szakképzett dolgozó szükséges. 

Nálunk 1 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő dolgozó látja el 4 órában. Az 

adminisztrációs és pénz szedési része továbbra is idősek klubjában dolgozó gondozónő 

feladata 

 

 

 

 

 

 



Házi segítségnyújtás 

 

 

Házi segítségnyújtás keretében az igénylő saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló 

életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

 

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi 

állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó 

gondozási tevékenység különösen: 

 

 az igénylővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

 közreműködés az igénylő háztartási munkáiban, 

 segítségnyújtás az igénylőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 

 segítségnyújtás az igénylőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

 részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 

 az igénylő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. 

(étkeztetés, házi gondozás, családsegítés, nappali ellátás, stb.) 

 

Leginkább igényelt szolgáltatások a következők: bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, 

vérnyomás mérése, vércukorszint mérése, fürdetés, takarítás, mosás, vasalás, csekkek 

feladása, borotválás, hajvágás, ágyazás, ágyneműcsere, gyógyszeradagolás, egyéb 

ügyintézés. 

Ezen kívül eseti jelleggel: injekciózás, sérvkötő felhelyezése, pelenkázás. 

 

Jelenleg 60 fő házi gondozottunk van, ennyi gondozottat 6 gondozónő lát el. Ebből 4fő  8 órás 

foglakoztatásban dolgozik, 1 fő 6 órás és 1 gondozónő közmunka programban foglalkoztatott 

Egy gondozónő 9 gondozottat láthat el a jogszabály értelmében. 

  

A gondozottak fele a házi gondozáson kívül szociális étkezésben is részesül. 

Működési engedélyünkben 63 gondozott ellátására van engedélyünk, így a jelenlegi 

gondozotti létszám alapján  már csak 3 fő felvételére van lehetőségünk, ha a 7. gondozónő is 

munkába áll. 

Ezért kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti adatok ismeretében engedélyezze a 7. 

gondozónő felvételét, valamint érdemes lenne átgondolni, hogy a közmunka programban 

foglalkoztatott gondozónő is az Alapszolgálat foglalkoztatásába kerüljön. 

 

 

 

 

Tanyagondnoki szolgálat 

 

 

A település külterületi, illetve egyéb elkülönülő belterületi településrész lakói számára az 

adott településrészen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatás. 

Biztosítja a közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. 



Megoldja a rászorult személyek szállítási problémáit, összegyűjti és továbbítja a település 

lakosságát érintő információkat. 

 

A tanyagondnoki szolgálat működési területe: 

 

 Lengyeltóti külterületi lakott részei: Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy, 

Mohácsi szőlő, Mamocspuszta) 

 Lengyeltóti egyéb belterületi településrészei: Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy. 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

A szolgálat által ellátott feladatok: 

 

 Házi segítségnyújtásban való közreműködés: házi gondozó ellátotthoz szállítása, 

gyógyszer beszerzés, rászorulók látogatása, segítése (nem a házi segítségnyújtás 

szakmai munkáit végzi). Jelenleg is van nagyon rászoruló gondozottunk külterületen, 

akihez a gondozónő csak a tanyagondnoki busszal tud közlekedni. 

 Egyéb szolgáltatások: személyszállítás, rendezvényekkel összefüggő feladatok, 

kapcsolattartás az intézmények és a lakosság között, anyag és árubeszerzés az 

önkormányzat számára, közösségi rendezvények szervezésében és lebonyolításában 

való részvétel, hirdetések. 

 Személyszállítási feladatok: az ellátási területen élő óvodás és iskolás korú gyermekek 

szállítása (úszásra, szakkörre, stb.), betegek szállítása háziorvoshoz, szakellátásra 

Fonyódra, kórházi, szociális otthoni látogatás céljára történő szállítás, személyes 

közreműködést igénylő ügyek intézése miatti szállítás. 

 Óvodások, iskolások nevelési, oktatási intézménybe szállítása: alkalmanként 

polgármesteri utasításra végezheti. 

 

A házi orvosi szolgálatnál történt változás miatt a betegeket keddi napokon szállítja be a 

külterületről a tanyagondnoki busz. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik az ellátás igénybevételére. A kedd és szerdai napok 

kivételével jelentkező egyedi igényeket próbáljuk úgy szervezni, hogy egy szállítással több 

gondozott is eljusson a szakellátásba. Ez eseti jellegű, havonta vagy 2 havonta 1 alkalmat 

jelent. Szállítási hely Kaposvár vagy Marcali. 

 

 

 

Családsegítő szolgálat 

 

 

    A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési 

tevékenységet végez. Erről a tevékenységről jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban 

és esetnaplóban dokumentációt végez. 

o Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők 

megfelelő tájékoztatása érdekében 

o Különféle ügyek intézésében segíti a klienseket 

o Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításához 



o Tájékoztatást ad a szociális, a családgondozási és társadalombiztosítási 

ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról 

o Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt 

o Meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak 

orvoslása érdekében 

o Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok 

ill. konfliktusok megoldását. 

 

Ügyfélfogadás a lengyeltóti irodában: 

           Hétfő:   8-12      12:30-16 

           Kedd:   8-12 

           Szerda: 8-12       12:30-16 

           Csüt.:    8-10 

           Péntek: 8-11 

A családi-, kapcsolati zavarokkal hozzánk fordulókat támogatjuk abban, hogy humánus 

megoldással rendezzék vitás ügyeiket. A családsegítés igénybevétele önkéntes, a család 

életébe csak kérésük alapján léphetünk be. 

Szociális, anyagi jellegű problémák esetén tájékoztatást adunk az igénybe vehető 

lehetőségekről. Írásbeli kérelmekkel leginkább a helyi Önkormányzathoz, a 

Nyugdíjfolyósítóhoz és az OEP-hez fordulunk. 

A szociális esetkezelésben a leggyakrabban előforduló igény az ügyintézés segítése, valamint 

az információkérés.  

Indokolt esetben (és lehetőségeinkhez képest) más szolgáltatáshoz juttattuk és kísértük el 

néhány ügyfelünket (pl.: Munkaügyi Központ, Orvosszakértői Bizottság). 

Mentális esetkezelés során segítő beszélgetést, vagy tanácsadást folytattunk. 

 

A Polgármesteri Hivatal kérésére elvégezzük az ápolási díjak felülvizsgálatához szükséges 

ellenőrzést. 

 

2012-ben is  együttműködési megállapodás keretében dolgoztunk a rendszeres szociális 

segélyben részesülő 55 év felettiekkel.  Ez folyamatos kapcsolattartást jelent az ügyféllel a 

segély folyósításának ideje alatt. Az együttműködésről éves értékelést készítünk a Jegyző 

részére. Sajnos ebben az életkorban a munkaerőpiacra történő visszavezetés szinte 



reménytelen. A rendszerből többnyire leszázalékolással, öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltésekor, illetve szezonális munkavállalással kerülnek ki klienseink. 

 

Segítséget nyújtunk az átmeneti segélyek természetbeni felhasználásához.  

 

A 2012-es év forgalmi adatai: 

 

A forgalmi napló alapján a családsegítő szolgáltatást igénybevevő ügyfelek száma: 206 fő 

(együttműködési megállapodás keretében: 22 fő). 

 

Az alábbi elsődleges hozott problémákkal kerestek fel bennünket: 

 

 Foglalkoztatással kapcsolatos: 25 fő 

 Ügyintézéshez segítségkérés:            185 fő 

 Anyagi- szociális probléma:  92 fő 

 Családi- kapcsolati probléma: 25 fő 

 Információkérés:   48 fő 

 

A fenti problémákat általános tanácsadás (információ), ügyintézés, családlátogatás és segítő 

beszélgetések formájában igyekeztünk megoldani. Családon belüli konfliktuskezelésre is sor 

került. 

 

A lengyeltóti irodában folyamatosan gyűjtünk használt ruhákat és bocsájtjuk a rászorulók 

rendelkezésére.  

Az intézményünkben dolgozó családgondozók azon munkálkodnak, hogy a család összetartó 

erejét hangsúlyozzák, s a megfelelő segítséget nyújtsák ennek érdekében. 

Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatási és szociális gondok 

nem enyhültek, sőt nőtt az emberek elszegényedése. Azt látjuk ugyanakkor, hogy a helyi 

Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehetőségeihez képest 

elviselhetőbbé tegye a kialakult nehéz helyzetet.  

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 



Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi 

ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó 

eleme a gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja az 

1997. évi XXXI. törvény (gyermekvédelmi törvény) alapelveinek és céljainak 

megvalósulását. 

A Gyermekjóléti Szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-, és jelzőrendszer 

működésének biztosítása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az 

együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. 

Szervező, koordináló tevékenységgel teszi lehetővé a team munka kialakulását és működését. 

Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, a maguk területén 

ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva, és azt 

kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.  

 

Az észlelő-, és jelzőrendszer tagjai: 

 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 

szolgálat, a családsegítő központ, 

 a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 

tanácsadó, 

 a rendőrség, 

 az ügyészség, 

 a bíróság, 

 a pártfogó felügyelői szolgálat, 

 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

 a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. (1997. évi XXXI. tv. 17 §.) 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját döntően meghatározza az, hogy miként működik a 

jelzőrendszer, milyen a személyes kapcsolat a tagjaival, hisz a tőlük kapott információk 

alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A jelzőrendszer 

tagjai a saját területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a 



gyermekjóléti szolgálat munkáját, hiszen az időben jelzett problémákat eredményesebben, 

időben lehet kezelni. 

 

A veszélyeztetettség, és a jelzésekben szereplő okok változatlanul: 

 Gyermekek deviáns viselkedése, magatartásbeli zavarok 

 Iskolakerülés, iskolai igazolatlan hiányzások 

 Oktatási-nevelési intézménybe való beilleszkedési zavar 

 Gyermeki-szülői kötelességek be nem tartása 

 Családok kedvezőtlen anyagi, szociális helyzete 

 Szülők nem megfelelő életvitele, negatív példamutatása, nevelési hiányok  

 Családi konfliktus                                                                   

 Nem megfelelő lakáskörülmények, higiéniai hiányosságok 

 Munkanélküliség, szenvedélybetegség (alkohol, dohányzás, játékgép) 

 Kiskorú, felelőtlen terhesség 

 

Gyermekjóléti Szolgálatunk két családgondozója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 

Társulás 10 településén végzi munkáját. 

A társult települések közül a kisrégió egyetlen városa Lengyeltóti, mely egyben a központja 

is. A két családgondozó területi felosztása a következőképpen alakul: 

 

Ellátási terület -1 Ellátási terület - 2 

Lengyeltóti Buzsák 

Gyugy Somogyvár 

Hács Somogyvámos 

Kisberény Öreglak 

Szőlősgyörök Pamuk 

 

 

Területi napokon fogadóórát tartunk, és családokat látogatunk.  

Lengyeltótiban napi kapcsolatban állunk az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői 

szolgálattal, nevelési tanácsadóval, gyámhivatallal, gyámhatósággal.  

A rendőrséggel, és a területileg illatékes pártfogó felügyelővel is szoros együttműködés 

szükséges. 



A családok vándorlása, költözködése miatt több esetben kapunk megkeresést az ország 

bármely területéről (Gyámhivatal, GYJSZ) környezettanulmány készítésére, illetve egy-egy 

elköltözött családról tájékoztatást kérnek. 

A szakellátásban dolgozó szakemberekkel - (pl. szakellátás családgondozói, gyermekek 

gyámja, szakértői bizottság) - jó kapcsolatot ápolunk annak érdekében, hogy az ideiglenes 

hatállyal elhelyezett vagy átmeneti nevelésbe került (nevelőszülő, gyermekotthon, 

lakásotthonok) gyermekek mielőbb hazagondozhatóak legyenek. Ennek érdekében nagy 

jelentősége van a vér szerinti családgondozásnak, gyermekek meglátogatásának a gondozási 

helyükön.  

 

Gondozási típus 
Alapellátásban 

történő 

gondozás 

Védelembe vétel 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Átmeneti nevelt 

fiú 18 15 - 3 

lány 14 6 - 2 

összesen 32 21 - 5 

családok száma 14 14 - 3 

 

 

Jelzések (2012) 
 

 

 GYJS

Z 

Védő

nő 

Rendő

r-ség 

Oktat

ási int. 

Jegy

ző 

Ügyészs

ég 

 

Bírós

ág 

Pártfo

gó 

Magá

n-

szemé

ly 

L. tóti 1 1 6 73 8   2  

Gyugy 2 2  3      

Hács  1  5 1   1  

Kisberény  2 1 3      

Szőlősgyö

rök 

  2 1   1   

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. 12. 11. 

         

         Nyers Györgyi 

         Intézményvezető 


