MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2019. Június 25.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓRÓL RÖVIDEN

A koncepció arra hivatott, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek alapján a szolgáltatási
stratégiák, operatív programok, fejlesztési projektek megfogalmazódnak. Meghatározza azt a
fő szakmai, gazdasági irányt, melyhez kapcsolódnia kell a programoknak, feladata, hogy
megjelöljön felfogásmódot, nézőpontokat, elgondolásokat, a teljes rendszert nézve, annak
fontosabb színtereit meghatározva. A koncepció meghatározza azokat az értékeket, amelyek
mentén a kerületi szociálpolitika érvényesül, melyeknek meg kell valósulniuk a szociális
szolgáltatások során. Meghatároz célokat, amelyek a szolgáltatások biztosítására, a
fejlesztésekre irányulnak, illetve amilyen irány felé vinni szeretné az önkormányzat az ellátás
rendszerét. Megfogalmazódnak azok az elképzelések, amelyek meghatározzák, hogy az új
típusú intézmények biztosítása érdekében milyen lépéseket tesz az önkormányzat. Feladata,
hogy láthatóvá tegye a kerület szociális rendszerének hiányosságait, ez alapján kijelölje a
fejlesztés irányát, ütemét, valamint hogy adatokkal alátámasztva elősegítse a döntéseket, és
előrevetítse a tendenciák jövőben várható alakulását. Kijelöli azokat a célterületeket,
célcsoportokat, amelyek a településen fokozott figyelemben kell, hogy részesüljenek,
amelyek helyzetüknél fogva prioritást élveznek.
Felméri a település ellátórendszerének helyzetét, valamint rámutat azokra a pontokra, ahol
együttműködés lehetséges, szükséges, más települési önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, egyházakkal, és egyéb, nem önkormányzati intézményfenntartókkal.
A koncepció legfontosabb tartalmi elemeit törvény határozza meg: A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 92. § (3)
bekezdése szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban
élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM. rendelet) 111/A. §
(5) bekezdése alapján a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a
társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
A Mezőfalva Nagyközség szociális szolgáltatástervezési koncepció célja a településen élő
szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatások és ellátási formák
megszervezésének, módjának meghatározása.
Tartalmát Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, és kétévente
felülvizsgálja, aktualizálja. Az SzCsM rendelet 111/A. § (1) bekezdése meghatározza azokat a
tartalmi elemeket, amelyeket a koncepciónak tartalmaznia kell.

Ezek a következők:
- a lakosságszám alakulása, a korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról,
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges
együttműködés keretei,
- az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák,
szolgáltatások biztosításának szükségessége,
- a szolgáltatások iránti igények alakulása, a várakozók száma, korösszetétele, legfontosabb
szociális jellemzői,
- a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer
korszerűsítésének irányai.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat koncepciója tartalmazza még:
a) a fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb jellemzőit,
b) az intézményrendszer korszerűsítésének irányait,
c) a kapcsolódó szakmapolitikák helyi rendszerét, sajátosságait.
A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően
véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.
A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az
önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi (SzCSM. 111/A. § (4) bekezdése szerint). A
koncepciót az önkormányzat bemutatja továbbá a Szociálpolitikai Kerekasztalnak, mivel
annak fő feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése (a SzCsM. rendelet
111/B § (2) bekezdése szerint).
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. §-a szerinti kötelezettségnek eleget téve a Képviselő-testület 2013-ban
megalkotta, majd 2016., valamint a 2017. évben felülvizsgálta Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) a 2018. évben pedig
újat alkotott. A vonatkozó jogszabály kimondja, hogy minden koncepciónak, összhangba kell
kerülnie a HEP-pel, ezért a Koncepció 2019. évi felülvizsgálata ezt is figyelembe veszi.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTARVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és
aktualizálja (SzCsM. rendelet 111/A. §. (5) bekezdés). A koncepció felülvizsgálata a
koncepcióhoz képest inkább csak a kerület sajátosságaira, azok alakulására koncentrál.
Tartalmazza különösen:
a) a koncepció tartalmi elemeiben bekövetkezett változásokat,
b) az ellátórendszer változását,
c) a koncepcióban vállalt feladatok teljesülését, illetve az újabb terveket.
A törvényi kötelezettség teljesítésén túl a koncepció felülvizsgálatának elsődleges célja, hogy
a település minden lakója számára legyenek elérhetőek olyan ellátási formák, amelyek a
szociális biztonságot garantálják, és a minőségi ellátást biztosítják. További cél, hogy a
szociális szféra működése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és

eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat ügyfeleik számára. A területet
meghatározó jogszabályok az előző felülvizsgálat óta több alkalommal változtak. A jelen
felülvizsgálat annak elkészülésekor (2019. II. féléve) aktuális jogszabályi környezetre épül.

I. MEZŐFALVA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI

Helyi településpolitikai, társadalompolitikai célok A jogállamiság elve alapján az Alaptörvény
(Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25. – a továbbiakban Alaptörvény) deklarálja az
állampolgárok szociális biztonsághoz való jogát. („Magyarország arra törekszik, hogy minden
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson.
Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül
bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.” (XIX. cikk (1) bek.) Az Alaptörvény szerint
Magyarország a szociális biztonságot a rászorulók esetében „a szociális intézmények és
intézkedések rendszerével valósítja meg.” (XIX. cikk (2) bek.)
A garanciális szabályok között azonban a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyez az állami
szerepvállalásra és egy erőteljesebb szabályozási felelősségre. („Törvény a szociális
intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a
közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.” (XIX. cikk (3)
bek.) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is
megállapíthatja.” (XIX. cikk (4) bek.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azokkal az alapelveivel, irányelvekkel, miszerint:
- Mezőfalva szociális problémái közösen megoldandó problémákat jelentenek a település
önkormányzata számára.
- A szociálpolitika közös érdekei mellett szem előtt kell tartani a résztvevők politikai,
szakmai, intézményi és hatásköri szuverenitását.
- Fontos a település szociálpolitikájának összehangolása, egy garantált, egységességre
törekvő feltételrendszer kialakítása, a munkamegosztás szervezettsége.
- A társadalmi kirekesztettség és marginalizálódás enyhítése, a társadalmi integráció
elősegítése érdekében kiemelt feladat a legelesettebbek, legszegényebbek támogatása. A
Képviselő-testület egy egységként tekint a település lakosainak támogatására, az
intézményrendszer szolgáltatásaira, melyek kiegészítik egymást. Így fokozott hangsúlyt
fektet az ágazatközi egyeztetésekre, összhangra, együttműködésre.
Ez alapján a szociális koncepció kialakításának fontos eleme az egészségügy,
gyermekvédelem, foglalkoztatás helyzete, kapcsolódási pontjai a szociális ellátás
rendszeréhez. A Koncepció elfogadása óta ezen alapelvek továbbra is érvényesek, a
szociálpolitikai döntések alapjául szolgálnak.
II. ALAPELVEK
A koncepció felülvizsgálatának alkalmával fontos az alapelvek megerősítése, kiegészítése a
tapasztalatok alapján. A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk
alrendszereinek működése során az egyén vagy egyének kisebb-nagyobb közösségei,
csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyek miatt átmenetileg vagy
véglegesen (betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, a

család hiánya, a családi körülmények változása, a jövedelemhiány, illetve alacsony
jövedelem, a lakhatási problémák, a hajléktalanság stb.) képtelenekké válnak elfogadható
szinten gondoskodni saját magukról. A szociális gondoskodás feladata e társadalmilag
tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzetek feltárása és a jog által biztosított keretek
között reagálni erre az egyén szabadságának és személyiségi jogait tiszteletben tartása
mellett oly módon, hogy a közösség védelme is megvalósuljon. Az állami feladatvállalás
meghatározó elve e területen összekapcsolódik egyrészt a szubszidiaritás elvével, másrészt a
rászorultsággal – kiegészülve a helyi szociálpolitika öngondoskodásra ösztönző törekvéseivel.
A Képviselő-testület a társadalompolitikai célok elérése érdekében alapelveket fogalmaz
meg, az alábbiak szerint:
-A településről való elvándorlás megelőzése, a lakosságszám növekedésének elősegítése.
-A település egységességének megőrzése.
-A kohéziót segítő szerveződések támogatása.
Az általános alapelvekre építve a szociálpolitikai célkitűzések megvalósításában további elvek
fogalmazódnak meg:
- Jog az emberhez méltó életre.
- A szociális biztonsághoz való jog.
- A rászoruló joga az ellátáshoz való hozzájutás vallási, felekezeti, etnikai, nemi, fizikai és
mentális helyzete alapján való megkülönböztetettség nélkül.
- Az ellátások igénybevételekor a mindennemű állampolgári jogok szem előtt tartása.
- Az életfeltételek, életkörülmények javítása érdekében tett segítségnyújtás folyamatában az
egyén autonómiájának, képességeinek hangsúlyozása, támogatása.
- A segítségnyújtás során a támogatott egyének aktív részvétele.
- Az ellátások megszervezésekor a hatékonyság és a hatásosság lehető legmagasabb foka,
mely elősegíti az egyenlőtlenségek csökkentését, és az ellátáshoz való hozzáférhetőség
növelését.
- A szociálpolitikai célkitűzések megvalósítási folyamatában a források felhasználásának
összehangoltsága.
- Ember közeli ellátórendszer.
Az alapelveket alátámasztó értékek:
- Biztonság: a rászorulóknak hozzá kell jutniuk az őket megillető ellátásokhoz, valamint cél,
hogy a váratlan élethelyzetbe, krízishelyzetbe került családok,egyének életszínvonala ne
süllyedjen túlságosan nagyot. Mindennek a lehető legnagyobb hatékonyság és hatásosság
elérése mellett kell megvalósulnia. Fontos, hogy amennyiben a juttatások köre, összege
változik, azt körültekintő, alapos döntés előzze meg.
- Egyénközpontúság: az ellátás központjában az egyén, illetve a család áll, a jogszabályi
keretek között személyre szabottan.
- Egyenlőség: a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításában, az ezek által megteremtett
lehetőségekben.
- Szabadság: az ellátási forma és a segítő szakember személyének megválasztásában, az
adott intézmény lehetőségeihez mérten, működési elveihez igazodva.
- Innovativitás.
- Minőségi ellátás: törekedni kell a minél magasabb színvonalú ellátás biztosítására.

III. INTÉZMÉNYEK, ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSE
Alapvető cél, hogy az adott év szociális ellátásának szintje érje el, esetleg haladja meg az
előző évi ellátások színvonalát. A pénzbeli és természetbeni ellátások összege nem csökkent,
köre a jogszabályi változások és az országosan jellemző trendeknek megfelelően változik.
Fokozatosan ki kell egészíteni a szolgáltatási formákat, az igények, illetve a jogszabályi
kötelezettségek megjelenésével, valamint e mellett törekedni kell a még hiányzó ellátási
formák megvalósítására, kialakítására. A fejlesztések irányát elsősorban valódi igényekre
való reagálás adja meg. Az intézményrendszer hatékonyságának növelése érdekében az
intézmények, szolgáltatások közötti együttműködés - a kompetenciahatárok megtartásával -,
továbbra is folyamatos feladata a szolgáltatások biztosításában résztvevőknek. Ez a
településen eredményesen működik. A fenntartó és az intézmények közötti aktív kapcsolat
megtartása, erősítése, mélyítése szükséges az átlátható, ellenőrizhető rendszer
fenntartásához, valamint a szakmai tevékenység eredményes támogatásához. Ez
folyamatosan, sikeresen így történik.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOCIÁLIS IGAZGATÁSI FELTÉTELEK
A civil szervezetekkel, egyházakkal való együttműködés során az önkormányzat koordinatív
szerepe kerül előtérbe, azok függetlenségének tiszteletben tartásával. Törekedni kell arra,
hogy a fenti célok megvalósítása az igényekhez igazodjon, és ez által csökkenjen azok száma,
akik nem, vagy csak részben jutnak hozzá azokhoz az ellátási formákhoz, amelyekre
szükségük lenne. Az említett célok nemcsak megfogalmazódnak, hanem az önkormányzat
végre is hajtja őket, nő az együttműködésben végzett tevékenységek köre.
V. A HELYI SZOCIÁLPOLITIKA CÉLCSOPORTJAI, A SZOCIÁLIS KIREKESZTETTSÉG
ENYHÍTÉSE
A szociálpolitika célcsoportjainak meghatározásakor fontos, hogy a szociálpolitika ne legyen
egyenlő a szegénypolitika fogalmával, így ne csak az anyagi szempontból leghátrányosabb
csoportok, társadalmi rétegek támogatottsága valósuljon meg. Természetesen a szegénység
elleni küzdelem alapvető feladat, hiszen a szegénység egyéb problémákat is maga után von,
mint például családi krízisek, egészségi problémák, mentális zavarok, az oktatáshoz való
hozzájutás megnehezedése.
A községi szociálpolitika célcsoportjai:
- A mélyszegénységben, periférián élők.
- a jövedelem nélkül élők, illetve azok, akiknek nincs lehetőségük jövedelemforrás
létesítésére (pl. a feltételek meglétének hiányában társadalombiztosítási ellátásra nem
jogosult idősek, betegek).
- Az aktív korú tartósan álláskeresők, akik külső támogatás, segítség nélkül nem, vagy csak
nagyon nehezen lesznek újra a munkaerőpiac tagjai.
- A szociális helyzetük, életvezetési problémáik miatt adósságot felhalmozó családok.
- Gyermeküket egyedül nevelők, akik egy jövedelemből, vagy szociálpolitikai ellátásokból
tartják fenn családjukat; illetve gyermekeik.

- Nagycsaládosok, ahol az egy főre jutó jövedelem alacsony, a szülők kereső tevékenysége
esetén is.
- Időskorúak, kiemelve az egyedülállókat, akik a kerület sajátosságai alapján általában családi
házat tartanak fenn alacsony nyugdíjukból, és egyéb (egészségügyi) hátrányokkal is
küzdenek.
- A fogyatékkal élők, tartós betegségben szenvedők, pszichiátriai betegek, akik speciális
élethelyzetük miatt speciális ellátásokat igényelnek, és az őket segítő hozzátartozóik.
- Gyermekek.

VI. A SZOCIÁLIS FORRÁSOK ÉS FELADATOK MÉRTÉKÉNEK, EGYMÁSHOZ VALÓ
ARÁNYÁNAK ALAKULÁSA
A társadalmi igények növekedésének gyors üteme a szociális ellátások területein is újabb
igényeket vet fel, és újabb kapcsolódási pontokat teremt más ágazatokkal, illetve ágazaton
belül egyaránt. Mindemellett a különböző ellátotti csoportok számának növekedése a
mennyiségi igények megnövekedését is eredményezi. A magyar társadalom jellemzője az
elöregedés (az időskori életszakasz kitolódása, az igen idősek számarányának növekedése),
így az idősgondozás lehetséges ellátottjainak száma a kerületben is várhatóan egyre
növekszik, így nemcsak a jelenlegi ellátások kapacitásnövekedése szükséges, hanem újabb
ellátási formák bevezetése is, valamint a jelenleg elérhető szolgáltatások, ellátások igazítása
a valódi igényekhez. Az óvodai férőhelyszám is látványosan emelkedett uniós pályázati
lehetőséggel. A források megosztásának folyamatosan alkalmazkodniuk kell a különböző
ellátások kapcsán felmerülő igényekhez. Ez esetleg új rész-szolgáltatások bevezetését
eredményezheti, mely a források átcsoportosítását teheti szükségessé. Mindebben alapvető
szempont az ellátórendszer egy egységben való kezelése, melyben az egy területen
keletkezett megtakarítások a szférán belül maradva továbbra is szociálpolitikai célt
szolgálnak.
V. A MEGOLDANDÓ SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKMAI FELADATOK
A társadalmi környezet, annak változása az, amely meghatározza egy adott településen
működő szociális ellátórendszer létjogosultságát, valamint annak fejlesztési irányait. A
hatékony fejlesztés szempontjából szükséges a megoldásra váró feladatok, célok ismételt
áttekintése, rendszerezése. A fejlesztések szempontjából kiindulópontot jelentenek a helyi
szociálpolitikának a szolgáltatástervezési koncepcióban is rögzített pozitív törekvései és
értékközpontú alapelvei. Ezek között érdemes emlékeztetni a legfontosabbakra, mint a
szociális biztonság megteremtésére törekvés, a prevenció elsődlegessége a negatív
következményekkel járó helyzetek kialakulásának megelőzésére, a differenciált és egyénre
szabott szociális szolgáltatás elve, a lehetőleg a rászoruló személy saját környezetőben
(otthonában) történő gondozás, a szubszidiaritás, továbbá a szolgáltatások és ellátások
szektorsemlegessége és a partnerségi elv érvényesítése az állami, nem állami, egyházi és civil
szervezetek esetében.

VII. A SZOCIÁLPOLITIKA INTÉZMÉNYEINEK ÉS ELJÁRÁSAINAK FEJLESZTÉSE
Az egyes ellátási formák konkrét szakmai tartalmának meghatározása:
A racionális gazdálkodás alapja, hogy átlátható legyen az ellátások tartalma, minősége,
mennyisége, hogy ezekhez alkalmazkodhasson a hosszú távú célkitűzés, azon belül az éves
költségvetés. A kormányzat felé azt az igényt kell közvetíteni, hogy az önkormányzatok
finanszírozásának egyértelművé kell válnia, a finanszírozás elvének a feladatfinanszírozás felé
kell elmozdulnia, a szociális ellátások terén is. Ezt szakmai összefogás is erősíti, előtérbe
helyezi. Elmozdulás látható ebbe az irányba egyes ellátási formák esetében, de a teljes
szférában még nem valósult meg, továbbá a feladatfinanszírozás bevezetése nem hozta
magával azt a várt eredményt, hogy a finanszírozás igazodott volna a valós költségekhez. A
folyamat inkább más szakágazatokban látszik megvalósulónak, melyet a szociális szféra
finanszírozása már a tapasztalatokra építve tud követni. Az ellátások tartalmának
meghatározásához előfeltétel a feladat pontos meghatározása, és ez alapján a teljesítmény
ellenőrizhetőségnek kialakítása. Azokon a területen, ahol a finanszírozás a feladatellátást
célozza, ez megvalósult. 2012-től a szociális és gyermekvédelmi intézmények egy országos
internetes portálon, a Tevékenység Adminisztrációs Rendszer és a Központi Elektronikus
Nyilvántartás - Szolgáltatás Igénybevétel rendszer használatával nyilvántartják az
ellátottakat, az igénybe vett szolgáltatásokat, és napi rögzítéssel a napi igénybevételt. A
rendszer TAJ alapú nyilvántartás, mely lehetővé teszi a pontos és egységes nyilvántartást,
mely a tényleges és teljes körű feladatfinanszírozás megvalósításának alapját képezi. A
pénzbeli és természetbeni ellátások egy részét szintén központi felületen kell rögzíteni (PTR).
Ezek a folyamatok azt vetítik előre, hogy egyre inkább megvalósulni látszik az, hogy azon
ellátások esetében, ahol nincs mérlegelési jogkör, valóban egyenlő feltételrendszerű legyen
a hozzájutás. A személyes gondoskodás terén a Szoc. tv. és az ahhoz kapcsolódó rendeletek
módosításai is e felé haladnak.
Súlypontok a hagyományos szociálpolitikai ellátások között:
Folyamatosan szükséges annak áttekintése, hogy a hagyományos, megszokott ellátási
formák közül melyek azok, amik jelen formájukban, minőségükben, mennyiségükben
megfelelnek a lakossági igényeknek, szükségleteknek, valamint hogy melyek azok, amelyek a
megszokottól kissé eltérő módszer, szemlélet alkalmazásával, vagy a rendszer új
dimenziókba helyezésével átalakíthatók, fejleszthetők. E témakörben kiemelten fontos az
egészségügy és a szociális ellátások határterületeinek rendezése, mely elsősorban a
fogyatékos-, a kisgyermek-, és az idősellátás területén jelentkezik.
A feladatok, tevékenységek e szerinti áttekintése megvalósult a koncepció megalkotása óta,
és hozott is eredményeket, de a folyamat nem ért véget. A szakellátás, intézményi elhelyezés
prioritását hangsúlyosan átvette az ellátottak otthonában történő ellátása (elsősorban az
idősek és fogyatékosok házi gondozása kapcsán), amely új igényeket is felszínre hoz. Ennek
kapcsán fontos az egészségügy szoros együttműködése, az innováció, valamint az újszerű
ellátások, módszerek bevezetése a gyakorlatba. A tartós elhelyezést biztosító
intézményekben a férőhelyek száma nem nő, sőt jellemzően csökken. Ez a várólisták
hosszának növekedését eredményezheti. Így a község ellátórendszerében az alapellátás
erősítésére van szükség.

Az ágazatközi együttműködés erősítése:
A fent leírt szakmai elvek, változások egyre inkább megkövetelik a szociális ellátást
nyújtóktól az egészségüggyel, oktatással, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozókkal való
együttműködést. E területek mindegyike változásokon, reformokon megy keresztül, új célok
kerülnek kitűzésre. E célok elérése általában több területet érintő alapokra vezethetők
vissza, ezért fontos az együttműködés az ágazatok között. Az együttműködés pontos
kompetencia-meghatározást is igényel, ami elősegítheti a le nem fedett területek felszínre
kerülését, illetve csökkentheti a többszörösen ellátott feladatok nagyságát. Növelhető a
szociális ellátórendszer hatékonysága az egyértelmű szakmai feladatmegosztással, azok
egyértelművé tételével.

VIII. A SZEGÉNYSÉG, MARGINALIZÁLÓDÁS ÉS KIREKESZTETTSÉG ENYHÍTÉSE
A szegénység, marginalizálódás megelőzése érdekében szükséges közös projektek
megfogalmazása. A szegénység újratermelődésének megakadályozásához hosszabb távon
gondolkodva kulturális tőke biztosítása, valamint egészségügyi prevenció szükséges. Ennek
megvalósításában elsődleges, kiemelkedő szerepe az oktatási és egészségügyi
intézményeknek van, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat preventív
tevékenységének és mentális gondozásának. Az egészségügyi intézmények és az ezzel a
területtel foglalkozó civil szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és a szűrő
tevékenységekre. Az önkormányzat évi egy alkalommal szervez a településlakosai számára
Egészségnapot, ahol tájékoztatók, bemutatók, programok mellett ingyenes szűrővizsgálatok
várják az érdeklődőket, fel hívva a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. A védőnők
gondozási tevékenysége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl az egész családra az
életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. A család- és gyermekjóléti szolgálat is
folyamatosan biztosít prevencióra irányuló programokat. A szegénység csökkentése
munkahelyteremtéssel, munkahelymegtartással is segíthető. E probléma kiemelten sújtja a
megváltozott munkaképességűeket, nyugdíjkorhatárhoz közel állókat, valamint a munkába
visszakerülőket (gyermeknevelési támogatások igénybevétele után, ápolási díj megszűnését
követően). Az ő segítésük érdekében eszköz lehet - alkalmazásuk esetén - a munkaadóknak
járó kedvezmények körének növelése, de ez túlmutat az önkormányzatok kompetenciáján.
Ugyan nagy a munkaerőhiány, mégis jellemző a munkanélküliség azok körében, akiknek
mentális állapota megnehezíti a munkavállalást. Mindezek mellett a szegénység
csökkentésének - a támogatottak számára - legkézzelfoghatóbb, krízishelyzetben azonnali
segítséget nyújtó eszköze a segélyezés. 2004 óta a pénzbeli és természetbeni támogatások
rendszere nagymértékben átalakult, egyre inkább egy-egy adott problémára fókuszál,
megfigyelhető továbbá a jogosultsági feltételek szigorítása. Fontos feladat mindemellett a
segélyek helyett - a lehetőségekhez képest - a munkahelyteremtés elősegítése, a
visszaélések számának minimalizálása.
A segélyezés fejlesztése
A törvényi szabályozások gyakori változása, átalakulása nem segítette a pusztán
szociálpolitikai támogatásból élők alapvető biztonságérzetét az elmúlt években. Ennek
ellenére, - vagy éppen ezért, az ellátórendszer feladata annak elérése, hogy a munkába állás
céljukká váljon, érdekük fűződjön a munkavállaláshoz.

Elkerülendő az a helyzet, amelyben a minimálbérért foglalkoztatottak anyagilag hátrányba
kerülnek a támogatásból élő családokkal szemben. A foglalkoztatásban való részvételt
növelheti, ha a munkavállalás kezdeti időszakában támogatás nyújtható, illetve a munkáltató
is támogatást élvezhet. Ez elsősorban finanszírozási, kérdés, mely törvényi szabályozással
valósítható meg. Jelenleg erre vannak programok, tervek: a közfoglalkoztatás, a GYES-ről
visszatérők munkáltatói járulékának kedvezménye, a GYED extra program.
A méltányossági jogkörbe tartozó, adható támogatási formák továbbra is az önkormányzatok
feladatai maradtak. 2014. január 01. napjától fontos változás, hogy a korábbi átmeneti
segélyt, temetési segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást felváltotta az
önkormányzati segély. A támogatási forma szabályozása úgy került kialakításra, hogy aki
korábban igénybe vette az ellátásokat, az továbbra is jogosult legyen ugyanolyan mértékű
segítségre. Az önkormányzati segély nagyobb mozgásteret adott az önkormányzatnak, és
nagyobb átláthatóságot, igazságosságot az ügyintézőknek, mint a korábbi, elaprózottabb
rendszer. 2015 márciusától az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltotta fel. A
támogatások települési támogatásként és rendkívüli települési támogatásként nyújthatóak.
A település támogatási rendszerét tekintve mindig is fontos volt az összhang a
gyermekvédelmi, illetve a szociális segélyezés között.
A munkahelyteremtés lehetőségei
Az önkormányzatoknak nincs nagy lehetősége a munkahely teremtésben , korlátozottak az
eszközei a foglalkoztatáspolitika alakításában, végrehajtásában, azonban meg kell keresni
azokat a szeleteit a területnek, ahol részt vállalhat. Nem elhanyagolható körülmény, hogy a
település adottságai miatt (multinacionális vállalatok hiánya) az Önkormányzat az
intézményeivel és a Polgármesteri Hivatallal a legnagyobb számban foglalkoztatók közé
tartozik. Az álláskeresők ellátásának rendszerében 2009 óta átmeneti időre, a munkaerőpiac
világába való visszakerülés elősegítése érdekében lehetőség van közfoglalkoztatásra. A
munkaadók úgy foglalkoztathatnak álláskeresőket, hogy foglalkoztatásuk jelentős részben
állami költségvetésből finanszírozott.
Az Önkormányzat eszköze lehet a munkanélküliség kezelésében a foglalkoztatást segítő
programok, kezdeményezések támogatása, az intézményrendszeren keresztül a
munkanélküliek megtalálása, támogatása. Volt rá példa, hogy aki a közfoglalkoztatás során
valamely munkakörre alkalmasnak bizonyul, annak felhívjuk figyelmét intézményeinek
megüresedő álláshelyeire.
Fiatalok, gyerekek - képzés, oktatás
A szegénység újratermelődésének megakadályozásában, az esélyek növelésében fontos
szerepe van a gyermekek és fiatalok oktatásának, képzésének. Az iskola, oktatás szerepének
tekintélye az alacsony iskolázottságú szülők esetében csekély, értéke inkább az azonnali
eredménnyel járó munkába állásnak van. Fontos feladat ezért már egészen kisgyermekkortól
a hozott értékrend megváltoztatása annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, szegény
családok gyermekei számára a tanulás igénnyé, értékké, szükségletté váljon. A fentiekből
következik, hogy ki kell építeni annak eszközrendszerét, milyen módon valósítható meg
legalább az iskolaköteles korig tartó tanulás, iskolába járás „kikényszerítése”. Ennek egyik
bevezetett eszköze a korábbi hiányzásból eredő szabálysértés mellett a családi pótlék
visszatartása, megvonása és természetben való juttatásának lehetősége. E mellett községünk
intézményeiben nagy figyelmet fordítanak a hátrányok kompenzálására, a

tehetséggondozásra. A halmozottan hátrányos helyzethez kötött támogatások pont az
érintett réteget célozzák meg, ahol a családnak nemcsak az anyagi helyzete teremt
rászorultságot, hanem a szülő alacsony (8 osztály) iskolai végzettsége is. Az oktatási
intézmények, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai kapcsolata,
együttműködése a problémák feltárásának, orvoslásának alapja. E problémák időben történő
feltárását és megoldását elősegíti, hogy 2018. szeptember 01. napjától kötelező az óvodaiés az iskolai szociális munka biztosítása a köznevelési intézményekben.
Az előrelépések érdekében szükséges teendők:
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében,
hogy az együttműködés szorosabbá váljon, és ez konkrét ellátások biztosításában is
megmutatkozzon. Ennek elősegítéseképpen szívesen fogadja azon kezdeményezéseket,
amelyek egy-egy téma, ellátási terület kapcsán az együttműködést, az információátadást, a
tapasztalatcserét szorgalmazza, ellátások egységesítésére törekszik. Az intézményi ellátás
területén az intézményrendszer kibővítésére, a meglévők tevékenységének minél nagyobb
összehangoltságára törekszik. Fontos feladatként említhető a szociálpolitikán belüli
területek, illetve a szociálpolitikához közeli ágazatok együttműködésének erősítése,
fejlesztése, mely a jelenleg is aktív kapcsolat fenntartásával, további bővítésével érhető el. A
pénzbeli ellátások formáinak, elveinek, a segélyezési típusoknak folyamatosan a rászorulók
igényeihez mérten kell alakulnia. Ezért fontos a visszacsatolás, a visszajelzések értékelése, és
a pénzügyi lehetőségekhez mérten ezek beépítése a rendeleti szabályozásba, és a segélyezés
gyakorlatába. Az ellátások eljuttatásának a rászorulókhoz egyik eszköze az információk
eljuttatása, amit minden lehetséges módon meg kell tenni.

IX. STATISZTIKAI ADATOK
A statisztikai adatok összehasonlító adatok, illetve Mezőfalva Nagyközség statisztikai adatai.
A koncepció készítésekor a táblázatok a 2018.-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Program adatait is tartalmazzák. A lakosság számának, összetételének vizsgálta megmutatja,
milyen társadalmi demográfiai folyamatok történnek településünkön, ami segít
meghatározni a szolgáltatások fejlesztésének irányait.
Mezőfalva Nagyközség lakónépessége
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A lakosság életminőségét befolyásoló feltételek változásai:
A munkanélküliségi ráta, illetve a foglalkoztatottak aránya más eredményt mutat – többek
között a regisztrált álláskeresők, és a valódi munkanélküliek száma közti különbség miatt –
így a munkaerőpiac változásáról ezen adatok pontos képet nem adnak.
A szociális szolgáltatás, ellátás alakulásának mutatói:
Mezőfalva Nagyközségben a szociális rászorultság miatt megállapítható ellátások jellemzője,
hogy azok általában pénzbeli ellátások. A közgyógyellátásra jogosító igazolvány az, ami
ténylegesen természetbeni ellátás, illetve 2012. évtől a tűzif juttatás, átmeneti segély, utána
rendkívüli települési támogatás keretében. A személyes gondoskodás formái közül a
legkorábban kiépült rendszer az idősgondozás (étkezés, házi segítségnyújtás, napközbeni
ellátás), mely nagy számban lát el lakosokat, és a legközvetlenebbül jut el az igénybe
vevőkhöz.
2016. január 1-től, a családsegítő szolgáltatás összevonásra került a gyermekjóléti
szolgáltatással és a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben működik. Az
ellátások iránti szükségleteket, igényeket esetünkben nem nehéz reálisan látni, hisz jó
helyismerettel rendelkezünk a településen. Vannak olyan igénylők is, akik akkor is igénybe
vesznek egy ellátást, amikor arra már valódi szükségük nincs, problémájuk megoldására már
megfelelő segítséget kaptak. Ezen diszfunkció kiküszöbölése az intézmények és a hivatal
feladata. Célunk az, hogy az ellátások lehetősége a lakosság minél szélesebb köréhez elérjen,
valamint hogy a hozzájutás szabályozása úgy történjen, hogy az ellátásokat a valóban a
rászorulók vegyék igénybe.
X. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Mezőfalva Nagyközség ellátási területén élők szociális biztonságát egy komplex
ellátórendszer hivatott biztosítani, amely több szereplő hatékony együttműködésén
keresztül érheti el célját.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14.§-a
értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői
vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének
biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
Pénzbeli, természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményére, természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban
meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Az ellátottak számának alakulását, korcsoportos-és gyermekszám alakulását az alábbi
táblázat mutatja:
Ellátottak száma
Kiskorú
Fiatal felnőtt
Összesen

2018.12.31.-én
160 fő
4 fő
164 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma korcsoport szerint
2018.12.31.-én:
Korcsport

0-5 éves

6-13 éves

14-17

18-

Gyermekek
száma

48 fő

73 fő

39 fő

4 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma a gyermekek száma
szerint 2018.12.31.-én:
1
2
3
4vagy5
6vagy7
Összesen
Családok
típusa
Gyermekes családok száma
Családok
száma

20

23

13

11

2

69

Családok
számából
egyedülállók

7

9

1

1

0

18

A 2018.-as évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem
került sor.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
a.) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b.)a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Pénzbeli ellátás (korábban: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)
Pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
családba fogadó gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult a Gyvt.-ben meghatározott
feltételek szerint.
Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2018. december 31.-én :
66 fő. ( 61 fő HH, 5 fő HHH)
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

-

a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
- a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a) – c) pontokban meghatározott
körülmények közül legalább kettő fennáll.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 2015. 03. 01.-től rendkívüli települési támogatás
(korábban:önkormányzati segély)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermekre, illetve fiatal felnőttre kell
megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy
családban élő gyermek, illetve a fiatal felnőtt részére nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást naptári negyedévenként egy alkalommal lehet megállapítani. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal gyermekenként, illetve fiatal
felnőttként 1.000,- forinttól 10.000,- forintig terjedhet. Egy naptári éven belül ugyanaz a
gyermek, illetve fiatal felnőtt legfeljebb 40.000,- forint támogatásban részesíthető.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2018. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali
tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi
támogatást.
2017. évben 9 fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra
költségvetéséből 327 000 forintot használt fel. A 2018-as évben 7 fiatal felnőtt
vonatkozásában 350 000 Ft került felhasználásra az önkormányzat költségvetéséből.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
A gyermekétkeztetésről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a saját fenntartásában
üzemeltetett főzőkonyhával látja el a gyermekétkeztetésből adódó feladatokat.

A gyermekétkezésben résztvevő gyermekek és tanulók száma a 2018. évben az alábbiak
szerint alakult:
Étkezés típusa
Óvoda
Iskola
Összesen
Teljes térítési díjat fizet

18 fő

90 fő

108 fő

50%-os
kedvezményben
részesül

0 fő

35 fő

35 fő

100%-os
kedvezményben
részesül

103 fő

74 fő

177 fő

Mindösszesen

121 fő

199 fő

320 fő

Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január 1. napjától a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjának szabályozása alapján a
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
közreműködésével 2018. évben megszervezte a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését
állami támogatásból.
2018. évben szülői nyilatkozatok (kérelem) alapján a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést
igénybe vette:
Időszak
Gyermekek száma
Őszi szünet
12
Téli szünet
12
Tavaszi szünet
19
Nyári szünet
34
A pénzbeli és természetbeni ellátások közül a Kormányhivatal hatáskörébe tartoznak az
alábbi ellátások:
- időskorúak járadéka,
- Szoc. tv. 41. (1) és 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj, - Szoc. tv. 50. § (1) és (2)
bekezdése szerinti közgyógyellátás,
- Szoc. tv. 54. § -a szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, - Hdt. tv. szerinti
hadigondozotti ellátás, valamint gyermekvédelmi ellátások – a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás kivételével - a gyámhatósági tevékenység, valamint a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményének megállapítása.
2015. március 1-jétől pedig az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása került a
Kormányhivatal hatáskörébe. A szociális rászorultságtól függő ellátások közül az átmeneti
segélyt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a temetési segélyt 2014. január 1-én
felváltó önkormányzati segély volt a legtöbbek által igénybe vett támogatási forma.
E segély keretéből az Önkormányzat segítséget tud nyújtani a közgyógyellátásra nem
jogosultak gyógyszerköltséggel kapcsolatos kiadásainak enyhítésében, továbbá a jövedelmük

miatt lakásfenntartási támogatásban nem részesíthető, de magas rezsiköltséggel rendelkező
kérelmezők átmeneti anyagi gondjainak mérséklésében.
Az önkormányzati segélyt - 2015. március 1. napjától - felváltó rendkívüli települési
támogatás szintén igénybe vehető akár a gyógyszerköltséghez, akár a rezsiköltséghez való
hozzájárulásként.

XI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást az alábbi formákban biztosítja az
Önkormányzat:
- családsegítés , gyermekjóléti szolgáltatás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.
A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
2016. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatás „intézményi rendszerében”
változáskövetkezett be. A Gyvt. 40. § (1) bekezdés alapján a: „Gyermekjóléti szolgáltatás a
családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a
továbbiakban:gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat
ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”
Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapfeladatát, a gyermekjóléti szolgáltatást – a Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Család-és Gyermekjóléti szolgálatán keresztül
biztosítja.
A családsegítés célja:
A szociálisan vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok támogatása, helyzetük javítása, nehézségeik megoldása, a
szolgáltatások nyújtásával az elsődleges és másodlagos prevenció biztosítása.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja:
A gyermekek egészséges fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének
elősegítése. A veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség

megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése, a már
kiemelt gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése, utógondozása.
Az ellátás igénybevételének módja: önkéntesen, vagy jelzőrendszer által küldött esetek.
A helyi döntések nagy hatással vannak a családok életkörülményeinek alakulására, az elemi
szociális, gyermekvédelmi háló működőképességére. A gyermekjóléti szolgálat az általa
biztosított
szolgáltatásokat
gondozással
(családgondozása
gyermekek
veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló személyes segítő kapcsolat),
szolgáltatással (ellátások közvetítésével) és szervezéssel (észlelő - és jelzőrendszer
működtetése, koordináció) végzi.
A cél az, hogy a helyi gyermekjóléti szolgálat feladatát úgy tudja ellátni, hogy mind a helyi
közösség, a kliens, a fenntartó, a jelzést tevő, a szakma képviselői elégedettek legyenek.

Prevenciós tevékenység:
A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a gyermek számára olyan
szabadidős programokat kell szerveznie, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák
és hiányosságok káros hatásainak enyhítését szolgálják, illetve ezen programok
megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna.
Minden évben igyekszünk arra törekedni, hogy szolgálatunk által ellátott családok gyermekei
szabadidejükben különböző foglalkozásokon tudjanak részt venni:
- készülődés farsangra
- húsvéti kézműves program
- anyák napi virágcsokrok készítése papírból
- mikulás ünnepség
A karácsonyi jótékonysági akciót az idei évben is nagy sikerrel szervezte meg szolgálatunk
2018-ban. Elsősorban tartós élelmiszer adományokat kaptak a rászoruló családok, de
műszaki cikkek, háztartási gépek és ruhaadományok is érkeztek az önzetlen felajánlóktól.
115 személy /gyermek és felnőtt/ részesült a felajánlott adományokból. A felajánlók felé
köszönetünket fejeztük ki, remélve, hogy ez az összefogás hagyománnyá teremtődik.
Gyermekek napközbeni ellátása:
A gyermekek napközbeni ellátásaként, a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell biztosítani.
Községünkben a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében (ellátási szerződéssel),
óvodában, valamint iskolai napközis foglalkozás keretei között valósul meg.
Gyermekek átmeneti gondozása:
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek teljes körű ellátásáról kell
gondoskodni. A 2018-as évben átmeneti gondozással kapcsolatos intézkedés nem történt.
Helyettes szülői ellátás:
Az önálló helyettes szülői ellátás kialakítása már több kezdeményezés volt településen. Az
eddigi tapasztalatok szerint azonban erre nem volt igény községünkben.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Szociális , Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést.
Az intézményben preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex
segítséget nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez,
erősítéséhez.
Ide sorolható:
- a szociális étkeztetés,
- a házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás.
A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek,
nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer
középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása
feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások
gyakorlatában a személyközpontú szociális munkafolyamatosan biztosított, amely
megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség
megteremtésének feltételeit.
Étkeztetés – a Szoc. tv. 62. §-a alapján:
Fogalom: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
önkormányzat rendeletben határozza meg.
Helyzetkép: A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményétkeztetést biztosít a
szociálisan rászoruló ellátást igénybe vevők részére. A szolgáltatás igénybe vehető helyben
fogyasztással, saját részre elvitellel és házhoz szállítással, heti öt napra. Az intézmény a
szolgáltatást saját főzőkonyhája alapján nyújtott étkeztetéssel biztosítja. A főzőkonyhán
elkészített ételek a tálalókonyhákon kerülnek kiosztásra, a házhoz szállított ételek szintén a
főzőkonyháról jutnak el az igénybevevőkhöz.
A helyben fogyasztás kulturált, erre a helyre kialakított étkező helyiségben történik.
Az ellátásra vonatkozó igény benyújtásakor a szociális rászorultságot - az önkormányzati
rendeletet figyelembe véve - az intézményvezető vizsgálja. Az intézmény a nyugdíjas korú
ellátottak mellett, nagy számban biztosít étkeztetést a munkaerő-piacról átmeneti jelleggel,
illetve tartósan kikerülő igénybevevők részére is. Az ellátást igénylők szociális
rászorultságának vizsgálata minden esetben megtörténik.

Házi segítségnyújtás – a Szoc. tv. 63. §-a alapján
Fogalom: 63. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat
Helyzetkép: A házi segítségnyújtás során Szociális, Családsegítő Szolgálat 5 fő gondozónővel
saját otthonukban, lakókörnyezetükben biztosítja a községben élő idős, egészségi, fizikai,
mentális állapotuk, illetve fogyatékosságuk miatt rászorulók ellátását önálló életvitelük
fenntartása érdekében. Az ellátást igénybevevők ezzel a segítségnyújtási formával,
megszokott környezetükben biztosítva látják életvitelük fenntartását. Többségük egyedül él,
illetve hasonló helyzetben lévő házastárssal, nélkülözve a családi segítséget. Az ellátás
igénybevételét megelőzően az intézmény vezetője vizsgálja az ellátást igénylő gondozási
szükségletét (jogszabály által meghatározott szempontrendszer használatával), mely
megalapozza az ellátás tartalmát is. Az ellátás tartalmát tekintve személyre szabott.
A gondozónők szakképzettsége 100%-os, továbbképzésük folyamatos. A fluktuáció minimális
mértékű – csak nyugdíjba vonuláskor jelentkezik -, ami az ellátást igénybe vevők biztonság
érzetét javítja. Hosszabb távon a szolgálatnak fel kell készülnie, a progresszív betegségekben
szenvedő idősek ellátásának biztosítására is – ami napi több órás gondozónői jelenlétet
igényel.
Érezhetően megemelkedett a demenciában, illetve a daganatos betegségekben szenvedő
ellátást igénylő idősek aránya.
Feladatok: Az intézmény alapvető célja, az ellátást igénybe vevők fizikai, egészségügyi és
mentális állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az ennek leginkább megfelelő,
személyre szabott ellátás minél magasabb színvonalon történő megvalósítása. Az intézmény
a gondozónők továbbképzésekor nagy figyelmet fordít azon képzésekre, melyek segítségével
az idős, valamint fogyatékos, ellátást igénybe vevők napi problémáinak, nehézségeinek
kezelésében, érdekeik érvényesítésében a gondozónők komplex, professzionális segítséget
nyújthatnak. Különösen fontos a gondozónők hospice-szemléletű képzéssel való
megismertetése. Folyamatos feladat, az intézmény szolgáltatásainak megismertetése, az
információ nyújtása, a hozzáférhetőség biztosítása a kerületben élő időskorú lakosok
számára.
Nappali ellátás – a Szoc. tv. 65/F. §-a alapján:
Fogalom: 65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját
otthonukban élő,

a)tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős
személyeket – napközbeni étkeztetését.
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban
meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik
ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)–d)
pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.
A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény a székhelyén /2422 Mezőfalva, Piac tér
3./ biztosítja az idősek nappali ellátását. A klubot látogatók átlag életkora 32-85 év, mely
nem egyformán oszlik meg. A nappali ellátást igénylők esetében szintén érezhető a
demenciára jellemző tüneteket mutató idősek számának emelkedése, ami hatással van az
ellátás tartalmára is. Az intézmény a szolgáltatás biztosításával hozzájárul az időskorúak
társas kapcsolatainak megtartásához, - ezzel lecsökkentve az izoláltság érzetét, - segítséget
nyújt az önellátó képességük minél hosszabb ideig való fenntartásához. Ezen célok elérése
érdekében a klubtagok számára egyebek mellett rendelkezésre állnak a különböző
szórakoztató elektronikai, kulturális eszközök is. A köznevelési törvény 50 óra közösségi
munkában határozza meg a diákok érettségi bizonyítványának megszerzését, így a teljesítés
érdekében, a szolgálat több iskolával kötött és köt megállapodást. A szolgálat egyik fontos
célja e feladat végrehajtásában, hogy a diákok számára biztosítsa az előírt időmennyiség
hasznos és jó tapasztalatokkal teli eltöltését. A klubban kialakított közösségi szokások,
ünnepekhez kötődő megemlékezések színesebbé teszik a klubtagok mindennapjait. A
nappali ellátást igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva az intézmény együttműködik a
kerületi és területileg illetékes egészségügyi, valamint szociális intézményekkel, civil
szervezetekkel. A nappali ellátás igénybe vételénél igény szerint az étkezés is biztosított.
Feladatok: A prevenciós szemlélet erősítése. A programok összeállításánál a szellemi-, fizikai
aktivás megőrzése, a társas kapcsolatok kialakítása, megőrzése. Az intézmény célja a
meglévő szolgáltatások színvonalának megtartása, illetve növelése, további szolgáltatások
bevezetésének lehetősége a jogszabályi előírásokkal összhangban. Hatékony kommunikáció,
információnyújtás a továbbiakban is. A klubhelyiségek belső felújítása továbbra is kívánatos
lenne, mely elősegítené a klubtagok pihenésének, szórakozásának magasabb szintű
megvalósulását. 2019. évben „AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA”
című projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése megtörténik.

XII. AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK, SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE, TERVEZETT
FELADATOK, TENNIVALÓK, CÉLOK
A végzendő feladatok sorát az intézmény és a Hivatal tapasztalata, a felmerülő igények, az
Önkormányzat Képviselő-testületének szakmai irányultsága, és a szolgáltatások biztosítása
érdekében eddig végzett tevékenysége, határozatai alapozzák meg.
Folyamatosan végzendő feladatok
-

-

-

-

-

A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény épületének felújítása. Tekintettel arra,
hogy az idősek napközbeni ellátása és a szociális étkeztetés lebonyolítása is ezen a
székhelyen történik, kiemelten fontos a higiéniai előírásoknak és a kényelmi feltételeknek
való megfelelés.
A gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésére közösségi programok
szervezése.
A szegénység és a leszakadás ellen folyamatosan felülvizsgáljuk a helyi szociális rendelet
feltételeit és azt a támogatásra szoruló mezőfalva közigazgatási területén élők
szükségleteihez igazítjuk.
A helyi szociális ellátórendszer színvonalának megőrzése, és a változó igényekhez igazítása.
Továbbra is fenntartani a közoktatási pályázatokat, annak érdekében, hogy a rászoruló, jól
tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók esélyegyenlőségét elősegítsük.
A hátrányos helyzetű személyek, családok érdekében a pozitív diszkrimináció formáinak
alkalmazása által az életminőségük folyamatos javítása, jó gyakorlatok vizsgálatával új
megoldások keresése fontos küldetésünk kell, hogy legyen.
A hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű családok iskolás, középiskolás gyermekeik
étkeztetésének átvállalása annak érdekében, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott
táplálkozása anyagi nehézségek esetén is biztosított legyen.
Közfoglalkoztatás biztosítása, megszervezése és az abban résztvevők segítése az elsődleges
munkaerő-piaci elhelyezkedésben.
A későbbi egészségügyi költségek csökkentése érdekében prioritást kell, hogy élvezzen a
szűrés és a megelőzés, ezért fontos a szűrőprogramok szervezésének folytatása.

Közép, illetve hosszútávon elvégzendő feladatok
A szociális intézmény épületének felújítása, európai uniós pályázati lehetőségek függvényében. Egyéb
konkrét közép és hosszú távú tervek megfogalmazása jelenleg nem életszerű, mivel a terveket
elsősorban az igényekhez és lehetőségekhez igazítjuk, melyeket még nem látunk előre.

XIII. A SZOLGÁLTATÁSOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IRÁNYAI
Teendők a szolgáltatások szakmai színvonalának emelése érdekében:
Az ellátási rendszer folyamatos átalakítása abba az irányba mutat, hogy egyre nagyobb
hangsúlyt kap a betegek, kliensek otthonukban való gondozása, az alapellátás nyújtotta
lehetőségek minél szélesebb körű kihasználásával. Továbbá az a tény, hogy a közigazgatás és
az önkormányzati intézményrendszer átalakítása közepette úgy látszik, a szociális alapellátás
tartósan önkormányzati feladatkörben marad. Az átmeneti vagy tartós bentlakást nyújtó
intézményi formák felé az elvárás egyre inkább a családias környezet biztosítása (amihez
ugyanazokat a feltételeket szükséges megteremteni, mint az esetenként több száz főt ellátó
intézmények esetében). Amennyiben ezek a korszerűbb intézményi modellek egyre

szélesebb körben teret hódítanak, szükséges, hogy az alapellátást biztosító intézmények
lépést tartsanak az újonnan alakuló intézmények színvonalával.
A fenntartói ellenőrzési rendszer, az intézmények szakmai tevékenységének értékelése:
Az ellenőrzési rendszer megszokott módja a belső ellenőrzési vizsgálat, valamint az
intézmények éves beszámolója, a normatíva felhasználás és igénylés ellenőrzésének
kidolgozott rendszere. 2012-től a normatíva-igénylés pontosságát, illetve az ellenőrzést segíti
az országosan kötelezően bevetetett Tevékenység Adminisztrációs-, és a Központi
Elektronikus Nyilvántartási Rendszer, melynek keretében internetes portálon keresztül,
naponta rögzítik a kijelölt kollégák az intézményekben folyó ellátást. Aktuális probléma
esetén, vagy igény szerint ettől eltérően előfordulnak ellenőrzések, szakmai konzultációk az
intézményekkel. Mindez kiegészül egy az intézmények és a fenntartó között kialakult
partnerségre alapozott kapcsolattal, melynek fontos eleme a szakmaiság, illetve az
intézmények gazdaságos, hatékony és hatásos vezetése, fenntartása.

XIV. A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZENDŐ VÁLLALT
FELADATOK, TERVEK ÖSSZEFOGLALÁSA, AZOK MEGVALÓSULÁSA
A végzendő feladatok sorát az intézmények és a Hivatal tapasztalata, a felmerülő igények, az
Önkormányzat Képviselő-testületének szakmai irányultsága, és a szolgáltatások biztosítása
érdekében eddig végzett tevékenysége, határozatai alapozzák meg.
SWOT analízis alkalmazása során a szociális terület erősségei (azok az összetevők, amelyek
magas színvonalúak), gyengeségei (azok a területek, amelyek nem kellően vagy nem
kielégítően működnek, fejlődnek), lehetőségei, valamint a veszélyei felmérésre kerülnek,
rendszerbe kerülnek az ellátó rendszerről a rendelkezésre álló információk.
A módszer lehetővé teszi, hogy a kerület szociális ágazata megvizsgálja a működésében
érdekeltek, érintettek véleményét, értékelje jelenlegi helyzetét, megállapítsa, hogy milyen
lehetőségek előtt állnak. Az erősségek és a gyengeségek a kerületi ellátó rendszer belső
jellemzőiből fakadnak, a változás lehetőssége és felelőssége az adott szolgáltatást nyújtóé. A
lehetőségek és a veszélyek pedig a szervezete környezetéből erednek, ezekre így nincs
közvetlen hatással. Fontos azonban a lehetőségek kihasználása, a fenyegetések, veszélyek
áttranszformálása lehetőségekké. Emellett fontos még a fejlesztendő területek és a
lehetőségek összekapcsolása.
Erősségek
- széleskörű, komplex szolgáltatások
- szükségletközpontú szemlélet
- jó partneri kapcsolat a szociális ellátó
rendszer tagjai között
- a működéshez szükséges források
biztosítása az önkormányzat részéről
- igényekhez illeszkedő ellátó rendszer
- széleskörű együttműködés az ágazaton
belüli civil szervezetekkel
problémaközpontú
fejlesztések
-

Gyengeségek
- látens rászorulók
- a külterületi jellegből adódóan a
szolgáltatók megközelítése nehéz
- kommunikációs zavarok (ágazaton belül és
kívül)

személyközpontú gondolkodás
- jó tárgyi környezet - megfelelő humán
erőforrás
- elhivatottság
- szakmai önállóság tisztelete
- szakemberek elismerése és támogatása
- gyermekeket nevelő családok számának
növekedése
- Családbarát Önkormányzat

Lehetőségek
- az ellátatlan rászorulók felkutatása
- belső képzések, továbbképzések
- pályázati lehetőségek kihasználása
- az egyházi és a civil partnerekkel való
együttműködés erősítése
- új szolgáltatók felkutatása, bevonása
- tájékoztatás az , újság, honlap segítségével

Veszélyek
- szakmai jogszabályok folyamatos változása
- túlzott adminisztrációs teher a tényleges
segítés hátrányára
- fluktuáció, kiégés
- a nyugdíjba vonulók szakemberek pótlása
- az idősek arányának növekedése a
községben
- civil szervezetek finanszírozási problémái

A növekvő gyermekes családok száma pozitív lehet községünk számára, ami veszélyeket is
hordoz magában és erre a szociális hálónak válaszokat kell adni, fel kell készülni az ellátások
nagyobb mértékű igénybe vételére. Továbbra is fontos és kiemelkedő feladat kell, hogy
legyen az idősek ellátása. A társadalmi kohézió erősítése, az oktatási, nevelési programok
fejlesztése, kiterjesztése, az esélyegyenlőségi programok megvalósítása segítik a lakosság
életkörülményeinek javítását. A jól működő, széleskörű tájékoztatás fenntartása fontos, mert
az egyre szélesebb társadalmi réteg felé kell eljuttatni az információkat a kerület szociális
szolgáltatásairól.
Az Európai Unió fontos alapelve és szociális alapjának elsőszámú támogatási területe az
esélyegyenlőség biztosítása. A közösségi politikában az esélyegyenlőség biztosítása az egyik
legfontosabb cél, amelynek lényege, hogy az európai intézményeknek minden
tevékenységükkel elő kell segíteniük a nemi, faji, etnikai, vallási, fogyatékosság, vagy életkor
szerinti kirekesztés elleni küzdelmet: az esélyegyenlőség megvalósítását. Az esélyegyenlőségi
tartalmú rendelkezéseket a közösségi jogban elsősorban irányelvek tartalmazzák. Az
önkormányzati rendeletek terén ez kettős feladatot jelent az önkormányzati jogalkotás
számára: egyrészt rendeleteikben tartózkodniuk kell a diszkriminatív rendelkezések
alkalmazásától, másrészt bizonyos esélyegyenlőség biztosítását célzó rendelkezéseket be kell
építeniük szabályozásukba. Az önkormányzatnak azonban e téren nemcsak az uniós
követelményeket, hanem az azon alapuló hazai jogszabályi előírásokat is be kell tartania. Az
esélyegyenlőség megteremtése terén Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata elkötelezett az
iránt, hogy biztosítsa minden polgára számára az egyenlő bánásmódhoz és az
esélyegyenlőséghez való jogot, tekintet nélkül a nemzetiségi hovatartozásra, vallásra, nemre
vagy életkorra. Alapvető önkormányzati célkitűzés a szolidaritás, az igazságos esélyteremtés
garantálása minden Mezőfalván élő állampolgár részére.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója az
esélyegyenlőségi program egyik alappillére. A programban 5 esélyegyenlőségi célcsoportra
(mélyszegénységben élők és/vagy romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők), illetve
az őket esetlegesen érintő foglalkoztatási, lakhatási, megélhetési, szociális és egészségügyi
problémákra fókuszálva nyújt az önkormányzat részletes helyzetelemzést, továbbá konkrét
beavatkozási javaslatokat fogalmaz meg felelősökkel és határidőkkel.
XV. ELÉRT EREDMÉNYEK
Az alábbiakban összefoglalóan felsorolásra kerülnek az elvégzett feladatok és az
eredmények:
- Mélyült a kapcsolat az egészségügyi, valamint gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézményekkel,
- A közfoglalkoztatásba jelentős számú tartós munkanélküli személy került bevonásra.
- Folytatódott a szociális nyári gyermekétkeztetés, majd a szünidei gyermekétkeztetés
programja, amelynek keretén belül évente szociálisan rászoruló gyermek
étkeztetését tudtuk állami támogatás igénybevételével megoldani.
- A pályázati rendszerekhez benyújtott sikeres, támogatásban részesülő projekteknek
köszönhetően számos infrastrukturális fejlesztés valósult meg és valósul meg a
közeljövőben.
XVI. TOVÁBBI VÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS NEHÉZSÉGEI
A szolgáltatástervezési koncepció gyakorlati megvalósítása a szociális szolgáltatások
mennyiségének és minőségének, a szolgáltatások sokszínűségének fejlődését eredményezi.
Nemcsak a különböző típusú emberi problémákra keres megoldást, hanem komplex
segítséget ad a szociális munka célcsoportjai életkörülményeinek javításához. A koncepció
célja hozzásegíteni az embereket az egészséges, értékes minőségi élethez, a jóléthez. Az
integrált szolgáltatások elősegítik a választási és döntési lehetőséget, mind az ellátást
igénylők, mind pedig a szociális szakemberek számára. A különböző gondozási formák
egymásra épülése, a szervezeti struktúrák összehangolása, valamint a szolgáltatások
hálózatba szerveződése az erőforrások optimális kihasználását és a hiányok pótlását teszik
lehetővé. A szolgáltatástervezési koncepció megalkotása és felülvizsgálata fontos annak
érdekében is, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a legjobb szolgáltatás nyújtása az
ellátást igénylők megelégedésére, a magas színvonalú szakmai munka végzése pedig
átgondolt és megalapozott költségvetés tervezésére épüljön. Nem hallgatható el azonban az
sem, hogy a koncepció végrehajtása olyan mértékű finanszírozást igényel, melyet sem a
szolgáltatást nyújtó intézmények, sem a fenntartó önkormányzat önerőből nem képes
biztosítani. Ezért szükség van az összes lehetséges pályázati erőforrás kihasználására, a
feladatok ésszerű gazdálkodás mellett történő elvégzésére és a társadalmi, valamint egyházi
szervezetek hathatós támogatására az ellátásban. Szükség van továbbá a község és az állami
fenntartó közötti konszenzus megteremtésére, valamint a szociális jogalkotásban résztvevő
szervekkel történő kapcsolatteremtésre. A 2020-ig tartó időszakban a TOP pályázatok révén
a szociális és gyermekjóléti ágazat olyan mértékű fejlesztése várható, amely az ágazatot a
rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnagyobb nyertesévé teheti. A fejlesztéseket követő
időszakban az egyik legfontosabb feladata lesz az önkormányzatnak a fenntartáshoz

szükséges többletforrások biztosítása, amely lehetővé teszi ez ellátások magas szakmai
színvonalon történő működtetését. A szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása tehát a
költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódik. A szociális szolgáltatást nyújtó
intézményeknek, az önkormányzati és civil fenntartóknak, valamint az önkormányzat által
létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak lehetősége és egyben kötelessége a
végrehajtás folyamatát értékelni, annak érdekében, hogy a megvalósítás mindig a változó
szociális szükségletekhez igazodjon.
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