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Jelen munkaterv a hatályban lévő jogszabályok, az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata, az Alapító Okirata és fenntartói utasításokat, feladatokat foglalja össze
folyamatosan 2016.évre.

Kiemelt szakmai feladatok

Intézményünk szakmai programjának megvalósítása meglévő szolgáltatások fejlesztése
bővítése, igazodva a valós igényekhez.
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők, családsegítő
Kapcsolatrendszer továbbépítése, szükséges intézményi módosítások elvégzése.
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők
Szakmai munka folyamatos ellenőrzése , kontrollálása, monitorozása
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők
Folyamatos kapcsolattartás észlelő és jelzőrendszer tagjaival a jelzési protokollnak
megfelelően , szükség esetén a kapcsolattartási forma módosítása, együttműködési
megállapodások megkötése.
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők, családsegítő
Pályázati lehetőségek figyelése, kiaknázása.
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők
Továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés kiegészítve a burn –out és szupervíziós
tevékenységekkel.
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők családterapeuta közreműködésével

További feladatok:
Elérhető, szükségletalapú szolgáltatási rendszert kell kiépíteni, működtetni – az adott
költségvetési támogatás igénybevétele mellett – hatékonyságunk és ügyfeleink
elégedettsége érdekében.
Egységesen meghatározott jogosultsági kritériumokat állapítsunk meg.
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Egységes elvárási rendszer alapján ellenőrizzük és értékeljük a szolgáltatási
tevékenységeket.
Az intézmény hagyományainak megtartása, új és tartalmas programok bevezetése . az
idős korosztály is hasznosnak érezheti magát, megszűnjön a „feleslegessé válás „
érzése.

Intézményünkben a gondozási-ápolási tevékenységet az alábbi mottónknak megfelelően
végezzük: „ A gondozás-ápolás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az
összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire.
Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen,
tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény általános segítő szolgáltatás keretében preventív
tevékenységet folytat, mely során figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, ezeket jelzi illetékes hatóságok,
szervek, egyéb intézmények felé. Segíti a szociálisan egészségügyileg rászoruló személyeket,
önmaguk ellátásában, étkeztetésben.
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, melyhez különösen az
egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények, család-és gyermekjóléti szolgálat társadalmi
szervezetek, egyházak és magánszemélyek tartoznak.
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben zajló szakmai munka célja a meglévő társas
kapcsolatok erősítése, szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, meglévő képességek
szinten tartása és fejlesztése, szabadidő helyes eltöltésének megismerése és gyakorlati
alkalmazása, egyénre szabott speciális támogatás nyújtása,
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1. Házi segítségnyújtás

Különösen gondot jelent az egyedül élő idős emberek helyzete, akik kevésbé számíthatnak
környezetük, családjuk segítségére. A családok jelentős része megélhetési gondokkal küzd és
ilyen körülmények között sok esetben komoly nehézséget jelent az idős, beteg szülők ápolása,
gondozása.
A fiatalok új munkalehetőség érdekében elköltözik de az idős korosztály már ragaszkodik az
addig kialakított életéhez, lakókörnyezetéhez.
A szolgáltatással el kell érni hogy amíg lehet addig az idős embereket saját, megszokott
környezetében segítsük , figyelembe véve egészségügyi és mentális állapotukat. Hiszen
célunk hogy amíg az állapota engedi az ellátottnak otthonában élhessen.

Nagyon fontos a lakosság hiteles tájékoztatása a szolgáltatásokról, ennek a módja:
-

szórólap készítése, eljuttatása az érdeklődőknek,
a fenntartó honlapján történő szolgáltatásokra vonatkozó ismertetők közzététele
települési média igénybevétele

Házi segítségnyújtás szakfeladaton: 9 fő dolgozik ebből 6 fő intézményi dolgozó, 5 főnek
van meg a végzettsége.
Jelenleg: 63 fő ellátására van engedélyünk

2. Család-és gyermekjóléti szolgálat
2016 évben a törvényi változásoknak következtében komplex családgondozás keretében egy
fő látja el a településen a család és gyermekjóléti szolgáltatást. A munka nagyon összetett. A
Törökszentmiklóson létrejött Család és gyermekjóléti központok irányításával dolgozik a
családsegítő a központokkal esetmenedzseren keresztül tartja a kapcsolatot. Természetesen
helyben átbeszélésre kerülnek az esetek. A nyári és év közbeni prevenciós feladatok továbbra
is folyamatosak lesznek. A családterapeuta is rendszeresen látogatja az intézményt és fogadja
a klienseket amellyel megkönnyíti a családsegítő munkáját is.
A törvényi változások mellett vannak formanyomtatványbeli változások is amelyeket 2016
januárja óta használunk.
Nagyon fontos a folyamatos együttműködés az alap és a központ között hogy minden
probléma a felszínre kerüljön és megfelelően orvosolni lehessen. A családsegítő szolgálat
munkatársának folyamatos továbbképzésen való részvételét tervezem.
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Tanyagondnoki szolgálat
Feladata:
- az önkormányzat települési hátrányának csökkentése,
- a településen az életfeltételek javítása,
-

a

településen

az

alapvető

szükségletek

kielégítését

segítő

szolgáltatásokhoz,

közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- a fentieken túlmenően a tanyagondnoki szolgálat a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz
igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is biztosítja.

Ellátandó célcsoport:
Kengyel lakosság szám:3654 Fő. Ebből Bagi-majorban több mint 300 fő él.
Kengyel Községi Önkormányzat eddig is fontosnak tartotta a Bagi-major településrészen élők
megsegítését, a kapcsolattartás elősegítését, a település központjától való 4 km távolságból
eredő hátrányok kompenzálását.
Bagimajorban nincs orvos, fogorvos, védőnő, iskola, óvoda, bolt 1 db található. Ha ügyet
szeretnének intézni Kengyelre kell beutazni, ez az idősebb korosztálynál jelent problémát akik
nem tudnak buszra, vonatra felszállni vagy nincs kísérő, nincs lehetőség gyógyszer
kiíratására, kiváltására, nagyobb bevásárlásra ott helyben.
.A bagi-majori gyermekes családok részére szintén szükséges segítséget nyújtani, hiszen ott
nincs iskola és óvoda. Igaz, az óvodás és iskolás gyerekek leginkább tömegközlekedéssel,
illetve iskolajáratokkal járnak, de adódhatnak olyan programok, kirándulások, szakkörök,
vagy nyári ügyelet idején, amikor a tanyagondnokoknak a szállításukba be kell segítenie.
Ha Bagi-major valamely lakójának gyógyszerre van szüksége, szakorvosi rendelésre vagy
kórházba kell mennie, vagy „nagybevásárlást” szeretne lebonyolítani, ahhoz utaznia kell,
mindebben a tanyagondnok szerepe kiemelkedő, hiszen ezt nem mindenki tudja megoldani
önállóan, mert nincs autója, a tömegközlekedés járatai ritkábbak, vagy egyszerűen idős kora
miatt mindezekben segítségre szorul.
A fentiekben írt alapvető szükségleteken túl természetszerűleg minden embernek igénye van a
kikapcsolódásra,
rendezvényeknek,

szórakozásra.
melyek

E

tekintetben

megszervezésében,

is

nagy

jelentősége

lebonyolításában

a

van

a

helyi

tanyagondnok
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közreműködik. Ezentúl adódnak kirándulások, színház látogatások, melyek szintén a
tanyagondnoki szolgálat útján valósulnak meg.
Az ellátandó célcsoport köre széles hiszen minden korcsoport segítségére lehet a
tanyagondnoki szolgálat.
Ezen túlmenően, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez
igazodó szolgáltatásokat is végez.
Ezen feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a
rászorulóknak

problémáik

meghallgatásával

és

megbeszélésével.

A

tanyagondnok

tevékenységének ellátása bevonja a településen lévő családokat is.

3. Ápolást , gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona
Idősek otthonában 23 férőhelyünk van. Minden férőhely foglalt.
Az idősek otthonában 2014 óta Szakápolót alkalmazunk megbízással aki a törvényben előírt
feladatokat látja el és segíti tanácsokkal látja a dolgozókat.
Háziorvosunk dr. Kotró László.
Idősek ellátásában 7 fő vesz részt 1 fő vezető ápoló és 6 gondozónő. Minden dolgozónak
megvan a megfelelő végzettsége

Szűrővizsgálatok
A rendszeres vizsgálatok célja a betegségek még tünetmentes, illetőleg korai
stádiumban való felfedezése és a betegség kialakulásának, súlyosbodásának
megelőzésére szolgáló kezelés, terápia beállítása.
Az Határidő: folyamatos
Védőoltások
Szezonális influenza védőoltás szeptember-december folyamán a lakók és a dolgozók
körében igény szerint. A védőoltásokkal kapcsolatos jelentések megtétele az ÁNTSZ
felé. A hepatitisz elleni védőoltást is igény szerint biztosítja az intézet. a kiskorúak
részére előírt védőoltások esetében a törvényes képviselők a kötelezettek.
Felelős: az intézet háziorvosa, vezető ápoló
Határidő: ÁNTSZ ajánlása szerint

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83
tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com
Gyógyszerellátás
A gyógyszerellátást a 2006. évi XCVIII. törvény és annak módosításainak és
kiegészítéseinek megfelelően kell az intézmény lakóinak biztosítani. A törvény az
azonos hatóanyagú,de a csoporton belül a legolcsóbb gyógyszer írható fel a
betegnek.
14/2007 EüM rendelet szabályozása értelmében kell eljárni az inkontinencia
termékek felírásával és beszerzésével kapcsolatban.
További cél a gyógyszeres terápia visszaszorítása, kiváltása, alternatív megoldások,
egyéb terápiák alkalmazása.
Felelős: intézményvezető főorvos, intézményvezető ápoló
Határidő: folyamatos

Gyógyszerelés
A gyógyszerelés során megfigyelt tapasztalatok alapján az előforduló tévedések
kiküszöbölése, a kompetencia és felelősség tisztázása érdekében a gyógyszerelés
folyamatának megfontolt szabályozása válik szükségessé, mely protokoll formájában
már előkészítés alatt áll, végesítése az első félév feladata lesz.
Felelős: intézményvezető ápoló
Fejlesztő foglalkoztatás
Személyre szóló, személyes részvételt igénylő és lehetővé tevő, az emberi és
személyiségi tiszteletben tartó foglalkozás, ellátás, mely a lakók napi életviteli
támogatása előtérbe helyezésével határozza meg a fejlesztés konkrét feladatait. A
fejlesztések direkt és indirekt

formájának alkalmazásával biztosítja az önállóság fenntartását, elérését az
önkiszolgálás területein, a szociális készségek megőrzését, fejlesztését, a motivált
munkavégzés elérését, a tartalmas szabadidő eltöltését.
A fejlesztési tervek tartalmaként meg kell, hogy jelenjenek az intézményi munkaterv
fő célkitűzéseinek megismerése, azok egyénre lebontott megvalósulási lehetőségei
Felelős: fejlesztő csoportvezetők
Határidő: folyamatos
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Betegszállítás

-

Feladatok az ellátás biztosítására:
betegszállítás szervezése
kísérő biztosítása
időpontok egyeztetése, összehangolása
A betegszállítás intézményi gépjárművel történik, ( fenntartó által van biztosítva)
szükség esetén mentőszállítás igénylésével. Cél: indokolt esetben a lakó egészségügyi

okból történő kivizsgálásának elősegítése, eü. intézménybe szállítása; a várakozási
idő redukálása, időpontok betartása és a pszichés terhelés csökkentése mellett.
Felelős: vezető ápoló, alapellátás vezető

Étkezési kultúra
- az intézmény napi 3x étkezést biztosít, az ellátottak egészségügyi állapotának,
a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények
között. Egészségügyi indokoltság alapján orvosi utasításra napi 5x étkezést
illetve diétát biztosítunk. Étkezések az intézmény ebédlőjében illetve a
gondozottak mozgásbeli akadályozottsága esetén, az osztályon kialakított
helyen történik.
Ruházat, textília
- az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs
megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata az intézmény-a teljes körű
ellátás keretében- kiegészíti azt,hogy a vonatkozó jogszabály által előírt
mennyiség fehérneművel, hálóruhával, felsőruházattal és lábbelivel
rendelkezzen a gondozott.
- öltöztetés: évszaknak és időjárásnak megfelelő ruházat biztosított, naponta
alsónemű csere, szükség szerint felsőruházat cserével
- Szennyes ruha és ágynemű: ágyneműcsere hetente illetve szükség szerint
van,
- tiszta ruha biztosítása, elszakadt ruházat javítása illetve pótlása rendszeresen
történik.
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4. Szociális étkeztetés
29-31 között mozog a napi rendelés. 2014. óta hétvégén és ünnepnapokon is biztosítunk
ebédet és kihordást .Továbbra is a Zöld Labdamágus Kft-vel állunk szerződésben.
1 fő intézményi dolgozónk van ezen a feladaton.

5. Nappali ellátás
Idős és demens személyek ellátása

Nappali ellátás területén 10 ellátott ebből 3 fő demens. Folyamatosan készülnek a
klubosok a rendezvényekre . Kézműves foglalkoztatás, történik. Lehetőség van
olvasásra tv-nézésre. a község és az intézmény rendezvényein való megjelenésre.
Amikor szükséges személygépkocsival szervezzük meg a rendezvényekre való
szállítást. Szükség esetén időpontot egyeztetünk , vizsgálatokra szállítjuk az
ellátottat.
Ezen feladaton 3 fő intézményi dolgozónk van akik megfelelő végzettséggel
rendelkezik.
A szükséges dokumentációkat minden szakfeladaton vezetjük, az adminisztrációs munkák, a
nyilvántartások vezetésére kötelezettek számára rendkívül időigényes és összetett feladatot
jelentenek. A törvényi változások is az adminisztrációs terhek növekedését jelentik.
A munkavégzés a Szociális Szakma Etikai Kódexében meghatározottak szerint és a
vonatkozó törvényi, jogszabályi háttérnek megfelelően történik.
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Kapcsolatok

Törekszünk, jól működő kapcsolatok kialakítására és meglévő kapcsolataink fenntartása a falu
közösségével, helyi intézményekkel, szervezetekkel. A helyi általános iskola tanulói és az óvodások
rendszeresen szerepelnek intézményünk ünnepi műsoraiban, örvendeztetik meg lakóinkat.
kapcsolatainkat igyekszünk a településen kívülre is kiterjeszteni,. Ezen alkalmak, a szabadidős

programok mellett, kitűnő módjai a szemléletformálásnak és az előítéletek elleni
küzdelemnek. Hiszen intézményünkbe ellátogatók, ezáltal bepillantást nyerhetnek lakóink
életébe, megtapasztalhatják kedvességüket, szeretetüket, pozitív benyomások érik őket.
A meglévő, jól működő kapcsolatok folytatása a falu közösségével, helyi intézményekkel,
szervezetekkel. Közös programok szervezése

Társas kapcsolatok kiépítése
Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon gondozottjai és alkalmazottjai között jöhetnek
létre. a jó kapcsolat feltétele az, hogy a lakók bizalommal legyenek a gondozónők iránt. A
dolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. A
lakó meghallgatására mindig módot kell találni, panaszát komolyan kell venni, kezelni, és ha
szükséges megfelelően kell intézkedni. a kapcsolatkiépítés fontos pillére a titoktartás, ilyen
magatartással a gondozó megnyerheti a gondozott bizalmát. A kapcsolat lényege egy
bizalmi alapon kialakuló kapcsolat létrehozása, mely elősegíti a lakó életét a
mindennapokban.,
Az otthonban élők között a társas kapcsolatok sajátosan alakulnak ki. a gondozottak körében
igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely a gondozottaink alkalmazkodó képességének és
aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért segítséget kell nyújtanunk abban, hogy a
gondozottak között baráti kapcsolatok alakuljanak ki, és ne forduljanak elő értelmetlen viták
és beilleszkedési zavarok.
Kapcsolat a családdal
Az otthonon belüli családias légkör kialakulását segíti elő, ha a gondozottak megtartják,
illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal,
barátaikkal. Az ápolók és gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek
kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Munkánk során igyekszünk szoros
kapcsolatot kialakítani a hozzátartozókkal, illetve ha szükséges biztosítjuk a levelezés
feltételeit.
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy
távollétüket a családjuk körében töltsék. törekszünk arra, hogy a távollét időpontja lehetőleg
nagyobb családi ünnepek idejére essen.
Évente több alkalommal szervezünk kisebb csoport részére haza utat, figyelembe véve a
gondozott és a hozzátartozó igényét.
Ezen foglalkoztatás sokszínű tevékenységek végzésére nyújt lehetőséget:
- Irodalmi jellegű foglalkozások
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Ünnepekre történő készülés
Zenehallgatás és daléneklés
Kézműves tevékenységek
Játék, szórakozás

A foglalkozások tervezésénél segítségül szolgál az egyéni fejlesztés tematikája is, melyben fő
irányvonalként az aktuális évszakhoz kötődő témák, események, ünnepek jelennek meg. Mindezek
mellett a csoportnak vannak saját hagyományai is, mint például különböző ünnepek csoportban

történő megünneplése, közös vásárlások, piknikek.
Célunk, lakóink számára széleskörű, pozitív, közös élmények nyújtása, az együtt alkotás
örömének megtapasztalása, mely által lakóink sikerélményekhez juthatnak, önmagukat
kipróbálhatják, tehetségüket kibontakoztathatják. Továbbá célunk, hogy lakóink idejüket
tartalmas elfoglaltsággal töltsék, jól érezzék magukat, problémájukat megbeszélhessék,
örömeiket, bánataikat megoszthassák a csoportban, egymást elfogadják és megéljék a közös
együttlét örömét.
Gazdálkodással kapcsolatos folyamatos feladatok
- Hatályos jogszabályi előírások betartása, állami átadással- átvétellel
kapcsolatos gazdasági feladatok koordinálása, fenntartóváltással kapcsolatos
gazdasági feladatok végrehajtása
- NAV és Statisztikai Hivatal felé történő kötelező bevallások és jelentések
elkészítése.
- Új dolgozók beléptetése, besorolása, kilépő dolgozók közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése.
- Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a Magyar Államkincstárral.
- Kiemelt figyelmet követel az előirányzat-felhasználáson belül a személyi
juttatásokra vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok
kidolgozása.
- Célszerű vagyongazdálkodás, a vagyonnyilvántartásra vonatkozó szabályok
áttekintése. A hasznosítási lehetőségek számbavétele, a vonatkozó belső
szabályok áttekintése, felelősök meghatározása. a meglévő vagyon
értékesítésére vonatkozó belső szabályok áttekintése, értékesítési irányok
meghatározása.
Adminisztráció területén:
Adminisztrációs feladatok ellátása.
Bejövő, kimenő iratok iktatása, lerakása.
Szükséges nyomtatványok, szakirodalmak, irodaszerek beszerzése.
Faliújságok frissítése, aktualizálása.
Gondozási napok nyilvántartása, lakói jelenléti ívek vezetése, feldolgozása.
Lakók által vásárolt gyógyszerek pénzügyi nyilvántartása, kiegyenlítése.
Előirányzat-felhasználási keret-számlára befizetett zsebpénzek nyilvántartása, átfizetése.
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VI/I. Összlakógyűlés
Évente egy alkalommal tartandó fórum- melyen lehetőség szerint valamennyi lakónk részt
vesz – az otthon 2015. évi életéről kíván teljes körű áttekintést nyújtani. Célja az információk
átadása, az elmúlt évjelentős eseményeiről, történéseiről szóló beszámoló, a várható
munkákról, változásokról, tervekről történő tájékoztatás. Lakóink észrevételeire,
hozzászólásaira válaszolunk. Az őszlakógyűlésről jegyzőkönyv készül.

Feladat: Összlakógyűlés évi egy alkalommal történő összehívása
Felelős: Intézményvezető

Összedolgozói értekezlet
Az SzMSz szerint évente tartandó fórum elsődleges célja az információk átadása. Az
intézmény vezetői beszámolnak az éves munkákról, a következő év várható feladatairól..
Jegyzőkönyv készül róla.
Havonta a klubvezető és a vezető ápoló tartanak értekezletet.

Éves munkaterv havi bontásban

2016. Április
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése
Gondozotti névnapok/ születésnapok köszöntése
Intézményi orvossal, családterapeutával a negyedéves munka értékelése tervezés ellenőrzés-értékelés- programjának alkalmazása
Húsvét szervezése, megtartása az idősek számára
Anyák napi szerveződés anyagbeszerzés
Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel
- Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.(
Család és gyermekjóléti szolgálat)

_ Nyári szabadidős program szervezése a család és gyermekjóléti szolgálatnál
- kirándulás
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- bográcsozás
- sport, egészségnap
- kreatív foglalkozás
- kert és udvarrendezés önkéntesekkel
- Föld napja – filmvetítés (előadás)

2016. Május
Az Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése
Családsegítő szolgálat szolgáltatásainak bővítése,
Munkatársi értekezlet megtartása
Gondozotti névnapok köszöntése
Anyák napi ünnepség szervezése
Szakmai szervezetetekkel kapcsolattartás
Érdek képviseleti fórum tag választás
Továbbképzéseken való részvétel
Terápiás kutyás bemutató megszervezése az időseknek
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.

Nyári étkeztetés folyamatos szervezése (a törvényben előírt rászorultaknak)
Szabadidő szervezés: Szabadidős programsorozat összeállítása
- gyereknapra való készülődés felnőttekkel, önkéntesekkel
- anyák napjára való készülődés
- tavasz járás pl: erdőben
- madarak és fák napja

2016. Június
Munkatársi értekezlet megtartása
Háziorvosokkal az együttműködés értékelése
Nyári programok lebonyolítása , családsegítő szolgálatnál
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI
Szabadságolások idejére a helyettesítések megszervezése, biztosítása
Gondozotti névnapok/ születésnapok köszöntése
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése
Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása
Féléves beszámoló előkészítése,
Csapatépítő kirándulás szervezése
Kiégés elleni tréning szervezése: Családterapeuta közreműködésével
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Szakmai feladatok
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
felelős: családsegítő
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Jelzőrendszeri értekezlet
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig
Nyári programok beindítása az előre megtervezett program szerint
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor

2016. Július
Nyári programok szervezése
Féléves beszámoló elkészítése,
E-nyilvántartás működtetése KENYSZI
Megbeszélések megtartása
Tervezett éves szabadságok kiadása
Közalkalmazotti tanács választása
Névnapok köszöntése
Féléves statisztikai adatok összesítése, jelentése
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Jelzőrendszeri értekezlet
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig

2016. Augusztus
Éves szabadságok kiadása
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI
Munkaértekezlet megtartása
Munkatársi értekezlet megtartás
Államalapítás megünneplése
Gondozotti névnapok köszöntése
A költségvetés esetleges módosításával kapcsolatos teendők elvégzése
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Jelzőrendszeri értekezlet
Nyári étkeztetés keretében ebédosztás hétfőtől-péntekig
Nyári programok beindítása az előre megtervezett program szerint
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor
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2016. Szeptember
Adminisztráció ellenőrzés
Pályázatok benyújtása
Idősek világnapjára program szervezésének megkezdése
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok
Munkatársi értekezlet megtartása
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás
Kilátogatás a falunapra.
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Látogatás a nappali ellátást biztosító közintézményekben
- Kossuth Lajos Általános Iskola
- Napsugár Művészeti Óvoda
Szabadidős program:
„Palacsintás nap” – játszóház szülőkkel, idősek klubjával
Mesenapok-mesélő vendégek a Magyar Mese napja alkalmából
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor

2016. Október
Idősek Világnapjának megrendezése
szakmai szervező munkái, az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények értékelése
Gondozotti névnapok megtartása
56-os megemlékezéseken részvétel intézményi szinten
Továbbképzéseken való részvétel
Továbbképzési program teljesítésének figyelemmel kísérése
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás
Átmeneti ellátás fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata, pályázat benyújtása
2017-re tervezett szolgáltatások előkészítése
Dolgozói jutalmakkal kapcsolatos teendők ellátása – Szociális Munka Napja alkalmából

Szakmai feladatok
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel
határidő: folyamatos
felelős: családsegítő
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Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor
Jelzőrendszeres értekezlet
Szabadidős program:
állatok világnapja
„egészséges élet” címmel előadás

2016. November
Az intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása
Intézményi Halottak napi megemlékezés
Év végi zárási munkák előkészítése szakmai szervező, koordinációs munkái
Pénzmaradvány áttekintése és felhasználása
Költségvetés előkészítő munkálatok,
Év végi szabadságolások tervezése
E-nyilvántartás működtetése
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás
Jelzőrendszeri konferencia szervezése, megtartása, éves együttműködés értékelése
Karácsonyi ünnepségre való felkészülés

Szakmai feladatok
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel
határidő: folyamatos
felelős: családsegítő
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Adományosztás, pl.: ruha, cipő, bútor
Jelzőrendszeres értekezlet
Szabadidős program:

2016. December
Az ellátás, együttműködés értékelése az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények
értékelése
Az információs szolgáltatás tapasztalatainak értékelése
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok
Munkatársi értekezlet megtartása
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás
Intézményi karácsonyi ünnepségek szervezése, azokon részvétel
Ünnepek közötti munkavégzés szervezés
Falu mikulás fogadása
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Karácsonyi ünnepség megtartása
Adminisztráció ellenőrzése
Törvényi előírásnak megfelelően családok, és felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása. Folyamatos
kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer tagjaival.
Szupervízió szakmai megbeszélések, továbbképzéseken való részvétel
Adatok továbbítása: levélben és e-mailben, válaszlevelek, javaslatok, környezettanulmányok
Jelzőrendszeres értekezlet

2017.év Január
Költségvetés elkészítése,
2017. évi szolgáltatási szerződések megkötése esetleges módosítása
Törvényi-jogszabályi változások figyelése és a változások alkalmazása
Intézményi leltározási munkák
Intézményi belső szabályozások aktualizálása
Statisztikák, jelentések előkészítése, leadása , minden szakmai területen
Pályázatfigyelés
Munkaköri leírások átdolgozása,kötelező átsorolások hatályos jogszabály alapján
Adminisztrációs munkák, feladatterv, koncepció kidolgozása
Képzési terv elkészítése
Intézményi működés 2016. év értékelése munkatársi értekezleten
Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetések
Vezetői megbeszélések megtartása
Gondozotti névnapok köszöntése
- Helyi intézményekkel a szükséges együttműködés
SZMSZ és szakmai programok átdolgozása a jogszabályi változásokat figyelembe véve
Nappali ellátásban és bentlakásos idősek otthonában , házi segítségnyújtás ellátásban
dokumentációk elkészítése.
Család –és gyermekjóléti Szolgálat törvényi előírásnak megfelelően családok, és
felnőttek egyszeri meglátogatása
Minden hónap első kedd megbeszélés a központban, heti jelentés leadása.
Folyamatos kapcsolattartás a központ eset menedzserével az észlelő és jelzőrendszer
tagjaival. Környezettanulmány készítése. HH-HHH KT készítése és továbbítása

2017. Február
2017 évi felújítások eszközbeszerzések feltérképezése
Továbbképzések teljesítésének jelentése
Beszámoló elkészítése
Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetések
Intézményi farsang szervezése
Munkatársi értekezlet tartása
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Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel
Gondozottak névnap /születésnap köszöntése
Egyéb adatszolgáltatás
Farsangi rendezvény lebonyolítása
Lakófórum
2016 évi beszámoló elkészítése
Szakmai napon való részvétel
Éves jelzőrendszeri tanácskozás megtartása:
- jogszabály előírása szerint
- beérkezett írásos összesítők alapján
- szakmai beszámoló alapján
Család és gyermekjóléti szolgálat munkatársának látogatás a nappali ellátást biztosító
közintézményekben
- Kossuth Lajos Általános Iskola
- Napsugár Művészeti Óvoda

2017. Március
Ellenőrzések és beszámolók eredményinek bekérése
Adminisztráció ellenőrzése
Munkatársi értekezlet
Március 15-ei intézményi és községi ünnepségen részvétel
Szabadságolási ütemterv előkészítése
Pályázatok, törvényi változások figyelése
Udvarrendezés .( Sallai út- Kossuth út)
Gondozotti névnapok/ születésnapok köszöntése

Kengyel, 2016. 04.20.

…………………………………….
intézményvezető
Záradék

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2016 évi munkatervét a
………………….…………………………………fenntartó……………….jóváhagyom
Kengyel, 2016…………………….

