
 

 

1. sz. melléklet 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Kapcsolat Központ 2006. július 01. napján kezdte meg munkáját – 2007 júliusától a 

hódmezővásárhelyi kistérség területén látja el feladatait: Hódmezővásárhely, Mártély, 

Mindszent, Székkutas településeken; a kistérség lakosság száma 2021 évben: 54. 149 fő volt. 

Az intézmény felöleli szinte a városban működő valamennyi szociális szakfeladatot és a 

Védőnői Szolgálatot: 2021 októberéig 226,5 fő foglalkoztatásával, 15 kormányzati funkcióval 

és 18 telephellyel működik. 

A 2021 évben is legmeghatározóbb feladat a COVID-19 világjárvány elleni helyi, 

intézményrendszeri védekezés/működtetés megszervezése volt. 

 

Intézményeink 2021 I. féléves szakmai tevékenységét nagyban befolyásolta a pandémia 

második hullámának lecsengő, és a harmadik hullámának teljes szakasza. 

2021. januártól elindult az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szakemberek, valamint az 

idős otthonlakók védőoltási folyamata. Az átoltottság aránya folyamatosan emelkedett: a 

kezdeti 25%-ról 75%-ra. 

Folyamatos volt a kollegák és ellátottak napi lázmérése, gyorstesztek biztosítása, 

védőfelszerelések varrása, valamint az Kovács-Küry Idősek Otthona felújításához 

kapcsolódóan új függönyök (nagyrész adományból) varrása. 

Részt vettünk: 

• a szociális szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, 

• átfogó értékelés a gyermekvédelemről és egyéb intézményi beszámolók 

előkészítésében, készítésében. 

Az állami központi törzstől biztonsági védőfelszerelések rendszeres átvételét bonyolítottuk. 

A helyi operatív törzs heti egyeztetésein részt vettem, mint intézményvezető. 

Június végén a nyári diákmunkások felvételét készítettünk elő. (Július hónapban 12 fő, 

augusztusban 14 fő diákot alkalmaztunk intézményeinknél.) 

A nyári hónapoktól folyamatosan fogadjuk a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat is. 

  

Kovács-Küry Időskorúak Otthona, Mindszent Idősek ápolást-gondozást nyújtó Otthona, 

Intézményeink zártan működtek. A hozzátartozókkal a kapcsolattartás, a csomagok átadása az 

új megszokott formák szerint biztosított volt. (Látogató pont, bolti csomagolás-fertőtlenítés...) 

A higiénés előírások maximális megtartása mellett, a rendszeres virucidos fertőtlenítés is 

megtörtént. 

Márciusban Dr. Kovács Endre 400 db mosható, fertőtleníthető maszkot adományozott a 

Szegedi Első Lions Klubtól. 

Áprilisban a Szegedi Klinikától kórházi ágyakat, matracokat, heverőket; egy vásárhelyi 

virágkertészettől csodálatos egynyári virágokat kaptunk. 

A Magyar Vöröskereszttől 50 üveg Béres csepp érkezett. 

A jeles napokról, születés-, és névnapokról a bezártság ellenére is, a foglalkoztató munkatársak 

közreműködésével közösen megemlékeztünk. 

Folyamatos volt a parancsnoki jelenlét is ebben az első félévben. 

A Kovács-Küryben január 11-től folyik a TOP pályázati felújítás, mely jelen pillanatban is tart. 

Sok-sok nehézséget, kihívást okozva… 

 

 

 



 

Mindszent Idősek Nappali ellátása és HSZG, Székkutas HSZG és Tanyagondnoki 

Szolgálat 

Mindszenten és Székkutason a szociális alapellátásban is, a gondozási feladatokat folyamatosan 

biztosítottuk. 

A szociális alapszolgáltatásokban tevékenykedő kollegákat, néhány alkalommal- a 

hozzátartozók által eltitkolt covidos megbetegedések -veszélyeztették, miközben az idős 

covidos betegeket ellátták. 

Május hónapban a mindszenti Idősek Nappali Ellátásában részesülő idősek és az ott dolgozók 

a szentesi és vásárhelyi mentőszolgálatnak, 12 tepsi lekváros kiflit sütöttek ajándékba. 

 

Kagylóhéj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Folyamatos volt a rászorulók segítő támogatása és adományokkal történő ellátása. 

A jelzőrendszeri tagokkal rendszeres volt kapcsolattartás, az éves jelzőrendszeri konferencia 

megtartása online történt. 

2021 januárban, a Magyar Élelmiszerbank külön pályázat útján további élelmiszeradományt 

biztosított a rászorulók részére: 690 db lencsekonzerv, 348 kg túró, 1392 db mini palackos 

joghurtital, 250 rúd kis szalámi, 402 üveg citromital, mely a Kistérségben került kiosztásra. 

Februárban újabb pályázati szállítmány érkezett a Magyar Élelmiszerbanktól – pelenkák, 

nedves törlőkendők, tejpépek, tejberizspépek. 

Szintén februárban a Fidelitas helyi csoportja 30 doboz mosott, fertőtlenített, méretre 

válogatott,  zömében gyermekruhákat adományozott ellátott családjainknak. 

Május hónapban Gyermeknapra 100 kisgyermek kapott alapítványi adományt, Pünkösdkor 

pedig 100 fő idős és fogyatékkal élő felnőtt. 

Intézményünk évek óta, így az első félévben is - az RSZTOP csomagok folyamatos átadásához 

kapcsolódó szervezési feladatokat is elvégezte. 

A pandémia harmadik hullámában intézményünk támogatta a higiénés védelem biztosítása 

érdekében home office-ban történő munkavégzést is. 

  

Csodaház Foglalkoztató Napközi 

 Új ellátottak fogadása. 

Speciális emelőszerkezet javítása. 

Fejlesztő felkészítés folyamatos biztosítása. 

A kutyaterápia biztosítása szinte folyamatos volt. 

Az American Chicken adományozott óriás pizzát munkatársainknak. 

Áprilistól kommunikáció fejlesztés indítása a GEMMA szakemberei által. 

Az NSZFK tanulmány elkészült - intézményünk szakmai bemutatásáról. 

NSZI Módszertani Műhely tagjai lettünk. 

AAK kommunikációs élményterápia és logopédia valamint módszertani szolgáltatás 

igénybevétele is biztosított volt, eszközök kölcsönzésével (MONTÁZS Projekt). 

  

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

A harmadik hullámig, különösebb gond nélküli működést tudtunk biztosítani, szinte a teljes 

beíratott gyermeklétszámmal. 

Az új gyermekek felvétele és a gyermekorvosi szolgáltatás is biztosított volt. 

A fűtési szezonban nagy problémát okozó, tönkrement kazán javítása is megtörtént. 

A koronavírus járvány miatt, további szigorú szabályok bevezetésére került sor: március 

elejétől, megerősített fertőtlenítési munkafolyamatok és virucidos fertőtlenítés is. 

Március közepére, többszöri szülői felelőtlen magatartás miatt, szükséges volt megszervezni a 

gyermekek szűrését és csoportbezárásokra több esetben is sor került, még április hónapban is. 



Előkészületek tettünk az új dokumentációs rendszer lebonyolítására (alapprogramok, 

laptopok). 

Elvégeztük a játékok felülvizsgálatát és a hiányzó nagyjáték állomány beszerzési folyamatát. 

2021 első félévében folyamatosan elvégeztünk az Egyesített Bölcsődei Intézmény 

önkormányzati átadásához szükséges feladatokat. 

 

Védőnői Szolgálat  

Folyamatosan biztosítani tudtuk a prevenciós vizsgálatokat és az együttműködés igen szoros 

volt az egészségügyi és szociális intézmények között. 

Háziorvosok segítése a védőoltások lebonyolításában a harmadik hullámtól (elsősorban 

szervezési és meghívási feladatok ellátásával). 

  

2021 év II. félévét is nagyban meghatározta a világjárvány elleni küzdelem.  
  

COVID-19 világjárvány meghatározó változásokat hozott intézményeink alapvető 

működésében. 

Intézményünk mind a 18 telephelyén biztosított a védekezéshez szükséges valamennyi eszköz. 

  

Időskorúak Otthona(i) 

•       új higiénés eljárásrendek és védekezés fenntartása 2021 évben is. 

 •       adományok/támogatások gyűjtése: 
Garai Sándorné - kompresszoros antidecubitus matrac, Heliantus Bt-törölközők, Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság-Központi Törzs (védőfelszerelések, higiénét biztosító 

készítmények), Saci Büfé-üdítők, Dr. Szabó Éva - Dr. Várkonyi Katalin - Szarvas Valéria: 

ágynemű garnitúrák, plédek, Khun János-fertőtlenítő oldat, Magyar Vöröskereszt – Bérescsepp, 

Szeged Első Lions Klub-maszkok, Dél-Virág Kertészet-virágpalánták, Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ-kórházi ágyak, matracok, ultrahangos párologtatók és hozzá fertőtlenítő 

olajak, sok-sok névtelen adományozó anyagi támogatása, Hajdú Józsefné-zászlók, Juhász 

Rozália-textil szájmaszkok, függönyanyag-száz méter, Medifood Hungary Kft-puls oximeter, 

lepedők, élelmiszercsomagok (30), fenyőfa, szobor… 

 

Köszönjük a HTKT Önkormányzatainak: a védőfelszereléseket, ózongenerátoros 

fertőtlenítéseket, a működési támogatást; a Mindszenti Idősekért Alapítványnak: paplanokat, 

párnákat, éjjeli szekrényeket, ágymatracokat, matracvédő huzatokat, infralámpát; néhai Tóth 

Jánosné Bacsa Veronikának: azt a mindszenti kertes házat (végrendeleti örökségként), melynek 

az értékesítést követően befolyt eladási összegét, a mindszenti idősotthonunkra tudjuk fordítani.  
 

•       fejlesztések 
Intézményünk költségvetéséből a világjárvány megfékezéséhez szükséges átcsoportosítások – 

~45 M forint nagyságrenddel számolva a védekezéshez szükséges és a higiéné, valamint az 

elkülönítés és a felújítási munkákhoz kapcsolódó, ezek biztosításához szükséges fejlesztéseket 

valósítottuk meg. (Lift és liftfelújítás, tetőjavítás, festési munkák, tv kábelrendszer kiépítés, 

kerti szerszámok, éjjeli szekrények, kórházi ágyak, pulsoximeterek, vérnyomásmérők, 

laptopok, játékok, mosógép, nyomtató, porszívó…) 

 

 

 

 

 

 

 



Csodaház Foglalkoztató Napközi 

- Az elmúlt év a koronavírus elleni védekezés jegyében telt. Rendezvényeink nem voltak. 

Az ünnepségeket egymás között, vendégek nélkül tartottuk. A mindenkori eljárásrendek 

szerint dolgoztunk, rendszeresen virucidos fertőtlenítés történt.  

- Egy kirándulásunk volt ősszel, Mártélyra, ahová a Volán különjáratával utaztunk.  

A szülőknek és nekünk is hiányoznak a közös élmények. A szülők tartják egymással a 

kapcsolatot, de a találkozások színtere általában a Csodaház volt.  

Megbetegedés ebben a 2021-es évben nem volt. 

- Részt vettünk az NSZI által összehívott szakmai műhelyeken (online). 

- Kötelező kreditpontos szakmai továbbképzéseket teljesítettünk. 

- A gondozó és takarító kollégák helyettesítettek a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában 

a nyári és a téli szabadságolások idején.  

- Külsős szakemberek segítségével biztosítottunk kutyaterápiát és logopédiai fejlesztést. 

- Látogatást tettünk a GEMMA Központban Szegeden, új szakmai kapcsolatokat 

alakítottunk ki.  

- Magas támogatási szükségletű/SHF személyek nappali szolgáltatásának ígéretes 

gyakorlata alcímmel tanulmány keretében országosan bemutatkozhattunk. Összesen 

három intézmény kapott ilyen lehetőséget. A tanulmány elérhető az alábbi linken: 

 https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/elerhetove-valtak-a-sulyosan-halmozottan-

fogyatekos-magas-tamogatasi-szuksegletu-szemelyek-nappali-ellatasainak-igeretes-

gyakorlatait-bemutato-szakmai-kiadvanyok 
 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

2021. július-szeptember 
 

Önkormányzati átadás előkészítése tovább folytatódott ezekben a hónapokban. 
 

A bölcsődékben megtett óvintézkedések:  

Minden bejáratnál kézfertőtlenítő kihelyezése a szülőknek, valamint hypos lábtörlők 

elhelyezésének folytatása, úgy, ahogyan az elmúlt évben is. 

Minden kolléga minden napra dupla arcmaszkot és arcpajzsot kapott. 

A csoportokban a játékokat hármas forgásban folyamatosan fertőtlenítették.  

A szőrmejátékokat, és azokat a játékokat, melyek kisebb hatékonysággal fertőtleníthetők, 

elmosás után összecsomagolták és felcímkézve zsákokba elrakták. 

A dajkák a kilincseket folyamatosan fertőtlenítették hypos lemosással. 

Minden szülőt kértünk a maszk használatára, amikor a bölcsődébe érkeztek. 

Egy gyermeket csak egy hozzátartozó kísért be az intézménybe. 

A 2020-ban kiadott népegészségügyi eljárásrend további betartása és betartatása a szülőkkel is, 

a bölcsődei szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. 

 

Szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések – egyénileg kerültek megtartásra. 

Bölcsődék napja-speciális online formában valósulhatott meg. 

Nyári családi nap- sajnos elmaradt a járványhelyzetre való tekintettel. 

Gyakorlatosok 14 fő és nyári diákmunkások 7 fő fogadása. 

Elégedettségi kérdőívek felvétele és kiértékelése: 

Oldalkosár utcai Bölcsőde: udvarok állapotának javítását kérték a szülők. 

Hóvirág utcai Bölcsőde: hiányolták a szülők a pandémia miatt leállított programokat, 

összejöveteleket. Étkeztetéssel kapcsolatos kérések merültek még fel. 

Újabb laptok és új (udvari) játékok kerültek beszerzésre. 

 

https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/elerhetove-valtak-a-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-magas-tamogatasi-szuksegletu-szemelyek-nappali-ellatasainak-igeretes-gyakorlatait-bemutato-szakmai-kiadvanyok
https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/elerhetove-valtak-a-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-magas-tamogatasi-szuksegletu-szemelyek-nappali-ellatasainak-igeretes-gyakorlatait-bemutato-szakmai-kiadvanyok
https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/elerhetove-valtak-a-sulyosan-halmozottan-fogyatekos-magas-tamogatasi-szuksegletu-szemelyek-nappali-ellatasainak-igeretes-gyakorlatait-bemutato-szakmai-kiadvanyok


Mindszent   

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Az ügyfél gyermekek nagyobb arányban vették igénybe az otthontanulások során a papír alapú 

leckét, erre az intézmények mindenki számára megteremtették a lehetőséget. Sajnos azt 

tapasztalták az intézmények, hogy a többgyermekes családoknál jellemzően kisebb arányban 

kerültek vissza a megoldott feladatlapok. Olyan család is van, ahol az összes gyerek tanévet 

ismételt, mert nem teljesítették az elvárt minimumot sem. Ennek oka a motiválatlanság, a 

zsúfolt lakókörülmények, a szülő támogatásának és elvárásainak hiánya.  

Az ügyfelek közül sokan járnak mezőgazdasági munkába, és ezek a munkák a járványhelyzet 

ellenére is megvoltak, így, akiknek a megszokott bevételi forrásuk a „túl a Tiszán”, azok most 

is el tudtak járni dolgozni, és egy kevés bevételre szert tenni.  

Többen voltak bent a szolgálatnál azzal a kéréssel, hogy az oltakozás mikéntje iránt 

érdeklődjenek, néhány személynek a regisztrációban is segítettünk.  

 

A szakellátásban a kapcsolattartások felfüggesztésre kerültek, ez több szülőt is nehezen érintett, 

mert hiányolták a havi 1-2 kapcsolattartást a gyermekeikkel. Azt tapasztaltuk, hogy nekik a 

nevelőszülő telefonon nyújtott tájékoztatást a gyermekeikről.  

 

A családsegítés napi rutinja annyiban változott, hogy sokkal intenzívebb az ügyfelekkel a 

telefonos kapcsolattartás; ezt a gondozott családok is igénylik, gyakrabban jelentkeznek ügyes-

bajos dolgaikkal telefonon, mint korábban.  

Hátránya is volt a korlátozásoknak, mert volt olyan ügyfél, aki kihasználta azt, hogy nem 

megyünk be az ingatlanba, és csúnyán elhanyagolta a környezetét. Meglepve tapasztaltuk az 

első bejárásnál, hogy milyen igénytelenség uralkodott el, és kértük az állapotok azonnali 

javítását. Azóta ez megtörtént.  

Általános tapasztalatunk – világjárvány és higiénés eljárásrendek ellenére is -, hogy az 

ügyfelekkel nem elegendő a kapuban beszélni, muszáj időnként bemenni, és ellenőrizni a 

körülményeket.  

 

Összefoglalóan azt tapasztaljuk, hogy a járványhelyzet tovább rontott a családok anyagi 

lehetőségein, és a rossz körülmények között élő családok helyzete még rosszabb lett.  

 

Idősek Nappali Ellátása 

 

A 2021 tavaszi harmadik hullámban volt ugyan megbetegedés, három fő volt érintett, de a 

veszteséget sikerült elkerülnünk. A Kapcsolat Központ heti rendszerességgel biztosította az 

épület teljes fertőtlenítését szakember által.   

 

Összességében elmondható, hogy sikerült alkalmazkodnunk az új helyzethez. A klubtagság is 

inkább betartja a szabályokat, csakhogy jöhessenek.  A tagság, illetve a személyzet átoltottsága 

magas. Az első kettő tekintetében 100 %, sőt a harmadik oltást is a 80 % felvette.  

 

A negyedikben elmondható, hogy senki nem volt még beteg. A higiénés szabályok ismét 

szigorodnak. A napi többszöri és a heti virucidos fertőtlenítés, a szájmaszk, a védőtávolság 

betartása elengedhetetlen.  

 

Nehézséget leginkább az jelent a klub életében, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó 

munkatársak helyettesítésével a klubbot egy személy viszi. A teljes odafigyelés, a mindennapi 

teendők elvégzése, nem kis feladat.  



 

Házi Segítségnyújtás 

Az igazoltan pozitív COVID fertőzötteknek, akinek nincs hozzátartozója a településen, minden 

alkalommal a szakmai vezető vásárolt be.  

 

A házi gondozók munkáját nehezítette, hogy az ellátottak olykor fertőzötten kerültek ki a 

kórházból. Sokszor a hozzátartozók nem szóltak a fertőzöttségről, csak azután derült ki, hogy 

beteg az illető, hogy a gondozónő ellátta.  A felelőtlenség, az egymásra nem figyelés, nem csak 

a gondozónőket sodorta veszélybe, hanem az ő családtagjaikat is.  

 

A gondozók átoltottsága 100 %-os, 1 fő az harmadik oltását is felvette. A gondozottjaik 

oltottságáról nincs pontos adatunk, de az első kettő oltást a nagy többség biztosan felvette.  

Járványügyi előírásokat fokozottan betartjuk. Védőfelszerelés a Kapcsolat Központ által 

biztosított.  

 

Idősek ápolást-gondozást nyújtó Otthona 

 

Napi szinten többször fertőtlenítettük a környezetüket, az önkormányzattól kapott 

ózongenerátor segítségével, a közösen használt helyiségeket pedig virucidos fertőtlenítéssel. 

Megfeszített küzdelem volt. 2021 januárjában megindultak a központi oltások.   

 

A tavaszi harmadik hullám idején, a 19 fő lakóból, mind a 19 fő alapimmunizálásban részesült, 

vagy központilag, vagy a háziorvosok révén. A 9 fő dolgozóból 6 fő oltatta magát. 

2021 májusában központilag megszüntették a látogatási tilalmat. Időseink végre magukhoz 

ölelhették szeretteiket, igaz csak maszkban. Bejelentkezéssel és a hozzátartozókat beöltöztetve, 

fertőtlenítve fogadhattak látogatókat. 

 

2021 őszén megindult a pandémia negyedik hulláma, amely otthonunkban nem jelentkezett.  

Időseink augusztusban felvehették a 3. booster oltásokat: 17 fő lakóból 2 fő nem kérte a 3. 

oltást. Mivel időseink és dolgozóink nem voltak fertőzöttek, ezért a látogatás lehetséges volt. 

Bejelentkezés után lehetőség szerint a szabadban, amennyiben ez nem lehetséges, teljes 

védőfelszerelésben elkülönítve az otthon egyik szobájában. Igyekszünk időseinket védeni a 

fertőződéstől, amelyben a hozzátartozók is partnerek. 

 

Székkutasi Egység 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

 

Székkutast a járvány első két hulláma szerencsésen „elkerülte”. Elvétve hallottunk 

megbetegedésekről is.  

Ellátottaink közül 1 főt veszítettünk el a Covid megbetegedés miatt.  

Dolgozóink ismerőseiket, családtagjaikat veszítették el a járvány következtében, ami nagyon 

megviselte őket.   

Gondozónők voltak karanténban kontaktként, majd mindannyian átestek a fertőzésen is. 

Előfordult, hogy étkezőről derült ki, hogy pozitív.  

Volt, hogy tanyasi lakos ült be a gondnoki autóba úgy, hogy csak utólag árulta el fertőzöttségét. 

Ilyenkor minden egyes alkalommal ózonos fertőtlenítést alkalmaztunk az épületen, autón is 

egyaránt.  

A járványkezelésben részt vettek dolgozóink saját munkájukon kívül is. Az Önkormányzattal 

együtt vitték, kísérték az időseket az oltópontokra.  



A sikeres szervezésnek köszönhetően, ellátottjaink, dolgozóink zöme felvette legalább az első 

két oltást. Munkánkban könnyebbség, hogy oltottként már nem számítunk kontaktnak, így nem 

esünk ki napokra.  
 

Covid idején a tanyagondnok hordta, az önkormányzattal együtt, az időseket az oltópontokra. 

Megelőzésként, ő jutatta el a vitamincsomagokat a külterületen élők számára. Kollégái 

számíthattak rá az ebédhordásban is, mikor valaki betegség miatt kiesett.  

 

Oltások száma 2021 

A központi törzs által biztosított oltások: - 2 oltást kapott mindenki - 

  

Január: 70 ellátott – 14 dolgozó 

Február: 9 ellátott 

Március: 11 ellátott – 17 dolgozó 

Április: 11 ellátott 

Május: 20 ellátott – 9 dolgozó 

  

Harmadik körös oltást is szervezett a központi törzs, ennek keretében 43 ellátott + 1 fő 

dolgozó vette fel a 3. oltást. A többi esetében, a háziorvos oltott. 

  

2021. évi COVID-19 dolgozói megbetegedések intézményenként   

Intézmény megnevezése     Engedélyezett létszám (fő)       COVID fertőzött 2021-ben (fő) 

   

Egyesített Bölcsődei Intézmény   

Oldalkosár utca               26    6 

Hóvirág utca                40    6 

 

Védőnői Szolgálat               21    1 

Anya-, gyermek-, csecsemővédelem     1    0 

 

Kagylóhéj Cs-és Gyj Központ             20    4 

Kagylóhéj Cs-és Gyj Szolgálat   

Hódmezővásárhely               12    0 

Mindszent       2    0 

Csodaház                10    0 

 

Központi Irányítás              11,5    3 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona            62,5    5 

Mindszent Nappali ellátás    2                         0 

Mindszent Házi Segítségnyújtás   5                         2 

Mindszent Idősek Otthona     9,5    0 

Székkutas Házi Segítségnyújtás   2    2 

Székkutas Szociális Étkeztetés   1    1 

Székkutas Tanyagondnoki Szolgálat   1    0 

 

Összesen:              226,5                       30 

 



TOVÁBBI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 

Védőnői Szolgálat 

A járványhelyzet folyamatosan rányomja bélyegét a mindennapokra. Tapintható a feszültség 

sokszor a szülők körében. Például az on-line oktatás, a karanténba helyezett óvodai és bölcsődei 

csoportok esetében a gyermekek felügyeletének biztosítása miatt vagy egy családtag betegsége 

miatt. 

A családokban előforduló megbetegedések, karanténok megnehezítették a kötelező 

védőoltások beadását, megszervezését, illetve a státuszvizsgálatok időben történő elvégzését. 

Sokszor nehezen megoldható az előre egyeztetett időpontok tartása, hogy a gondozottak ne 

találkozzanak egymással. Kis csúszás és már alig maradt idő fertőtleníteni, szellőztetni.  

 

I. Anya-gyermek, csecsemővédelem  

 

Védőnői Szolgálat 

A pandémiás helyzet miatt az év első felében az iskolai feladatok végzése mellett, továbbra is 

aktívan kapcsolódtunk a felnőtt háziorvosok prevenciós munkájához. Igény szerint a Covid 

oltások szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. 

 

Feladatok az iskolavédőnőknél: Szűrővizsgálatok és védőoltások szervezése, előkészítése, 

lebonyolítása, dokumentálása. 

Egészségnevelő és egészségfejlesztő foglalkozások tartása tanítási órákon és tanórán kívül. 

Mentálhigiénés gondozás, tini ügyelet, szülői értekezletek, esetmegbeszélések biztosítása. 

 

Iskolákkal együttműködés 

• Egészségfejlesztő foglalkozások-online (tanítási időben és azon kívül is). 

• Egészségnapok - elmaradtak. 

• Elsősegélynyújtás, egészségügyi ellenőrzés, mentálhigiénés gondozás. 

 

Feladatok a területen: várandós, újszülött gyermekágyas, csecsemő, kisgyermek és óvodások 

gondozása. 2021-ben városunkban 397 volt a születettek száma, koraszülöttek száma 28.  

 

Speciális szolgáltatások a területen: babaváró tanfolyam, babamasszázs, szülésre felkészítő 

tanfolyam. Főiskolai hallgatók (5 fő) szakmai oktatása. 

 

Anyatejgyűjtő adatai: A begyűjtött mennyiség 624 l volt. Összesen: 8 anya, 17 baba és a kórház 

csecsemőosztályán ápolt kis betegeknek segített.  

 

Pozitív eredmények 

• Részesei lehetünk a családok örömének. 

• Medicína-ház – telephelyünk tetőszigetelése. 

• Területi és iskola körzetek változásainak folyamatos aktualizálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermekek napközbeni ellátása 

Egyesített Bölcsődei Intézmény 

Szolgáltató intézmény, mely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli 

gyermekek számára, két telephelyen: Hóvirág utca, Oldalkosár utca. Engedélyezett létszám 270 

fő. 

Speciális szolgáltatások: 

Zenei műhelymunka, gyermeknapra családi nap szervezése, kézműves foglalkozások, nyílt 

délután tartása, hallgatók fogadása, elégedettségi kérdőív felvétele intézményeink munkájával 

kapcsolatban, kirándulások szervezése, szülői értekezletek és szülőcsoportos megbeszélések 

tartása, Baba-mama klub megtartása, gyermekfelügyelet biztosítása, só-szobák működtetése. 

Sajnos a pandémia miatt csak igen kevés valósulhatott meg, ezekből a korábban rendszeres 

szolgáltatásokból. 

Eredmények 

• Farsang megtartása. 

• Játékvásárlás és fertőtlenítő eszközök intézményi és alapítványi támogatásból. 

• Új adminisztráció bevezetéséhez további laptopok biztosítása. 

• Házi szakmai továbbképzések megtartása. 

II. Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás 

A gyermekjóléti alapellátások körében: 

Az alapvető feladat nem változott:  

Az ellátási körzeten (Hódmezővásárhely, Székkutas, Mártély, Mindszent) belül élő gyermekek 

testi, lelki, értelmi, érzelmi veszélyeztetettségének megelőzése, a családon belüli működési 

zavarok során esetlegesen kialakuló veszélyeztető körülmények megszüntetése, mérséklése a 

kötelező feladatok és speciális szolgáltatásokon keresztül. 

Egyéni (helyi) sajátosságok a Szolgálat működésében, és a gondozási tevékenységében 

A külterület biztonságos ellátását illetően a Kistérségi Társulás által pályázati úton beszerzett 

gépkocsival a külterület teljes körű családgondozói ellátása továbbra is megoldott.  

Közel 17 külterületen élő családdal, személlyel tartanak rendszeres kapcsolatot.  

Folyamatos természetbeni juttatás a rászorulóknak 

Élelmiszer 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatának kedvezményezettjeként középtávon 

lehetőséget biztosít a központi telephelyen (hétfőn Mindszenten, pénteken Székkutason) napi 

szintű élelmiszer-átvételre, ami jelenleg pékárú, zöldség-gyümölcs, és tartós élelmiszer, kb. 0,5 

kg között/nap/személy. A Kistérségben összesen: 690 személy kapott rendszeresen adományt, 

melyet személyesen vesznek át. Tavaly év októberében a Tesco mellé csatlakozott a KFC 

gyorsétterem lánc is. Kistérségi, illetve külterületi szinten pedig a gépkocsi segítségével jut el 

az adomány a rászorulókhoz. Részlet az értékelő levélből: 

 „Kedves Partnerünk! 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2022-ben az Élelmiszerbank összesen 

24.178 kg élelmiszert adott át intézményüknek 20.016.581,- Ft értékben. 

Nyilvántartásunk szerint ez 29.010,- Ft/fő értékű támogatást jelentett az önök által ellátott 

személyeknek 2021-ben. 

A teljes mennyiségből: 

3011 kg-ot a raktárunkból, 1219 kg-ot Penny-től vettek át, 19949 kg-ot áruházi 

élelmiszermentésből kaptak. 

Köszönjük együttműködésüket! 

Üdvözlettel: 

Szabó Szilvia, ügyvezető - Magyar Élelmiszerbank Egyesület” 



 

 

 

Használati tárgyak, bútorok, játékok 

A Központ telephelyén kialakításra került helyiségben hagyatékból, egyéb felajánlásokból jó 

minőségű eszközöket, bútorokat, játékokat tudnak elhelyezni, amelynek egy része 

adományként véglegesen a rászorulók tulajdonába kerül, egy részük pedig a használat 

időtartamára (pl. kiságy, babakocsi) térítésmentesen kölcsönözhető. Ezek állapotát a 

családsegítők folyamatosan ellenőrzik.  

 

Mikkamakka Játéktár 

2021-es évben a világjárvány miatt sajnos nem működhetett. 

 

Problématípusok 

A legjellemzőbb problématípus az életviteli, a családi – kapcsolati problémakör. 

Ugyancsak magas az anyagi, megélhetési nehézséggel küzdő ügyfelek, családok száma, ahol, 

sok esetben összefüggés van a család/szülő életvitelével, konfliktusos belső rendszerével.  

Mindezekből egyenesen következik, mint probléma: a gyermeknevelési nehézség. 

Nem elhanyagolható a fiatal és gyermekkorúak tekintetében a gyermekintézménybe, oktatási 

intézménybe történő beilleszkedésből fakadó problémák száma, a lelki – mentális problémák, 

továbbá a teljesítményzavar - és magatartás problémák száma sem, illetve ez évben 

kiemelkedően sok esetnek volt a tárgya a kiskorúval kapcsolatos elhanyagolás.  

Tovább árnyalja a problémákat, hogy az egyes problématípusok halmozódhatnak egy- egy 

család életében.  

 

Jelzőrendszer működése 

Az éves Jelzőrendszeres Konferenciákat ONLINE formában a járás minden településén 

megtartottuk, ahol értékeltük a jelzőrendszer működését és számba vettük a működéssel 

kapcsolatos még fennálló nehézségeket.  

Elmondható, hogy a jelzőrendszeri tagok, az egész járás tekintetében, pozitívan állnak a 

rendszer működtetéséhez, a felmerülő problémákat és kérdéseket minden esetben tisztázni 

tudtuk. 2021-ben a járás területén működő jelzőrendszertől összesen 383 jelzés érkezett a 

Kagylóhéj Család – és Gyermekjóléti Szolgálat felé, ebből 65 felnőtt személy esetében. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége 

Alapfeladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottak szerint. Továbbiakban: 

 

Utcai és lakótelepi szociális munka  

Célja: A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető a szabadidejét 

az utcán töltő gyermek speciális segítése. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan nem igazán mérhető egzakt módon továbbra sem a 

tevékenység.  

A kistérség többi településén az utcai szociális munka ténylegesen nem is működik, de 

nehezen is értelmezhető feladatellátást jelentene.  

 

Kapcsolattartási ügyelet és mediáció 

Működését tekintve a kapcsolatügyeleti szolgáltatás jelenleg havonta kétszer 3 óra 

időtartamot jelent, minden hónap első és harmadik pénteki napján 13-tól 16 óráig 

várjuk a családokat, de a mediációs egyeztetések a napi munkarend részei. A szolgáltatás 

2016. évtől a jogszabályi előírásoknak megfelelően hangsúlyosan a Központ szakmai 



feladatává vált, ami nem csak elvi, de a gyakorlatban is elkülönülő szolgáltatás, a 

szükséges strukturális és személyi változásokkal együtt.  

Szolgáltatásban részesülők száma:  

Mediáció 44 (22) fő. 48 (46) alkalom.  A szolgáltatást igénybe vevők száma stagnál. 

Kapcsolattartási ügyelet 16 (20) fő.    44 (59) alkalom (Zárójelben a 2020-es adatok) 

 

Kórházi szociális munka  

(A kórház egész területén, külön a kórházzal kötött Megállapodás alapján), 

Célja: Az osztályokon a kórházi szociális munkással, védőnővel, illetve a 

megállapodásban megnevezett terület felelősével együttműködve a krízishelyzetben 

lévők, segítségre szorulók, a válsághelyzetben lévő anya és gyermek, valamint 

bántalmazott gyermek segítése.  

Szolgáltatásban részesülők száma: 19 (18) fő.  A 2021-es évben a világjárvány nagyban 

befolyásolta az esetek számát, hiszen az egészségügy nehezebb elérése miatt sajnos 

kevesebb ügyfél került az ellátás látókörébe.   

 

A COVID-19 világjárvány szinte minden ágazattól megkívánta a rugalmas, a helyzethez 

igazodni tudó azonnali válaszok megfogalmazását. Ez a megváltozott működésmód jellemezte 

a szociális ágazatot is, így intézményünk munkáját. 

A rendkívüli egészségügyi helyzet miatt Központunk ellátandó feladatai bővültek, 

munkatársaink a 60 évet betöltött lakosok számára rendszerességgel 

bevásároltak, gyógyszer kiváltásában segédkeztek. 

 

Készenléti szolgálat 

Célja: Az intézmény nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő 

azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, mind gyermek, mind pedig 

felnőttkorúak esetében.  

A gyakorlatban hetes váltásban dolgozó ügyeletes családsegítők, esetmenedzserek a 

hivatalos munkaidőn túl, valamint hétvégén és ünnepnapokon egyaránt egy, a klienskör, 

illetve a jelzőrendszer (különösen rendőrség) által is ismert (mobil) telefonszámon 

érhetők el. A hívásokat és azok tartalmát külön dokumentáljuk az adatkezelésre 

vonatkozó szabályok betartásával. 

 

Ebben az évben is lényegesen több hívás volt: 220. Ennek oka, hogy a COVID-19 

megjelenésekor a Polgármesteri Hivatal elérhetővé tette a krízis telefonszámot több 

felületen, ezzel is segítve azt, hogy a segítségre szoruló, válságban lévő 

hódmezővásárhelyi polgárok könnyebben tudjanak szaksegítséghez jutni. 

Munkatársaim több esetben segítettek a veszélyeztetett korosztály ügyeinek 

intézésében, valamint bevásárlásban, de egyre inkább jellemző a hatósági 

karanténba kerülő családok segítségkérése is, mely elsősorban tartós élelmiszer 

kérésére korlátozódik.   

Továbbra is az a tendenciajellemző, hogy nagyon sokan veszik igénybe a 

Szolgáltatást nem krízishelyzetben. 
 

Covid járvány által okozott nehézségek csökkentésében való segédkezés:  

A 2020/2021 –es évben több olyan problémával is meg kellett küzdenie az intézménynek, 

amelyekkel eddig nem találkozott. A Kapcsolat Központtal, a Kagylóhéj Család – és 

Gyermekjóléti Központtal, a helyi önkormányzattal és egyéb segítő szervezetekkel együtt 

működve segítettek a járvány miatt nehéz helyzetbe került lakosságon, illetve az egyedül élő 

idős, vagy karanténba került személyeken.  



 

 

 

Jogi tanácsadás: 

A jogi tanácsadás tekintve rendkívül sokrétű és sokféle esettel, főként kapcsolattartási 

ügyek, hagyatéki ügyek miatt keresték fel intézményünket az elmúlt egy évben.  

A szolgáltatásban résztvevők száma a 2021-es évben 143 (135) fő vette igénybe. A 

tanácsadást igénybe vevők száma az előző évhez képest csökkent, azonban egy-egy 

ügyfél többször is megkereste az intézményt. 

 

Pszichológiai tanácsadás: 

A pszichológiai tanácsadás egy olyan eljárás, amely az élet számtalan területén sikerrel 

alkalmazható, segíti a lelki közérzetet, a kapcsolati nehézségeket és az életvezetési 

nehézségeket érintő problémák kezelésében, azonban ez csak akkor tud eredményeket hozó 

szolgáltatásnak bizonyulni, ha az igénybe vevő motivált, s tartósan el tud köteleződni a 

rendszeres találkozások mellett. 

Leggyakrabban felmerülő problémák, amivel a pszichológust szokták felkeresni: 

Felnőttek körében: - gyermeknevelési kérdések, szülői kompetencia fejlesztés 

- élethelyzeti krízisek, váratlan krízisek, veszteségek, gyász 

feldolgozása, 

- válással kapcsolatos problémák. 

Gyermekek körében: - iskolai problémák, - magatartási problémák, 

- kapcsolattartásból adódó problémák, - önsértő magatartási formák, 

- élethelyzeti krízisek. 

Szolgáltatásban részesülők száma: 68 (60) fő és 720 (893) alkalommal.   

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

2018. szeptember 1.-től új szolgáltatásként és lehetőségként indult 7 új munkatárssal a 

feladatellátás és a közös munka a település és járási szinten található valamennyi 

közoktatási intézménnyel. Kétséget kizáróan ezen a téren ez a legfontosabb változás, 

hiszen kollegáink jelenlétével lényegesen fókuszáltabbá válhat a munkafolyamat, 

valamint megkezdődhet egy prevenciós, egyéni, csoportos és közösségfejlesztő munka, 

valamint gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.  

E munkafolyamat keretében segíti; 

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó 

lehetőségei kibontakozásában, 

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és 

feltárását, 

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési 

problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és 

f) a jelzőrendszer működését. 

2019. év elejére a legtöbb szerződés aláírásra került a működés feltételeinek részletes 

leírásával. 290 esetben 49 tanulót érintett ténylegesen a munka 2018 évben, ami nagyon 

impozáns szám, figyelembe véve, hogy az oktatási intézményekkel kötött szerződések 

aláírása miatt a tényleges munka jórészt 2019. év elején kezdődött meg. 

 



A szolgáltatást igénybe vevők száma a 2021-es évben 2505 fő, és 3249 alkalommal 

jártak el a szakemberek.  

Munkatársainkat bizalommal keresik a diákok, a pedagógusok, így a jelzőrendszeri 

munka is szorosabbá, hatékonyabbá válik, ezáltal az adott probléma hamarabb 

kerül feltárásra. 

2021. évi adatok, problématípusok, tendenciák 

2021-es évben is a legnagyobb kihívást a világjárvány miatt kialakult rendkívüli helyzettel 

kapcsolatos halmozott problémákra adott adekvát megoldások megtalálása jelentette. 

Az intézmény alapfeladatait sokszor nehezített körülmények 

között online, elektronikus és telefonos segítségnyújtással, valamint a krízishelyzetben lévők 

esetében személyesen, családlátogatások és ügyfélfogadás keretén belül (a járványügyi 

előírások betartása mellett védőeszközök használatával). 

Ezen időszak alatt az intézmény postai, e-mail, valamint telefonos forgalma 

megnövekedett. 

Folyamatosan érkeztek a hatósági jelzések, megkeresések, lakossági bejelentések, 

kórházi megkeresések, valamint önkéntes megkeresések, segítségkérések. 

Nagyon sok munkahely szűnt meg, ezért sokaknak a megélhetéssel együtt a lakhatásuk is 

veszélybe került. Nem tudták fizetni számláikat, rezsiköltségeiket, hiteleiket. 

Újonnan felmerülő megoldandó problémaként merült fel azok számára segítséget nyújtani, akik 

idős koruk miatt vagy betegségből, illetve hatósági karanténból adódóan akadályozva voltak a 

mindennapi ellátásukban.  

Ezen jelzésekre mindig személyesen kerestük fel a családokat, és próbáltunk segítséget 

nyújtani, mely elsősorban bevásárlást, adományok közvetítését és gyógyszerkiváltást foglalt 

magába. 

Szintén sok jelzés érkezett az online tanulás kihívásaival nehezen megküzdő családokról, 

tanulókról. Itt is többféle nehézségről számolhatunk be. Van, akinek az eszközhiány okozott 

nehézséget, van, aki munkavégzése mellett nehezen tudta kialakítani és ellenőrizni a gyermek 

otthoni napirendjét, tanulási rutinját, de sajnos beszámolhatunk a motiváltság teljes hiányáról 

is, egyes esetekben. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységi körében 

a 2021-es évben jelentősen megnövekedett a napi létfenntartási problémákkal küzdők,  az idős, 

mozgásukban akadályozott ügyfelek, és hatósági karanténba kerülők száma. 

 

A Gyermekjóléti Központ kistérségi esetszámainak alakulása: 

2021-es évben 270 főt jelentett, amely szám a 2020-as évhez mérten csökkent, azonban ezek 

az adatok csak azokat az esetszámokat mutatják, melyek védelembe vétellel, nevelésbe vétellel, 

utógondozással vagy ideiglenes elhelyezéssel érintettek. A COVID-19 világjárvány 

megjelenése ezen esetszámokat is érintette, sokkal kevesebb ügy került a rendszer látóterébe az 

oktatási-nevelési intézmények bezárásával, a jelzőrendszer intézményeimben történő 

munkafolyamatok átszervezésével. Ha összeségében vizsgáljuk a Család- és Gyermekjóléti 

Központ által esetmenedzseri tevékenységben részesülőket, akkor ez az igénybe vevő szám 522 

fő, mely azokat az eseteket is magába foglalja, melyek végül nem zárultak gondozást-nevelést 

igénylő hatósági intézkedéssel.  

A központ munkafolyamatában előtérbe került szociális segítségnyújtás is, mivel ezeknek a 

száma rendkívüli számban megnőtt a társintézmény mindennapjaiban, így a munkafolyamatok 

átszervezésére volt szükség.  

 

Ismételten magas esetszámmal voltunk kénytelenek szembesülni a családjából kiemelt 

gyermekek tekintetében a városban nőtt a nevelésbe vettek száma az előző évhez képest. Évek 

óta görgetjük magunk előtt az eredménytelen védelembe vételi ügyeket, továbbra is megoldás 



nélkül, illetve végső „megoldásként” a családból való kiemeléssel, ami szakmailag 

mindenképpen nehezen meghozandó döntés, de nem kijelenthető, hogy a gyermek 

mindenképpen a vér szerinti szülő(k) gondozásában van a legmegfelelőbb helyen. Sokszor így 

kap a gyermek egy újabb esélyt. Tehát kimondható, hogy a 2021-as év ezen a téren ismételten 

nehéz év volt. 

Jelentősen nem nőtt a védelembe vett kiskorúak száma. Ha ebből mindenféleképpen 

következtetést kell levonni, akkor nem hallgathatjuk el, hogy a megerősített jelzőrendszer 

mellett (ami lényege szerint nagyobb hatékonysággal „gyűjti be” az eseteket) is létezik az a 

társadalmi (szülői, gondviselői) réteg, amely – javarészt önhibájából – képtelen biztosítani a 

rájuk bízott gyermekek egészséges, testi, értelmi, érzelmi fejlődését. S ismételten ki kell 

mondani, hogy a védelembevétel súlya az elmúlt időszakban sem nőtt minden esetben, sokszor 

önmagában mára elégtelen szakmai eszköz ennek megállítására, de mérséklésére is, azonban 

mindezek ellenére minden szakmai kompetenciát igénybe véve, tisztelettel, alázattal és 

professzionálisan segíti elő és látja el az intézmény minden egyes szakembere a lehető 

leghatékonyabb problémamegoldást segítő munkafolyamatot.   

 

Gyermekbántalmazás/abúzus-elhanyagolás.  

A bántalmazás ugyanis a legtöbb esetben feljelentést von maga után, míg az elhanyagolás 

részben szubjektív, szakember megítélés alapján kerül be az éves statisztikába, azonban ez sem 

elhanyagolható szempont. A szakemberek nap, mint nap a fizikai és lelki elhanyagolás 

jelenségével, mely a gyermekvédelem szempontjából hangsúlyos probléma lett az elmúlt 

évben, s 102 fő gyermek érintettsége magasnak mondható.  A kiemelt és bűncselekményt 

jelentő bántalmazási esetekben minden esetben feljelentéssel él a Központ, melynek 

eredményeképpen az elmúlt évben több esetben bizonyíthatóvá vált a kiskorú sérelmére 

elkövetett bűncselekmény.  

 

A legjellemzőbb problématípus továbbra is az bántalmazás, elhanyagolás, valamint 

kapcsolattartással, válással összefüggő feladatok, továbbá az anyagi, megélhetési nehézség is 

megfigyelhető, amely ugyanakkor nagyon sok esetben összefüggést mutat a család/szülő 

életvitelével, konfliktusos belső rendszerével.  Ennek lesz szinte szükségszerű eredménye a 

következő jellemző problématípus, a gyermeknevelési nehézség. 

 

Pályázatok: 

TOP 6.9.1. (szakmai létszám: 8 fő) és TOP 5.2.1. (szakmai létszám: 6 fő) pályázatok 

konzorciumi feladatainak ellátása. 
 

Tervek 

Pályázati forrásokból további programok megvalósítása. 

További szakmai javaslatok megfogalmazása és eljuttatása szakmai fórumokhoz, valamint a 

jogalkotókhoz, az eredményesebb működésünk segítése érdekében. 

 

III. Fogyatékkal élők nappali ellátása 

 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 

Halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek (3-45 év) nappali ellátásának biztosítása 

17 fő (nyári szünetekben + 2 fő) részére. Engedélyezett létszám: 20 fő. 

 

Kihívások  

- A szülőknek és a gyerekeknek gyakran okoz nehézséget a közlekedés. Erősen rá 

vannak utalva a támogató szolgálatokra. Vásárhelyen belül, illetve Nagymágocsról, 



Szegedről érkeznek hozzánk támogató szolgálattal. Igény lenne Szentes és Makó 

irányából is, de jelenleg ez sajnos nem megoldott. 

- Évről évre hiányát érezzük az elvett oktatási feladatnak és a korai fejlesztésnek, mivel 

minden intézmény számára ez jelenti az utánpótlást, ami nálunk évek óta nehézkes.  

- A napi igénybevételek száma függ a szolgáltatást igénybe vevők egészségi állapotától.  

- Állandó felügyeletet kell biztosítanunk, csoportonként legalább két dolgozónak jelen 

kell lennie, hogy az esetleges vészhelyzetet le tudják reagálni.  

 

Tervek 

- Szakmai kapcsolatok kialakítása, mélyítése a megyében működős hasonló 

szolgáltatásokkal. 

- Szakmai kapcsolatok fenntartása az NSZI-vel, szakmai fórumokon, műhelymunkákon 

való részvétel. 

- Tovább nyitni a középsúlyos fokban sérült igénybe vevők felé, fejlesztő foglalkoztatás 

lehetőségének figyelembevételével. 

- Intézménylátogatás, bemutatkozás keretében kapcsolatfelvétel a CSMPSZ Szakértői 

Bizottságának új igazgatójával. 

 

IV. Idősek nappali és bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) 

 

Az intézmények feladata az önmaguk ellátására nem vagy segítséggel képes személyek 

teljes körű ápolása-gondozása, a gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása: lakhatás, napi háromszori étkezés, ruházat, textíliával való ellátás, 

mentális gondozás, egészségügyi ellátás. 

Engedélyezett férőhelyek száma: Hódmezővásárhelyen 200 fő, Mindszenten 21 fő. 

Problématípusok: 

Anyagi: az ellátottak alacsony jövedelme csak részben fedezi a térítési díjat. 

Egészségi: egyre romló egészségi állapot, főbb betegségcsoportok: szív és keringési 

betegségek, daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, 

veseelégtelenség). Egyre gyakoribb az Alzheimer-kórban szenvedő ellátottunk is. 

Mentális: az inaktivitás és a beszűkült kapcsolatrendszer miatti leépülés. 

 

A szolgáltatást szóban vagy írásban kérelmezőnél, elvégezzük az előgondozást és 

megállapítjuk a gondozási szükségletet. Ezek alapján nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, 

majd üresedés után intézkedünk az intézményi felvételéről. 

 

2021-ben felvételt nyert 63 fő, elhunyt 57 fő, kiköltözött 1 fő. 2021. december 31-én 142 fő 

ellátottunk volt, 106 nő és 36 férfi.  

 

Az idősek otthoni ellátás feltétele III. fokozatú gondozási szükséglet megléte, vagyis olyan 

személyekről van szó, akik teljes ellátásra szorulnak.  

A 2021. év folyamán 309 idősotthoni elhelyezés iránti érdeklődést regisztráltunk, ebből történt 

a 63 fő beköltözése. Az előző évhez mérten kb. 70-nel több volt az érdeklődés, többségében a 

felvételi adatlapokat is átvették, azonban azok nagy része nem került visszajuttatásra 

intézményünkbe.  

 



Lakók bekerülésének oka elsősorban az egészségügyi ellátásból kiszorult, önmagukat 

ellátni nem tudó betegek.  

 

Az intézményben tett felújítások 

2021 a felújítások éve volt intézményünkben. Az Otthonban, még a 2016-ban elnyert TOP 

pályázatnak megvalósítására, öt évvel később került csak sor.  

Megtörtént a homlokzat és a födém hőszigetelése, napelemeket, napkollektorokat telepítettek, 

megújult a kazánház, akadálymentesítették és felújították az épület betegek által használt 

mosdó helyiségeit.  

Az épületről elmondható, hogy megszépült. Azonban, akik benne élnek és dolgoznak, sajnos 

nap mint nap érzékelhetik, hogy az elvégzett munka sok kivetni valót hagy maga után.  

S ez egy néhány hónapja átadott épületben elfogadhatatlan, hogy szinte minden nap előkerül 

valamilyen meghibásodás… 

A munkálatok alatt a kivitelező és az Otthon között időnként nehézkes volt az együttműködés. 

Sajnos a kivitelező volt az, aki a legritkább esetben tartotta csak meg a szavát. Időnként az 

egyeztetések teljesen feleslegesnek tűntek, mivel a „mesterek” a korábban megbeszéltek 

ellenére azt csináltak, amit éppen jónak láttak. 

A munkálatok sajnos igénytelenül, nagy rendetlenséget okozva zajlottak  az épületen kívül, és 

belül is. A rend, továbbá a munkavédelmi szabályok betartása nem tartozott a kivitelezők 

erényei közé.  

A főigazgatói menedzselésének köszönhetően intézményünk rengeteg pluszt kapott.                 A 

legnagyobb önerős beruházás az új lift, amely mellett megtörtént a régi lift teljes felújítása is.  

Szintén nagyot emel az intézmény esztétikai megjelenésén, hogy az elmúlt egy évben szinte 

minden helyiség festése megtörténhetett.  

 

Események, amelyek színesítették az otthon életét 

- Egynyári növényeket kaptunk adományba (többször is), amit az intézmény külső 

arculatának díszítésére használtunk fel.  

- Több ellátottunk születés- és névnapját kollégák segítségével megünnepeltük a 

hozzátartozók kérésére. 

- Az Eötvös József Szakközépiskola diákjai kötelező nyári gyakorlatukat töltötték 

intézményünkben, két turnusban, összesen 13 fő. A diákok nagy segítséget jelentettek, 

a nálunk töltött idejük alatt az ápolás-gondozás területén, miközben tapasztalatot 

gyűjthettek, betekinthettek az idősgondozásba. 

- Hat középiskolás diák közösségi szolgálatát töltötte intézményünkben. 

- Nyári diákmunkán vett részt összesen 7 fő.   

- Az év folyamán a Kultúrcsoport, illetve meghívott vendégek közreműködésével 

megtartottuk jeles ünnepeinket (Újévköszöntő, Farsang; Nőnap; 1848-as 

szabadságharc; Anyák napja; Idősek napja – meghívott vendégek: Tyukász Brigitta 

Senior Örömtánccsoport, Szépkorúak Tánccsoportja, Szakál László – citera, 

Hrabovszki Tamás - ének zenei kísérettel, Kegyeleti nap; Mikulás; Karácsony). 

 

Mindszent intézményi fejlesztési tervek pályázati forrásból: 

• Hiányzó közösségi és gyógyító helyiségek kialakítása. 

 

Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok 

- Elsődleges feladatunk, hogy a pandémia miatt lecsökkent ellátotti létszámot minél előbb 

növeljük. 

- Lakóinkat becsületesen, az etikai szabályoknak is megfelelően ápoljuk, gondozzuk, 

illetve amennyire tőlünk telik, törekedjünk életük meghosszabbítására. 



- Nagyon fontos az intézmény jól teljesítő munkavállalóinak a megtartása. 

- Kardinális kérdés, hogy azok a dolgozók, akik nem etikusan végzik munkájukat, nem 

maradhatnak az intézmény kollektívájának tagjai. 

 

 

Mindszent - Idősek Nappali Ellátása  

Célja  

A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember 

egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén 

individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

 

Feladata 

Fizikai ellátás: Lehetőség van egyszeri étkezésre ebéd formájában (az étel fogyasztása helyben 

történik), amely külön szolgáltatásként szerepel a nappali ellátás mellett, továbbá személyi 

tisztálkodásra, fürdésre és mosásra. 

Mentálhigiénés ellátás: Keretében egyéni esetkezelést végzünk, pszichés gondozásban 

részesítjük az ellátottakat.  

Foglalkoztatás, szabadidős-kulturális programok szervezése: Rendezvények, kiállítások 

látogatása, közös programok szervezése a helyi Művelődési Központtal, továbbá egyéb 

nevezetességek megtekintését szerveztük.  

Hivatalos ügyek intézése: Folyamatos segítséget nyújtottunk a szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, hivatalos ügyek intézésében.  

 

2021 évi adatok 

A nappali ellátás 20 férőhelyes, a tárgy évi időszakban az ellátottak átlag létszáma 19 fő volt.  

A szolgáltatást igénybe vevők közül: 13 fő nő és 8 fő férfi. 2021-es évben 5 fő gondozása került 

megszüntetésre, és 5 fő új ellátott felvételére került sor.  

 

Szociális étkeztetés alakulása: az igénybevevők száma az utóbbi időben csökkenő tendenciát 

mutat. Az éves átlag létszám 11,5 fő.  

 

Problématípusok 

Az elmúlt években tapasztalhatóvá vált, hogy egyre magasabb azon idősek száma, akiknél 

súlyos probléma:  

- a szellemi leépülés, valamint a már meglévő krónikus betegségek,  

- a magányosság, mely adódhat családi állapotban bekövetkezett változásból, vagy a család 

felbomlásából,  

- a szenvedélybetegség,  

- az alacsony jövedelemből adódó nehézségek.  

 

Eredmények  

• A különböző programok megvalósításában szívesen és aktívan vesznek/vennének részt 

az ellátottak. 

• A megépített kemence közösségi rendezvényeinken központi szerepet kap(ott).  

• Jó kapcsolat ápolása a város civil szervezeteivel és intézményeivel. 

 

 

 

 



Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok  

Továbbképzéseken részvétel. 

Kapacitásbővítés, mind az ellátotti, mind a szakmai létszám tekintetében. 

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

Tárgyi feltételek további javítása. 

 

 

 

 

Mindszent - Házi Segítségnyújtás 

 

Célja  

Gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, 

egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból 

adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. 

Feladata 

A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló 

ember egészségi – pszichés – szociális állapota alapján határozza meg, úgy, hogy az egyén 

individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

 

Gondozási tevékenységek 

A személyi és környezeti higiénét biztosítja a körülményekhez mérten. Szükség szerint 

gondoskodik a napi meleg ételről. Hivatalos ügyek intézésében segít. Gondoskodik az ellátást 

igénybe vevő gyógyszereiről, annak kiváltásáról, orvoshoz történő kíséréséről. Az ellátást 

igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Az orvos előírása szerinti alapvető 

gondozási, ápolási feladatok ellátása. Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának 

vitelében /bevásárlás, takarítás, mosás, stb./. 

Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, az 

ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult 

veszélyhelyzet elhárítása.  

Részvétel az egyéni, csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében. 

Az ellátást igénybe vevő segítése, a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban /lakásfenntartási támogatás, gyógyszerutalványok, közgyógyellátás, 

fogyatékos támogatás és különböző segélyek igénylése/. 

A házi segítségnyújtás rendszerességét, gyakoriságát, a szolgáltatást igénybe vevő 

egészségi, fizikai állapota határozza meg. 

 

2021 évi adat: engedélyezett létszámunk 45 fő, folyamatosan feltöltött. 

/25 fő gondozása szűnt meg, de 21 fő új beléptetése is megtörtént az ellátásba. / 

Problématípusok 

Szellemi leépülés, demencia, meglévő krónikus betegségek, mozgáskorlátozottság, egyedüllét, 

magányosság. 

Új ellátotti réteg megjelenése: még nem nyugdíjas, de hirtelen súlyos betegség miatt ellátásra 

szorulók. 

 

Eredmények  

• Egyre többen érdeklődnek a házi segítségnyújtás iránt. 

• Mindszent Várossal, háziorvosaival és a mindszenti idősek bentlakásos intézményével 



jó kapcsolatot ápolunk, munkánkhoz sok segítséget nyújtanak.  

• A gondozottak hozzátartozóival folyamatos a kapcsolattartás. 

 

Székkutasi Egység:  

 

Szociális étkeztetés 

Célja: 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: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

Fizikai ellátás: Lehetőség van egyszeri étkezésre, ebéd formájában. Az ételt lehet kérni házhoz 

szállítással, elvitellel, illetve lehetőség van helyben fogyasztani is.  

Hivatalos ügyek intézése: Folyamatosan segítséget nyújtunk a szociális ellátásokhoz való 

hozzáféréshez, segítünk az ügyintézésben. 

 

2021. évi adatok/problématípusok 

A szociális étkeztetés 35 fő veszi igénybe, éves átlaga 27 fő, 9 új igénylő kérte felvételét ebbe 

a szolgáltatás típusba, 20 fő ellátását szüntettük meg. 

Problématípusok: 1 főre kellett fokozottan odafigyelni anyagi gondjai, higiénés-, illetve 

mentális állapota miatt. egy fő fogyasztja helyben az ételt.  

Tisztálkodási-, mosási lehetőség is biztosított számukra. Ezeknek az ellátottaknak, 

elengedhetetlen az intézmény segítő támasza.  

 

Házi segítségnyújtás 

Célja  

Gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, 

egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból 

adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. 

 

Feladata 

A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 

segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló 

ember egészségi – pszichés – szociális állapota alapján határozza meg, úgy, hogy az egyén 

individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 

 

Gondozási tevékenységek 

A személyi és környezeti higiénét biztosítja a körülményekhez mérten. Szükség szerint 

gondoskodik a napi meleg ételről. Hivatalos ügyek intézésében segít. Gondoskodik az ellátást 

igénybe vevő gyógyszereiről, annak kiváltásáról, orvoshoz történő kíséréséről. Az ellátást 

igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Az orvos előírása szerinti alapvető 

gondozási, ápolási feladatok ellátása. Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának 

vitelében /bevásárlás, takarítás, mosás, stb./. 

Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, az 

ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult 

veszélyhelyzet elhárítása.  

Részvétel az egyéni, csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében. 

Az ellátást igénybe vevő segítése, a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban /lakásfenntartási támogatás, gyógyszerutalványok, közgyógyellátás, 

fogyatékos támogatás és különböző segélyek igénylése/. 



A házi segítségnyújtás rendszerességét, gyakoriságát, a szolgáltatást igénybe vevő 

egészségi, fizikai állapota határozza meg. 

 

2021 évi adat/átlag Összesen: 11 fő. 

 

Problématípusok 

Szellemi leépülés, demencia, meglévő krónikus betegségek, mozgáskorlátozottság, egyedüllét, 

magányosság. 

Új ellátotti réteg megjelenése: még nem nyugdíjas, de hirtelen súlyos betegség miatt ellátásra 

szorultak. 

 

 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, tanyai lakott helyek intézményhiányából eredő 

hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, egyéni, 

közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

 

Feladata: a különböző szolgáltatások megjelenítése, a lakosok ezzel való segítése, a 

közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, ha szükséges ezek 

működtetése. Továbbá az egyéni és közösségi szintű igények biztosítása. 

 

A tanyagondnoki szolgálat igény és lehetőség szerint biztosítja a szociális étkezéshez való 

hozzájutást a külterületen élők számára. 

A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a szociális gondozó ellátotthoz való eljutásban, 

segítséget nyújt a nem szakmai jellegű tevékenységek biztosításában. 

Az intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő közvetítése. 

Tájékoztatja az érintetteket a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi és egyéb ellátások 

igénylése tekintetében. 

A tanyagondnoki szolgálat ebben a szolgáltatásban elszállítja az ellátottakat a háziorvosi 

rendelésekre, védőnői szolgálathoz, fizioterápiás kezelésre, vérvételre, hetente többszöri 

alkalommal. 

Szükség esetén értesíti a mentőszolgálatot, biztosítja az egészségügyi szűrővizsgálaton való 

megjelenést. 

 

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés: 

• tüzelővásárlás, gázpalack csere, 

• táp- takarmány beszerzés, 

• háztartási gépek javíttatása, 

• postai, hivatali ügyintézés, 

• apróbb házkörüli munkákban való segítés. 

Éves forgalom: 2021. év során a tanyagondnok 1800 esetben járt el, ami hetente 30-40 ellátott 

ügyeinek intézését jelenti átlagban.  

Eredmény: A tanyagondnoki szolgálat munkáját ismerik a külterületen élők, és igénylik.  

 

Családok átmeneti otthona: 

A korábbi Anya-Gyermek Szálló intézményi szintű működése Hódmezővásárhelyen megszűnt. 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. júniusában feladatellátásra 

szerződött a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. Az Orosházán működő Családok 



Átmeneti Otthona, e szerződés szerint biztosít férőhelyet a mindenkori szabad kapacitástól 

függően. 2021 évben nem került sor elhelyezésre. 

 

Gyermekek átmeneti otthona: 

Az 1472/2018.(XII.07.) Kgy. Határozattal elfogadásra került Szentes Város Önkormányzatával 

tervezett Ellátási Szerződés e feladat biztosítására, határozatlan időre, egyidejűleg 3 fő részére. 

2021 évben 1 család (2 felnőtt és 3 gyermek) került elhelyezésre Szentesen, február hónapban, 

2 hét időtartamra. 

 

 

 

Központi Irányítás - Gazdasági Igazgatóság 

 

Intézményünk gazdálkodását tekintve önálló, a Kistérség által jóváhagyott, módosított 

költségvetés alapján gazdálkodtunk. Munkatársaink látják el a kistérség, valamint a Kapcsolat 

Központ könyvelési feladatait.  

 

Költségvetésünk 2021 évi főösszegei: 

Bevételek   Kiadások   

Egyéb működési célú bevételek 

államháztartáson belülről 175 745 Személyi juttatások 851 400  

Felhalmozási célú bevételek 

államháztartáson belülről 0 Járulékok 148 033 

Működési bevételek 297 812 Dologi kiadások 317 065 

Működési célú pénzeszköz átvétel 

államháztartáson kívülről 482 

Különféle befizetések és 

ebből egyéb dologi kiadások 69 242 

Felhalmozási célú bevételek 

államháztartáson kívülről 0 Beruházási kiadások 16 871 

Fenntartói finanszírozás 953 832   Felújítási kiadások       25 261 

Bevételek összesen 1 427 871    Kiadások összesen 1 427 871 

 

Teljesülések   
Bevételi források 97,5%  
Kiadások 94,8%  

Intézményfinanszírozás       99,8 %  
Bér   99,2%  
Járulék 97, 4%  
Dologi kiadások 85,1%  
Beruházások 63,5%  
Felújítás                                     99,9%                                                                                        
Közfoglalkoztatott munkavállalók 

száma 2 fő  

Rehabilitációs munkavállalók száma 2 fő  

Közösségi szolgálatot vállaló diák 8 fő 

Munkavállalói nyitó létszám 218 fő 

Munkavállalói záró létszám 148 fő 

Nyári diákmunkát ellátó diák 26 fő 



 

Jótékonysági programok: Nyári gyermekétkeztetésre és a gyermekkarácsonyra gyűjtés 

szervezése, valamint alapítványi és egyesületi támogatások munkavállalói felajánlásokkal. 

 

Rendszeresen tartunk: szakmai, vezetői értekezleteket.  

 

Rövid távú terveink 

• Pályázati források segítségével tovább újítani intézményeinket. 

- Idősek nappali ellátása új(ra) indítása: Székkutas, Hódmezővásárhely 

- Tanyagondnoki szolgálat szervezése: Hódmezővásárhely 

• Mikkamakka Játéktár tartós működtetése. 

• TOP 6.9.1. és hozzá kapcsolódó programokban további együttműködés. 

• Szakmai feladatok és innovatív kezdeményezések összehangolása. 

• Elért eredményeink megtartása, intézményi működésünk folyamatos fejlesztés melletti 

biztosítása. 

 

Középtávú fejlesztési céljaink 

• Bentlakásos intézmények infrastrukturális fejlesztése  pályázati programokból. 

• Szakmai kapcsolatok, továbbképzések folyamatos biztosítása (SZGYF, EMMI, 

NFSZK). 

• Tárgyi feltételeinket a kor informatikai, és a szakma követelményeinek megfelelően 

kialakítani. 

• Pályázatok segítségével bővíteni, fejleszteni intézményeinket. 

• Újabb speciális szolgáltatások bevezetése, átgondolva az idősellátás újszerű 

lehetőségeit. 

 

Beszámolómban igyekeztem átfogó képet adni intézményünk működéséről. 

 

Köszönöm az Önkormányzat, a Kistérség, a társintézmények, a lakosság segítségét abban, hogy 

a rászorulók ellátása színvonalasan működhet. 

 

Köszönet a munkatársaknak a mindennapokban nyújtott teljesítményért. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2022. április 28.  

 

 

Tisztelettel: 

 

         Bálint Gabriella sk. 

              főigazgató 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

Védőnői Szolgálat 

 
Iskolavédőnők 

 

 Általános iskolák Középiskolák 

Létszám 3377 fő 2063 fő 

Eü. veszélyeztetett 690 fő 476 fő 

Szoc. veszélyeztetett 494 fő 227 fő 

 Megvizsgáltak 

száma 

Kiszűrtek 

száma 

Megvizsgáltak 

száma 

Kiszűrtek 

száma 

Biometria (testtömeg, 

magasság, mellkörfogat) 
3377 437 2148 182 

Golyvaszűrés 1390 10 1492 12 

Mozgásszervi szűrés 2304 525 1492 388 

Vérnyomás, pulzus 

mérése 
2896 72 1732 107 

Érzékszervi szűrés: 

▪ Látásélesség 

▪ Színlátás 

▪ Hallás 

 

2138 

 

276 

 

1492 

 

139 

930 21 540 7 

1861 29 1209 19 

Szakmai 

alkalmassági vizsg. 
- - 912 8 

Védőoltások 2480 0 

Egyéni tanácsadás 

(óra/fő) 
311/423 191/159 

Gyógytestnevelés 243 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Védőnői Szolgálat 
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Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ 

A Gyermekjóléti Központ kistérségi esetszámainak alakulása 

 
 

Az ellátottak számának alakulása 2016-2021-ig településekre lebontva 
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Hatósági intézkedések alakulása 
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Bántalmazás alakulása 

Sorszám Megnevezés 

  bántalmazott   elhanyagolt  

   kiskorúak 
száma 

  

fizikai  lelki szexuális  fizikai lelki 

a  b c  d e 

01 

Családon 
belül 

szülő által  
11 6   

65 5 

02 testvér által        

03 egyéb rokon, 
hozzátartozó által 

                   

04 összesen (01–03 
sorok) 

        11      21   
65 5 

05 
ebből (04-ből) 
szolgálat 
továbbította 

 
 

                     
  

06 ebből (04-ből): lány        

99 Összesen (04+10 sorok 
összege)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

A szolgáltatásokat igénybe vevő családok és személyek száma 2021-ben, az előző évekhez 

viszonyítva (2016 – 2020) Hódmezővásárhely területén:  

 
 

 

 

Családok száma az elsődleges probléma szerint, együttműködési megállapodással 2020-ban:  
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Családok száma az elsődleges probléma szerint, együttműködési megállapodással 2021-ben:  

 
 

 

 

 

 

A jelzőrendszer által adott legjellemzőbb jelzések száma 2021-ben:  
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MINDSZENT 

Ellátott családok és személyek száma: 

 
 

 

 

 

A szolgálatnál együttműködési megállapodással rendelkező családok főbb problémái 2020-

ban (összehasonlításul):  
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Szolgálatnál előforduló problémák 2021-ben: 

 
Ez a táblázat az együttműködési megállapodással érintett családok elsődleges problémáinak számát mutatja. 

 
 

 

 

A jelzőrendszer által adott legjellemzőbb jelzések száma 2021-ben:  
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A diagramokon a legtöbbet igénybevett, illetve nyújtott szolgáltatások adatai szerepelnek. 

Arányaiban nézve, a számadatok alapján, nincs kiemelkedően nagy változás az igénybe vett 

szolgáltatások mennyisége tekintetében, az előző évhez képest. 
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2021. évi adatok 
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MÁRTÉLY 
 

A szolgálatnál előforduló főbb problémák 2021-ben (együttműködési megállapodással 

rendelkező családok esetekben):  

 

 

A szakmai tevékenység adatai a szolgáltatások igénybevételének tükrében, Mártélyon. A 

diagramon a legtöbbet igénybe vett, illetve nyújtott szolgáltatások adati szerepelnek: 
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SZÉKKUTAS 
 

A szolgálatnál előforduló főbb problémák 2020-ban (összehasonlításul) 

Jelen táblázatban az együttműködési megállapodással érintett családok elsődleges problémái 

jelennek meg.  

 
 

 

 

A szolgálatnál előforduló főbb problémák 2021-ben 

Jelen táblázatban az együttműködési megállapodással érintett családok elsődleges problémái 

jelennek meg.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2

4

1

2

Családok száma az elsődleges probléma szerint

Gyermeknevelési Életviteli Magatartás zavar Ügyintézés és információ

1

1

1

Családok száma az elsődleges probléma szerint

Elhanyagolás Szenvedélybetegség Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye



A szakmai tevékenység adatai 

2020. évi adatok 

 
2021. évi adatok 

52

49

36

7

47

2

39

47

0 10 20 30 40 50 60

Információnyújtás

Segítő beszélgetés

Tanácsadás

Ügyintézéshez segítségnyújtás

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -
természetbeni

Esetmegbeszélés

Családlátogatás

Adományközvetítés

15

10

6

1

1

7

2

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Információnyújtás

Segítő beszélgetés

Tanácsadás

Konfliktuskezelés

Kríziskezelés

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -
természetbeni

Esetmegbeszélés

Adományközvetítés



Csodaház 

Szolgáltatási gyűrű

 
 

 

 

Korcsoport szerinti megoszlás:  

 

Életkor Férfi Nő 

0-5 éves - - 

6-13 éves  2 1 

14-17 éves  2 - 

18-45 éves 7 5 

Összesen:  17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A felső képen az egyik csoportszobánk látható, a lenti képen egy olyan helyiség, ami a 

súlyosan autista igénybe vevőnk számára is elfogadható 

 
 

Szolgáltatások 
Szolgáltatási elem Szakmai megvalósító Szolgáltatás tartalma a 

gyakorlatban 

Tanácsadás: az igénybevevő bevonásával történő, jogait, 

lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, 

élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, 

javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása 

valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő 

témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, 

vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul 

szakmai vezető 

terápiás munkatárs 

gyógypedagógus 

egészségügyi szakember 

gyógytornász 

 

Családias kis intézmény vagyunk, 

ezért a tanácsadás szinte az élet 

minden területére kiterjedhet. A 

szülők bátran megkeresnek bennünket 

a gondjaikkal, és vagy helyben 

segítünk megoldani azt, vagy a 

megfelelő szolgáltatásba irányítjuk 

őket.  

Készségfejlesztés: az igénybevevő társadalmi beilleszkedését 

segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek 

kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 

kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására 

gondozó 

terápiás munkatárs 

gyógypedagógus 

A meglévő készségek, képességek 

megtartása, lehetőség szerint 

fejlesztése. Készségfejlesztés valósul 

meg a terápiás tevékenységek során, 

de a hétköznapi gondozási 

tevékenységekben (pl. étkezés, 

öltözködés) is megvalósulhat. 

Mindennek alapja az állandóság és a 

következetesség, mint például a 

reggeli üdvözlés, a napirend tartása, a 

gondozási tevékenységbe való 

bevonás. 



Étkeztetés: gondoskodás meleg ételről rendszeresen a 

szolgáltatónál 

technikai dolgozó 

gondozó 

A megfelelően előkészített és tálalt 

ételt a gondozó segítségével 

fogyasztják el az igénybevevők. 

Biztosítjuk hozzá a megfelelő 

technikai és higiénés feltételeket 

valamint az eszközöket. 

Felügyelet: a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai 

biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, 

eszközökkel biztosított kontroll 

gondozó 

terápiás munkatárs 

gyógypedagógus 

szakmai vezető 

Egy csoportban egyidejűleg két 

dolgozónak jelen kell lennie, hogy az 

esetleges vészhelyzetet le tudjuk 

reagálni. Az intézményi tartózkodás 

idején gondozott nem maradhat 

felügyelet nélkül egyetlen percre sem.   

Gondozás: az igénybevevő bevonásával történő, tervezésen 

alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, 

amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 

olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, 

fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb 

életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban 

való megtartását, visszailleszkedését 

gondozó 

technikai dolgozó 

A legtöbb esetben a gondozó a 

szolgáltatást igénybe vevő személy 

keze, lába, szeme és füle. Vagyis az 

élet minden területén segítségre 

szorulnak, teljes kiszolgálást 

igényelnek. Ezért fontos, hogy ne a 

minimumon legyen feltöltve a 

dolgozói létszám.  

Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó 

akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a 

gyógypedagógia körébe tartozó - komplex tevékenységrendszer 

az igénybevevő, családja és környezete képességeinek 

legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a 

rehabilitáció érdekében 

gyógypedagógus 

terápiás munkatárs 

A fejlesztő iskolai csoportban a 

Kozmutza Flóra Általános Iskola 

gyógypedagógusa a saját tanmenetük 

szerint tart foglalkozásokat.  

Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, 

andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű 

tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, 

értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és 

közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek 

eredményeként az igénybevevő lehetőséget kap képességei 

kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére 

terápiás munkatárs Önkiszolgálásra nevelés, önálló 

képesség fejlesztése a képességeknek 

megfelelően, amely az élet több 

területét lefedi. Például szituációs 

társas játék, finommotorikát fejlesztő 

mozdulatok gyakorlása, közvetlen 

környezet megfigyelése, észlelése stb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kihívások  

A szolgáltatást igénybe vevők közül: 

súlyos fogyatékossághoz autizmus társul 4 fő 

mozgásában részben vagy teljesen 

akadályozott 

15 

sérült a látása  2 fő 

kommunikációjában akadályozott vagy 

egyáltalán nem tud beszélni 

15 fő 

diétásan étkezik 2 fő 

nem szobatiszta 13 fő 

epilepsziás 7 fő 

rágási, nyelési problémák miatt 

kizárólag pépes ételt fogyaszt 

4 fő 

PEG táplált 1 fő 

 

 

 

Csoportkép 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovács-Küry Időskorúak Otthona 
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A térítési díj megoszlása
(2021. december 31-i állapot szerint; 142 fő)
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(2021. december 31-i állapot szerint.)

Férfiak Nők



 
 

 

 
 

Ellátottaink megoszlása származási településük szerint

Hódmezővásárhely Székkutas Mindszetnt Szeged

Békéssámson Deszk Domaszék Maroslele

Algyő Földes Keszü Kistelek

Magyarcsanád Budapest Kiszombor Makó
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A fluktuáció változása az ellátottak körében az elmúlt 10 évben



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakdolgozók munkakör szerinti megoszlása
(2021. december 31-i állapot szerint.)

Ápoló Gondozó Terápiás munkatárs Vezető ápoló Szakmai vezető

[] fő; []

[] fő; []

[] fő; []

A szakdolgozók megoszlása iskolai végzettségük szerint

Felsőfokú végzettség

Érettségi

Szakmunkás bizonyítvány vagy
alapfokú végzettség



Megújult főbejáratunk: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Megszépült felírat 

 

 
 

Születésnap ünneplése 

 
 

 



Adományok kiosztása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



„Bevetésen” a Kultúrcsoport 

 
 
 

Lelkes közönség 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közösségi élet – közös ünneplés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vendégszereplők előadása 

 
 

A Kultúrcsoport szereplése 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mindszent Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

Mindszent 

Időskorúak Nappali Ellátása 2016 -2021. évben az igénybevételi napok alakulásáról 

 

 
 

 Szociális étkezés 2016 – 2021. évben az igénybevételének alakulása 

 
 

 

 

 

 

  



 2016 -2021. évben az igénybevételi napok alakulásáról 

 
 

 

 
 

Székkutas 

 

Szociális étkezés igénybevételi napokról 2017-2021. 

 
 

 

 

 

 



 

Házi segítségnyújtás, Gondozási napok száma (2017-2021.) 

 
 

 

 

 

 


