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Az intézmény egészét érintő történések összefoglalója 2014. évben:

2014. februárban intézményünk új szolgáltatást indított. Családi napközink
kezdetben 5 fő gyermek ellátását tette lehetővé majd az év folyamán, 2014.
szeptember 1-től működési engedélyünk módosítása következtében 7 gyermeket
( maximális csoportlétszám ) fogadhatunk.

Intézményünket az elmúlt év során számos hatóság ellenőrizte. Szakmai
működésünket teljes körűen, minden szolgáltatásunkra kiterjesztve a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, normatíva felhasználásunkat a Magyar
Államkincstár Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálya ellenőrizte
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és nappali ellátás tekintetében. Móri Járási
Népegészségügyi Intézet vizsgálatot folytatott szakmai ellátásunk tekintetében.
Nemzeti Adó – és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága tüzetesen
ellenőrizte a 2013 évben a Magyar Élelmiszerbank által kapott és kiosztott élelmiszer
segély csomag osztás törvényességét. Az ellenőrzések során kiugró hiányosságok nem
merültek fel.

Intézményünk honlapját elköltöztettük. A jelenlegi tárhely kapacitása még sokáig
szolgálja intézményünket, ahová mindig naprakész információk kerülnek programjainkról,
tudnivalókról valamint több száz fotót töltöttünk fel ez idáig.

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő szolgálati
személygépkocsit éveken át használhattuk de vissza kellett adjuk, aminek hiányát a
feladatellátások során nagyon megéreztük

Szolgáltatások szakmai tartama a 2014 . évi statisztikai adatok tükrében
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:

Házi segítségnyújtás
Feladata:1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 63. §
(1) értelmében:
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,.
Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,.
Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát
igénylik, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló
életvitelük fenntartásához.
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Szakmai tartalma: főként idős, egyedülálló személyek veszik igénybe ezt a szolgáltatást
melynek keretében két fő gondozónő biztosítja az ellátott részére:
1. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

2. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,

3.. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.

A gondozónők egyéni gondozási terv alapján látják el a feladatot és eleget tesznek a
törvényben meghatározott dokumentációs követelményeknek.
2014 évben összesen 23 fő vette igénybe a házi segítségnyújtást, engedélyezett
ellátotti létszámunk 16 fő, amit előfordult hogy túlléptünk az év folyamán. Törekszünk
arra , hogy az időskori elmagányosodást elkerüljük ezért a gondozónő számos esetben
gépkocsival szállítja ellátottjainkat egy - egy nagyobb programunkra. Sok esetben a
gondozónők a családdal, hozzátartozóval beszélik meg a gondozási feladatokat mert az
ellátott mentális állapota már ezt kívánja meg. A napi munkájuk során bevásárolnak,
gyógyszert iratnak fel és váltanak ki, szakorvosi vizsgálatokat segítenek elő, közüzemi
számlákat intéznek. Segítik az ellátottat fürdetésében és van akit a táplálásában is. Így
ebédet szállítanak és sok esetben tálalnak fel. Inkontinens betegeket látnak el, akik
napi többszöri látogatást igényelnek. Előfordul, hogy a beteg, idős személyek utolsó
időszakát könnyítik meg a gondozónők, ami komoly lelki megterhelést jelent a számukra
hisz a gyászt, veszteséget nekik is kezelni kell.


Étkeztetés
Feladata: 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 62. §
(1) értelmében:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
Szakmai tartalma: Az étkeztetés az önkormányzat éttermében a Bacchus Bt. konyháján
valósul meg szerződés útján. 2014 év végén 38 fő vette igénybe a szociális étkeztetést,
volt aki helyben fogyasztással volt aki elvitellel. Házi segítségnyújtásban részesülő
ellátottjainknak kiszállítottuk az ebédet- 9 fő- és 1 fő vette igénybe az étkezést
nappali ellátás keretén belül.
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Nappali ellátás
Feladata: 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 65/F.
§ értelmében:
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
Szakmai tartalma: 2014 év végén 48 fő vette igénybe a szolgáltatást. A nappali ellátást
2 fő szociális gondozónő biztosítja, akik közül egyikük napi 4 órás munkarendben
dolgozik. Az ellátotti létszámunk elérte a működési engedélyben meghatározott
maximális létszámot , ami köszönhető a színes és ötletes programjainknak. Nappali
ellátásunk keretén belül Idősek Klubját működtetünk.
A korábban heti egyszer tartott mozgásjavító tornát 2014-ben már hetente 2
alkalommal is megtartottuk és az idén bevezetjük a Meridián tornát is, amit szeretnénk
a lakosság körében nyílt programként meghirdetni. Nem titkolt célunk az egészség
megőrzése, a prevenció és a mozgás megszerettetése azok számára is, akiknek
egészségi problémái nem teszik lehetővé komolyabb erőnlétet kívánó testedzés
folytatását. Szeretném megosztani Önökkel egy nyugdíjas klubtagunk szójátékát a
mozgató tornával kapcsolatosan: „ Idefelé cammogok, hazafelé kocogok „

Idősek mozgató tornájának részvételi aránya
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Idősek mozgató tornájának
részvételi aránya

Bevezetett kötő- és horgoló klubunkat szép számmal, heti rendszerességgel
látogatják és csodaszép munkák kerülnek ki a kezek közül.
Rendeztünk Farsangi mulatságot, Idősek napját, Karácsonyi ünnepséget, Márton
napot,számos alkalommal szalonnát sütöttünk. Minden kedden klub délutánt tartunk,
amire előre kidolgozott programterv alapján készülünk. Közös névnapozások, kerek
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évfordulós szülinapok, irodalmi délután, közeli és távoli kirándulások, mind-mind
élményeket adtak klubtagjainknak. Testvér nyugdíjas klubbunkkal ( Pilisvörösvár Napos
Oldal ) az elmúlt évben két alkalommal találkoztunk. Tél végén mi láttuk vendégül az
intézményvezetőt és a klubtagokat majd ősszel mi mentünk szép számmal
Pilisvörösvárra.
Lehetőség van az intézményben rendelkezésre álló egészségmegőrző felszerelések
használatára a gondozónők segítségével. Ilyen például: vérnyomásmérő, bioptron lámpa,
masszírozó készülék, szobakerékpár.
A nappali ellátás keretén belül biztosítunk mosási, tisztálkodási lehetőséget is, amivel
többen is rendszeresen élnek.


Családsegítő Szolgálat
Feladata: 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §
értelmében:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családgondozó veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtet.
Szakmai tartalma: 2014 évben a forgalmi napló adata alapján 929 esetben kértek
segítséget tőlünk. A legtöbb esetben ügyintézés kapcsán keresték fel szolgálatunkat.
Családsegítő szolgálatunknál megforduló klienseink közül megkülönböztetjük azokat,
akiknek a problémája egy találkozás alkalmával orvosolható illetve azokat, akiknek a
problémája csak több, személyes találkozás alkalmával zárható le. Dokumentációnkat e
szerint vezetjük. Az elmúlt évben szolgálatunk volt kirendelve az aktív korú ellátottak
kapcsolattartására, beilleszkedési program igénybevételére. Ez a törvényi változások
miatt az idei évben megszűnik, az ellátottaknak a Munkaügyi Központ Bicskei
Kirendeltségével kell együttműködnie. Keressük annak a lehetőségét, hogy miként
tudnánk a Munkaügyi Központtal szorosan együttműködve segíteni ezeknek az
embereknek, akiknek sok esetben az útiköltség kifizetése is komoly problémát jelent.
Azonban, mint tudjuk ha az adott időpontban nem jelenik meg akkor elveszíti a
támogatást.
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A hozzánk fordulók problémái:
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2014 évben is igyekeztünk tanácsadó előadásokat szervezni így valósult meg a Szőlőmag
jótékony hatásáról szóló előadás és számos más prevenciós célzatú programunk. ( lásd
Közösségi szociális munka címszó alatt )
Az elmúlt év során családgondozó váltás történt, hónapokig eredménytelenül hirdettem
az álláshelyet majd GYED-re készülő kolléganőmet helyeztem át a feladatra. Később az
ő határozott idejű álláshelyét hirdettem eredménytelenül míg ősz végén pályakezdő
szociális munkás végzettségű kolléganőt alkalmaztam rövid ideig .Közben a jelenleg
szociális munkás szakot végző gyógypedagógiai asszisztens családgondozó látta el napi 4
órában a feladatokat a helyettesítésem mellett. ( 2015 február elejétől a meghirdetett
álláshely betöltésre került, szociálpedagógus, szociálpolitikus végzettségű kollégával )
Változatlanul problémát jelent a településünkön Taj kártya, lakcímkártya nélkül
tartózkodó román állampolgárok segítségnyújtása de szerencsére már a gyermekjóléti
szolgálatunknál jelentkező áldatlan állapotok megszűntek.
Pénzügyi végzettségű családgondozó kolléganő számos esetben évről évresegít az
alacsony jövedelemmel rendelkező személyek személyi jövedelemadó bevallásában.
Gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó alapellátások:

Gyermekjóléti Szolgálat
Feladata: Az 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról – 40. §. értelmében:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
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Szakmai tartalma:
Hosszabb távú gondozásban az elmúlt év során 35 gyermek részesült.
Alapellátott
Fő
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Védelembe vett Utógondozott,
szakellátásból kikerült
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Szakellátás
ban élő
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A jelzőrendszer tagjaitól 24jelzés érkezett az alábbi bontásban:
Jelzést küldő
Rendőrség
Közoktatási intézmény
Egészségügyi szolgáltató és védőnői szolg.
Állampolgár
Szociális szolgálat
Összesen

Jelzések száma
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Munkánk során egyre élesebben jelentkezett a pszichológus hiánya így több kísérletet
is tettem arra vonatkozóan, hogy ingyenes terembérlet fejében alkalmazzak
pszichológus segítséget gyermekjóléti szolgálatunknál. Két alkalommal is sikeresnek
ígérkezett a megbeszélés, végül nem tudtak praxist kialakítani a segítő szakemberek.
2014 nyár derekáig drámapedagógiai csoportot működtettünk hátrányos helyzetű,
tanulási problémával illetve magatartási problémával küzdő gyermekek részére.
Korábbi tapasztalatainkra alapozva 2014-ben két turnusban tartottunk napközis nyári
tábort alsó tagozatos illetve felső tagozatos gyermekek részére. A táborok tematikáját
úgy építettük fel, hogy az élményeken kívül hasznos tudásra is szert tegyenek a
gyermekek. Dávidmajorba is szerveztünk programot, ahová biciklivel jutottunk el és az
ott lakó gyermekeknek ingyenesen biztosítottunk lehetőséget a csatlakozásra.
Változatlanul fontosnak tartottuk az alacsony részvételi díjat, amit 1800 Ft/fő/hét
összegben határoztunk meg. Köszönettel tartozunk a T. Képviselő- testületnek, Anonym
támogatónknak valamint helyi vállalkozásoknak, akik anyagilag illetve termékeikkel
támogatták a gyermekek önfeledt táborozását. Öröm megtapasztalni az önkéntes
segítségnyújtást évről évre hisz számos etyeki pedagógus illetve etyeki lakos a szakmai
hozzáértésével tart bemutató kézműves órát a gyerekeknek vagy egy tepsi süteménnyel
kedveskedik táborozóinknak. Rendeztünk az év során fánk sütést tanítással egybekötve,
kirándulást a Parlamentbe, mozi látogatást, csatlakoztunk a település gyermeknapi
programjához,családi napközinkkel közös Mikulás ünnepséget szerveztünk.
Kerestük, keressük a lehetőségét olyan foglalkozások bevezetésének, amely a drog
prevenciót tartja elsődleges szempontnak így találtunk rá az Egycsónakban program
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szervezet pályázatára, melyen sikerrel vettünk részt. 2014 évben ingyenesen 5
csoportfoglalkozást tartottak fiataljainknak, akik fogékonyak voltak a programra.
Gyermekjóléti szolgálatunk észlelő- jelzőrendszert működtet a településen, szoros és jó
munkakapcsolatot tartva a jelzőrendszer törvény által meghatározott tagjaival.
Sajnálatos, hogy a közoktatási és köznevelési intézményekben megszűnt a
gyermekvédelmi felelős státusza de a Kollégák szakmai segítségére ennek ellenére
változatlanul számíthatunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az általános iskolában
történt osztályközösségen belüli konfliktusok, problémák, kezelhetetlen magatartású
gyermekek jelzése több alkalommal nem valósult meg illetve már csak akkor amikor a
probléma sokkal összetettebbé vált. Felajánlottunk mediátori segítséget, amivel egy
alkalommal élt az iskola vezetése. Az év végén azonban elindult egy párbeszéd, aminek
hatására már megteszi az iskola a jelzési kötelezettségét.
A szolgálatnál személyi változás történt, ebből kifolyólag néhány hónapig
helyettesítéssel láttuk majd láttam el a feladatot. ( 2015 januárjától félállásban dolgozó
szakvizsgázott szociális munkás végzettségű kolléganő látja el a feladatot.)
Karácsonykor ismét „cipős doboz” akciót hirdettünk, mellyel 116 gyermeknek sikerült
meghittebbé tenni az Ünnepet. ( Lásd bővebben Adományozás címszó alatt )



Családi Napközi

Feladata: Az 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról – 43. §. értelmében: A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni elsősorban azon gyermekek
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében
biztosított szolgáltatások időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik.
Szakmai tartalma: 2014. februárjában nyitotta meg kapuit a Segítő Kéz Családi
napközije. Akkori működési engedélyünk szerint 5 gyermeket fogadhattunk napi 5
órában. A szolgáltatás nagy sikerrel beindult és további igény jelentkezett így
kérelmeztük a működési engedély módosítását a maximális csoportlétszámra, 7 főre és
napi 10 órás nyitva tartásra. A szükséges engedélyek birtokában szeptemberben már így
működhettünk. Gondozónő váltásra került sor a nyár végével, ami a kicsi gyermekek
ragaszkodása ellenére is zökkenőmentesen zajlott. Új kollégánk óvónői végzettséggel és
tanúsítvánnyal rendelkező etyeki lakos.
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Gyermekek száma

Csoportszobánk kialakítása nagyon barátságos, hangulatos, a tárgyi feltételeknek
megfelelő. Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk és nagy hangsúlyt
helyezünk a szülőkkel megélt közös élményekre. Így tartottunk Anyák napját, Márton
napi felvonulást, Mikulást, karácsony váró ünnepséget. Szeptembertől bevezetésre
került, hogy a szülinapját ünneplő gyermeknek a gondozónők a többi gyermekkel együtt
süteményt készítenek. Gondozónőink kreativitásának köszönhetően a Családi napköziben
„ mindig történik valami „ aminek a gyermekek hallatlanul tudnak örülni. Az elmúlt egy év
tapasztalatából tanulva a nyári óvodai zárva tartás idején 2 hétre tervezzük a családi
napközi bezárását ,amikor zökkenőmentesen kiadható a nyári szabadság illetve a
tisztasági festések, karbantartások kivitelezhetőek. Az alábbi táblázatból jól látszik,
hogy a nyári időszak alatt a térítési díjaink visszaestek a kihasználatlanság okán így nem
okoz problémát 2015 évben az előre tervezett zárva tartás.
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Térítési díj bevétel
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Adományozás, támogatás
Évről évre nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a használt de még jó állapotban lévő
ruhaneműt, játékokat, apróbb használati tárgyakat, bútorokat intézményünk fogadja és
közvetíti a rászoruló lakosság körében. Kéthetente ingyenes ruhabörzét szervezünk
etyeki lakcímkártyával rendelkezők részére.
Gyűjtjük és a lakosság felé kölcsönözhetővé tesszük a mozgást, betegápolást segítő
eszközöket ( kerekesszék, bot, járókeret, betegágy, babakocsi, stb. ) De így gyűjtjük
külön az iskolaszereket, amikből gyermekjóléti szolgálatunk gyermekei részére
augusztusban ingyenes tanszerbörzét tartottunk vagy az évek óta folyamatosan
gyarapodó jelmeztárunkat, amik a farsangi időszakban ingyenesen kölcsönözhetőek.
Anonym támogató jóvoltából 200 e Ft-ot költhettünk el gyermekprogramok
megvalósítására. A Támogató egyetértésével költségvetést készítettem a fenti összeg
felhasználására, melyben igyekeztem olyan programokat is megvalósítani amik korábban
nem voltak elérhetőek. ( Kamasz- tanya, pszichológus által tartott csoport foglalkozás,
Gyermeknaphoz való csatlakozás, őszi budapesti kirándulás, stb. )
Karácsony közeledtével ismét „ cipősdoboz „ akciót hirdettünk rászoruló családok
gyermekei részére. 116 gyermek részére juttattunk el ajándékcsomagot jó szándékú,
segíteni vágyó emberekkel való összefogás eredményeként. Akciónkhoz évek óta
csatlakozik egy magát megnevezni nem kívánó etyeki lakos, aki idén is , mint minden
évben 50 kg naranccsal és 50 tábla csokoládéval támogatta a gyermekek karácsonyát.
Dr. Papp Géza és családja idén is 30 nagy értékű élelmiszercsomaggal támogatta a nehéz
körülmények között élő családok, emberek Ünnepét. Móró Lajos 35 gyermek számára
okozott feledhetetlen pillanatokat mikor lovaskocsin hozta el a játékokból álló
ajándékcsomagokat és osztotta ki a meglepett dávidmajori gyermekeknek.
Szintén anonym Támogatónak köszönhetően 21 nagyon nehéz anyagi helyzetben élő
személynek állíthattunk össze tartós élelmiszer csomagot 2014 Karácsonyán is.
Megható volt megtapasztalni azt is amikor nyugdíjas klubtagunk támogatásként
átvállalta több klubtársa kirándulás útiköltségét anonym módon, az intézményen
keresztül.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hozzánk beérkező támogatásokkal minden
esetben számlával számolunk el, szigorú feltételek alapján.
Közösségi szociális munka megvalósulása az intézményben
Intézményünk működésében fontos helyet foglal el a közösségi szociális munka. Hiszem
és vallom, hogy akit közösség vesz körül és nincs egyedül a bajban annak a problémája
sok esetben félig megoldott. Közhely de rohanó világunk nem kedvez a társas
kapcsolatok ápolásának. Mi hangsúlyt helyezünk a régi hagyományok felelevenítésére így
rendeztünk hurkatöltést, rétes sütést, kalács sütést, fánk sütést, Márton napi kacsaliba fosztást. Intézményünkben arra törekszünk, hogy olyan programokat is kínáljunk,
ami a falu lakossága részére is nyitott. Sok ember így szerzett intézményünkről és
szolgáltatásainkról tudomást mert szerencsére nincs olyan szociális problémája ami
miatt felvette volna velünk a kapcsolatot de azóta programjainkat szívesen látogatja és
jó hírünket viszi.
Fontosnak érezzük az egészség megőrzését, a felvilágosítást. Tavasszal „ Merj
újraéleszteni „ címmel előadást szerveztünk, ahol az Országos Mentőszolgálat
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mentőtisztje tartott előadást és gyakorlati bemutatót ambu babán történő
újraélesztésről. A résztvevők mind lehetőséget kaptak a gyakorlati elsajátításra .
Kollégáim mind részt vettek az előadáson mert sok esetben csak ezen múlik egy
embertársunk élete, hogy sikerül –e szakszerűen lélegeztessük a mentőszolgálat
kiérkezéséig.
Májusban intézményünk kollektívája benevezett a Majális keretében megrendezésre
kerülő Főzőversenyre, szintén májusban a kollektíva munkaszüneti napon komoly részt
vállalt a település gyermeknapi rendezvényének feladataiban.
Az elmúlt évben is megrendezésre került a Szent Iván éjszakai mulatság. ( Lásd bővebben
Civil szervezetekkel történő kapcsolat)

Civil szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolat
Fontosnak tartjuk a településen működő civil szervezetekkel való jó kapcsolat
kiépítését, fenntartását. Számos szervezetnek biztosítunk helyet próbáikhoz,
tevékenységeikhez térítésmentesen.
Az elmúlt évben a Fülemüle Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvánnyal valamint
az Etyeki Kerámia Önképző Körrel karöltve rendeztük meg az intézmény udvarán a
Szent Iván Éjszakai Mulatságot. Erőinket egyesítve volt táncház, kézműves sarok,
előadások, bemutatók és nyugdíjas klubtagjaink segítségével büfé is. A gyermekek nagy
örömére nyitott volt a kerámia műhely, ahol kedvükre alkothattak. A sikerre és a jó
hangulatra való tekintettel az idei évben is közösen valósítjuk meg a rendezvényt.
Helyet és teret biztosítottunk az V. Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap
megrendezése során.
Etyeki Futók Egyesülete által valósult meg az intézményben élelmiszermérnökök által
tartott előadás sorozat az egészséges táplálkozásról, helyet adtunk az Etyeki Giri
Sport versenyének, a Parakerékpáros Országos Bajnokság versenyközpontja volt az
intézmény .
Az elmúlt évben helyet adtunk és tevékenyen részt vettünk a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvodával és a Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel
közösen a felújított könyvtár épület megnyitóját követő állófogadás megrendezésében.

Közérdekű önkéntes tevékenység
Fontos számunkra a közérdekű önkéntes tevékenység népszerűsítése és biztosítása is,
regisztrációnknak köszönhetően igazolást tudunk kiállítani a ledolgozott munkaidőről.
Ez könnyebbséget jelent a középiskolás diákoknak, akiknek a törvényi rendelkezések
alapján az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közérdekű önkéntes
tevékenység igazolása. És nagy segítséget jelent számunkra is mikor nagyobb
rendezvények alkalmával az előkészületi munkákban, a megvalósításban szerepet
vállalnak a fiatalok.
Önkéntes tevékenység útján biztosítjuk rászoruló klienseink számára a jogi
segítségnyújtást, jogi végzettségű szakember személyében. Ugyanilyen formában
érhető el a mediációs segítségnyújtás megrekedt problémával küzdő családok számára.
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Nyugdíjas klubtagjainkra mindig számíthattunk, főként ha gyermekekről volt szó.
Gyermek rendezvényeink alkalmával vállalják a zsűri szerepét és finomságokkal
kedveskednek nekik. Igyekszünk tudatosan csökkenteni a generációk közötti távolságot
és úgy szervezni a programokat, hogy teret adjunk ennek. Szerveztünk mézeskalács és
fánk sütést is, ahol a gyermekeket az idős klubtagjaink tanították de jó néhány
alkalommal a kötő és horgoló szakkörünkön is részt vettek gyermekek. Igyekszünk
viszonozni is a segítséget, így Idősek Napja alkalmával alsó tagozatos kisfiú
tangóharmonkázott, idősek karácsonyi ünnepségén pedig az óvodások adtak aranyos
műsort ellátottjainknak.

Az intézmény dolgozóinak, szakmai fejlődése, továbbképzések
2014 évben nem kínálkozott sok lehetőség ingyenes vagy kedvezményes továbbképzésre.
Azonban így is volt olyan kolléganő, aki meridián torna tanfolyamon vett részt, melyből
2015 év elején sikeres vizsgát tett, másik kolléganő pedig otthonápolási tanfolyamon
vett részt. Családgondozó kolléganő kreditpontot adó ingyenes továbbképzésen vett
részt „Együttműködés és egymástól tanulás” címmel, Én sikerrel pályáztam meg
Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatának 7 napos mediációs
képzését, melyből 2014 évben sikeres vizsgát tettem.
Az intézmény minden dolgozója részt vett az általunk szervezett újraélesztő
tanfolyamon, melyre hívtuk, vártuk a lakosságot, intézmények dolgozóit. Célunk az volt,
hogy a település minden intézményében legyen olyan dolgozó, aki éles helyzetben képes
az újraélesztésre és lélegeztetésre az orvosi segítség kiérkezéséig.
Az intézmény pénzügyi, gazdasági helyzete az elmúlt év során
Elfogadott költségvetésünk alapján takarékos gazdálkodást folytattunk. Nem tervezett
nagy összegű kiadás nem merült fel a feladatellátás során.
Sikerrel vettünk részt a Munkaügyi Központ által hirsetett „ Nők 40 + „ pályázaton így
takarítói munkakörben foglalkoztatott nyugdíj előtt álló kolléganő 10 havi munkabérét
az állam átvállalta helyettünk. Az intézmény számára óriási segítség volt, mind a bér
megtakarítás mind pedig az elvégzett feladat. És nem utolsósorban jó érzés, hogy
munkát adhattunk olyan etyeki lakosnak, aki egyébként – életkorából adódóan- hátrányos
helyzetben van a munkaerőpiacon.
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő szolgálati
személygépkocsit éveken át használhattuk de vissza kellett adjuk, aminek hiányát a
feladatellátások során nagyon megéreztük, saját gépkocsijainkkal pótoltuk. Azonban
munkánk során sok esetben beteg vagy elhanyagolt környezetben élő klienseinket
szállítjuk, ami komoly erkölcsi dilemmát okozott.
Igyekeztünk az intézmény nyitvatartási idején túl hasznosítani az intézmény helységeit.
Szabályzatunk alapján a helyi civil szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe az
intézményt. Azonban piaci alapon működő cégek, vállalkozók terembérleti díj ellenében
tartanak foglalkozásokat az intézményben. Ennek jóvoltából 2014- ben 168.000 Forint
díjbevételünk keletkezett.
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Az intézmény jövőbeni célkitűzései

Családi Napközinkben május végén nyílt napot szervezünk, hogy szolgáltatásunkat
minél nagyobb körben megismerjék a szülők. Az idei évben sok gyermekünk készül ősszel
óvodába így szükséges felhívnunk magunkra a szülők figyelmét.

Az idén szeretnénk az intézmény udvarán felállítani egy homokozót a családi
napközis gyermekek részére. Megvalósítását támogatásból és önkéntes munkával
képzelem el.

Honlapunkon az idei év elején létrehoztunk egy „Segítene? „ fület, ahová bajba ,
krízis helyzetbe került családok számára szeretnénk név nélkül természetben nyújtható
adományt kérni. Itt jelentetjük meg azt is ha valakinek hirtelen valamilyen speciális
eszközre lenne szüksége. Ezzel karöltve elektronikus címlistát állítottunk össze olyan
segíteni vágyó emberekből, akik szívesen értesülnének és segítenének bajba került
családok élethelyzetén. Ezt az idei évben szeretnénk hatékonyan beindítani és
működtetni.

Házi segítségnyújtás tekintetében működési engedélyünket szeretném
módosíttatni, hogy a szakdolgozói létszám alapján az ellátotti létszámunk 16főről 18
főre emelkedhessen.

Köszönettel tartozunk Klienseinknek, hogy 2014-ben is problémáikkal bizalmukba
avattak és bíztak bennünk.
Szeretnék köszönetet mondani a jelzőrendszeri tagoknak, hogy partneri kapcsolatunk
révén mindig nyitottak voltak a közös gondolkodásra, megoldásokra. Köszönettel
tartozunk minden erkölcsi, tárgyi és anyagi támogatásért, amit az elmúlt év során
kaptunk, hogy a segítségnyújtásunk hatékonyabb lehessen.
Nem utolsósorban köszönjük a T. Képviselő- testület támogatását, amit egész éves
munkánk során érezhettünk.

Tisztelettel:

Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető

Etyek, 2015. március 4.
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