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 A családsegítő szolgáltatást a Szentlőrinc Város Önkormányzat intézményén a

Szociális Szolgáltató Központon belül a Családsegítő Szolgálat nyújtjaSzociális Szolgáltató Központon belül a Családsegítő Szolgálat nyújtja

(1993.évi III. törv.)

 2006. óta működik városunkban a Gyermekjóléti Szolgálat mellett ez ay j g

szakmai egység a Családsegítő Szolgálat, melynek tevékenységével a

családok felnőtt és gyermek tagjai egy általános jellegű komplex szolgáltatást

kapnak.

 A családsegítés társulás keretében történik, Szentlőrinc városán kívül 19

ellátási területen látják el a feladatokat a szolgálat családgondozóiellátási területen látják el a feladatokat a szolgálat családgondozói.

 A gesztori tisztséget Szentlőrinc városa látja el.g g j



 A szolgáltatás A szolgáltatás

segítséget nyújt a működési területén, szociális és mentálhigiénés
problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő egyénnek/
családnak,

krízis helyzethez vezető okok megelőzése, a már kialakult
megszüntetése az életvezetési képesség megőrzése céljábólmegszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése céljából.

A szolgáltatás célja:

Él t té i hé é k i tt blé á h l tb lé őÉletvezetési nehézségek miatt problémás helyzetben lévő
egyént/családtagot nem intézményi keretek között, hanem saját
otthonában, lakókörnyezetében hagyva, segítse önálló életvitele
megtartásábanmegtartásában.



Jelzési kötelezettség
 Jegyző

S iáli é é é ü i Szociális és egészségügyi 
 Gyermekjóléti 
 Jogi segítségnyújtói szolgálatokJog seg tség yújtó s o gá ato
 Oktatási intézmények
 Pártfogói felügyelői

R dő é Rendőrség
Jelezhetnek
 Társadalmi szervezetek Társadalmi szervezetek
 Egyházak
 Magánszemélyek 



Ellátandó célcsoport jellemzői



 MUNKANÉLKÜLISÉG
 Foglalkoztatással, munkavégzéssel Foglalkoztatással, munkavégzéssel 

kapcsolatos
 Megélhetési Megélhetési 
 Lakhatással kapcsolatos
 Lelki- mentális Lelki mentális
 Kapcsolati 
 Gyermeknevelési Gyermeknevelési 
 Tartós betegség 



 Egyéni esetkezelés
 Továbbirányítás
 Tájékoztatás 
 Tanácsadás 

í ő é é Segítő beszélgetés
 Ügyintézés segítése

d á k í é Adományközvetítés
 Szociális ellátások igényléshez 

segítségn újtássegítségnyújtás
 Konfliktuskezelés



 A szolgáltatás:

 személyes kapcsolat keretében, az igénylő, illetve törvényes

képviselője kérelmére önkéntes alapon térítésmentesenképviselője kérelmére, önkéntes alapon, térítésmentesen

vehető igénybe.

Jelzés, üzenet

 Ügyfélfogadási időkgy g

 Családlátogatások



 Önkéntesség elveÖ é tesség e e
 Partnerség
 Nyitottság elve Nyitottság elve
 Személyiségi jogok védelmének elve
 Egyenlőség elve Egyenlőség elve

E áti (b l é ő ké é ) Empátia (beleérző képesség)
 Kongruencia (hitelesség)

f á Elfogadás
 Előítélet-mentesség



1 Máltai Szeretet Szolgálat 11 Katolikus Caritas1. Máltai Szeretet Szolgálat

2. Helyi, más települési 

önkormányzatok dolgozóival

11. Katolikus Caritas

12. Ápolási és Rehabilitációs Osztályok 

13. Fogyatékkal élők intézményei

3. Humán Bizottság (városi)

4. Támasz Alapítvány

14. Más települések Családsegítő 

Szolgálatai

5. Háziorvosok

6. Védőnők

7 Járási Hivatalok

15. Idősek otthona

16. Házi gondozók

17 Szociális otthonok7. Járási Hivatalok

8. Települések oktatási intézményei

9. Szentlőrinci Rendőrőrs 

17. Szociális otthonok

18. Kórházi szociális munkások

19. Szociális Háló

10. Családok Átmeneti Otthonai



 Környezettanulmány elkészítése felkérésre (önk.,
gyámhivatal )gyámhivatal.).

 Beteg, idős, vagy mozgásában korlátozott embereknél
otthonában történő ügyintézésotthonában történő ügyintézés.

 Adományok gyűjtése, és osztása az arra rászoruló
családoknakcsaládoknak



Jó gyakorlatok a Családsegítő Szolgálatnál



A Családsegítő Szolgálat egész évben adományokat gyűjt és oszt azA Családsegítő Szolgálat egész évben adományokat gyűjt és oszt az
arra rászoruló családoknak.

Cél:

A lakosság minél szélesebb körének természetbeni juttatásban A lakosság minél szélesebb körének természetbeni juttatásban
részesítése, illetve a rászorulói igény figyelembevételével – az
igények adekvát teljesítése.



 A Szolgálatnál minden hónap első péntekén lehet használtruhát
elvinni, turkálni (van egy helyiségünk, amelyet erre a célrag g
alakítottunk ki.)

A vidéki szolgáltatási területeinkre, pedig igény szerint visszük ki a
ruha vagy egyéb adományt.(Szentlőrinc 135, vidéki 55 összesen:190)



Rendszeres kapcsolatban állunk a Szeretetszolgálat Szentlőrinci
csoportjával (adományok: bútor, tartós élelmiszer).

 Tartós élelmiszer minden év decemberében osztásra kerül, de
szükség esetén év közben is A 2014 es évben 35 rászorulószükség esetén év közben is. A 2014-es évben 35 rászoruló
család/egyén kapott.

 Burgonya adományból ez év márciusában 52 család/egyén részesült.
Bébi é l 8 ki k lád k k ül ki á júli Bébi étel 8 kisgyermekes családnak került kiosztásra július
hónapban.



‣ Segítséget kérünk, és kapunk a fogyatékkal élő,
vagy fekvőbeteg kliensek speciális eszközhasználat
igényeinek kielégítésére,

‣ a beteg otthon végzett ápolásához (pl. speciális
ágy matrac szék stbágy, matrac, szék stb.



 Gyermekruha játék gyermekbútor: Gyermekruha, játék , gyermekbútor:

28 k k lád é lh kből d á kból 28 kisgyermekes család részesülhetett ezekből az adományokból ez
évben.

Egyéb felajánlások: bútor felnőtteknek ruhanemű cipők ágynemű Egyéb felajánlások: bútor, felnőtteknek ruhanemű, cipők, ágynemű,
függöny, terítő, babakocsi és egyéb.



U b h i d áUrbach - i adomány

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is részt vett a kapottA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is részt vett a kapott
adományok elosztásánál.

A civilszervezetekkel, és a helyi Oktatási és Nevelési
intézményekkel együttműködve (Nőegylet, Férfi Szabadidő Klub,
Máltai Szeretet Szolgálat, Iskola, Óvodák, Védőnők) az adományból
összesen 378 Szentlőrincen lakó család részesült.

Az adomány egy részének szétosztása a Családsegítő Szolgálaton
keresztül történt, amelyből 154 család részesült, ruhanemű, cipő,
játék, babakocsi stb.



2015. évtől meghívás a Humán Bizottsági ülésekre a beadott
segélykérelmek elbírálása kapcsán.segélykérelmek elbírálása kapcsán.

‣Tűzifaosztás (feltérképezés családok felkeresése)‣Tűzifaosztás (feltérképezés, családok felkeresése),

‣ Burgonyaosztás (jan 82 család)‣ Burgonyaosztás (jan. 82 család)



 Teaház szolgáltatás a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya
F l á kó t tá é t”Felzárkóztatásért”

 Kapcsolat (Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.)
Szentlőrincen biztosítanak egy szolgáltatást Álláskeresők Teaháza”Szentlőrincen biztosítanak egy szolgáltatást „Álláskeresők Teaháza
elnevezéssel.

 Családsegítő Szolgálat delegál klienseket (szervezési Családsegítő Szolgálat delegál klienseket (szervezési
feladatok:értesítések, szem. kapcsolat felv. a kliensekkel,
tájékoztatás a programról, meghívók átadása)

 Júliusban indult. Helyszíne: Szentlőrinc, Vásártér Kistermelők háza



A résztvevők csoportos módszerrel történő álláskeresési fejlesztése.

megszerezhető szakképzési, elhelyezkedési, és álláskeresési,egyéb, 
a munkanélküliséggel összefüggő információk biztosítása:önéletrajz 
készítés, kísérőlevél –írás, internetes álláskeresés,interaktív 
szituációs játék, pl. álláskeresés telefonon  stb.j , p

Kiemelten:

 15 24 éves munkanélküli fiatalok 15-24 éves munkanélküli fiatalok

 tartósan munkanélküli személyek, továbbá alacsony iskolai
végzettségűek stbvégzettségűek stb.

 az 50. életévüket betöltött álláskeresők,

k ő ól h bb d á l l ő ők k k éb a munkaerő–piacról hosszabb ideje távol levő nők, akik esetében
az önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válás reális célkitűzés lehet, az
etnikai kisebbséghez tarozó személyek.



á ő f őA szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező
kliensek eligazodásának segítése ebben a bonyolult világban, egyszerű,
közérthető tájékoztatással

A szociális munkás nem azokkal az emberekkel foglalkozik akiknek problémáik
vannak, hanem azokkal akik problémáikkal nem tudnak megbirkózni, önállóan nem, p g ,
tudják megoldani, annak megoldásában, enyhítésében segítésre van szükségük.

„Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen.
Vezesd rá az öntevékenységre.”

Boldog Hildegárd Burján

a szociális érzékenység és cselekedetek nagyasszonya 
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