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 I. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 

 

Az intézmény neve: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat. 

Székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a. 

Telephelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a.  

 

II. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás Makó város közigazgatási területén élő lakosoknak nyújt szolgáltatást. 

 

A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető 

szabályokról. Betartása mindazon személyek számára kötelező, akik a gyermekjóléti 

szolgáltatásban részesülnek vagy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyiségében 

tartózkodnak.  

 

A házirend mindenki számára egyformán iránymutató, megköveteli a szabályok betartását, az 

intézményi vagyon védelmét, a szolgáltatást igénybe vevők és a családgondozók 

megbecsülését. 

 

Az intézmény házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha az 

igénybevevő az intézmény dolgozóit magatartásával zavarja, illetve velük szemben durva, 

agresszív magatartást tanúsít. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA, MUNKARENDJE 

 

A szolgáltatás az alábbiakban meghatározott időben áll a lakosság rendelkezésére: 

Hétfő:  7. 30 – 16. 00 

Kedd:  7. 30 – 16. 00 

Szerda: 7. 30 – 16.00 

Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel 

Péntek: 7. 30 – 13. 30 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat elérhető: 

- 06-62-213-420 

- 06-80 820-031 

- 06/20 318-9379- es telefonszámon. 

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 

 

A szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi. A szolgáltatás igénybevétele minden 

esetben, mindenki számára térítésmentes.  
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A szolgáltatás igénybevételének megszűnése: 

- a fennálló probléma megszűnik, 

- önkéntes kliensek esetében a családgondozás megszűnését a család vagy az egyén kéri, 

- a család illetve az egyén gondozási helye megváltozik,  

- a kliens halálával. 

 

Az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybe vevő személy adatairól nyilvántartást vezet. 

A szociális ágazatban foglalkoztatottakat megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék, 

emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék 

és elismerjék 

 

V. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIRA VONATKOZÓ PROGRAMOK, 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

Az alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

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. 

 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 

érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 

ellátáshoz való hozzájutás szervezése, 

 a szabadidős programok szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
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 A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük 

összehangolása 

 Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

 

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: 

családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban 

jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

 kezdeményezni 

o egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 

o szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, 

o egészségügyi ellátások igénybevételét, 

o pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét 

 

A bűnmegelőzéssel, bűnismétléssel összefüggő szakmai feladat érdekében: 

 kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival, szükség esetén intézkedési tervet készít 

 családgondozói feladatellátása során külön fókuszál a kriminalizálódással összefüggő 

magatartási attitűdökre 

 az általa gondozott kliensek esetében a kriminalizálódással összefüggő minden jel 

kapjon artikulációt 

 a szociális munka módszertanát alkalmazza szükség esetén az általa gondozott 

kliensekre  

 

Családsegítő szolgáltatásainkkal célunk, hogy a működési területünkön élő, hátrányos 

helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi 

szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek. 

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban 

részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, 

információkat nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások 

tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. 

 

VI. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A szolgáltatás igénybevételekor a családsegítő a szolgáltatásban részesülő személy 

számára tájékoztatást ad: 

- az intézményben biztosított szolgáltatások tartalmáról és igénybevételének feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- az intézmény házirendjéről, 

- a szolgáltatás térítésmentességéről, 
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- a panaszjog gyakorlásának módjáról. 

 

VII. AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A hivatalos ügyek intézése az 1. és 2. számú irodákban történik. 

Az ügyfelek számára kijelölt várakozó helyiség a folyosó. 

Az intézmény területén alkohol és más kábulat keltésére alkalmas szer fogyasztása és az 

általuk okozott bódult állapotban történő megjelenés tilos! 

Az intézmény épületében dohányozni szigorúan tilos! 

Az intézmény épületébe mások testi épségét veszélyeztető szúró- és vágó eszközöket 

bevinni szigorúan tilos! 

 

VIII. ADATKEZELÉSRE, ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 

rendelkezései az irányadóak. 

IX. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszaival az 

intézményvezetőhöz fordulhat, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és erről a 

panaszost írásban tájékoztatja. Amennyiben a panasztevő, a válasszal nem ért egyet, 

illetve azzal nincs megelégedve, a válasz kézhezvételétől számított nyolc napon belül 

panaszának orvoslásáért a fenntartóhoz fordulhat. 

 

X. ELLÁTOTTI JOGOK 

 

Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap – és szakosított ellátást 

biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személy 

részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

Görbéné Rakonczai Edina gyermekjogi jogi képviselő 

      Elérhetősége: 06-20/489- 9538 

                   E-mail: edina.rakonczai@ijb.emmi.gov.hu 

                   Személyesen: Makó, Vásárhelyi u. 1- 3. (Pápay E. Általános Iskola) 

                       Minden páros hónap 3. keddi napja 13, 30 - 15 óra között 

 

 

Makó, 2019. május 16.                                                 Tóthné Balázs Andrea 

                                                                                          intézményvezető 


