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Bevezetés
A társadalom rendszereinek és alrendszereinek működése során az egyén, a kisebb-nagyobb
közösségei és a különböző módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek,
amelyek következtében önmagukról - átmenetileg vagy tartósan - nem tudnak gondoskodni
megfelelő módon. A szociális gondoskodás egyik legfőbb feladata, hogy a társadalmilag
tipikusnak tekinthető, de az egyének életében jelentkező speciális élethelyzeteket feltárja és
azokra - a jog által kínált segítő lehetőségek keretei között - minél hamarabb és minél
hatékonyabban reagáljon. Ennek során meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel a
felmerült problémák a leghatékonyabban kezelhetők, biztosítva egyidejűleg az egyén
szabadságát, tiszteletben tartva személyi jogait és a közösség (a nem veszélyeztetett
állampolgárok) védelmét.
A modern szociálpolitikai gondolkodás szerint a szociális feladatok körébe tartoznak, és egyre
hangsúlyosabb szerepet kapnak a prevenció és a szociális (társadalmi) rehabilitáció eszközei
és intézményei. Cél, hogy a társadalom mind szélesebb köre a település aktív, cselekvő,
egymásra figyelő, másokat segíteni akaró, és segíteni tudó tagja legyen. Ennek keretében
valósulhat meg az a törekvés, hogy a szolidaritási elv jegyében - akár többfajta eszköz
együttes alkalmazásával is - a bármilyen oknál fogva segítségre szorulók (munkanélküliség,
családi körülményekben bekövetkezett negatív változás, vagy munkaképesség megváltozása,
stb.) minél rövidebb időn belül hatásos segítséget kaphassanak.
Egy közösségen belüli szociális védelmi rendszer kiépítése természetesen hosszabb folyamat,
a változásokat a folyamatosan átalakuló gazdasági és társadalmi környezet is befolyásolja. A
rendszert nem egy-két intézmény, sokkal inkább szervezet-rendszerek együttműködése
jelenti. Tehát a szociális háló önmagában nem egyetlen szolgáltatót, illetve intézményt jelent,
hanem szervezeti rendszerek és intézményi rendszerek szoros együttműködését takarja. A
kooperációban végzett segítő tevékenység révén hatékonyabb feladatellátás valósítható meg a
jelentkező ellátási problémákkal szemben. Az ellátó rendszer sokszínű, jelen vannak a helyi
szinten szerveződött civil szolgáltatók csakúgy, mint az önkormányzati, egyházi és az állami
fenntartású szervezetek.
A koncepció Békés megye egészére kiterjedően feltárja a szociális szolgáltatások helyzetét, és
irányt mutat a fejlesztésekhez. A cél, hogy a szociális szféra működése magas színvonalon
feleljen meg a szakmai elvárásoknak, és eredményesen, hatékonyan nyújtson szolgáltatásokat
az ellátási igénnyel rendelkező lakosoknak.
A koncepció készítésekor adatok, vélemények és javaslatok megismerése céljából az alábbi
szervezeteket, és intézményeket kerestük meg:
- Békés megye településeinek jegyzőit a település közigazgatási területén működő
szociális szolgáltatók és az állami fenntartókat a fenntartásukban működő szociális
szolgáltatók adatszolgáltatása érdekében,
- Békés megye közigazgatási területén ellátást nyújtó szociális szolgáltatókat,
- a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága Békéscsabai Képviseletét.
Ezúton is köszönjük mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek, munkatársaknak a
segítő szakmai közreműködését, akik adatszolgáltatásukkal, tájékoztatásukkal és
véleménynyilvánításukkal segítették munkánkat.
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I. A Szociális Szolgáltatástervezési koncepció
I. 1. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció fogalma
A szociális szolgáltatástervezési koncepció a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez és
korszerűsítéséhez kapcsolódó gyűjtőfogalom. Kiindulópontja egy helyzetértékelés a
szolgáltatások iránti igényekről, a szükségletekről és az ellátási kötelezettség teljesítéséről.
Ehhez kapcsolódik számos elem, amelyek vagy infrastruktúra-fejlesztési, vagy pedig egy-egy
ellátotti csoport speciális igényeivel összefüggő szakmai fejlesztési feladatokból tevődnek
össze.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció egy olyan integrált és ütemezett, szakmailag
megalapozott reális terv, amely a település szociális feladatellátásának a megalapozására, az
ellátási kötelezettség teljesítésére és a magas színvonalú, minőségi szolgáltatás kialakítására
vonatkozik.
Tartalmi szempontból a szociális szolgáltatástervezési koncepció a szociális szolgáltatásokra
vonatkozó fejlesztési iránymutatás, amelynek alappillére a szociális szolgáltatók által nyújtott
szociális feladatellátást feltáró helyzetelemzés és helyzetértékelés a megye településeire
kiterjedően. Ezért e tartalmi elemeket formai szempontból kiegészíti Békés megye
településeinek szociális feladatait (szolgáltatásait) strukturáltan bemutató - 2017. évi adatokat
tartalmazó -, a Szoctv. előírásai szerinti melléklet.
I. 2. A Szociális Szolgáltatástervezési koncepció tartalma
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 92. § (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a
településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja, aktualizálja. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. § (5)
bekezdése alapján a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a
társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
AZ SzCsM rendelet 111/A. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város
szolgáltatástervezési koncepciójának tartalmaznia kell a megye területén működő szolgáltatási
rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit, a szolgáltatások iránti igények alakulását, a
várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, valamint a
szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének
irányait.
A Szoctv. 92. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az
önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2016. évtől a 2018. évig terjedő szociális szolgáltatástervezési koncepcióját
felülvizsgálta, és elkészítette az új koncepcióját a 2019. évtől a 2021. évig vonatkozó
időszakra.
A szolgáltatástervezési koncepció megyei szintű felülvizsgálata a szociális szolgáltató és
ellátórendszer bemutatásán túlmenően, mint helyzetelemzés, valamint helyzetértékelés
kiterjedt a helyi szükségletekre, igényekre épülő szociális ellátórendszer korszerűsítésére,
fejlesztési irányaira.
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I. 3. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja
A szociális szolgáltatástervezési koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség
körébe tartozó és hiányzó ellátások megszervezésének módjait és feladatait meghatározza.
Törekedni kell arra, hogy az ellátásszervezés, a stratégiai tervezés során konkrét
szükségletekre épülő cselekvési terv kerüljön meghatározásra. Célkitűzés a feladatellátás
szervezésekor, hogy szerepet kapjanak - a partnerség elve alapján - a nem állami fenntartású
szervezetek is.
További fontos cél, hogy a lakossági szükségletek alapján kiépített szociális szolgáltatást
nyújtó rendszer a szolgáltatók együttműködésén alapuló, mindenki számára könnyen
hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, adekvát ellátást nyújtson az igénybevevők részére.
A koncepciónak stratégiai szempontból figyelembe kell venni a jövőben fellépő új
szükségleteket is.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja továbbá, a finanszírozási feltételek mellett,
egy olyan program elkészítése, amely több éves időtartamra meghatározza azoknak a
feladatoknak a végrehajtását, amely a szociális ellátások területén a jogszabályokban
meghatározott tárgyi és személyi, valamint szakmai előírásoknak megfelelő intézményi
működés megvalósítását teszik lehetővé.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű
lakosok igényeire reagáló szociális szolgáltató és ellátórendszer működjön és fejlődjön.
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II. Békés megye demográfiai, településszerkezeti helyzete

Békés megye a dél-alföldi régió része, az ország dél-keleti részén helyezkedik el. Területe
5631,4 km2, népessége 2018. évben 338.025 fő volt, amely Magyarország népességének
3.4%-a, népsűrűsége 60 fő/km2. A megye nyugati részén Csongrád megyével, észak-keleten
Jász-Nagykun-Szolnok, észak-nyugaton Hajdú-Bihar megyével szomszédos, délen, délkeleten a szomszédos Romániával határos.

II.1. Természeti erőforrások
Békés megye legfőbb természeti kincse a termőföld, és ennek alapján elmondható, hogy
mezőgazdasági termelés szempontjából az ország legjobb minőségű termőterületei közé
tartozik. A Körös-Maros köze az ország legkiválóbb adottságú mezőgazdasági területeinek
egyike. A talajadottságok a szántóföldi kultúrák termesztésének kedveznek. Ennek
köszönhető, hogy a megyében kimagasló a szántók aránya. A talajadottságoknak és a meleg
száraz éghajlatnak köszönhetően a gabonafélék, takarmánynövények és egyéb szántóföldi
kultúrák termesztése a megye egyik legfontosabb természeti és gazdasági potenciálja. A
megyét az ország éléskamrájának hívják, nem véletlenül, hiszen a legtöbb szántóföldi és
egyéb kultúrában a termesztési területe az országos átlag felett van. Kivétel ezek közül a
gyümölcsök, cukorrépa és a burgonya.
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Nagy jelentőségű természeti erőforrás a megye termál-, és gyógyvíz készlete, és az erre
alapozott fürdőhelyek. A Dél-Alföldön a legmagasabb a napsütéses órák száma, ezzel a
megye a harmadik helyen áll az országban.
A megye területén előforduló ásványkincsek két nagy csoportját a szénhidrogének és a
különböző építőipari nyersanyagok alkotják. A harmadidőszaki képződmények országos
jelentőségű szénhidrogén készleteket tárolnak. Az építőiparban felhasználható alapanyagok
széles skálájával rendelkezik a megye. Az agyag nagy mennyiségben fordul elő, erre
alapozott a megye téglaipara.
A megye vízhálózata, vizes élőhelyei is fontos természeti potenciált képeznek. A megye ÉK-i
részén lévő Biharugrai és a Szarvas környékén lévő halastavak a haltenyésztés központjai. A
Körösökből lefűződött holtágak, morotvák kiváló horgászparadicsomok. A megye északi
részének vizes élőhelyei kiemelkedő természeti értéket hordoznak
II.2. Településszerkezet
Amíg a korábbi évtizedekben óriásfalvas-kismezővárosi hálózat dominanciája jellemezte,
Békés megyét addig a népességcsökkenés következtében az utóbbi két évtizedben a kis- és
aprófalvak állományának növekedése, az óriásfalvak (5 ezer feletti lélekszám) eltűnése
jellemezte. A településhálózatban megszaporodtak az 500 fő alatti lélekszámú aprófalvak. Az
aprófalu kategória a közeljövőben akár bővülhet is, hiszen Körösújfalu, Körösnagyharsány
vagy Dombiratos népessége is 550 fő alatti és monoton fogy. A kistelepülések így együttesen
a településállomány 10%-át, később 15%-át is elérhetik, ami egy hagyományos „alföldi”
megye esetében kifejezetten magas hányadnak számít. Ezer lakos alatt további nyolc községet
találunk, ami így együtt a teljes településállomány bő negyede. Legnagyobb népességű és
legrégebbi városai: Békéscsaba (megyeszékhely és megyei jogú város), Gyula, Orosháza,
Békés és Szarvas. A Dél-Alföldön található, Romániával 178 km hosszan határos megyében a
közép-és kisvárosok viszonylag egyenletes rendszere dominál, a településhálózat központi
eleme a lakosság 40%-át tömörítő Békéscsaba - Békés - Gyula település együttes.1
A 2013. január 1-jén hatályba lépő új közigazgatási rendszerben kilenc város járási székhellyé
vált (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas,
Szeghalom). A megye települései közül 19 népessége nem éri el az 1000 főt, közülük 8
községé az 500 főt sem. A Sarkadi járás és a megye középső, Orosháza - Békéscsaba Gyomaendrőd közötti vidékei a legritkábban lakottak. Ezekben a térségekben igen alacsony,
25 fő/km2 alatti a népsűrűség. A legkisebb népsűrűségűek a Szeghalmi, Sarkadi és a
Gyomaendrődi járások, a legsűrűbben lakott a Békéscsabai. 2 Békés megyében 9 járásra
tagozódva 75 település található, amelyből 22 településnek városi rangja van. Békéscsaba, a
megyeszékhely, gazdasági és közlekedési centruma is a térségnek.
II.3. Békés megye társadalmi jellemzői
Magyarország jelenlegi helyzetét, az ország jövőbeli kilátásait alapvetően befolyásolják a
területi egyenlőtlenségek. A különbségek mindig az eltérő adottságokból eredő különböző
intenzitású és irányú társadalmi és gazdasági változások következményei. Ez természetes
folyamat, ugyanakkor az állandósuló nagy különbségek hosszú távon hátráltathatják a
kiegyensúlyozott térszerkezet kialakulását.

1
2

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója
Egészségtudatosságra épülő társadalom-és gazdaságfejlesztés Békés megyében (2015.)
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II.4. Demográfia
Békés megye demográfiai mutatói

Forrás: KSH
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Időszak

Lakónépesség
száma az év
végén

2015. év
2016. év
2017. év

347 058
342 438
338 025

Állandó
Állandó
Állandó
Lakónépességből Lakónépességből
népesség, népesség,
népesség
a nők száma az a férfiak száma az
férfiak
nők
száma
év végén
év végén
összesen összesen
(fő)
(fő)
(fő)
180 918
166 140
360 384
174 076
186 308
178 534
163 904
356 919
172 514
184 405
176 147
161 878
353 262
170 824
182 438
Forrás: KSH

Békés megye lakónépessége 2017. december 31-én 338.025 fő volt. A megye lakossága az ezt
megelőző években is folyamatosan csökkent. A táblázatot megfigyelve láthatjuk, hogy a
népességszám csökkenés közel azonos mértékben érintette a női, illetve férfi lakosságot. A
népességszám csökkenésének oka a természetes fogyás, az elöregedés és az elvándorlás. A
népességre vetített népmozgalmi adatok továbbra is a megye kedvezőtlen demográfiai
10
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helyzetét jelzik. A megye népességének elöregedettsége az országos átlagnál lényegesen
előrehaladottabb. A megye nyugati és déli térségében magasabb fokú az elöregedés, az
északkeleti részen a népesség korösszetétele kedvezőbb. Az éves szintre vetített fogyás a
legmagasabb a régiók között, ezen belül a természetes szaporodás (fogyás) tekintetében a
legnagyobb a fogyás mértéke Békés és Nógrád megyében - ugyanúgy, mint az öregedési
index is.

Forrás: KSH

Békés megyében 2018. I–III. negyedévben az előző év azonos időszakához képest a népesség
természetes fogyása mérséklődött, melynek mértéke meghaladta az országost. Az év első
kilenc hónapjában összesen 2035 gyermek jött a világra, és 3978 fő hunyt el. Az
élveszületések száma 2,0%-al, a halálozásoké 6,6%-kal kevesebb volt, mint 2017 azonos
időszakában. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 1943
fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség 11%-kal kisebb, mint 2017 első
három negyedévében. A házasságkötések száma mérséklődött 2017 azonos időszakához
viszonyítva. 2018 évben január és szeptemberében között 1488 házasságot anyakönyveztek,
0,5%-kal (8-cal) kevesebbet, mint egy évvel korábban.
Elvándorlás
Ma már megkerülhetetlenül számolnunk kell az elvándorlás jelenségével, amely országos és
megyei szinten is értelmezhető. 2018-ban mintegy 98.885 fővel volt kevesebb a megye
lakónépessége az 1980-ban mért adatokhoz képest.3 Az elmúlt években a vándorlási egyenleg
negatív képet mutat, az elvándorlók száma meghaladja az odavándorlók számát.

Időszak

3

Belföldi
odavándorlások
száma (állandó és
ideiglenes vándorlás
együtt) (eset)

Belföldi
elvándorlások
száma (állandó és
ideiglenes
vándorlás együtt)

Forrás: KSH
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Belföldi állandó
Belföldi állandó
odavándorlások elvándorlások száma
száma (eset)
(eset)
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(eset)

2015. év
2016. év
2017. év

14893
16499
16604

16299
18288
18438

5970
6665
6898

6680
7910
8128

Forrás: KSH

Népességprognózis (Békés megye, 2011-2021)
Kor
– 4
5– 9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–
Össz:

2011. január 1.
2016. január 1.
2021. január 1.
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
7 336
6 983
6 516
5 547
6139
5 171
8 389
7 906
7 071
6 718
6251
5 282
9 309
9 016
8 056
7 626
6748
6 441
11 386
10 990
9 044
8 751
7791
7 361
11 793
11 143
11 102
10 715
8763
8 478
11 772
10 850
11 528
10 878
10837
10 450
12 922
11 749
11 409
10 541
11169
10 570
13 310
12 421
12 552
11 470
11051
10 263
12 342
12 341
12 899
12 096
12149
11 149
10 829
11 098
11 820
11 986
12366
11 743
12 664
13 610
10 162
10 601
11116
11 471
13 691
15 100
11 549
12 970
9216
10 045
11 164
13 467
11 975
14 180
10062
12 143
8 433
11 233
10 899
13 202
11710
13 915
6 609
10 545
5 288
9 458
7267
11 262
5 142
8 953
5 044
8 980
3723
7 893
3 210
6 639
2 989
6 772
3283
6 976
2 438
5019
2534
6174
2612
6857
172739
189063
162437
178666
152254
167470
361802
341104
319724

Forrás: KSH
Békés megyében fontos számolni a demográfiai jelenségek negatív irányával. A demográfiai adatok
alapján elkészült Békés megye tíz éves időszakot átfogó népességprognózisa, amely prognózisban a
születések számának előrejelzésekor figyelmen kívül lett hagyva az értékrend esetleges
változásainak módosító hatása, ami lényegesen módosíthatja a gyermekvállalást. Nem lehet
kalkulálni a társadalom egészségi állapotában bekövetkező lényeges változással sem, és a
vándorlásokkal sem, azt az elmúlt évtized második felében jellemző trendek előrevetítésével
érdemes figyelembe venni még akkor is, ha vannak törekvések a trend megváltoztatására.
Mindezek alapján Békés megye lakónépessége 2020 végére várhatóan 320 ezer fő körülire esik
majd vissza. Egy kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén 13% feletti, kedvezőbb esetben 10% alatti
népességcsökkenés valószínűsíthető. 4

Korcsoportos megoszlás

4

Békés megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. (2015.)
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A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az egyik legnagyobb
demográfiai kihívást a társadalom öregedése jelenti. Hazánkban a népesség öregedési
folyamata gyorsul. Napjainkban az ország férfi lakosságának átlagos életkora 39 év, a nőké 43
év, a két évtizeddel ezelőtt tapasztalhatónál 3–4 évvel több, de az utóbbi tíz évben is mintegy
két évvel emelkedett a népesség átlagos életkora. A nemekre jellemző eltérő halandósági
viszonyok következtében a nők átlagos életkora gyorsabban növekedett, mint a férfiaké, így a
nemek között már korábban is meglévő különbség az ezredforduló óta tovább nőtt, országos
átlagban 4,0 évről 4,3 évre.5
Az idősödést kifejező, másik legáltalánosabban elfogadott mutató a 65 évesek és idősebbek
gyermekkorúakhoz viszonyított aránya, azaz az öregedési index, amely a történeti idősorok
tanúsága szerint folyamatosan nő. 2005 óta az időskorúak száma meghaladja a
gyermekkorúakét, és 2011-ben már 117 időskorú jutott száz gyermekre.
Az alábbi táblázatokból jól látható, hogy az elmúlt három évben nőtt az időskorúak aránya,
ugyanakkor a gyermekkorúak és a 15-64 év közöttiek száma csökkent.

Időszak
2015. év
2016. év
2017. év

Lakónépességből Lakónépességből a
Lakónépességből a 65 éves
a 0-14 évesek
15-64 évesek száma
és annál idősebbek száma
száma az év végén
az év végén
az év végén (fő)
(fő)
(fő)
45538
230554
70966
44554
226265
71619
43623
222337
72065
Forrás: KSH

Békés megye korfája 2018. január 1.
5

Forrás: KSH: Magyarország Társadalmi atlasza
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Forrás: KSH: interaktív korfák

II.5. Békés megye gazdasági helyzetképe
Békés megye iparilag közepesen fejlett, agrár-ipari jellegű és közepesen urbanizálódott térség.
Az agrárszféra a megyei kedvező adottságok miatt jelentős erőt képvisel. A megye legfőbb
természeti kincse a termőföld, amelynek minősége többségében jobb, mint az ország más
részein. A gazdasági fejlődésben a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar
mindig is meghatározó volt. A megye az ország egyik legintenzívebben művelt
mezőgazdasági területe. Összes földterületének 85%-a termőterület, és csupán 15%-át nem
művelik. A termőterület 97%-át a mezőgazdaság hasznosítja, és mindössze 2,4%-a erdő, a
többi nádas és halastó. 6 A kiemelkedően jó agráradottságok miatt mezőgazdasága elsősorban
gabonatermesztéséről, zöldségtermesztéséről és bizonyos állatfajták tenyésztéséről ismert,
kapcsolódó feldolgozóipar nélkül. A mezőgazdasági termelés dominanciája mellett,
elsősorban a feldolgozó- és könnyűipar jelenléte jellemző a megyére. Az ipar térszerkezete
erősen koncentrált a megyében Békéscsaba és környékére. A megye területén több
termálfürdő és tározó, horgásztó, holtág található, amelyek nagy idegenforgalmi szereppel
bírnak.
Ipar
Békés megye iparszerkezetében kettősség figyelhető meg: egyrészt a megyében tradicionális
iparágak (élelmiszer-feldolgozóipar, gépipar, nyomdaipar, tégla és cserépipar, üvegipar),
másrészt pedig az elmúlt időszakban megjelent ágazatok (pl. háztartási vegyipar).
Békéscsabán, a megyeszékhelyen a híradástechnikai termékeket gyártó Hirschmann mellett az
építőanyag gyártásban a Frühwald és a Tondach működtet jelentős kapacitású üzemeket. A
Linamar Hungary Zrt. orosházi központjából és békéscsabai telephelyéről a világ nagy
autógyáraiba szállítanak be alkatrészeket. A Linamar Hungary Zrt. Békés megye és az Alföld
legnagyobb gépgyártó, és autóipari társasága. A Csaba Metál Zrt. békéscsabai üzletága egy
nyomásos öntöde, ahol döntően a járműipar számára készülnek alumínium alkatrészek. Az
ismert személygépkocsi márkák közül megtalálhatók a Békéscsabán gyártott alkatrészek
6

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014-2020
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többek között a Peugeot, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguár,
Mercedes, Nissan, Opel, Porshe, Renault, Rover, Toyota, Volvo, VW különböző
modelljeiben. Az eltelt 10 évben a Csaba Metál Zrt. fejlődése töretlen volt, nemzetközileg is
elismert járműipari beszállítóvá vált. A korábbi hagyományokon alapulva erősödött meg az
elmúlt évtizedekben Orosházán az üveggyártás, a Guardian csoport Európa egyik legnagyobb
üzemét építette fel itt. A háztartási vegyiparban tevékenykedő Henkel cég Körösladányban
építette fel egyik legnagyobb üzemét. A megye több településén van jelen a nagy múltú
nyomdaipar, (Kner, Dürer nyomdák) valamint a szintén jelentős hagyományokkal rendelkező
ruhaipar egyes területei (pl. a Felina fehérneműgyártó cég).
Gazdasági szervezetek
Békés megyében 2017. évben 68.646 gazdasági szervezetet regisztráltak. A Békés megyében
2017. évben működő vállalkozások számát a nemzetgazdasági ág szerint az alábbi táblázat
mutatja.
Békés megyei regisztrált gazdasági szervezetek nemzetgazdasági
ágak szerinti aránya 2017. évben
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

35837

Bányászat, kőfejtés

11

Feldolgozóipar

2099

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,… 24
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,… 79
Építőipar

2226

Kereskedelem, gépjárműjavítás

4711

Szállítás, raktározás

706

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

1795

Információ, kommunikáció

833

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

915

Ingatlanügyletek

5147

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3758

Adminisztratív és szolgáltatást támogató…

1235

Közigazgatás, védelem, kötelező… 2
Oktatás

1558

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

1112

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

1090

Egyéb szolgáltatás

1509

Egyéb tevékenységek

2
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Forrás: KSH

A Békés megyei regisztrált gazdasági szervezetek legnagyobb arányban mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat ágazatban tevékenykednek.
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Forrás: KSH

Békés megyei székhellyel 2018. szeptember végén 69 ezer gazdasági szervezetet tartottak
nyilván, 1,0%-kal többet, mint egy évvel korábban. A 69 ezer vállalkozás 12%-át társas
gazdálkodási formában, 88%-át önálló vállalkozóként regisztráltak.
Az előbbiek száma egy év alatt 3,8%-kal csökkent, az utóbbiaké 1,8%-kal nőtt. A 8 ezer
társas vállalkozás 68%-át kitevő korlátolt felelősségű társaságok száma 3,1, a 27%-át
képviselő betéti társaságoké 5,1%-kal fogyott. Részvénytársaságból 3-mal több (76),
szövetkezetből 16%-kal kevesebb (163) szerepelt a regisztrációban, mint 2017. szeptember
végén. A társas vállalkozások kilenctizede legfeljebb 9 főt foglalkoztatott, a 249 fő
felettiekből 14 volt a megyében.
2018. szeptember végén az önálló vállalkozók 30%-a fő-, 41%-a mellékfoglalkozásúként,
fennmaradó részük nyugdíjasként tevékenykedett. Fő- és mellékfoglalkozás keretében többen,
nyugdíj mellett kevesebben vállalkoztak az egy évvel korábbinál. Főtevékenységük alapján a
társas vállalkozások a kereskedelem (25%), a tudományos és műszaki tevékenység (13%)
nemzetgazdasági ágakban és az iparban (12%), az önálló vállalkozók a mezőgazdaságban
(61%) fordultak elő leggyakrabban.
A gazdasági ágak között jelentősen nőtt az építőiparban, a kommunikációban, a művészet, a
szabadidő, az egészségügyi szolgáltatásban, a tudományos, a pénzügyi szolgáltatásban
tevékenykedő vállalkozások száma.

II.6. Foglalkoztatás Békés megyében
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A Békés megyében nyilvántartott álláskeresők száma járásonként
2018. október
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2073
2000

1769

1699

1500
1000

963

1194

1110
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Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

A nyilvántartott álláskeresők száma
2018. október hónapjának zárónapján Békés megyében 10 955 fő szerepelt a nyilvántartott
álláskeresők regiszter adatbázisában. A létszám 2,7%-kal csökkent az előző hónaphoz képest,
és 0,6%-kal lett magasabb az előző év azonos időszakának értékénél. A nyilvántartott
álláskeresők területi eloszlása tekintetében októberben a békéscsabai (18,4%) és a
mezőkovácsházi (16,7 %) járásban tartották nyilván a legtöbb álláskeresőt. A békési körzet e
hónapban a megyén belül a harmadik legtöbb (15,8%) álláskeresőt adta. A megyei létszám
legkisebb hányada, - ahogy a korábbiakban is - a szarvasi és a gyomaendrődi (5,0% és 5,7%)
járásban volt nyilvántartott. Az előző hónaphoz képest hat körzetében csökkenés, három
járásban növekedés volt jellemző a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszámában. Az előző
év azonos időszakához képest Békés, Orosháza és Szeghalom körzetében létszámcsökkenés
mutatkozik. Békésen -8,8%-kal, Orosházán -3,7%-kal, Szeghalmon -4,3%-kal, csökkent az
álláskeresők száma egy év alatt. Az álláskeresők számában emelkedés hat körzetben
jelentkezett, ezek közül a gyomaendrődi (11,4%), a sarkadi (7,8%) és a szarvasi (5,4%)
járásban mutatkozó változás mértéke volt a legmagasabb. Békéscsaba térségében 2,4%-kal
emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma az egy évvel korábbihoz képest.
Összetétel adatok
A nyilvántartott álláskeresők nemek szerinti összetételére e hónapban minimális nőtöbblet
jellemző. Megyei átlagban az álláskeresők 49,2%-a férfi, 50,8%-a nő. A nyilvántartott
álláskeresők korszerkezetében az egy évvel korábbi adatokhoz képest az idősebb korosztály
jelenlétében mutatkozik növekedés. Az 50 év felettiek álláskeresőkön belüli aránya 1,7%ponttal magasabb, mint egy évvel ezelőtt volt, míg a 40-49 év közötti korosztályban 1,0%pontos emelkedés tapasztalható. A 25 év alattiak esetében -1,1%-kal, a 25-39 éves korosztály
körében -1,6%-kal, csökkent az arány az egy évvel korábbiakhoz képest. Az álláskeresőkön
belüli legmagasabb részesedés az 50 év feletti, valamint a 25-39 évesek körében jelentkezett.
Szeptemberben mindkét életkori csoport 30% körüli értéket mutatott (31,7% illetve 28,8%).
Ugyanezen időpontban a 40-49 éves korosztályba tartozók részaránya 21,7%, a 25 év
alattiaké 17,8% volt.
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A nyilvántartot álláskeresők iskolai végzettség szerinti
összetétele Békés megyében
2018. október
Diplomás
4%
Érettségizett
28%

<= 8. általános
39%

Szakmunkás
29%
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Az álláskeresők között csökkent a pályakezdőként nyilvántartottak száma. Békés megyében
októberben 1206 fő tartozott e körbe. A pályakezdőként nyilvántartott álláskeresők száma az
előző hónaphoz viszonyítva 137 fővel csökkent. Az október havi létszám 73 fővel
alacsonyabb, mint egy évvel korábban volt. E hónapban a pályakezdők a nyilvántartott
álláskeresők 11,0%-át tették ki. Arányuk megyén belül a gyulai (14,2%) és a szeghalmi
(14,0%) járásban volt a legmagasabb, a legalacsonyabb érték a sarkadi (9,0 %) és a
mezőkovácsházi (6,6%) járásban jelentkezett. A nyilvántartott álláskeresők iskolai
végzettségenkénti összetételében továbbra is a legfeljebb általános iskolai (39,2%) és a
szakmunkás (28,8%) végzettséggel rendelkezők jelenléte a meghatározó. Az állományon
belül e hónapban az érettségizettek részaránya 27,6%, a diplomások részesedése 4,4% volt.
Az előző év azonos időszakához képest az általános iskolai végzettségűek részaránya -1,9%kal csökkent, a többi iskolatípusban végzetteké emelkedett.
Álláshelyek
A járási hivatalok foglalkoztatási osztályain 2018. októberben 1640 db új munkaerőigényt
rögzítettek. Az előző hónapból még rendelkezésre álló ajánlatokkal együtt így összességében
4596 álláshelyre vonatkozó kereslet jelent meg. Ezek közül 1931 pozícióra az adott hónapban
megtalálták a munkavállalókat, így a hónap végén 2665 álláshelyre vártak még jelentkezőket.
A nemzetgazdasági ágak vonatkozásában a feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem,
gépjárműjavítás és az adminisztratív tevékenység jelent meg nagyobb létszámigénnyel. A
támogatás nélküli állásajánlatok körében októberben 10 főt meghaladó létszámban kerestek az
alábbi foglalkozásokra munkavállalókat: bolti eladó, húsfeldolgozó, szabó, varró, egyéb
termék-összeszerelő, kézi csomagoló, valamint egyszerű ipari, építőipari és mezőgazdasági
foglalkozások.

II.7. Nemzetiségek Békés megyében
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Békés megyében a 2011. évben a népszámlálás adatai szerint a lakosság 2,01 %-a vallotta
magát valamely nemzetiséghez tartozónak, ami alatta marad az országos átlagnak (3,6 %). A
népszámlálási adatok szerint a megye legnagyobb számú nemzetisége a szlovákság és a
cigányság (a megye lakosságának 1,3 %-a), amit a román (0,8 %-a), majd a német (0,24 %)
nemzetiség követ. E nemzetiségeken túl délszlávok (0,1 %) élnek még említhető számban a
megyében.
A megyei szlovákság területi elhelyezkedése egyenletes, a megye több települése szlovákok
révén népesült be a török hódoltság után a 18. század során több lépésben. A szlovákság
lélekszáma érdemben csökkent a második világháborút követő „lakosságcsere”
következtében, ám a megye települései között több olyan is található, ahol nagyrészt ma is
szlovák gyökerű családok leszármazottai élnek. A szlovákság igyekszik őrizni nyelvi,
kulturális hagyományait, de az asszimiláció gyorsulása következtében a szlovák identitással
rendelkező lakosok aránya lecsökkent. Békéscsaba és környéke mellett, amelyet a hazai
szlovákság fővárosának is tartanak, elsősorban Szarvason (és környékén), Tótkomlóson,
továbbá Medgyesegyházán és Mezőberényben ápolják leginkább a szlovák nemzetiségi
hagyományokat, de további tucatnyi település tartja szlovák gyökereit, őrzi hagyományait.
A békés megyei románság a határ menti sávban telepedett meg és él ma is nagyobb arányban.
Lélekszámuk Méhkeréken a legnagyobb arányú, de Sarkadkeresztúron is magas. Gyulán,
Kétegyházán, Battonyán és Eleken szintén nagy számban élnek román nemzetiségűek, illetve
több kisebb dél-békési településen tartják őket számon. A megyei németek lélekszáma a
második világháború és az azt követő kitelepülések következtében lényegesen lecsökkent.
Gyula, Mezőberény, Tótkomlós és Battonya is hordozza a német kisebbség jelenlétének
hagyományait.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján mind létszámát, mind arányát tekintve a megyében a
legnépesebb hazai nemzetiség – mintegy 9,5 ezer fővel – a roma, számuk tíz év alatt 71
százalékkal gyarapodott.
A roma nemzetiség arányát a népszámlálás a teljes lakosság alig több mint két százalékában
jelezte, amivel Békés megye az ország azon területei közé tartozik, ahol lélekszámuk és
arányuk is viszonylag alacsony. A nemzetiségek létszámára vonatkozó adatok, köztük az
országos népszámlálások adatai, az „önbevalláson” alapuló regisztráció miatt lényeges
torzításokat tartalmaznak. A hivatalos adatok ellenére a cigányság jelenléte a megye
településeinek több mint kétharmadában jellemző, létszámarányuk azonban csak néhány
településen haladja meg a 10 %-ot (Mezőgyán, Geszt, Kevermes, Végegyháza). Legnagyobb
számban a megye városai közül Békésben, Szarvason, Sarkadon, Vésztőn, Mezőkovácsházán
és Battonyán élnek. Térségi szinten legnagyobb arányban a Sarkadi kistérségben és dél-békés
hátrányos helyzetű kisebb településein laknak.
A nemzetiségek demográfiai szerkezete többnyire érdemben eltér az országos átlagtól, a roma
nemzetiség esetében lényegesen fiatalosabb, a többi nemzeti kisebbségeknél pedig erősen
elöregedő korstruktúra jellemző.

19

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Nemzetiségek megoszlása Békés megyében

Békéscsabai

72 018

34

Békési
Gyomaendrődi
Gyulai

32 978
20 172
34 700

3
7
8

Mezőkovácsházai
Orosházi

34 751
42 825

10
24

911 1
645 6

3
6

Sarkadi
Szarvasi

19 758
24 801

6
6

1 821 2
514 3

Szeghalmi

25 436

5

1 136 2

916 1 23
7
2 102 5 –
688 1 8
808 7 7

73

452

20

503

8
–
11

5
5
17

4
28

461
176
1
252
488
234

–
2

–
8

53
118

2

2

66

95
40
2 382

1
0
3
–
7

4
7

1 021
151

5
2

334
40

4
4

1 940
75

1
7

4
9

13
2
21

110
1
33 1
–
Forrás: KSH népszámlálás 2011.

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza az arab, a kínai, az orosz és a vietnámi nemzetiségekhez tartozókat.
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ukrán

szlovén

szlovák

szerb

ruszin

román

örmény

német

lengyel

görög
horvát

cigány
(roma,
beás)

bolgár

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint

magyar

Terület
(járások)

hazai
nemzetiségek
együtt

egyéb

Összesen

Népesség

3
504
448
35
160

23

64

5 705

553

78 408

83 541

–
1
4

5
7
10

3 148
970
4 694

122
80
243

36 283
21 242
39 664

37 409
23 943
41 627

402
1
460
36
2
820
12

2
3

19
9

3 204
2 615

123
237

38 098
45 712

40 550
51 482

1
10

9
4

3 877
3 580

56
181

23 700
28 588

22 908
28 779

–

2

1 306

73

26 835

29 709
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II.8. Békés megye kistérségi felosztása
A 2004. január 1-jétől érvényes kistérségi besorolási rendszerben Békés megyében - a korábbi
6-tal szemben - 8 kistérséget határoltak le. Legtöbb települést a mezőkovácsházai (18),
legkevesebbet a békéscsabai (5) kistérséghez soroltak.
A Békéscsabai kistérség 1996-ban jött létre a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény
értelmében. Területe 2004-ben változott, mivel ekkor hozták létre az önálló Gyulai és Békési
kistérséget, és több település hozzájuk került. A Békéscsabai kistérség ekkor 5 településből
(Békéscsaba, Telekgerendás, Doboz, Kétsoprony és Csabaszabadi) állt. A Társulás céljaként
„a kistérség önkormányzatai együttműködésének hosszú távú biztosítását, a kistérség
területének összehangolt fejlesztését, a közszolgáltatások magasabb szinten történő ellátását, a
kistérségi területfejlesztési projekt kidolgozását és végrehajtását” jelölték meg. A kistérség
lakónépességének alakulását az alábbi táblázat mutatja be.
Békés megye kistérségeinek főbb adatai a 2013. július 15-ei beosztás szerint az alábbiak:
Kistérség neve
Békéscsabai
kistérség
Békési kistérség
Gyulai kistérség
Mezőkovácsházai
kistérség
Orosházai
kistérség
Sarkadi kistérség
Szarvasi
kistérség
Szeghalomi
kistérség

Központ

Település Ebből
város
6

2

Népesség
(2013.
január 1.)
71 903

Békés
Gyula
Mezőkovácsháza

9
4
18

2
2
4

Orosháza

10

Sarkad
Szarvas

Békéscsaba

Szeghalom

Terület
(km²)

Népsűrűség
(fő/km²)

450,73

160

41 854
41 579
40 608

633,87
413,22
881,49

66
101
46

3

57 706

848,14

68

11
8

1
3

23 228
42 909

570,97
821,57

41
52

9

5

39 366 1 009,73

39

Forrás: KSH
Kistérség
Békéscsabai
Békési
Gyulai
Mezőkovácsházai
Orosházai
Sarkadi
Szarvasi
Szeghalomi
Összesen:

Lélekszám
(fő)
2014.
71.274
43.002
42.258
41.105
59.727
24.091
43.409
42.230
367.096 fő

Székhely
Békéscsaba
Békés
Gyula
Mezőkovácsháza
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Szeghalom

Forrás: KSH
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Lélekszám
(fő)
2015.
68.401
42.616
40.232
41.105
59.265
23.983
42.947
41.836
360.385 fő
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Békés megyében 75 település található, amelyek közül Békéscsaba város megyeszékhely
(megyei jogú város). Békés megyében Békéscsaba Megyei Jogú Városon kívül további 21
város és 53 község található.
Békés megye városai: Battonya, Békés, Békéscsaba, Csorvás, Dévaványa, Elek,
Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza,
Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom,
Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő.
Békés megye községei: Almáskamarás, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,
Biharugra, Bucsa, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csanádapáca, Csárdaszállás, Doboz,
Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Gádoros, Gerendás, Geszt, Hunya, Kamut, Kardos,
Kardoskút, Kaszaper, Kertészsziget, Kétegyháza, Kétsoprony, Kevermes, Kisdombegyház,
Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Kunágota, Lőkösháza,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Méhkerék, Mezőgyán, Murony,
Nagybánhegyes, Nagykamarás, Nagyszénás, Okány, Örménykút, Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Tarhos, Telekgerendás, Újszalonta,
Végegyháza, Zsadány.
A területfejlesztési törvény szerint a Békéscsabai kistérség tartozik csak a fejlődő kistérség
kategóriába, amíg az orosházi, gyulai és szarvasi a felzárkózó kategóriába. A Békési kistérség
stagnáló, míg a mezőkovácsházi, sarkadi és a szeghalomi a lemaradó kategóriába sorolandók.
A nyolc kistérség tagoltsága és fejlettségi szintje eltérő nagyságokat és szinteket mutatnak. A
falvak közösségekbe gyűjtik össze erejüket, így kapcsolódnak a megye vérkeringésébe. A
megye összlakosságának több mint 60 %-a városokban él.
Gyulai
Békési
Szeghalomi
Szarvasi

Város

Sarkadi
Község

Orosházai
Mezőkovácshá…
Békéscsabai
0

5

10

15

20

Forrás: saját szerkesztés

A Békéscsabai kistérség 5 település összefogásával alakult meg Békéscsaba, Telekgerendás,
Doboz, Kétsoprony és Csabaszabadi. 2004 júliusában létrejött a Békéscsabai Kistérség. 2005.
január 1-jén 72.685 fő alkotta ezen terület népességét. 2008. január 1-jétől változás történt a
kistérség település-összetételét illetően. Doboz már nem volt tagja a Békéscsabai
kistérségnek, azonban újként csatlakozott Szabadkígyós és Újkígyós, amely két település
korábban a Gyulai kistérség tagja volt. Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete a
2/2013. (II. 6.) számú Kt. határozatával úgy döntött, hogy nem kíván tagja lenni a Mötv.
szerint megalakuló társulásnak, így 2013. július 1. napjától a Kistérségi Társulást 5 település
alkotja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2013. január 1-től a Békéscsaba és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Csoportot hozott létre, ami
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ellátta a Társulás központi működtetésének feladatait. A Társulás 2016. december 31. napjáig
két szociális intézményt, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthonát, illetve a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot tartotta fenn, valamint az orvosi
ügyeleti ellátás biztosítása érdekében érvényes feladat-ellátási megállapodása volt a Csaba
Ügyeleti Korlátolt Felelősségű Társasággal. 2017. január 1. napjától az Életfa Idősek Otthona
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásába került. A szociális és
területfejlesztési területen a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulásban jelenleg öt tagönkormányzat állt partnerségi kapcsolatban: Békéscsaba,
Kétsoprony, Telekgerendás, Csabaszabadi, Újkígyós. A kistérségen belül Békéscsaba
népességszámbeli súlya meghatározó. Az itt élő lakosság 90%-a ugyanis a megyeszékhely
lakója, a gazdasági teljesítmény alapján azonban még erőteljesebb a város szerepe.
A Békéscsaba kistérség települései 2018. évben
Ssz.
1.
2
3.
4.
5.

A település neve

A település típusa

Békéscsaba
Csabaszabadi
Kétsoprony
Telekgerendás
Újkígyós

megyei jogú város
község
község
község
város

Települések
lakosságszáma (fő)
60.137
301
1.528
1.603
5.152

Forrás: Békéscsabai Kistérségi Társulás

III. Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiája, településszerkezeti helyzete
III.1. Békéscsaba Megyei Jogú Város gazdaságföldrajzi helyzete

Békéscsaba megyeszékhely, megyei jogú város, Békés megye és a régió gazdasági – földrajzi
központja és székhelye. 193,93 km² alapterületével és közel 60.000 állandó lakosával
Magyarországon középvárosnak, európai szinten kisvárosnak tekinthető. A város
Magyarország dél-keleti részén Budapesttől mintegy 210 kilométerre, Szegedtől 95
kilométerre, Debrecentől 130 kilométerre, míg a romániai Aradtól alig 60 kilométerre fekszik.
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Békés megye közlekedés-földrajzi helyzete régóta periférikus, a megyét a nagy közúti
tranzitfolyosók elkerülik, távolsága az M5-ös autópályától 120 km, egyszámjegyű főútja
nincs. Ennek ellenére Békéscsaba régiós szinten fontos közúti és vasúti közlekedési
csomópontként funkcionált és funkcionál még ma is, bár közúti jelentőségét az M5-ös
autópálya némileg csökkentette. Itt találkozik a 44-es számú (Budapest - Kecskemét Békéscsaba – Gyula) és a Szegedet Debrecennel összekötő, nagy tranzitforgalmat lebonyolító
47-es főút. Itt keresztezi továbbá egymást, a IV. Pán-Európai Közlekedési Folyosó vasúti
fővonala (Drezda/Nürnberg - Prága - Brno - Pozsony - Győr - Budapest - Arad - Craiova Szófia - Isztambul) és a Nagyvárad - Szeged vasútvonal. Békéscsabát érintette az Európai
Unió Kohéziós Alapja által támogatott vasútfejlesztési program, amely a vasúti pályák, és az
állomások korszerűsítését foglalta magába.
Békéscsaba Megyei Jogú Város fontos fejlesztési célkitűzése az autóút szakaszok és
csomópontok kialakítása, elsősorban a már készülő M44-es út tekintetében. A vonatkozó
kormányzati szándék alapján kiemelt cél az M44-es gyorsforgalmi út teljes útszakaszának
megépítése.
A Magyar Kormány a 2015-ben indított Modern Városok Programja keretében egyeztette a
megyei jogú város önkormányzataival a települések közép- és hosszú távú fejlesztési terveit,
hogy azok a gazdaság húzóelemeiként valódi térségi központi szerepet tölthessenek be.
2015-2016-ban kidolgozásra került a „Fejlődő gazdasági központ – hagyomány és
szakértelem Békéscsabán” elnevezésű program, amely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának célja, hogy e lehetőség célszerű felhasználásával a város megerősödve, az
ország infrastrukturális és gazdasági vérkeringésének, sport- és kulturális életének fontos
központja legyen. A város számára a legfontosabb beavatkozás az M44-es gyorsforgalmi út
megépítése, amely minden más fejlesztés szempontjából is alapvető fontosságú.8
7

Békés megye az ország egyik legmélyebben fekvő, egyben a legegyenletesebb domborzatú
területe. Békéscsaba város gyakorlatilag tökéletes síkságon fekszik. A legfőbb természeti
kincse a termőföld, amelynek minősége kedvezőbb az országos átlagnál. Összes földterülete
nagyobb részre még ma is termőterület, és csak 15 százaléka van művelés alól kivonva. A
termőterület nagyobb részét a mezőgazdaság hasznosítja, csak töredék rész az erdő, nádas és
halastó.
A folyóvízi üledékekből gazdaságilag is hasznosítható kavics-, homok- és
agyaglerakódásokra települt a tégla- és cserépipar. Sajátos jelentőséggel bír, hogy Békés
megye legnagyobb népességű és legrégebbi városa Békéscsaba. Fekvését tekintve a megye
középpontjában helyezkedik el, így kereskedelmi, és későbbi piaci értékesítési lehetőségeit
elemezve is infrastrukturálisan a legjobban ellátott település a megyében. A város közvetlen
környezetében elhelyezkedő szántóterületek minősége nem csak hazai, de európai
viszonylatban is kiemelkedő a minőség tekintetében. A szántóterületek átlagos aranykorona
értéke - ami a termőképesség egyik legkifejezőbb mérőszáma - arra predesztinálja Békéscsaba
város környéki gazdálkodókat és gazdasági szervezeteket, hogy a mezőgazdasági termelés
hatékony fejlesztésével érjenek el eredményeket. A vasúti hálózat fejlesztésével az
áruszállítás helyzete jelentősen javulhat majd.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Önkormányzata Gazdasági Programja 2014-2020
Fejlődő Gazdasági Központ – hagyomány és szakértelem a Magyar Kormány és Békéscsaba Megyei Jogú
Város fejlesztési elképzelései Békéscsabán 2016. április 23.
7
8
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A megyében megtermelt mezőgazdasági termékek piacra jutását ez is segítheti a jövőben.
Békéscsaba város gazdaság földrajzilag kedvező adottságokkal rendelkezik elsősorban a
mezőgazdasági és élelmiszer alapanyagok előállítása és piacra juttatása tekintetében. A
termeléshez nemcsak a termőhelyi adottságok, hanem a humánerőforrások, és a logisztika is
rendelkezésre áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város helyzetét befolyásolja, hogy járásközpont.
Békéscsaba a jellegzetesen ártérperemi település a Tiszántúl délkeleti részén, Békés megye és
a kiváló termőtalajú Körös-völgy középpontjában fekszik. Békéscsaba Magyarország
délkeleti kapuja, a román határ (Gyulavarsánd) mintegy 20 kilométerre, keleti irányban
található.
Átlagos tengerszint feletti magassága 85-90 méter. Legalacsonyabb pontja Jamina városrész.
Természet-, táj- és környezetvédelmi szempontból, illetve idegenforgalmilag is jelentős
előrelépésnek tekinthető a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2002-es megalakulása. A
Körösök Völgye Natúrpark hazánk kevés natúrparkjainak egyike, melynek békéscsabai
látogatóközpontját 2007-ben adták át, amely a térség növény- és állatvilágát, folklórját és
általában véve a tájegység hagyományait kívánja bemutatni. Az egyesület további települései
a következők: Békés, Gyula, Mezőberény, Doboz, Köröstarcsa, Vésztő, Bélmegyer, Tarhos és
Körösladány. A natúrpark nagyobb része Románia területére esik és magában foglalja a
Király-erdőt, a Bihar- és a Béli-hegységet. Békéscsaba természeti környezetét elsősorban a
mezőgazdasági területek és a véderdők alkotják. Békéscsabán 1985-től kezdődően mintegy 31
objektumot jelöltek ki, mint védett terület. A besorolás nagyobbrészt florisztikai, kisebb részt
faunisztikai megközelítésű. A város bel- és külterületének védett tájrészletei, tájmaradványai
(nádasok, tavak, csalitosok, ligetszerű erdőfoltok, gyepek, rétek, parkerdők, temetőkertek,
csatornapartok, stb.) felbecsülhetetlen értéket jelentenek az élővilág számára.
A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott
csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység Magyarországon. 2013. január 1-jétől
megyénként 6–18, összesen 175 járás jött létre. A békéscsabai járás illetékességi területe:
Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós,
Telekgerendás, Újkígyós.
III. 2. Békéscsaba demográfiai jellemzői

Év
2013
2014
2015
2016
2017

Lakónépesség száma az év végén
Fő
Változás
60 571
60 334
100%
60 126
100%
59 732
99%
59 357
98%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Békéscsaba Megyei Jogú Város lakónépessége évről évre csökken. Az 5 éves vizsgált
időszakban mindösszesen 1214 fővel lett kevesebb településünk lakónépessége, ami 2 %-os
csökkenést jelent. A 2015. évben bekövetkezett csökkenés a legkisebb, 208 fővel lett
kevesebb a lakónépesség.
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Állandó népesség (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből
a megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya
(%)

Fő

Korcsoport
Nők
Állandó népesség száma

Férfiak Összesen

32231
n.a
3 638,00
766
17561
2 697,00
7 569,00

0-2 évesek
0-14 éves nők
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

28401
n.a
3 742,00
786
17077
2 193,00
4 603,00

60 632
1 386
7 380
1 552
34 638
4 890
12 172

Nők

Férfiak

53,16%

46,84%

2,29%
6,00%
6,17%
1,26%
1,30%
28,96%
28,16%
4,45%
3,62%
12,48%
7,59%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
(*n.a.: nincs adat)
0-14 éves

Állandó népesség - nők (nők TS

0307,
férfiak TS
0306)
11%

65 év
feletti (nők
TS 0315,
férfiak TS
0314)
24%
60-64 éves
(nők TS
0313,
férfiak TS
0312)
8%

65 év
feletti (nők
TS 0315,
férfiak TS
0314)
16%

Állandó népesség - férfiak

15-17 éves
(nők TS
0309,
férfiak TS
0308)
2%

60-64 éves
(nők TS
0313,
férfiak TS
0312)
8%

18-59 éves
(nők TS
0311,
férfiak TS
0310)
55%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves
(nők TS
0307,
férfiak TS
0306)
13%
15-17 éves
(nők TS
0309,
férfiak TS
0308)
3%

18-59 éves
(nők TS
0311,
férfiak TS
0310)
60%

Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2016 évben a lakosság 53 %-a nő, és 47 % a férfi. Ez azt
jelenti, hogy összességében közel 4000 fővel több nő él a városban, mint férfi. A nemek
között számszaki eltérés 18 éves kor alatt a férfiak javára mutatkozik, majd ezt követően
megfordul, és a két nem között a különbség az életkor előrehaladtával folyamatosan nő. A 65
év feletti korosztályban már a lakosság 62 %-a nő, és 38 %-a férfi.
Öregedési index
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési
index (%)

2013
2014
2015
2016
2017

11383
11644
11965
12172
12493

7461
7 451,00
7 445,00
7 380,00
7 652

152,57%
156,27%
160,71%
164,93%
163,26%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Belföldi vándorlások
Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

Egyenleg

2013
2014
2015
2016
2017

779
887
879
1 049,00
1 138

810
931
886
1 124,00
1 230

-31
-44
-7
-75
-92

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Egy település lakónépességének számát több mutató együttes vizsgálatával lehet
meghatározni. A leggyakoribb vizsgálati szempont a születés, a halálozás számának
alakulása, az elvándorlás és a bevándorlás közötti egyenleg vizsgálata. Az egyes mutatókat
természetesen külön-külön is érdemes vizsgálni, település sorosan, és nagyobb földrajzi
egységekre bontva is lehet következtetéseket levonni, beavatkozási területeket meghatározni.
Békéscsaba megyeszékhelyként és megyei jogú városként több típusú mobilitás esetén
vonzáskörzeti központként is funkcionálhat. A vizsgált időszakban az állandó jellegű
odavándorlás szinte folyamatosan növekedett. 2016 és 2017 években az 1000 főt is
meghaladta. Az ezt megelőző 3 évben - kisebb mozgásokkal - mintegy 876 fős átlagot ért el.
Az elvándorlás is 2016. évben volt a legmagasabb, 1124 fő vándorolt el. 2013. évben 28 %,
2014. évben 18 % és 2015. évben 22 % volt az elvándorlás csökkenése a 2016. évi bázisévhez
képest. A belföldi vándorlási egyenleg az állandó jellegű odavándorlás és az elvándorlás
közötti különbözet. Ez évről-évre hullámzó, de a vizsgált 2013-2016. években negatív
egyenleget mutat, hiszen az odavándorlók száma kevesebb volt, mint az elvándoroltaké.
Természetes szaporodás
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Élve születések
száma
433
458
492
424
492

Halálozások száma
826
787
779
787
892

Forrás: KSH
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Természetes szaporodás
(fő)
-393
-329
-287
-363
-400
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Forrás: KSH

A település népszaporulata Békéscsabán is - csakúgy, mint országosan és a megyében negatív előjelű. Békéscsabán a vizsgált időszakban minden évben többen haltak meg, mint
ahányan születtek. A születések száma 2013. folyamatosan emelkedett, majd 2016. évben
csökkent az élve születések száma Békéscsabán. 2017 évben ismét nőtt a városban születettek
száma. A halálozások száma 2017. évben volt a legmagasabb. A népességszám fogyásának
egyik oka az a nyolcvanas évek óta tartó folyamat, amely szerint az élve születések és a
halálozások számának különbsége évről évre szignifikánsan negatív értéket mutat. Ezt
nevezzük természetes fogyásnak.
III.3. Békéscsaba Megyei Jogú Város nemzetiségi összetétele
Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikkelye kimondja, hogy a Magyarországon élő
nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar
állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A
Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven
való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű
oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat
hozhatnak létre.
A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a
helyi és országos önkormányzataik megválasztásának szabályait a magyarországi
nemzetiségeknek a társadalomban betöltött helyzetét ma a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény határozza meg, kimondva, hogy minden Magyarországon élő
nemzetiség jogosult arra, hogy nemzetiségi közösségként létezzen és fennmaradjon.
Magyarországon 13 törvényben elismert nemzetiség él.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködést egy főállású nemzetiségi ügyintéző segíti, továbbá a város 1 főállású
pénzügyi ügyintézőt, és 1 főállású titkársági ügyintézőt (titkárnő) biztosít a nemzetiségi
önkormányzatoknak.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Nemzetiségi, Érdekegyeztető
Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság nagyban segíti a nemzetiségi önkormányzatokkal való
együttműködést.
A nemzetiségi ügyintéző segíti az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti
kommunikációt, segíti az elnökök munkáját, és elősegíti a nemzetiségi önkormányzatok
bekapcsolódását a város külkapcsolati programjába. A nemzetiségi önkormányzatok ülését a
jegyző felügyeli.
A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
valamint az önkormányzat döntése alapján részesülnek támogatásban.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évben az alábbi összegekkel
támogatta a nemzetiségi önkormányzatokat:
-

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3.281.000,- Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.861.000,- Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat 1.681.000,- Ft
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.173.000,- Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.173.000,- Ft

Az államtól működési - és feladat alapú támogatásokat kapnak a nemzetiségi
önkormányzatok. A működés alapú támogatás egységes 964.600,- Ft. A feladat alapú
támogatás összegét központilag, pontrendszer alapján számolják ki.
A város minden évben megrendezi a Nemzetiségek Napját, ahol a nemzetiségi
önkormányzatok ünnepélyes keretek között, a város képviselőinek jelenlétében átadhatják az
általuk adományozott kitüntetéseket.
A nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi iskolákkal, intézményekkel kapcsolatos vagy
egyéb nemzetiségi kérdésekben a közgyűlési előterjesztéseket véleményezik.
A nemzetiségi önkormányzatok (lengyel, roma, román, szlovák, német) elsősorban kulturális
területen fejtik ki tevékenységüket (hagyományőrző és ünnepi programok, anyanyelvi, zenei
és egyéb művészeti rendezvények stb.), ugyanakkor az esélyegyenlőség terén is figyelemre
méltó kezdeményezéseket generáltak. Ennek során az érintett testületek együttműködnek
egymással, illetőleg saját nemzetiségeik civil szervezeteivel.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A városi roma lakosság az országos helyzethez hasonlóan nagyon differenciált. A
rendszerváltás után egy szűk réteg élni tudott az elmúlt évek kínálta lehetőségekkel, amelyek
a vállalkozókat támogatták. A roma családok jóval nagyobb részének azonban semmi
lehetősége nem volt a továbblépésre munka hiányában.
A rendszerváltozás után Békéscsabán is megélénkült az önszerveződés, a Nemzetiségi
Önkormányzatok választásakor roma nemzetiségi önkormányzat is alakult, és ma is működik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója alapján az
alábbi programokat rendezte meg:
- Gyermeknap a ligetben – 2017. május 26.
A ligetben gyermek műsor, póni lovaglás, körhinta, szendvicsek, üdítők, fagyi.
- Füzetcsomag és ösztöndíj támogatás roma gyerekeknek – 2017. augusztus hó
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-

-

-

Roma Gasztronómiai Nap a Halászcsárdában - 2017. szeptember 15.
Képviselőik töltött káposztát és más roma nemzetiségi ételeket főztek a vendégeknek.
Cigánykerék Roma Kulturális Napok a Békés Megyei Könyvtárban – 2017. december 9.
6 gyermekkel vettek részt a programon
Megyei Cigány Kulturális Nap a békéscsabai Szent István téren – 2017. július 19.
A roma kultúra jegyében került megrendezésre, ahol bemutathatták a tehetségüket, kortól
függetlenül a fellépők.
Mikulás Napi ünnepség a Hajnal Utcai Óvodában – 2017. december 6.
A roma és nem roma gyerekek részére Mikulás ünnepséget rendeztek és csomaggal
lepték meg őket.
Nemzetiségi Nap a Városházán - 2017. december 19.

A megrendezett programok erősen kötődnek a roma hagyományokhoz, annak kultúrájához és
identitásához.
Román Nemzetiségi Önkormányzat
A Békéscsabai Román Önkormányzat 2017-ben kapott támogatásból fedezni tudta
alapfeladatait: nemzetiségük képviseletét, nyelvük ápolását, hagyományaik és kultúrájuk
megőrzését.
Az Országos Román Mesemondó Verseny rendezvényük szolgálja nyelvük ápolását,
biztosítja a gyermekeik más iskolák tanulóival való találkozást, megmérettetést, pedagógusaik
számára pedig szakmai tapasztalatszerzésre ad lehetőséget.
A vetélkedő 2017-töl Grósz György nevét viseli, aki megálmodta és hagyományossá tette.
Rendezvényeik az Ortodox Egyházzal együttműködve a Húsvét és a Karácsony
megünneplése, közös kirándulások az Anyaországba: Belényes és környéke látogatása,
szolgálják a románság hagyományőrző és kulturális életét.
A Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaratoni Futóversenyen aktív résztvevők, mint
szakmai előkészítők, és mint versenyt lebonyolítók. A felajánlott díj a legeredményesebb
román versenyzőt jutalmazza. E versenyen való részvételük a két város közötti kapcsolatot
erősíti.
Részt vettek a város ZENIT fesztiválján fogadva az ortodox fúvós zenekart Romániából.
Aktív résztvevői voltak a ”Békében Békésben” rendezvénynek. A színpadon tánc és énekkel,
illetve gasztronómiánk (csorba de perisoare) bemutatásával nagy sikert arattak.
Békéscsaba Román Önkormányzata minden évben képviselteti magát az Országos Román
Önkormányzat jelentősebb rendezvényein (román bál, gasztronómiai nap, kulturális nap).
A Kolbászfesztivál állandó résztvevői voltak vendégeikkel (Belényes és Arad).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyományosán megrendezi a
Nemzetiségi napot, ahol a román önkormányzat bemutatkozik (tánccal és énekkel), illetve az
általa alapított „Békéscsabai Románokért” kitüntetést adományozza az arra érdemesnek.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata küldetése, feladatai:
- Az önkormányzat célja a csaknem 300 éve szlovákok által újratelepített Békéscsaba szlovák
vonatkozású tárgyi, szellemi kultúrájának ápolása, a beszélt szlovák nyelv megőrzése,
Békéscsaba szlovák jellegének megtartása.
- A békéscsabai Szlovák Önkormányzat feladata, kötelessége a Békéscsaba és környékén élő
szlovák nemzetiség egyéni és közösségi jogainak, érdekeinek képviselete, védelme,
érvényesítése.
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Fontos feladatnak tartották a 2017-es évben:
1. A Békéscsabai Szlovák Tájház és a hozzá kapcsolódó Áchim Terem múzeumi
kiállítóhelyként és közösségi térként való működtetését.
Az önkormányzat folyamatosan biztosította a szlovák tájház állagának fenntartását,
folyamatos nyitvatartását, a gondnoki teendők ellátását. A Békéscsabai Szlovák Tájház
műemléki épülete és a benne őrzött néprajzi tárgyi anyag a város kultúréletében és
idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír.
A Békéscsabai Szlovák Tájház hátsó színének közösségi-, kiállítótéri kialakítása közösségi
programok lebonyolítását tette lehetővé s ezzel bevételi forrásként is szolgált. A Tájház a
Tájházszövetség tagjaként is szolgálta a csabai szlovákok tárgyi kultúrájának bemutatását a
városba irányuló turizmus egyik fontos színtere volt. Bekapcsolódtak a Tájházak Napja
akcióba, ingyenes tárlatvezetést ajánlva az érdeklődőknek. Az Áchim-terem közösségi térként
számos rendezvénynek adott otthont, többek között kiállítás, szlovák gyermek és
pedagógusnap került megrendezésre. Ezen kívül bérbeadásából kulturális tevékenységüket is
bővítették.
- A Tavaszi Fesztivál keretén belül a Békéscsabai Szlovák Tájházban kiállítást rendezett a
Havasi Juhászok életéről.
- 2017. július 1 – augusztus 31-ig ingyenesen biztosította a Békéscsabai Szlovák Tájház
Áchim termét Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére nyári
gyermekfelügyelet céljára, amelyen a hivatal alkalmazásában lévő személyek gyermekei
vehettek részt.
2. A szlovák nyelv oktatása, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatta óvodai,
iskolai nemzetiségi nyelv oktatását, kiemelve a Szlovák Iskola elsődlegességét.
- intézményvezetői pályázatokat véleményezett
3. Nemzetiségi nyelvű kiadványozás és nemzetiségi nyelvű Tv műsor készítés
Az önkormányzat fontos feladatának tekintette a szlovák nyelvű nyomtatott sajtó (Csabai
Mérleg, Ľudové noviny), kiadvány (Čabiansky kalendár) megjelentetését, ill. a CSABA TVben sugárzott nemzetiségi műsor (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatását.
- Együttműködési megállapodást írt alá a Békéscsabai Médiacentrum Kft-vel a Csabai
Mérlegben megjelenő szlovák cikkekről
- „Áchim emlékek bemutatása” című könyveket vásárolt, ezzel támogatta a kiadását
- támogatta a Békés Megyei Könyvtár által kiadott szlovák irodalmi antológiát
- támogatta a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által kiadásra került „A
magyarországi szlovákok esküvői népviseletéről” című fotóalbumot
- támogatta a „Békéscsaba múltja, jelene és jövője” című kiadvány kiadását
- aktualizálta a Ľudové noviny szlovák nyelvű hetilap előfizetői listáját és az aktivisták
részére ingyenesen biztosítja a hetilapot
- támogatta a Čabiansky kalendár megjelenését
4. „Tradicionális” értékmegőrzés.
A szlovák önkormányzat szorosan együttműködött helyi civil szervezetekkel és a városban
működő szlovák területen tevékenykedő intézményekkel. Az együttműködés tartalmazta a
közös nemzetiségi programok szervezését, finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét
feladatait.
- támogatást nyújtott a Tabán Néptánc Egyesületnek
- részt vett a II. Nagybánhegyesi Nemzetiségi Gasztronómiai Napon
- megrendezte a Nemzetiségi Vezetők Országos Találkozóját
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- a Csabai Szlovákok Szervezetével közösen Szlovák batyus bálat rendezett
- két ajánlást adott: egyet a Békés Megyei Könyvtár részére, és egyet a Csabai Szlovákok
Szervezete részére 2017. évi pályázatok benyújtásához
- megrendezte a szlovák nyelvet oktató aktív és nyugdíjas pedagógusok Pedagógus napi
ünnepségét
- megrendezte a Békés Megyei Sakkszövetséggel a X. Ancsin sakk emlékversenyt
- „BÉKÉSCSABA SZLOVÁKSÁGÁÉRT” kitüntetés adományozott
- részt vett a Békés Megyei Könyvtárban megrendezésre kerülő Nemzetiségek napi
ünnepségen
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatát az elnök képviseli a
Békéscsaba 300 Emlékbizottság ülésein
5. Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok
Az önkormányzat a nemzetközi (Szlovákia) kapcsolatok elmélyítését, a diplomáciai
képviselők fogadását, a kulturdiplomácia szerepét is elsődleges céljának tekintette.
- részt vett Nagylakon, a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetsége által
megrendezett Ondrej Štefanko díjátadón és konferencián
- részt vett a Szerbiában megrendezésre kerülő Jarmok-Alföldi SzlovákokVására és
Kulturális Seregszemléje rendezvényen
- támogatta a X. Dél-alföldi Diák Vándorversenyt, amelyen Románia, Szerbia és
Magyarország szlovák nemzetiségi középiskolásai mutatják be szűkebb környezetük
népismereti értékeit
- fogadta a Békéscsabára látogatott bárfai (Bardejov) evangélikus egyház delegációját
- tanulmányutat szervezett Szlovákiába, Litavába
6. Kulturális autonómia építése
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzat támogatta:
- a békéscsabai szlovák népdalok városi értéktárba való felvételét, és keresi annak lehetőségét,
hogy a Csabai spevník hanganyagban is megjelenjen
- a Tranoscius szlovák énekeskönyv városi értéktárba való felvételét
- Budapesten a Városligetben megrendezésre kerülő Áchim L. András emlékszobor
koszorúzási ünnepségét
7. Belföldi kapcsolatok
Rendszeres a kapcsolattartás az Országos Szlovák Önkormányzattal, a megyei Szlovák
Önkormányzattal, Békéscsaba Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzataival
- együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Szlovák Kutatóintézettel
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2017. évben 11 ülést, 1
közmeghallgatást tartott. Az üléseken meghozott határozatok száma 106 volt.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója alapján az
alábbi programokat rendezte meg:
- 2017-ben a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakközépiskola KKV német
nyelvi csoportjával csatlakoztak az országos német önkormányzat Tracht Tag című
akciójához, amelynek lényege, hogy egy adott napon sváb népviseletbe öltözve
fényképezkednek a résztvevők.
- Lischka Lipót, német anyanyelvű kertészmérnök, a csabai liget megtervezője életéről és
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munkásságáról szóló könyvet adott ki a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, amelyet
anyagilag támogatott a német nemzetiségi önkormányzat.
- A nyári szünet végére megszervezésre került az ingyenes német nyelvi és kulturális
táborunkat diákok számára, ahol nyelvtanulás, filmnézés, nyelvi játékok mellett hagyományos
német táncokkal is megismerkedhettek a résztvevők.
- Részt vettek Békéscsaba városa által szervezett wittenbergi kiránduláson, amelyen fontos
ismeretségeket kötöttek és egy együttműködési megállapodást készítettek elő szervezetük és a
wittenbergi magyar-német baráti társaság között.
- A csabai szlovákok által szervezett Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál alkalmából
hagyományos sváb ételkóstolót tartottak a mezőberényi hagyományőrzők segítségével.
- A Liget Látogatóközpont által szervezett Lischka Lipót emléknapon zenekarral és
gyerekeknek játszóházzal támogatták a rendezvényt. A helyszínen az érdeklődőknek ingyen
50 darab Lischka Lipót emlékkötetet osztottak ki.
- 2017-ben Almáskamaráson volt a 26. Békés Megyei Németek Anyanyelvi Kulturális Napja.
A rendezvényt a Körösparti Vasutas Fúvószenekar meghívásával támogatták.
- Csabai Wagner József műveit bemutató kiállítást rendezett a Munkácsy Mihály Múzeum. A
finisszázsra kiadtak egy katalógust a művész életéről.
- a német nemzetiségi önkormányzat is csatlakozott a Reformáció 500. évfordulójának
megünnepléséhez. Ennek alkalmából a Szeberényi Rudolf Evangélikus Általános Iskola
tanulóinak Luther Mártonról készített rajzait képeslap formájában kiadták és az iskolának
ajándékozták.
- Évről-évre egyre többen csatlakoznak a Márton napi lámpás vonuláshoz (Martinsumzug),
amelyet a Kölcsey utcai és Ligeti sori óvodákkal közösen valósítanak meg.
- A hagyományos városházi Nemzetiségi Napra kulturális programként az Alföld Kvartett
zenészeit bízták meg, Mozart egy közismert művének előadására.
- A télapó ünnepségen (Nikolaus Tag) öt iskola közel száz tanulója mutatta be német
nyelvtudását, cserébe német anyanyelvű mikulástól kaptak ajándékcsomagokat.
- Karácsonyra a csabai kutyamenhely (Csabai Állatvédők Egyesülete) lakóit támogatták
élelmiszerrel és gyógyszerrel.
- A Békés Megyei Könyvtárban megrendezett Nemzetiségek Napon hagyományos karácsonyi
süteményekkel kínálták az érdeklődőket.
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján dolgozott, óvva a nemzetiségek kultúráját,
nyelvét, hagyományait, a kisebbségi összetartozás tudatát, gondoskodott ezek fejlesztéséről,
erősítéséről.
2007. óta a városi önkormányzattól bérbe kapott helyiségben zajlik a lengyel közművelődési,
kulturális és adminisztráció kapcsán végzett tevékenység ellátása. Itt működik a lengyel
nyelvoktatás felnőtteknek, könyvtár, információs iroda, itt vannak megtartva a kisebb
rendezvények is, például kiállítások megnyitása, delegációk fogadása, közmeghallgatás,
karácsonyi est.
A helyiség, amelyet Lengyel Kulturális Központnak nevezünk, székhelye a lengyel
önkormányzatnak és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesületnek is. A helyiség
fenntartásáról mindkét szervezet közösen gondoskodik.
A lengyel önkormányzat a célok és programok megvalósításában együttműködik a MagyarLengyel Baráti Kulturális Egyesülettel (programok és rendezvények közös megszervezése),
valamint más civil szervezetekkel, nemzetiségekkel, anyaországi és külföldi intézményekkel.
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Együttműködve az Egri Lengyel Önkormányzattal „Lengyel emlékek Magyarországon” c.
tanulmányi utat szerveztek az egyesület tagjai részére. A résztvevők megismerkedtek a
történelmi lengyel emlékekkel Egerben, főleg a II. világháború kapcsán, illetve találkoztak az
Egerben működő lengyel aktivistákkal. Továbbá a tanulmányi út célja az Egri Lengyel
Önkormányzattal való tapasztalatcsere volt.
Az Országos Lengyel Önkormányzattal együttműködésben nyáron buszos utazást szerveztek
a Derenki búcsúra. Derenk az a legrégebbi hely, ahol legkorábban telepedtek le a lengyelek
Magyarországon. A helység 2017-ben ünnepelte megalakulásának 300. évfordulóját. Ebből az
alkalomból kétnyelvű szent misét tartottak a lengyel és magyar papság méltóságai.
A lengyel önkormányzat fenntartója a Chopin Vegyes Karnak, amely 2006-ban jött létre az
egyesület énekelni szerető tagjaiból. A Chopin kórusban karmester váltás volt 2017.
szeptemberében. Rázga Józsefné átadta a karmesteri pálcát kollégájának Szák-Kocsis
Péternek. A kórus képviseltette megát Budapesten a Magyarországi Lengyel Kórusok
Találkozóján, valamint több koncertet adott Békéscsabán is.
Az önkormányzat erősíti a római katolikus hitet a lengyelség körében. Társadalmi munkával
és anyagi támogatással hozzájárult az egyetlen magyarországi lengyel templom működési
költségeihez, amely Budapesten az Óhegyi u. 11. szám alatt található. Részt vett a Budapesten
elhelyezett „Lengyel Keresztény Napok” rendezvényen is, valamint koszorúzással
megemlékezett II. János Pál pápa szentté avatásának 3-ik évfordulójáról.
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület felnőtt tagjai részére ingyenes lengyel
nyelvoktatást biztosít heti egyszer. Az egyesület helyiségében megtalálható egy könyvtár,
ahol 829 db kötet áll rendelkezésre a nyelvtanulók, valamint minden Lengyelország iránt
érdeklődő részére.
Szintén a egyesület helyiségében található az információs iroda, ahol tolmácsolással,
fordítással segítenek az erre rászorulóknak. Legfőképpen vállalkozókat segít a lengyel
kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében információk nyújtásával.
Megemlékezésre került sor a Lengyel Alkotmány és Külhoni Lengyelek Világnapjáról május
6-án. Erre az alaklomra „Arcok és górálok” című kiállítás nyílt, valamint a Bartók Béla
Zeneiskola műsoráét hallgathatták meg az érdeklődők. November 11-én a Lengyel
Függetlenség Napja alkalmából „Visegrádtól-Visegrádig” című kiállítással és a megújult
Chopin kórus műsorával szórakoztatták a közönséget.
A Város Nemzetiség Napi ünnepségen a „Békéscsaba lengyelségéért” nevű kitüntetést 2017ben Babósné Veress Amália kapta, a programok szervezésében való közreműködéséért,
elsősorban történelmi és földrajzi ismeretei körében.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyon fontosnak tartja és a jövőben is
számít a nemzetiségi önkormányzatok együttműködésére.
Népesség megoszlása Békéscsabán nemzetiségi hovatartozás szerint
Nemzetiség, nyelv
Szlovák
Cigány (romani, beás)
Román
Német

Létszám (fő)
2513
441
396
387
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Lengyel
Ukrán
Szerb
Bolgár
Horvát
Örmény
Szlovén
Görög
Ruszin

68
55
54
30
21
18
17
14
7
Forrás: Népszámlálás, 2011

III.4. Békéscsaba Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzete
A Békéscsabai Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2020
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum (továbbiakban: Paktum) elnevezéssel
foglalkoztatási partnerséget hoztak létre. A Paktum projekt részeként Foglalkoztatási
Stratégiát alkottak, amelynek tevékenységei a Békéscsabai járás területén valósulnak meg. A
járás településeinek önkormányzatai partnerségi tagként kerültek bevonásra. A helyi
gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztést ösztönző program keretében a foglalkoztatás
támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes,
összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és
tervezésen alapul.
A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére
alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatásösztönzés valósul meg, amelyeket az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához
kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ettől a konzorciumi
partnerek azt várják, hogy növekszik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű,
álláskereső és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének esélye. Mindezeket
figyelembe véve a Partnerség tagjai a Foglalkoztatási Stratégiát fogadtak el a 2016-2020-as
időszakra vonatkozóan. 9
Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A gazdasági világválság hatására kialakult negatív munkerő-piaci folyamatok a térségünkben
is erőteljesen éreztették hatásukat, a 2011-es év régiós munkanélküliségi rátája a 10,5
százalékot is elérte. A KSH adatai alapján a Dél-Alföldi régió megyéi 2015-ben negatívan
tértek el az országos átlagtól. 2014 évben Békés megye munkanélküliségi rátája 8,7 százalék
volt, mindez 2,1 százalékponttal magasabb, mint az országos átlag, illetve 0,8 százalékponttal
magasabb, mint a régió átlaga. A munkanélküliség tekintetében Békéscsaba kiváltságos
helyzetben van a megye többi településéhez képest.
A megye termelési és foglalkoztatási mutatói elmaradnak az országos szinttől, a megyét ezen
felül demográfiai kihívások (elöregedés, elvándorlás) is fokozottan érintik, a Békéscsabai
járás adatai kedvezőbb képet mutatnak. A nyilvántartott álláskeresők aránya a teljes
lakossághoz képest a megyei és országos érték alatti, a tartós álláskeresőkön belül a
nyilvántartottak száma is alacsonyabb arányaiban, mint az országos érték, viszont a megyei
értéket meghaladja. Békéscsabai járásban ugyanakkor az országos és a megyei arányt is
meghaladja a nyilvántartott álláskeresőkön belül az egy éven túl nyilvántartottak aránya.
9

Békéscsabai Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2020

35

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Az elmúlt 5 évben a munkaerő-piaci helyzet tekintetében az országos folyamatokhoz
hasonlóan Békéscsabán is jelentős változás történt. Ezen időszakban Békéscsabán a regisztrált
munkanélküliek száma 2013. február hónapjában volt a legmagasabb (4 463 fő), amíg a
legalacsonyabb 2016. decemberben (1 528 fő). A 2016 évi decemberi adatok szerint a 42 230
fő munkavállalási korú10 népességszám 3,62 relatív mutatóval11 rendelkezett. A relatív
mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 0,91 volt. (Forrás: Békés Megyei
Kormányhivatal). A TeIR-ből kinyert éves adatok ezt a tendenciát mutatják. A 2012 évig
folyamatosan emelkedő munkanélküliségi ráta tetőzik, majd 2013 évtől kezdődően
folyamatos csökkenésbe kezd.
Az elmúlt évtized munkaerő-piaci változásai a munkanélküliségi adatokban jól érzékelhetőek.
A 2009 évtől 2012 évig folyamatosan emelkedett Békéscsabán a regisztrált álláskeresők
száma, majd 2013 évtől gyorsuló ütemben csökkenni kezdett. Az évtized elejére jellemző
3600-3900 fő közötti létszám napjainkra, 1200-1300 főre, a harmadára csökkent.

Regisztrált álláskereső (fő)
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Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek
száma Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2016. évben
15-64 év közötti állandó
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
népesség (fő)
Év
Nő
Férfi Összesen
Nő
Férfi
Összesen
%
Fő
Fő
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
2013 22.052 20767
8,2%
42 819 1843,25 8,4%
8,0%
3
510
1667
2014 21.695 20535
6,4%
42 230 1 400,75 6,5% 1 290,75 6,3%
2 692
2015 21.413 20268
5,2%
41 681 1 118,25 5,2% 1 046,00 5,2%
2 164
2016 21.024 20056
4,6%
41 080
4,5%
1 883
980,5 4,66% 902,25
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A munkavállalási korú népesség: a KSH népszámlálási, ill. népesség nyilvántartási adatai 2015.01.01-i állapot
szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma).
11
A relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában.
10
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Álláskeresők aránya Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2016. évben
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013

2014
nők

2015
férfiak

2016

összesen

A nemek szerinti megoszlás egyenletes, mind a regisztrált nők, mind a regisztrált férfiak
száma csökken a vizsgált időszakban.
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerinti
bontásban Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2013-2017. évben
Regisztrált
2013
2014
2015
2016
2017
munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott
összesen
álláskeresők száma
3510,25
2691,5
2164,25 1882,75 1337,75
összesen
Fő
47,5
49,5
50
50,5
31,5
20 év alatti
%
1,4%
1,8%
2,3%
2,7%
2,4%
Fő
487,5
354
260
230,75
146,25
20-24 év
%
13,9%
13,2%
12,0%
12,3%
10,9%
Fő
118,25
410,25
316,75
252
209,25
25-29 év
%
11,7%
11,8%
11,6%
11,1%
8,8%
Fő
383
282,25
206,25
166,75
117
30-34 év
%
10,9%
10,5%
9,5%
8,9%
8,7%
Fő
470
356,5
249,5
214,75
139,5
35-39 év
%
13,4%
13,2%
11,5%
11,4%
10,4%
Fő
451,25
335
277
236
161,25
40-44 év
%
12,9%
12,4%
12,8%
12,5%
12,1%
Fő
397
323,75
260,75
225,75
160,25
45-49 év
%
11,3%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
Fő
373,25
283,25
229,5
193,25
145,5
50-54 év
%
10,6%
10,5%
10,6%
10,3%
10,9%
Fő
129,25
405,75
290,75
227,5
185,25
55-59 év
%
11,6%
10,8%
10,5%
9,8%
9,7%
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Fő
84,75
99,75
151,75
%
2,4%
3,7%
7,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

59 év felett

170,5
9,1%

189
14,1%

A városban az álláskeresők életkor szerinti összetétele hasonló tendenciát mutat, mint a
megyében. A 20 év alatti fiatalok aránya a teljes álláskeresők között 2013 évről 2017 évre 1
%-ot nőtt, ugyanakkor létszámban itt is csökkenés tapasztalható. A 20-24 év közötti
álláskeresők létszáma és aránya a teljes munkanélküli létszámhoz csökkent, és ez a 40-44
éves korosztályig hasonlóan alakul. A 45-49, és a 50-54 évesek korosztály létszámban 20132017 év között csökkent, a teljes munkanélküli létszámhoz képest azonban arányuk
megnövekedett. Az 59 év feletti korosztály az egyetlen, ahol a 2013 évi 84,75 fő, 2,4 %, 2017
évre 189 főre és 14,1%-ra növekedett.

Álláskeresők száma (fő) Békéscsabán 2013-2017. évben
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A munkaerő-piaci helyzet az elmúlt évekhez hasonló ütemben javult térségünkben. A
regisztrált álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat, gyakorlatilag a vizsgált időszak
alatt a felére csökkent. A 2017. évi adatsor Békéscsabán az elmúlt 5 éves időszak
legalacsonyabb mutatója.

Év

2013
2014
2015
2016
2017

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált munkanélküliek
száma
fő
Nő
1058
619
507
412
345

Férfi
773
487
408
388
324

%
Összesen
1831
1106
915
800
669

Nő
57,4 %
44,2 %
45,3 %
42,0 %
42,9 %
Forrás: TeIR
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Férfi
46,4 %
37,7 %
39,0 %
43,0 %
42,4 %

Összesen
52,2 %
41,1 %
42,3 %
42,5%
42,6 %
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Tartósan álláskeresőnek minősül az, akit az állami foglalkoztatási szerv a munkaviszonyt
megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként tartott nyilván. Békés
megyében 2013-ban 4 599 fő, 2017-ben 2 586 fő nyilvántartott álláskereső 180 napnál
régebben nem talál munkát. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma az
elmúlt 5 évben jelentősen, közel felére csökkent a megyében. Megállapítható, hogy a nők és a
férfiak közel azonos arányban kerülnek vissza a munka világába a tartós munkanélküliek
közül. Ez a korábbi 5 éves vizsgálat során (2008-2012) jelentősen eltérő arányokat mutatott,
mivel akkor a nőkhöz képest lényegesen több férfinak sikerült munkát találnia.
Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása
Békéscsabán úgy, mint az ország más térségeiben is szükség van a szakmunkásképzés
presztízsének és minőségének javítására a jól képzett fizikai munkát végezni tudó, gyakorlati
szakemberek iránti igény növekedése miatt.
Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal elérhetővé
tették a munkába álláshoz szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatási
támogatásokat, szak- és felnőttképzési programokon keresztül a képzettség megszerzésének
lehetőségét. A felnőttoktatásban résztvevők számának alakulását a középfokú iskolákban az
alábbi táblázat mutatja be:
Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
Év
résztvevők száma résztvevők száma
résztvevők
összesen

2016
2017

Fő

Fő

Fő

Fő

791
914

226
182

260
396

305
336

Forrás: TeIR, KSH, Békéscsabai Szakképzési Centrum

A középfokú iskolákban főként a szakközépiskolai és gimnáziumi végzettség megszerzését
tűzik ki célul a felnőttoktatásba beiratkozók. Tőlük csak kis mértékben marad le a szakiskolai
képzésben résztvevők száma.
A Békés Megyei Kormányhivatal által kerül megrendezésre a Pályaválasztási Vásár
Békéscsabán. A már több mint 20 éve minden ősszel megrendezésre kerülő Pályaválasztási
Vásár célja, hogy olyan információt nyújtson a békés megyei pálya-, szakma- és
iskolaválasztás előtt álló általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói,
valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek számára, ami a munkaerő-piaci igényekhez
igazodó pályadöntésük meghozatalát segítheti.
III.5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatása
A közfoglalkoztatás rendszerének az egyik legfontosabb, jogszabályban is lefektetett feladata
a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása és annak megakadályozása, hogy a munkájukat
újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való
elszakadás. 2011 év óta a közfoglalkoztatás pályázatok, kérelmek keretében igényelhető
támogatások felhasználásával valósul meg.
Békéscsaba és a Békéscsabai járás országos viszonylatban is nagyszámú közfoglalkoztatottat
von be a közfoglalkoztatásba. A Békéscsabai járásban is jelentősen nőtt a
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közfoglalkoztatottak száma, 2013-ban még 1048 fő, 2016 októberéig pedig 1764 fő volt
közfoglalkoztatásban. Ennek megfelelően a népesség arányos relatív közfoglalkoztatási
mutató is nőtt. Békéscsaba településen is hasonló tendencia figyelhető meg. 2016-os év
változást hozott a közfoglalkoztatási tendenciákban: a munkaerő piaci folyamatok a
közfoglalkoztatást is alapvetően befolyásolják, a pozitív változások a közfoglalkoztatásban
résztvevők számának csökkenésében érzékelhetőek leginkább. A közfoglalkoztatási
programok működtetése óta először 2016 év második felében nem sikerült betölteni a
közfoglalkoztatott „álláshelyeket” a vonatkozó hatósági szerződésekben engedélyezett
létszámnak megfelelően. A településen és az önkormányzat által közfoglalkoztatottak száma
2015-től kezdve csökken. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma, az önkormányzati önrész
és az állami támogatás az alábbiak szerint alakult a 2009-2018 közötti időszakban.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjainak főbb adatai 2009-2018
években
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak 850 1047 1031 923 1117 1633 1441 635
534
487
9 698
létszáma (fő)
Támogatási
243 479 198 175 522 387 357 360
285
180
3 187
összeg
(millió
Ft)
Önkormányzati
23
33
31
35
28
61
90
33
31
22
386
önrész (millió Ft)
Finanszírozás
266 512 229 210 551 448 447 393
316
202
3 573
összesen (millió
Ft)
Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

A csökkenés elsődleges oka, hogy sokan találtak munkát a munkaerőpiacon, köztük olyanok
is, akik évek óta közfoglalkoztatottak voltak. Mindez alapvetően pozitív, ugyanakkor az
önkormányzat és a többi közfoglalkoztató számára megoldandó kihívás a legjobb munkaerő
„elvesztését követően” a közfeladatok ellátása. Az elmúlt évtized munkaerő-piaci változásai a
munkanélküliségi adatokban jól érzékeltethetőek. A 2009 évtől 2012 évig folyamatosan
emelkedett Békéscsabán a regisztrált álláskeresők száma, majd 2013 évtől gyorsuló ütemben
csökkenni kezdett. Az évtized elejére jellemző 3600-3900 fő közötti létszám napjainkra,
1200-1300 főre, a harmadára csökkent.
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
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A munkaerő piaci folyamatok természetesen a közfoglalkoztatást is alapvetően befolyásolják,
a pozitív változások a közfoglalkoztatásban résztvevők számának csökkenésében
érzékelhetőek leginkább.
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Amíg az évtized elején 1000 fő, vagy a fölötti közfoglalkoztatotti létszámnak kellet hasznos,
értékteremtő munkavégzést szervezni, addig a 2018 évben csak 487 fő vett részt az
Önkormányzat foglalkoztatási programjaiban.
Az aktív munkaerőpiac elszívó hatása miatt mindinkább a munkaerőpiactól távolabb eső,
alacsonyabb végzettségű, kevesebb munkatapasztalattal rendelkező, személyek maradnak az
Önkormányzat közfoglalkoztatásban.
A közfoglalkoztatás megszervezése, az egyes programelemek, feladatok meghatározása a
városfejlesztés céljaival és a lakosság részéről megjelenő szükségletekkel összhangban
történik. A közfoglalkoztatás szervezése során egyik fő törekvés, hogy a foglalkoztatottak
olyan munkát végezzenek, amely a város fejlődését, az itt élő emberek életminőségének
javítását szolgálja azzal, hogy értéket teremt, valamint fontos, hogy a közfoglalkoztatásban
résztvevők a társadalom aktív tagjának érezzék magukat. A 2014-2018 években Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi közfoglalkoztatási programokat valósította
meg.
Az egyes programelemek összefoglalása az alábbiakban kerül bemutatásra:
A járdalap és egyéb betonelemek gyártásának kezdetén (2012-ben) a végterméket tekintve
minőségileg és mennyiségileg is kihívásokkal küzdött az ezzel megbízott csoport. 2014-2018
években mindösszesen 13.072 m² területen épült új járda, vagy újult meg a már meglévő
burkolat.
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Járdalap és térburkolat elem gyártás (db)
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Az évek alatt kialakításra került egy, a feladat elvégzéséhez megfelelő gyártócsarnok, illetve
elméleti és gyakorlati tanulás útján elsajátításra került a helyes technológia. 2014-2018 év
között mindösszesen 76.116 db betonelem (járdalap, gyeprács, stb.) került legyártásra. Az
elkészült betonelemekkel elsősorban a Városüzemeltetési Osztály által meghatározott
területeken készült új vagy felújított járdaszakasz, de minden évben érkezett igény az
Önkormányzathoz a közfeladatot ellátó intézményektől is a burkolati elemek cseréjére.
Járda, és térburkolat építése, felújítása (m²)
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Kalandpark, Szánkódomb lépcső építés

Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Ma már a járdaépítés és rekonstrukció területén is problémát jelent a megfelelő tapasztalattal
és tudással rendelkező közfoglalkoztatottak csökkenő létszáma, amely az elvégzett feladatok
mennyiségi csökkenését eredményezi.
A gazdasági válság hatására a 2014-es (és az azt megelőző években) a közfoglalkoztatottak
között is nagyobb számban megjelentek az építőipari végzettséggel rendelkező álláskeresők
is. Tapasztalatuk és tudásuk felhasználásával az építőipari jellegű feladatok ellátásával
megbízott csoport több önkormányzati ingatlant is felújított az évek alatt.
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Az intézményi igényeken túl szociális bérlakások felújításában is aktívan részt vettek, az
elmúlt 5 év alatt összesen 173 helyszínen.
A közfoglalkoztatás klasszikus feladati közzé tartozott mindig is a kaszálási feladatok
ellátása. A kezdeti, kézi kaszákat a közfoglalkoztatási programok finanszírozásának
változásainak köszönhetően felváltották a gépi fűkaszák, majd beszerzésre került (ugyancsak
központi finanszírozásból) egy kistraktor. A 2014-2018 évben lekaszált területek nagysága
mindösszesen 6.105.658m² volt.
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

A kaszálások összterülete a feladatellátásra megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek
számával összefüggésben ugyan csökkent, de a gépesítésnek köszönhetően eddig képes volt a
közfoglalkoztatás a feladat ellátására.
A csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, lefolyók, átereszek tisztítása és a nádvágás
folyamatos munkát jelent a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek számára. 2014-2018
éves időszakban mindösszesen 21.030 fm-en történt vízelvezető árkok iszapmentesítése.
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A közterületek hulladékmentesítése szintén folyamatos feladatellátást igénylő terület.
Minden évben nagy kihívást okoz a településen található illegális hulladéklerakók
felszámolása, azok elszállítása, amely éves szinten több mint 100 helyszínről történt.
A kézbesítéssel foglalkozó csoport, változó létszámmal és területnagysággal látja el a
feladatát.
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

A 2017 év kiugró darabszáma után a 2018 év ezen a területen is a visszalépés történt, a feladat
ellátására alkalmas közfoglalkoztatottak csökkenő létszáma miatt. Év végére Jamina
városrészen meg kellett szüntetni a feladatellátást.
Az országos közfoglalkoztatási mintaprogramot 2015 évben indított a Belügyminisztérium,
amelynek céljául a lakhatási nehézséggel küzdő személyek foglalkoztatását tűzte ki. 20152018 években mindösszesen 36.659 tő virágot neveltek ki a Mazán utcai telephelyen található
fóliasátorban.
III.6. Békéscsaba gazdasága
A város gazdasági súlya, szerepköre
Békéscsaba, a Dél-Alföldi Régió egyik jelentős területi központja. A régión belüli
nagyvárosok (Gyula, Orosháza, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét) eltérő fejlődésen
mennek keresztül mind munkaerő-piaci, mind agrárjellegű szempontból.
Békéscsaba gazdaságát néhány nagy hagyománnyal bíró iparág mellett új ágazatok is
jellemzik. Bár nagy hagyományokra tekint vissza a békéscsabai élelmiszeripar, tégla- és
cserépipar, textilipar mára jelentősen lecsökkent a szerepük. Az elmúlt fél évszázadban
viszont jelentős fejlődésen ment keresztül a nyomdaipar, a gépipar és az elektronika. Az
agrárium szerepe ma is különleges, meghatározó, a térséget bátran nevezhetjük az ország első
számú éléskamrájának. A gabonatermesztés, a sertés- és baromfitartás évszázados múltra
tekint vissza a város környékén, de a zöldségtermesztés is hagyományos ágazat. A
legnagyobb létszámú vállalkozások munkavállalói a feldolgozóipar mellett a gép- és
járműiparban, az elektronikai üzletágban, a kereskedelemben, valamint a közösségi
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szolgáltatásban dolgoznak. Békéscsaba az uniós kohéziós támogatások tipikus célterületének
tekinthető. Miközben felzárkózásához jelentős uniós forrásokra van szüksége, adottságai és
egyes kiemelt ágazatok dinamizmusa, a célzott beruházások, fejlesztések ezek abszorpcióját is
lehetővé teszik. Jelentős lendületet adna a város további fejlődésének, ha sikerülne külföldi
tőkebefektetőket idevonzani.
A KSH adatai szerint a Békéscsabán működő vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és
megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év végén) 2001-ben 6600 volt. 2011-ben a
regisztrált vállalkozások száma elérte a 11 103-at, 2014 évben a 11 167-et. Az egyéni
vállalkozás által üzemeltetett kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertár nélkül) 2001-ben
542, 2011-ben 703 volt. A vendéglátóhelyek és a kiskereskedelmi üzletek száma tíz év alatt, 2001-ről 2011-re - megduplázódott. Az utóbbi években sok kisvállalkozás kezdett el
beszállítóként tevékenykedni. A nagyobb cégek karbantartó és más részlegeket (pl. őrzővédő) szerveztek ki szerkezetátalakítás címen.
A helyi vállalkozások versenyképességének növelését több célzott fejlesztés is szolgálja
Békéscsabán. A Békéscsaba Almáskerti Ipari Park a 44-es és 47-es főközlekedési utak
találkozásánál található, a belvárostól csupán 4 km-nyire. Az Ipari Park 19 hektárnyi területe
kiváló lehetőségeket nyújtott a zöldmezős beruházások kialakítására. 17 vállalkozás működik
a parkban, a foglalkoztatottak összlétszáma meghaladja a 300 főt. A vállalkozások döntő
többsége mikro,- illetve kisvállalkozás.
Békéscsabán 2017. évben 10.985 regisztrált vállalkozás volt. 2015-ben és 2016-ban a legtöbb
regisztrált vállalkozás (8588) az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások közé tartozott. 2015-ben
3, míg 2016-ban 2 vállalkozás 500 főnél több fő foglalkoztatásával működött.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja irányt mutat
Békéscsaba elkövetkező években megvalósítandó fejlesztési céljait illetően.
A Gazdasági Program erőteljesen figyelembe veszi a Széchenyi 2020 programban
meghatározott, Magyarország számára kitűzött stratégiai fejlesztési irányokat, ezen belül
kijelöli a fejlesztések területén a prioritásokat, nevesíti a már ismert konkrét projekteket,
beruházási, felújítási feladatokat, valamint rendszerbe foglalja az önkormányzati feladatok
hatékonyságának növelésére vonatkozó egyéb fejlesztési ötleteket és elképzeléseket.
A Gazdasági Program teret szentel a Modern Városok Program keretében a Magyarország
Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. április 26-án
kötött megállapodásban foglaltaknak, a megállapodás végrehajtását szabályozó 1283/2016.
(VI.7.) Korm. határozatban, a Korm. határozat módosításáról szóló 1878/2016 (XII. 28.)
Korm. határozatban, valamint a Modern Városok Program végrehajtását szabályzó 250/2016.
(VIII.24.) Korm. rendeletben meghatározott projekteknek ill. eljárási szabályoknak.
Az előző két önkormányzati ciklusban, a 2007-2013-as időszakban az alapvető cél, a város
gazdasági helyzetének stabilizálása és növekedési pályára állítása volt, annak érdekében, hogy
a családok életkörülményei, a lakosság közösségi ellátási és szolgáltatási feltételek javuljanak.
Ennek érdekében aktív módon bekapcsolódott a város a pályázati folyamatokba, több mint
100 önkormányzati projekt keretében mintegy 35 Mrd Ft EU-s és hazai fejlesztési forrás
érkezett a városba. A város infrastrukturális és gazdasági fejlődése folyamatos volt, jelentős
beruházások valósultak meg, körvonalazódtak a város kitörési pontjai, és folyamatosan
figyelemmel kísértük, terveztük azokat a fejlesztési lehetőségeket, kormányzati célokat és
lépéseket, amelyek további lökést adhatnak Békéscsaba fejlődésének biztosításához. Emellett
a városban működő cégek is jelentős beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években.
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A város önkormányzata kiemelten fontos célnak tartja, hogy Békéscsaba a megye gazdasági,
közigazgatási, kulturális, szolgáltatási, pénzügyi és tudásközpontja maradjon. Ennek
érdekében a lehetőségeket maximálisan kihasználva olyan fejlesztési irányokat kell kitűznie
az önkormányzatnak, amelyek a város gazdasági fejlődését tovább gyorsítják, a város
foglalkoztatottsági helyzetét, a jövedelemtermelő és lakosságmegtartó képességét erősítik,
megteremtve ezáltal a fejlődés hosszú távú alapjait.
A 2014-2020. közötti EU-s tervezési ciklushoz igazodva minden megyének és megyei jogú
városnak újra kellett gondolnia a korábbi stratégiai tervezési dokumentumaiban
megfogalmazott célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ennek érdekében egy többlépcsős
tervezési folyamat keretében, összhangban a településfejlesztési stratégiai tervezési
feladatokról szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel12, valamint a 2014-2020-as európai
uniós tervezési időszak programjaival, Békéscsaba Megyei Jogú Város elkészítette a
következő dokumentumokat:
○ Városfejlesztési Koncepciót megalapozó vizsgálat
○ Városfejlesztési Koncepció (hosszútáv)
○ Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város tervezésének és forrásfelhasználásának
irányadó dokumentuma, amelyet – széleskörű társadalmi egyeztetést követően – a
Képviselőtestület2014. június 27-én fogadott el a (141/2014. (VI. 27.) közgy. határozattal. A
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről javasolt módosítások átvezetése után a stratégia
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. szeptember 18-án
került elfogadásra. Ezt követően, 2017. május 25-én az akcióterületi tervvel összhangban
felülvizsgálatra került a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, melyet Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 264/2017. (V. 25.) közgy. határozatával
fogadott el. 2018. szeptember 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése tárgyalta az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló
beszámolót, valamint 440/2018. (IX. 20.) közgy. határozatával a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program 6.9.1. intézkedésének előírásai alapján megtörtént az
ITS módosítása.
A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyei jogú városok elsődlegesen a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez
készítenek a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei
jogú városi integrált területi programokat, a TOP tartalmi és forráskeretei között, ez az
Integrált Területi Program, rövidített nevén ITP. Az ITP alapvető tervezési kereteit a 2014–
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet adja meg.
A város rendelkezésére álló TOP keretösszeg a1702/2014. (XII.3) Korm. határozat alapján
13,23 Mrd Ft. Ezen túlmenően a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes
Közép-Magyarország
Program
egyes
prioritásai
tekintetében
többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X.13.) Korm.
határozat alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város további 1,7 mrd Ft forráshoz jutott, amely a
Modern Városok Programhoz illeszkedő projektek EU-s forrásokból történő finanszírozására
használható fel.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiárólés a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
12
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Az Integrált Területi Program (ITP) keretében a város 4 projektcsomagot dolgozott ki. A
projektcsomagokon belül a projektek lehetőség szerint egymást erősítve járulnak hozzá az
megyei jogú város fejlődéséhez.
A Magyar Kormány a 2015-ben indított Modern Városok Programja keretében egyezteti a
megyei jogú város önkormányzataival a települések közép- és hosszú távú fejlesztési terveit,
hogy azok a gazdaság húzóelemeiként valódi térségi központi szerepet tölthessenek be.
2015-2016-ban kidolgozásra került a „Fejlődő gazdasági központ – hagyomány és
szakértelem Békéscsabán” elnevezésű program, amely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának célja, hogy e lehetőség célszerű felhasználásával a város megerősödve, az
ország infrastrukturális és gazdasági vérkeringésének, sport- és kulturális életének fontos
központja legyen. A város számára a legfontosabb beavatkozás az M44-es gyorsforgalmi út
megépítése, amely minden más fejlesztés szempontjából is alapvető fontosságú.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Szarvas Péter polgármester és a
Magyar Kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. április 26-án megállapodást
kötött a program keretében a Békéscsabán megvalósítandó projektekről.
A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról a 1283/2016. (VI. 7.)
Korm. határozat, valamint a Korm. határozat módosításáról szóló 1878/2016 (XII. 28.) Korm.
határozat rendelkezik.
Az 1702/2014. (XII. 3) Korm. határozat alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város részére
meghatározott 13,23 Mrd Ft majd az 1562/2016. (X.13.) Korm. határozat alapján 14,93 Mrd
Ft-ra kiegészített forrás fontos, ugyanakkor nem elégséges eszköz a gazdasági programban
meghatározott célok eléréséhez.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében kidolgozott konstrukció az
egyedi beavatkozások szintjén nagy szabadságot biztosít az Önkormányzat számára, de
összességében szigorú keretek és indikátorok közé szorítja a fejlesztési elképzeléseket. A
támogatható tevékenységek köre is bizonyos mértékben korlátozott, így nem feltétlenül
illeszthető bele a TOP programba minden egyes elképzelés, amelyet a város stratégiailag
fontosnak tart.
Ugyanakkor a városban a rendelkezésre álló keretösszegnél jóval több megvalósítandó projekt
került nevesítésre, így a projektek fontosság és hozzáadott érték szerint ütemezett
megvalósítása döntően fogja befolyásolni a helyi gazdaság fejlődését, amelyhez szükséges
kihasználni a további operatív programokban elérhető lehetőségeket is.
Az Európai Unió ezeken kívül további, ún. közösségi kezdeményezésű programokkal is
rendelkezik, amelyek további fejlesztési célok megvalósításához szolgálhatnak eszközül.
Békéscsaba Megyei Jogú Város számára ezek közül a legfontosabbak az európai területi
együttműködési programokon keresztül elérhető források.
Az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési programokon túl szükséges, hogy a
kizárólag magyar költségvetési forrásból finanszírozott fejlesztési lehetőségeket is nyomon
kövessük és gondoskodjunk azok célszerű felhasználásáról. Ezek között a legfontosabb a
Modern Városok Programja, amelynek megvalósítását a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
szabályozza, de a kisebb fejlesztési szükségletek kielégítésére további hazai források is
elérhetőek.
A Modern Városok Programja megvalósítására Magyarország költségvetése 2017. évben 52
Mrd Ft, 2018. évre 150 Mrd Ft, 2019. évre pedig 135 Mrd Ft összeget tartalmaz. A további
évekre vonatkozó, kiegészítő hazai finanszírozás biztosításának előkészítéséről a Kormány A
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Modern Városok Programban nevesített projektek megvalósításáról szóló 1562/2016. (X.13.)
Korm. határozatban rendelkezett.
A Modern Városok Program keretében az 1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozat 2,0 Mrd Ft
összeget biztosított, mely forrást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
döntései alapján túlnyomórészt a belterületi úthálózat fejlesztésének tervezésére és
megvalósítására fordította a város, emellett pedig ennek a forrásnak a felhasználásával egyes,
a Modern Városok Programban nevesített projektek támogatás-megalapozó előkészítését is
elvégeztük.
Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI.
7.) Korm. határozat 8. pontjának végrehajtása érdekében a Kormány 1802/2017. (XI. 8.)
Korm. határozata a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai
programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról döntött.13
Mezőgazdaság
A főbb ágazatok közül a mezőgazdaságot tekintve kiemelhetjük, hogy kitűnőek a földrajzi és
talaj adottságok, a helyi szakmai kultúra. Jelentős a térségben az agrárpotenciál, de ezt
alágazatonként eltérő mértékben sikerül kihasználni. Az elmúlt évtizedekben a területet a
kiemelkedően jó agráradottságok okán zöldségtermesztéséről, bizonyos állatfajták
tenyésztéséről és gabonatermesztéséről ismertük.
Az élelmiszeripar teljesítménye az utóbbi években mérséklődött, ami részben az Európai
Unióhoz való csatlakozás okozta hatásoknak, részben az import növekedésének köszönhető.
Egy olyan mezőgazdaságilag, és ezáltal élelmiszeripari szempontból is meghatározó
területnek, mint a Békéscsabai régió a piacképes termelés egyik alapvető feltétele a
befektetések révén kialakítandó korszerű termelési, értékesítési láncok kialakítása, a
feldolgozottság szintjének, a hozzáadott értéknek a növelése. A térségben voltak
korszerűsítésekre tett lépések (2004 – Almáskerti Ipari Parkban átadott Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Innovációs Központ).
Ipar
Békéscsabán számos, nemzetközi szinten is piacvezető vállalat működik, akik gazdasági
teljesítményükkel, foglalkoztatottságukkal jelentős szerepet vállalnak a helyi és az országos
gazdasági életben is.
A Csaba Metál Zrt. egy száz százalékig magántulajdonban lévő magyar vállalkozás, amely
1999. augusztus elsején alakult 19 fővel. A termelés 8.000 m2-en történik, a logisztikai és
raktári terület 1.200 m2-es, a kiszolgáló irodai és szociális területek meghaladják a 850 m2-es
méretet. A közel 1.000 embernek munkát adó cég fő profilja az egyedülálló alumíniumnyomásos öntés, vas- és acélszerkezet gyártás, alvázgyártás, járműalkatrész és buszgyártás. A
békéscsabai üzem alumínium öntvényeket gyárt, ma már szinte kizárólag első- és másodkörös
autóipai beszállítóként. 2014-ben a cég teljes bevétele elérte a 35 millió Eurót. A Csaba Metál
Zrt. olyan nagynevű járműgyárak közvetlen beszállítójává vált, mint a németországi BMW és
a Volkswagen. Emellett a vállalat által gyártott öntvények megtalálhatók többek között Audi,
Ford, Jaguar, Mercedes, Renault, Volvo, Peugeot, Citroen, Ferrari, Porsche
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Program 2014-2020 (2018 novemberében
felülvizsgált)
13

48

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
személygépkocsikban és Caterpilar, Scania, Renault haszongépjárművekben is. A Csaba
Metál Zrt. által gyártott alkatrészeket eddig közel négymillió személyautóba építették be. Az
előállított öntvények 75 százaléka kerül exportra.
A cég mindig is előtérbe helyezte az innovációt és a fejlesztéseket, a vállalat az elmúlt
években több milliárd forint értékben valósított meg beruházásokat. A társaság felújította a
régi üzemcsarnokot, nagy kapacitású öntőgépeket vásárolt, korszerű megmunkáló
technológiákat vezetett be, és 2012-ben, majd 2015 februárjában is új üzemcsarnokot adott át.
A beruházások új munkahelyeket is teremtettek, mára a Csaba Metál Zrt. a térség egyik
legnagyobb foglalkoztatója lett.
A Békéscsabai Mezőgép Vállalat 1994. december 1-től került a LINAMAR kanadai
részvénytársaság 100%-os tulajdonába. A névváltozást követően a Linamar Hungary Kft.
Békés megye és a régió legnagyobb gépgyártó, és autóipari társasága lett. A
részvénytársaságon belül a PPM divízió több mint 900 főt foglalkoztat. A PPM 1999-ben
kezdte működését, és a nevéből adódóan precíziós alkatrészek gyártásával foglalkozik. A
gyáregység a közép és alacsony volumenű, viszonylag nagyméretű és nagy pontosságú
alkatrészek megmunkálására, szükség szerinti szerelésére jött létre. A vállalat ma már gyárt
gépjármű üzemanyag adagolórendszer alkatrészeket, gépkocsi és erőgép csapágytartókat,
személy és teherfelvonókhoz szerelt egységeket, kompresszor alkatrészeket, valamint ipari
berendezésekhez tengelyeket, szélerőmű alkatrészeket. A növekvő termékpaletta és
termékmennyiség az üzem bővülését is jelentette, a jelenlegi 11.000 m2-re. A fejlődő, modern
géppark, a mérőállomások és az eszközök lehetővé teszik a megrendelők igényeinek magas
szintű kielégítését. A gyár vezetésének célja, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, az
árbevétel növelése mellett, a hatékonyság és a gazdaságosság nagymértékű emelése.
A gyár jelenleg valamennyi tevékenységét erőteljesen fejleszti. Az eddigi, számottevő
fejlődés azért vált lehetségessé, mert a cég eleget tett azon minőségbiztosítási elvárásoknak,
melyek e munkák megszerzése érdekében szükségessé váltak. A cég vezetése az autóipar és a
precíziós gépgyártás területén a legkorszerűbb technikák alkalmazására törekszik, hiszen a
piaci igények teljesítése csak így lehetséges.
A Hirschmann Car Communication Kft. a német Hirschmann cégcsoport egyik
leányvállalata. Az 1924-ben a Hirschmann család által alapított konszern nemzetközi
viszonylatban vezető szerepet tölt be autóantenna rendszerek, csatlakozók gyártásában, a
világ egyik vezető kommunikációs- és ipari elektronikai vállalata. A stuttgarti székhelyű cég
ügyfelei közé a világ legnagyobb gépjárműgyártói tartoznak. A termékkörben antennák széles
választéka található, amelyek felhasználhatók a járműelektronika, a telekommunikáció, a
helymeghatározás, a mobil kommunikáció (GSM) területén, valamint audio- és
telematikarendszerekben. A Hirschmann évtizedek óta a gépjárműipar elismert, megbízható
és kompetens partnere, beszállítója többek között a Mercedes, valamint a Volkswagen
autógyárainak is.
A cég Németországban, Magyarországon és Kínában is gyártó telephelyekkel rendelkezik,
valamint a fontosabb európai országokban, az USA-ban és Ázsiában is vannak leányvállalatai.
2011 szeptemberében, a cégcsoport békéscsabai megtelepedésének 20. évfordulóján 1.200
négyzetméterrel 4.500 négyzetméterre növelte békéscsabai gyártócsarnokainak alapterületét.
A mintegy 460 embert foglalkoztató vállalkozás Békéscsaba és térsége egyik legnagyobb
munkáltatójává vált az elmúlt években. A vállalat árbevétele 2014-ben elérte a 36 millió
Eurót.
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A Marzek Kner Packaging Kft. anyavállalata, a Marzek Etiketten Cégcsoport, amely az
európai csomagolóanyag-gyártás egyik meghatározó szereplője. A vállalat elődjét 1882-ben
alapították, így a vállalkozás generációkon át öröklődő tapasztalatok birtokában, évtizedek óta
meghatározó szereplője az európai csomagolóanyag-gyártásnak. A Marzek Etiketten GmbH
szakmai befektetőként 2005-ben vásárolta meg a vállalatot, és a 2006–2014 közötti
időszakban közel 14 millió Euro értékű beruházást valósított meg Békéscsabán. A cég
tevékenységi köre a boros címkék, a tekercses címkék, a digitális ofszet címkék, az íves
címkék, a hajlított falú kartondobozok és díszdobozok gyártására épül. A vállalat által gyártott
magas minőséget képviselő termékek elsősorban a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a
vegyipar, a dohányipar, a bor- és söripar, a kozmetikai ipar és a non-food iparágban kerülnek
felhasználásra.
A cég alapítói élen járó szakemberek voltak a nyomdaipari technológia fejlesztésében. A
kijelölt útról a jövőben sem tér le a vállalat, amely innovációjával partnereinek igényeit előzi
meg, előremutató fejlesztései pedig a jövőben felmerülő kérdések megoldásait szolgálják. A
mindennapi munka a jövőbe vetett hiten alapul, a partnerek múltban gyökerező bizalma erőt
ad a holnap kihívásainak megoldásához. A folyamatosan fejlődő vállalat 2014. évi árbevétele
meghaladta a 22 millió Eurót, a foglalkoztatottak száma 300 fő.
A Mondi Békéscsaba Kft. a Mondi Csoport Fogyasztói Hajlékonyfalú Csomagolóanyag
Divízió (Consumer Flexibles) leányvállalata. A gyártási profil egyrétegű és laminált
szerkezetű, duplex, triplex – fólia és/vagy papír alapanyagú – hajlékonyfalú
csomagolóanyagok gyártásából tevődik össze, mély- és flexo nyomtatással, oldószermentes
illetve oldószeres kasírozással tekercses vagy félkész tasak kivitelben, hidegen hegedő,
melegen hegedő, egyedi kódos alkalmazások lehetőségével, ezen kívül a német DPG
(Deutsches Pfandsystem GmbH) rendszerben hitelesített speciális címke alkalmazással.
Megrendelőik közé tartoznak az édesipar, az élelmiszeripar, és az üdítőipar főbb gyártói
illetve a gyógyszeripari szektor gyártói Magyarországon és egész Európában. A vállalat teljes
körű szolgáltatást nyújt a grafika előkészítésétől a végtermékig. Az Európa szívében lévő
békéscsabai gyár földrajzi elhelyezkedése ideális a nyugat-európai exportra, illetve további
potenciális ügyfelek szerzésére Közép-Kelet-Európa területén.
A vállalat 2014. évi árbevétele meghaladta a 38 millió Eurót, a foglalkoztatottak száma több
mint 200 fő. A vállalat a közeljövőben komoly fejlesztéseket tervez Békéscsabán, amelynek
révén jelentős forgalomnövekedéssel és foglalkoztatás-bővüléssel számol.
Békéscsabán nagy hagyományai vannak a tégla- és cserépgyártásnak, mivel a város nagyon
gazdag a gyártáshoz szükséges alapanyag tekintetében. A Tondach Magyarország Zrt.
Békéscsabán két gyártási telephellyel is rendelkezik. 2009 márciusában került üzembe
helyezésre az új békéscsabai cserépgyár. A legmodernebb tetőcserépgyártó berendezések
elérik a mintegy 30 millió darab nagyformátumú tetőcserép és mintegy 2,5 millió darab
kiegészítő elem gyártását évente. Ez kereken 3 millió m² tetőfelületet, azaz mintegy 15.000
átlagos családi ház tetejét teszi ki. Mintegy 50 millió Eurót invesztált a Tondach a gigantikus
és modern új gyár építésébe Békéscsabán. Az új gyártócsarnok rekordidő alatt épült meg, és
25.000 m² teret kínál a modern gyártási technológiának. Az új agyag előkészítő mellett az új 3
fejű prések és az alkalmazott robotok is a technológia legmodernebb szintjét képviselik. A
235 méter hosszú alagútkemence a legnagyobb a világon a maga területén.
A magas üzembiztonság, alacsony energiafelhasználás, úgymint a példaértékű biztonsági- és
környezetvédelmi színvonal összességében megteremtik a gazdaságos gyártás és az állandó
vevőkiszolgálás feltételeit. A fejlesztésnek köszönhetően Európa legnagyobb és
legmodernebb kerámia tetőcserépgyára működik Békéscsabán.
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A Frühwald Kft. osztrák tulajdonú építőipari cég. Jelenleg 4 magyarországi telephellyel
rendelkezik, amelyeken 130 fővel közel 7,8 millió Euro éves árbevételt termel. A vállalat
magyarországi központja a békéscsabai telephelyen található, ahol 110.000 m²-en 50 fős
dolgozó létszámot foglalkoztat. A mélyépítéstől a magasépítésig minden területen
alkalmazható építőanyagokat gyártanak, amelynek sokrétű termékskáláján megtalálhatók a
zsalutéglák és pincefalazók, illetve a kiváló hőszigetelésű liaporos falazó elemek, a térburkoló
kövek és a kerti elemek is. A cég fő erőssége közé tartozik a kiváló minőségű termékek, a
nagy hatékonyság és rugalmasság, valamint telephelyeinek kedvező földrajzi elhelyezkedése
és országos viszonteladói hálózatunk, melyek Magyarország minden területén elérhetővé
teszik a termékeket.
A Budapest Bank 2006-ban hozta létre Békéscsabán Bankműveleti Központját, amely ma
több mint 30 munkakörben összesen mintegy 800 békéscsabai és környékbeli munkatársat
foglalkoztat, és mára a bank elsődleges bankműveleti központjává vált. Az élenjáró
banktechnológiával rendelkező, a munkatársak számára XXI. századi munkakörnyezetet
biztosító békéscsabai Bankműveleti Központban zajlik a bank háttérműveleteinek 80 %-a. E
tevékenységek körébe mára olyan háttérfeladatok tartoznak, mint a kintlévőség kezelés, a
lakossági hitelezés, a jelzáloghitelezés, a 24 órás telefonos ügyfélszolgálat, a panaszkezelés, a
telefonos értékesítés, a vállalati hitelezés és hitelbírálat, a hitelellenőrzés, a bankkártyaoperáció, a könyvelés, valamint a digitalizáció, adatbevitel és archiválás.
A beruházásról szóló megállapodást 2006. februárjában írták alá. A helyszínről szóló döntés
során Békéscsaba mellett szólt, hogy rendelkezésre állt a megfelelő számú, magasan képzett
munkaerő, amelynek utánpótlása is biztosított a rugalmas képzési rendszernek köszönhetően.
Létrehozása óta nemcsak gazdasági tevékenységével, hanem a város fejlődését célzó
kezdeményezések felkarolásával is kiemelkedő szerepet vállal a helyi közösség életében.
A Budapest Bank vállalati filozófiájának megfelelően a térség gazdasági életében betöltött
szerepén túl társadalmi szerepvállalásával is hozzájárul a helyi közösség, így a térség sport-,
oktatási- és kulturális életének fejlődéséhez. Összességében a Budapest Bank eddig jelentős
összeggel támogatta a békéscsabai oktatási intézményeket, a helyi sportolókat és a város
legnagyobb rendezvényeit. A pénzintézet tevékenységét a város 2008-ban „Az év szponzora”
megtisztelő címmel ismerte el.
A bemutatott cégek folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek együtt járnak jelentős
munkahelyteremtéssel is. A munkaerő-hiány egyes ágazatokban egyre jelentősebb
térségünkben is, ezért képzéssel, a szakképzett munkaerő térségünkbe vonzásával szükséges
ezt biztosítani, a fejlődő cégek és az önkormányzat együttműködésében.
A turizmus
A turizmus pozíciójában jelentős fordulatot hozott a 2012. év. Amíg 2001-2011 között csak
szerény mértékben, 995-ről 1013-ra nőtt az összes kereskedelmi szálláshely férőhelyeinek
száma és jelentősen, 19791-ről 14193-re csökkent a vendégek száma a kereskedelmi
szálláshelyeken, addig 2012-ben a vendégek száma már megközelítette a 16 ezer főt. Fontos
megjegyezni, hogy jelentősen megnőtt a belföldi vendégéjszakák száma annak köszönhetően,
hogy a belföldi vendégek a korábbi években tapasztaltnál több időt töltenek el Békéscsabán.
A gazdasági válság utáni kilábalás jeleként 2012-ben Békéscsaba vendégforgalma már
jelentős növekedést mutatott, amely 2013-ban folytatódott
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A turizmus teljesítménye évről évre rekordokat dönt hazánkban. A kereskedelmi
szálláshelyekre érkező vendégek száma az országban megközelítette a 12 milliót, az általuk
eltöltött vendégéjszakáké pedig a 30 milliót. A 2010-es vendégéjszaka számhoz képest ez 51
százalékos emelkedést mutat. Tavaly a szállásdíj-bevételek összesen 278 milliárd forintot
tettek ki, ami 115 százalékos emelkedés a 2010-es eredményekhez viszonyítva.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 275 ezer vendég több mint 675 ezer
vendégéjszakát töltött el tavaly Békés megye kereskedelmi szálláshelyein. 2010-hez
viszonyítva a megyében a vendégek száma 100,2 százalékkal, a vendégéjszakáké 58,9
százalékkal emelkedett, míg a szállásdíj bevételek 162,2 százalékkal nőttek. Békéscsabán a
kereskedelmi szálláshelyek 26 ezer vendéget és 51 ezer vendégéjszakát regisztráltak tavaly. A
szállásdíj bevételek 385 millió forintot tettek ki.
A korábbi évek turisztikai fejlesztéseinek hatása tehát már most megmutatkozik a város
turizmusának alakulásában, a folyamatban lévő további turisztikai projektek pedig várhatóan
tartós növekedést ad majd. A beindult pozitív folyamat várhatóan tovább folytatódik, hiszen
az elmúlt években számos attrakció- és szálláshely-beruházás valósult meg, amelyek
fejlesztése tovább folytatódik (pl. a CsabaPark) Európai Uniós források segítségével.
Békéscsaba rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, a turisztikai kínálat alapját a színes
gasztronómiai hagyományok, gazdag természeti és épített örökség, valamint a kiváló
egészségturisztikai adottságok adják. A város legértékesebb turisztikai terméke, amely a
helység imázsát is meghatározza Magyarország legszínvonalasabb gasztronómiai
nagyrendezvénye, a Csabai Kolbászfesztivál, amelynek évente mintegy 70 ezer látogatója
van.14 Az önkormányzat elkészítette a Csabai kolbász marketingkoncepcióját, amelynek célja,
hogy segítse a helyi kistermelők piacra jutását és a Csabai kolbász hírnevének építését. A
Csabai kolbász készítése élő néphagyomány, egy hungarikum, amely szinte semmit sem
változott az évszázadok során.
III.7. Békéscsaba Megyei Jogú Város oktatási helyzetképe
A közoktatás – köznevelés jelenlegi helyzete
A köznevelési feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a
továbbiakban: Nkt.) foglaltak szerint történik. A megyei jogú városok fenntartói feladatai az
óvodai ágazatot érintik, de kötelezettségük ezen kívül számos egyéb feladatra is kiterjed. A
köznevelés helyzetére hatást gyakorló tényezők egyik meghatározó ága a szabályozási
környezet.
A köznevelési rendszer intézményei
•
•
•
•
•
14

óvoda,
általános iskola,
gimnázium,
szakgimnázium,
szakközépiskola
Békéscsaba Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Programok előkészítése, Városfejlesztési
Koncepciót megalapozó vizsgálat, 2014. szeptember.
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•
•
•
•
•
•
•
•

szakiskola,
készségfejlesztő iskola,
alapfokú művészeti iskola,
kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
kollégium,
pedagógiai szakszolgálati intézmény,
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák
-

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
Szigligeti Utcai és Kazinczy- lakótelepi Óvoda
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
Mackó – Kuckó Óvoda
Békéscsabai Tündérkert Óvoda
Lencsési Óvoda
Hajnal- Lenkey- Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében
intézmények Békéscsaba Megyei Jogú Város illetékességi területén

lévő

Általános iskolák:
- Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola
- Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
- Erzsébethelyi Általános Iskola
- Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Gerlai Általános Iskola
- Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola
Középfokú iskolák:
- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
- Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
- Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény:
- Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola
- Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
A Békéscsabai Szakképzési Centrum fenntartásában és működtetésében lévő középfokú
intézmények Békéscsaba Megyei Jogú Város illetékességi területén
-

Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
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Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
- Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
- Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
- Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Iskolája
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyéb fenntartású
közoktatási intézmények
-

-

-

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Premier Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Mozgáskorlátozottak
Békés
Megyei
Egyesülete
Napraforgó
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
Hétpróbás Néptánciskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A korábban hiánypótló intézményként működő Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2018-ban megszűnt.
A köznevelési intézmények állami fenntartásba és működtetésbe vétele
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A Kormány az Nkt.-ban meghatározott oktatási központ feladatainak ellátására a Klebelsberg
Központot jelölte ki. A 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet 1.§ értelmében a Kormány a
tankerületi központokat jelölte ki az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként. A tankerületi
központ gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.
Békés megyében a Gyulai Tankerületi Központ és a Békéscsabai Tankerületi Központ (a
továbbiakban: BTK) gyakorolja a köznevelési intézmények fenntartói feladatait.
A Békéscsabai Tankerületi Központ feladat-ellátási területe a Békéscsabai járás, a Szarvasi
járás és az Orosházai járás illetékességi területén lévő állami fenntartású és működtetésű
köznevelési intézményekre terjed ki.
A köznevelési feladatok szinte teljes vertikuma megtalálható a BTK illetékességi körébe
tartozó köznevelési intézmények által a három járásban ellátott alapfeladatokban: óvodai
nevelés; általános iskolai nevelés-oktatás; kollégiumi ellátás; gimnáziumi nevelés-oktatás;
szakgimnáziumi nevelés-oktatás; szakiskolai nevelés-oktatás; készségfejlesztő iskolai
nevelés-oktatás; felnőttoktatás; alapfokú művészetoktatás; pedagógiai szakszolgálati feladat; a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása; azoknak a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel,
tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.
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Az Nkt. 74.§ (4) bekezdése alapján az állami feladatokat a Klebelsberg Központ Békéscsabai
Tankerületi központja, valamint a Békéscsabai Szakképzési Centrum látja el. A szakképző
intézmények az állami átvételtől kezdődően, Békéscsabán a Békéscsabai Szakképzési
Centrum teljes fenntartói jogkörével működtek
A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény és a szakképzési centrum
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra
vonatkozóan a tankerületi központot és a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog
illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ vagy a szakképzési
centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelői jogának
fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem
adhatja. A tankerületi központ által a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének
előzetes véleményére.
2017. január 1-jétől a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és
vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint a területileg illetékes tankerületi
központ ingyenes vagyonkezelésébe került. A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon
alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget,
valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
Az Nkt. 76. § szerint a tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum fenntartója
együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek
biztosítása érdekében oly módon, hogy a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú
ingatlan használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai programban, továbbá egyéb
jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása mellett külön
megállapodás alapján ingyenesen (rezsiköltség ellenében) biztosítja a tulajdonos települési
önkormányzat számára. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési
intézmény vezetőjének előzetes véleményére.
Infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer
A jogszabályi változások következtében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a 361/2012. (XII. 14.) közgy. számú határozatával 2013. január 1-jétől új
költségvetési szervet hozott létre Békéscsabai Intézményellátó Centrum elnevezéssel.
A Békéscsabai Intézményellátó Centrum látta el és szervezte meg az intézmények
működtetésével kapcsolatos feladatokat, viszont a Békéscsabai Tankerületi Központ fedezte a
működtetés költségeit az általa fenntartott és működtetett köznevelési intézmények
tekintetében 2017. január 1-jétől.
2017. december 31-én megszűnt a Békéscsabai Intézményellátó Centrum. 2018. január 1-jétől
a fenntartással és működtetéssel járó feladatokat a Békéscsabai Tankerületi Központ látja el.
Az intézmények jelentős részében tervezésre került és részben meg is valósult az energetikai,
környezetvédelmi korszerűsítés, amellyel – a környezetvédelmi szempontokon túl – hosszú
távon a működtetés költségei is jelentősen csökkenthetőek lesznek. Az infrastrukturális
fejlesztések kiterjednek a teljes körű akadálymentesítés elősegítésére is. Az esélyegyenlőség
egy fontos aspektusa, hogy a sajátos nevelési igényű, speciális szükségleteket igénylő tanulók
ne legyenek egyik intézmény és képzési forma esetében sem kizárva az infrastrukturális és
eszközellátottság hiányosságai miatt.
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Az iskolákban az ellátáshoz szükséges taneszközök rendelkezésre állnak, azonban azok
folyamatos utánpótlása feltétlenül szükséges. Minden intézmény több szaktanteremmel
rendelkezik, ezek felszereltsége és tantárgyak szerinti összetétele is változó.
Szinte minden intézménynél fejlesztésre szorulnak a tankerületben a tornatermek, illetve
jelentős pedagógiai találékonyságot igényel a mindennapos testneveléshez szükséges
helyiségek, lehetőségek hiánya, illetve alacsony száma. A mindennapos testnevelés felmenő
rendszerben történő bevezetésével, a jövőben elengedhetetlenül szükséges ezen lehetőségek
bővítése. A mindennapos testneveléshez is kapcsolódva szükséges az uszodai lehetőségek
bővítése is az iskolák számára.
Békéscsabai Közoktatási Kerekasztal
A köznevelési rendszer átalakítási folyamata során Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata folyamatosan törekedett a feladatellátás támogatására, a kialakított érdemi
együttműködések megtartására.
A köznevelési intézmények fenntartói, működtetői körének bővülésével a korábbi kapcsolatok
átalakultak, emiatt a kezdeti, átmeneti időszakban fennállt annak a kockázata, hogy az
önkormányzatok nem rendelkeznek információval a településen folyó nevelő-oktató
munkáról. A köznevelés Békéscsabán működő, legfontosabb szerepet vállaló résztvevőivel
szükségessé vált a rendszeres párbeszéd folytatása. Ezért megalakításra került egy
javaslattevő, véleményező szakmai konzultációs egyeztető fórum, a Békéscsabai Közoktatási
Kerekasztal, amelynek funkciója a szereplők közötti információáramlás biztosítása, tagjai a
békéscsabai köznevelés életét, működését meghatározó új fenntartók, szereplők, szolgáltatók.
Önkormányzati koordinációval 2015 óta működik a kerekasztal, és tartja havi
rendszerességgel egyeztető üléseit. A szeptembertől májusig tartó időszakban a Polgármesteri
Hivatalban szervezett közoktatási konzultáción Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Békéscsabai Tankerületi Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum, a
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ, a
Gál Ferenc Főiskola képviselői, továbbá a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai
Járási Hivatal oktatási tisztviselői vesznek részt.
A kerekasztal ülésein a résztvevők folyamatosan tájékoztatást nyújtanak az aktuális
eseményekről, várható változásokról, határidőkről; a napi szintű együttműködés részleteiről, a
felmerülő problémákról és azok megoldási lehetőségeiről.
A kerekasztalon részt vevő szervek a kialakult kölcsönös együttműködésre tekintettel
rendszeresen tájékoztatást adnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
számára a várost, városlakókat érintő tevékenységükről, oktatásszakmai kérdésekről.
Az eddigi működés tapasztalatai alapján elmondható, hogy a Békéscsabai Közoktatási
Kerekasztal hatékony fóruma a koordinációnak, az információátadásnak. Létrehozásával,
működtetésével egy élő, intenzív és eredményes kapcsolattartási forma alakult ki.
Óvodai nevelés
A Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától az óvodai nevelésről a települési
önkormányzat intézmény fenntartása révén gondoskodik. Békéscsabán minden kisgyermek
számára biztosított az óvodai ellátás.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák
-

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
Szigligeti Utcai és Kazinczy- lakótelepi Óvoda
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-

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
Mackó – Kuckó Óvoda
Békéscsabai Tündérkert Óvoda
Lencsési Óvoda
Hajnal- Lenkey- Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, nem önkormányzati
fenntartású óvodai feladatellátást biztosító intézmények
-

-

Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium,
Békés
Megyei
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Napraforgó
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola.

A 2018/2019. nevelési év októberi statisztikai adata szerint a város önkormányzati óvodáiba
1546 fő gyermek jár, a nem önkormányzati óvodákba – másodlagos adatforrások alapján –
197 fő gyermek.
A szülői jelentések alapján, a jegyzői nyilvántartás szerint 2018/2019. nevelési év adatai
alapján több mint 100 fő külföldön tartózkodó óvodáskorú gyermekről van tudomásunk. Ez a
létszám az előző évek adatihoz képest lényeges emelkedést mutat.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában, a 2018/2019. évben 8
óvoda működik 18 telephelyen. A városrész körzeti ellátottsága megfelelő, a belvárosban
érzékelhető eseti férőhely hiány. A csoportonként felvehető maximális létszám 25 fő.
Jelenleg valamennyi óvoda alapító okiratában szerepel a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, azonban a hatékonyabb feladatellátás
érdekében ennek újragondolása válhat szükségessé.
A gyermeklétszám csökkenés, valamint a minőségi szolgáltatás érdekében Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata módosította az óvodai intézmények alapító okiratában a
maximálisan felvehető gyermeklétszámot. Az óvodai férőhelyek száma Békéscsabán 1810 fő.
Az óvodai intézményekben nincs hiányzó szakember és óvodai férőhely. Ugyanakkor a
jogszabály szerinti kötelező eszköz-és felszerelés jegyzékben foglaltaknak történő fokozatos
megfelelés, minőségi fejlesztés célként fogalmazható meg.
Az óvodák pedagógiai programjához szükséges tárgyi, dologi feltételeket folyamatos
pótlással, ütemezetten biztosítja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Minden
óvodában elérhető internet szolgáltatás.
A óvodai játszóeszközök jogszabályban előírt felülvizsgálatát a fenntartó végzi. A 2017. évi
felülvizsgálat eredményeként a játszóeszközök cseréje, javítása, a szükséges hibaelhárítások a
fenntartó által biztosított külön forrásból megtörténtek.
A karbantartási feladatok dokumentálása, a kötelező felülvizsgálatok elvégzése az
óvodavezető kötelezettsége.
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Intézményi fejlesztések
Az elmúlt években lezajlott és jelenleg folyamatban lévő beruházási projektek lezárultával az
önkormányzat által fenntartott óvodák műszaki állapota, infrastrukturális ellátottsága országos
viszonylatban is kiemelkedőnek mondható lesz.
A Területi és Települési Operatív Program keretében számos fejlesztés történt és zajlik
Békéscsabán. A 2016-os évtől a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című, TOP-6.2.1-15 azonosítószámú felhívás az óvodai
ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének
megvalósítását támogatja.
Célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók
foglalkoztathatósága érdekében, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a
szolgáltatások minőségének fejlesztését.
A pályázat keretein belül bővítésre került a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános
Művelődési Központ Lenkey utcai székhely óvodája, a Békéscsabai Tündérkert Óvoda Szegfű
utca 11. sz. alatti telephely óvodája és a Lencsési Óvoda Lencsési út 15. sz. alatti telephely
óvodája.
A TOP-6.5.1 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázat a szolgáltatás minőségének növeléséhez járul hozzá.
Átadásra került a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kölcsey utcai székhely óvodája és a
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Dr. Becsey Oszkár utcai telephely óvoda
energetikailag korszerűsített épülete.
A tervek szerint 2019 tavaszán készül el a Mackó-Kuckó Óvoda telephely óvodája, az év
során a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, a Lencsési Óvoda Pásztor utca 91. sz. alatti
székhely óvoda és Pásztor utca 70. sz. alatti telephely óvoda, a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda Ligeti sori telephely óvoda, a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda Szigligeti
utcai székhely óvoda korszerűsített épülete.
A Belügyminisztérium pályázati támogatásának köszönhetően belső átalakítás valósul meg a
Mackó-Kuckó Óvoda székhely óvodájában. A 2019/2020-as nevelési évben megújult épület
fogadja a gyermekeket.
A beruházások részeként minden érintett épületben kialakításra került akadálymentes mosdó
és bejárat.
A fentieken túl 2019-ben felújításra kerül a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
tanuszodája, amely a 2019/2020-as nevelési évtől ismét várja az óvodásokat.
2015. nevelési évtől hároméves kortól kötelező az óvodába történő beíratás. Az óvodaköteles
gyermekek nyilvántartása a település jegyzőjének, a tanköteles gyermekek nyilvántartása a
járási hivataloknak a feladata. A hároméves gyermekek beíratása nem ellensúlyozta a
demográfiai csökkenést. Városi szinten elmondható, hogy az evangélikus egyház és az
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott óvoda népszerűségével az önkormányzati
fenntartású óvodákba jelentkezők száma arányosan módosult, ám a kínálat bővülése szélesebb
választási lehetőséget biztosít a szülők számára.
A szülői igények, az egyes óvodák keresettsége igen jelentősen befolyásolják a tényleges
csoportlétszámok kialakítását. Így városrészenként egy-egy óvoda nagyon magas, míg a
másik óvoda alacsonyabb létszámmal működik. Leginkább a belvárosi óvodák telítettek. A
2014/2015-ös nevelési évtől a Lencsési Óvoda Pásztor utca 91 szám alatti (Manóvárovi)
székhelyén és a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Lakótelepi Óvoda Kazinczy-lakótelepi
telephelyén jelentkező létszámhiány miatt olyan alternatíva került kidolgozásra, amely
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átmenetileg kezeli a bölcsődei kapacitáshiányt, és egyidejűleg mérsékli az óvodai
létszámhiányt. Ez a továbbiakban is teljesíthető, ill. szükség esetén újabb színterek
bevonásában működhet együtt az óvodai és bölcsődei ágazat, miután a jogszabály - a
feltételek megléte esetén - lehetőséget ad az óvodában a 2,5 éves korúak felvételére. Emellett
tapasztalataink szerint a folyamatos óvodába lépés, és a vidékről történő beköltözés teljesen
feltölti a csoportok létszámát.
Az óvodai ágazatban önként vállalt többletfeladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottsága biztosítja az alábbiak
szerint:
- Minden nagycsoportos óvodás számára biztosítja a vízhez szoktatás, úszásoktatás
lehetőségét a Békéscsabai Előre Úszó Klub szakmai közreműködésével.
- Működteti az „Aki nem lép egyszerre” elnevezésű néptánc, népzene, népi
gyermekjáték tehetséggondozó programot.
A program szakmai irányítását a Hétpróbás Néptánciskola végzi, képzett
óvópedagógus vezetésével. A program 5-7 éves gyermekek számára ajánlott, a
foglalkozásokon való részvétel a gyermekek számára térítésmentes, költségeit az
önkormányzat lehetőségei szerint évente a költségvetésben tervezi.
- A „Labdajátékok megalapozása kisgyermekkorban” program megszervezése minden
önkormányzati óvodában megtörtént, szakmai irányítók a labdajátékok szakosztályai,
Rudnerné Sipos Hajnalka, Gaál Sándorné főiskolai tanár.
- Országosan egyedülálló módon 2016 nyarától minden békéscsabai önkormányzati
fenntartású székhely óvodában, 2017-től minden óvodai telephelyen is speciális,
informatikai egyéni képességfejlesztő játék az ún. DIOO segíti az óvodások
fejlesztését.
- Az óvodák szervezeti keretei között egyéb programok óvodai nevelési időben történő,
rendszeres igénybevétele nem támogatott. Az egyedi igények kielégítését a szülők az
óvodával egyeztetett módon, egyéni szervezésben oldják meg.
- A színházlátogatás, környezetvédelmi program, kirándulások között továbbra is
válogathatnak a szülők és gyermekek.
- 2008-tól a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda nevelés a művészetek eszközével
nevelési program országos bázisóvodája, így e tevékenysége a nevében is szerepel.
Új pedagógiai kezdeményezések
-

-

-

A kitüntető „Kincses Kultúróvoda” címet a Lencsési Óvoda, a Százszorszép
Művészeti Bázisóvoda és a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda
nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán.
A Mackó-Kuckó óvodában 2017/2018-as nevelési évtől kezdődően a már működő
Fábián Katalin- Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programot kiegészítették a
„Sakkjátszótér” elnevezésű óvodai komplex képességfejlesztő programmal. A Polgár
Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egy egyedülálló, új módszertani
programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív
gondolkodás elősegítésére. A program segítségével már 5 éves kortól felkészíthetik a
gyerekeket az iskolai életre és a digitális kor okozta kihívásaira.
A 2018/2019-es nevelési évtől a Békéscsabai Tündérkert Óvoda és Penza Lakótelepi
és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda csatlakozott a Dr. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus nevével fémjelzett „Boldog Óvoda” programhoz.
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Az Oktatási Hivatallal együttműködve két nagy európai uniós projekt is megvalósul
Békéscsabán az óvodai ágazatban:
Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézmények támogatása” című kiemelt projektben a pedagógiai tevékenységek
hatékonyságának fejlesztése az esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása a cél.
A projekt keretében az „Esélyteremtő óvoda” nevelési rendszerének intézményi szintű
megvalósítása és fenntartható alkalmazása valósul meg a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai
Általános Művelődési Központ Hajnal utcai telephely óvodájában.
Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” című óvodai alprojekt keretében a célhoz olyan beavatkozások társulnak, mint a
lemorzsolódás megelőzősét, a beavatkozást szolgáló célzott támogató mechanizmusok, az
egyenlő bánásmód érvényesülését szolgáló nevelés-oktatás-szervezési gyakorlatok
támogatása. A projekt közvetlenül a köznevelési intézmények szintén kíván beavatkozni a
végzettség nélküli pályaelhagyás csökkentésébe helyi szintű, az igényeknek megfelelő
programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével és ellenőrzésével. A projekt
együttműködő partnere a Lencsési Óvoda és a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Tábor utcai telephely óvodája.
A 2018/2019. nevelési évre vonatkozó KIR statisztikai adatszolgáltatás alapján a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba járó gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek (HH) 22 fő, ebből 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Legmagasabb a
Hajnal – Lenkey – Jázmin Utcai ÁMK Hajnal utcai intézményegységében.
Gyógypedagógiai ellátás az óvodákban
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák tekintetében a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a Békéscsabai Tankerületi Központ szakemberei
és eszközállománya igénybevételével feladat-ellátási megállapodás keretében szervezi meg a
fenntartó. A Békéscsabai Tankerületi Központ az Esély Pedagógiai Központ utazó
gyógypedagógusi hálózata közreműködésével, gyógypedagógusok bevonásával végzi a
feladatot. A feladatellátás az Nkt. 27. §- a, valamint 47. §- a, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 138. §- a alapján történik.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzati fenntartású óvodáiban 83 fő ellátott van a
2018. októberi statisztikai adatok alapján. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodák
közötti megoszlása egyenletes. Kivételt képez ez alól a Lencsési Óvoda és a Szigligeti Utcai
és Kazinczy-lakótelepi Óvoda.
Egészségügyi ellátás az óvodákban
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. tv. 46. § (6) bekezdésének d) pontja értelmében a
gyermeket megilleti a rendszeres egészségügyi felügyelethez és ellátáshoz való jog, amely az
óvodákra is kötelezően ellátandó feladatot ró, pontosan megjelölve a nevelési intézmény
vezetőjének feladatát. A jogszabályban meghatározott feladatellátás kiterjed a rendszeres
egészségügyi vizsgálat megszervezésére, különösen az évente legalább egyszeri fogorvosi-,
szemészeti és általános szűrővizsgálatára.
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Általános iskolai ellátás
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén az általános iskolás korú tanulók
iskoláztatásában 8 állami, 2 egyházi és 1 országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott
intézmény vesz részt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola
Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Erzsébethelyi Általános Iskola
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Gerlai Általános Iskola
Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola
Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Az egyházi jogi személyek, mint fenntartók törvényi felhatalmazás alapján a közoktatási
feladatok ellátására kiterjedő megállapodást kötöttek a kormánnyal, illetve erre vonatkozó
nyilatkozatot tettek – így ezek az iskolák Békéscsaba közoktatásának szerves részét képezik.
A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a szlovák kétnyelvű
nemzetiségi oktatásban vesz részt.
A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola fenntartója a Szeged-Csanádi
Egyházmegye.
A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója az Evangélikus Egyház. A
gimnázium épülete az egyházi ingatlanok rendezése során 1993-ban került vissza az
Evangélikus Egyház tulajdonába. A gimnáziumi képzési formában tanuló általános iskolások
5. évfolyamtól csatlakozhatnak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe.
Választható még a kilencedik évfolyamon becsatlakozó 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
egy-egy osztályban, ezt egészítik ki a művészeti szakközépiskola festő, grafikus, keramikus,
textilműves szakán tanulók. Az intézmény a 2012/13-as tanévtől kezdődően 8 évfolyamos
általános iskolával bővült, amelyhez megvásárolták a Kós Károly Tagiskola Baross utcai
ingatlanát. A képzés bevezetése felmenő rendszerben történt, 2012/2013-as tanévben két első
osztály indult az intézményben. 2017-től új tornaterem biztosítja a mindennapos testnevelés
megszervezését.
A demográfiai helyzet változása miatt az elmúlt 20 évben nagyarányú csökkenés következett
be az általános iskolai ellátásban részesülők számában. 1993-ban 6672 fő, 2006-ban 4589 fő,
2010-ben 4056 gyermek tanult a város általános iskoláiban, ez mintegy 2616 fős csökkenés.
Az alapfokú oktatásban az első osztályba jelentkezők száma az iskolák többségében stagnál
vagy csökkenőben van a férőhelyekhez képest. Jelentősebb a csökkenés a városközponttól
távolabb eső intézményekben: a Gerlai Általános Iskolában és a Békéscsabai Szent László
Utcai Általános Iskolában. A diákok számának változása mellett nagyon fontos szempont a
tanulói összetétel alakulása is. A családi háttér erősen befolyásolja az iskolázási stratégia
egészét. A szabad iskolaválasztás lehetőségével inkább a magasabb végzettségű szülők élnek,
s ők azok, akik tudatososabban terelik a gyermeküket valamilyen irányba.
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránytalan eloszlása jellemzi az iskolák közötti
viszonyt. Sajnálatos módon a szülői igények megváltoztak az iskolaválasztást illetően, ez
néhány intézményben szegregációs hatást indíthat el.
Intézményi fejlesztések
A Békéscsabai Tankerületi Központ elkészítette fejlesztési tervét 2018-2022 időszakra
vonatkozóan, amely meghatározza a stratégiai irányokat, fejlesztési célokat és feladatokat.
2018-2022 közötti években a pályázati felhívásoknak megfelelően infrastrukturális és
informatikai beruházások, a nevelés-oktatás területén szakmai tartalmi fejlesztések valósulnak
meg.
A 21. század követelményeinek megfelelő beruházás a feladatellátás széles vertikumát érinti:
a tankerületi központ általános és középfokú iskoláit, gyógypedagógiai, fejlesztő
intézményeit, kollégiumot és pedagógiai szakszolgálatot. A fejlesztések kiemelt célja, hogy
lehetőleg azonos tanulási környezetben, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a
tanulók. A beruházásoknak hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezet
megteremtését kell szolgálniuk.
Az uniós forrásból megvalósuló számos támogatás erősíti a nevelő-oktató munkát.
Kiemelhető közülük „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3. kódszámú projektek, amelyek Békéscsaba
több intézményének felújítását támogatják:
- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium: sportudvar kialakítása, belső
tér burkolás, nyelvi labor kialakítása,
- Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola: tornaterem korszerűsítés,
energetikai korszerűsítés, játszóudvar kialakítás, kerékpár tároló kialakítása, iskola
bútorok beszerzése, nyelvi labor kialakítása,
- Gerlai Általános Iskola: nyelvi labor kialakítása, energetikai korszerűsítés.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program keretében négy iskola felújítására közel 680 millió forint értékű pályázati támogatást
nyert, amely az alábbi intézmények energetikai korszerűsítését tette lehetővé:
- Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai épülete,
- a Petőfi Utcai Általános Iskola,
- a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium.
Az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai telephelyének energetikai korszerűsítése
folyamatban van.
Középfokú iskolai ellátás
Intézményi struktúra
Békéscsabai Tankerületi Központ:
- Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
- Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskola
- Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola
Békéscsabai Szakképzési Centrum:
- Békéscsabai SZC Széchenyi
Szakgimnáziuma és Kollégiuma

István
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-

Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyéb fenntartású
közoktatási intézmény:
- Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
- Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
A középfokú oktatásban az intézményrendszer képzési forma szerinti átalakulása figyelhető
meg, iskolaválasztáskor az érettségit nyújtó képzések felé tolódott el a hangsúly. A szülők és
tanulók sokszor nem veszik figyelembe a gyermek képességeit, így a szakközépiskolákban és
gimnáziumokban jelentős a lemorzsolódás a 9-10. évfolyamon. Ezek a tanulók többnyire a
szakképző iskolákban jelennek meg, tanulási kudarccal. Ezért is szükséges a továbbiakban is
a pályaorientációs tevékenység erősítése, átalakítása.
A pályaorientáció erősítése érdekében pályaválasztási támogatási rendszer működik. Ezt
kiegészítendő valamennyi intézmény jelentős figyelmet fordít a képzések gyakorlatban
történő bemutatására. (Évente megyei pályaválasztási bemutató, intézményi nyílt napok,
pályaválasztási bemutatkozások, tájékoztatók az általános iskolákban). A pályaorientációs
rendszert tovább kell működtetni és folytatni kell e tevékenység erősítését, esetleges
átalakítását is szükséges átgondolni az alapfokú képzéssel a kapcsolatot a pályaválasztás
fejlesztése érdekében.
A különböző oktatási formában meghirdetett és betöltött tanulói helyek aránya a
szakközépiskolák tekintetében a legalacsonyabb. Ahhoz, hogy a szakközépiskolai képzés
népszerűbb legyen a középfokú iskolákba jelentkezők körében, objektív és széles körű
információnyújtás szükséges a munkaerő-piaci relevanciával rendelkező szakképzéssel
kapcsolatban. Mindenképpen szükség van az érettségit adó középfokú intézmények
kapacitásának optimalizálására is. Békéscsabán a demográfiai csökkenés az elmúlt években
elérte a középiskolai korosztályt is. A középfokú iskolába lépő (15 éves) korosztály létszáma
756 fővel csökkent öt év alatt. A népesség-nyilvántartó adatai alapján becsülve az
elkövetkezendő években Békéscsabán nem figyelhető meg számottevő csökkenés, és a 15
éves korú nem békéscsabai lakosság száma is kisebb mértékben csökken.
Szakképzés
2015. július elsejétől a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültek a szakképző
iskolák. A tanulólétszám alapján a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. §ban meghatározott intézményi tanulói létszámok két intézményben biztosíthatóak a
megyében. A békéscsabai szakképző iskolák alkotják a Békéscsabai Szakképzési Centrumot,
a megye többi településén lévő szakképző iskolák pedig Gyulai Szakképzési Centrumot.
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A Békéscsabai Szakképzési Centrum 8 tagiskolából áll:
- BSZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
- BSZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
- BSZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
- BSZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
- BSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
- BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
- BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Igényként jelenik meg a gyakorlatközpontú képzés és a cégek magasabb szerepvállalása a
gyakorlati oktatásban (tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással), a duális képzés
erősítése. Ehhez a fenntartói szándékon túl szükséges, hogy az egyes képzések környezetében
legyen megfelelő létszámú gyakorlóhely, illetve jelentkezzen képzésre igény (pl. adott
térségben működő cégek, vállalkozások részéről). A duális képzésben tanulók szakmai
elméleti ismereteiket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a
gazdálkodó szervezeteknél zajlik, tanulószerződéssel. A képzés idejére a tanulók a
tanulószerződés alapján meghatározott pénzbeli juttatásban részesülnek.
Létrejött egy rugalmas és stabil rendszer, ahol adott szakmacsoportban vagy ágazatban az
iskola képes több szakképesítés oktatására is.
A szakképzési centrumok alkalmasak a minőségi szakképzés technikai hátterének
fejlesztésére, biztonságos működtetésének szervezésére, az európai szakképzési tapasztalatok
beépítésére. A munkaerő-piackiszolgálását illetve az „élethosszig tartó tanulást” segíti a
felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenység.
A 2016/2017. tanévtől átalakult a szakképzési rendszer, hiszen a szakközépiskolákból
szakgimnáziumok, a szakiskolákból pedig szakközépiskolák lettek. A Nkt. 13/A §. (1)
bekezdés alapján jelenleg a szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésoktatása céljából a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen
tanulókat készíti fel szakmai vizsgára.
Szakgimnázium
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, az ehhez kapcsolódó
szakképesítés, és a választható mellék-szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános
műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény
alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van,
ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik
évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi
végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai
vizsgájára történő felkészítés folyik. Szakgimnáziumnak minősül az az intézmény is, amely a
szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
szakképesítés szakmai vizsgájára készít fel. nkt.
A szakgimnázium érettségit- a gimnáziumi érettségivel egyenértékűt - és szakmai
végzettséget egyaránt biztosít. A képzés két szakaszból áll. A képzési idő 4+1 év. Az első 4
évben az általános műveltséget megalapozó tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő
szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A 4. év érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4
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kötelező közismereti tantárgy mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy, így
az érettségivel együtt egy OKJ-s szakképesítés is megszerezhető. Az ötödik év emeltszintű
szakképesítő vizsgára készít fel, amely a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél
többletpontszámokat jelentenek. A megszerzett gyakorlatból tervezetten 50 kredit pontot
beszámít a felsőfokú tanulmányoknál.
Szakközépiskola
A szakközépiskola a 3 éves szakmai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően
automatikus továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez. Két év alatt
készülhet fel az érettségi vizsgára a tanuló a négy kötelező vizsgatárgyból, az ötödik tantárgy
a már megszerzett szakképesítés. A képzés időtartalma 3+2 év.
Az indítható képzések tervezésnél figyelembe kell venni a munkaerőpiac igényeit. A BSZC
több új, eddig nem oktatott szakképesítést is felvett a képzési kínálatába, ilyen például a
2016/2017. tanévben induló rendészeti ügyintéző szakma, amely Békéscsabán kívül egyedül
Miskolcon érhető el. Új szakképesítések közül meg kell említeni még a pék szakképesítést is,
amely a megyében is egyedülálló- csak Békéscsabán sikerült elindítani.
A hiányszakmát választók, illetve tanulók Szabóky Adolf Ösztöndíj-rendszer alapján,
ösztöndíjban részesülhetnek, a szakképesítés megszerzése után nagyobb eséllyel tudnak
elhelyezkedni a végzettek. Az egyes ágazatokban tanulók külön ösztöndíjban részesülnek,
ilyen például az Állami Egészségügyi Ellátó Központ programja. A program arra ösztönözheti
a diákokat hogy az egészségügyi szakképzést válasszák, emellett hosszútávon megoldást
jelenthet arra is, hogy a szakképzett dolgozók Magyarországon maradjanak. Az ösztöndíj
feltétele ugyanis, hogy a szakképesítés megszerzése után legalább annyi ideig dolgozzanak a
fiatalok valamelyik hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az
ösztöndíjat kapták.
Jelenleg a szakközépiskolai szakképesítések többsége korlátozással indítható a Békés Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései alapján. Az MFKB illetékessége Békés megyére
terjed ki, a szakképzés fejlesztése szempontjából, 2016. január 1-től konzultációs, javaslattevő
(pl. hiányszakma), véleményező és tanácsadó megyei testületként működik.
A 2014/2015-ös tanévtől szükségessé vált a felnőttoktatás fejlesztése. A második
szakképesítés megszerzése is államilag finanszírozott lett, így a szakképzésben növekedett a
felnőttoktatásban tanulók létszáma.
Békéscsabán a felnőtt tanulók által legkeresettebb szakképesítések: a villanyszerelő, gépi
forgácsoló, szakács, cukrász, informatikai rendszerüzemeltető, autószerelő, fodrász,
kozmetikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző és a kis- és középvállalkozások ügyvezetője.
A felnőttoktatásban indított esti munkarendű képzéseknél a BSZC mindig figyelembe veszi a
munkaerőpiaci igényeket, csak olyan képzéseket indít, amelyekre valós igény mutatkozik a
munkaerőpiacon.
A szakképzés erősítése
Hazai és nemzetközi felmérések egyaránt azt mutatják, hogy a szakközépiskolai képzésben
sokkal nagyobb arányban tanulnak tanulási kudarccal rendelkező, a tanulási képességek
alacsony szintjén és alacsony motivációs szinten levő, hiányos általános műveltséggel
rendelkező, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, nem ritkán túlkoros és
kedvezőtlenebb családi háttérrel rendelkező fiatalok. Ezért különösen fontos ezen tanulók
esetében a megfelelő, szakszerű és megfelelően tervezett képesség és motiváció fejlesztés,
illetve a pályaorientáció erősítése.
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A fent említett probléma egyik oka lehet a kereslet (tanulói) - kínálat (képző), illetve a képzési
struktúra gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés irányába való eltolódása. Ezért is fontos
lenne változtatni az eddig „maradék elven” működő beiskolázási rendszeren, és a beiskolázási
arányokon változtatni. A kilencedik évfolyamra szükséges lenne, hogy meghatározott belépési
szint teljesítésével lehessen gimnáziumba, illetve szakgimnáziumba belépni (központi mérésifelvételi rendszeren keresztül). Így megszüntethető a „maradék elvű” szakközépiskolai
beiskolázás.
Szakképzési munkacsoport
A Békés Megyei Kormányhivatal a gazdasági élet és a szakképzés közötti híd megszilárdítása
érdekében, a kamarák, a megyében érdekelt felsőoktatási intézmények, a szakképzési
centrumok, érdekképviseleti szervek, a megyeszékhely, illetve a megyei önkormányzat
részvételével hívta életre a Szakképzési Munkacsoportot. A kitűzött cél a megye demográfiai,
munkaerőpiaci helyzetének javítása, illetve a munkaerőhiány sikeresebb kezelése volt.
A szakképzési munkacsoport megalakításának fő célja, hogy a megyében a gazdaság
igényeinek megfelelő szakképzési rendszer működhessen, a gazdaság bővülésének ne legyen
akadálya a szakképzett munkaerő hiánya, a megye fiataljai helyben találják meg mind az
oktatás és a szakképzés, mind a munkavállalás lehetőségét, és ezáltal Békés megye
demográfiai és munkaerő-piaci helyzete hosszú távon stabilizálódjon. Az operatív feladatokat
4 területi almunkacsoport látta el. Ezek az agrárium és vadászat, a mérnök és építőipar, a
kereskedelem és ipar, valamint az egészségügy, szociális terület, egészségturizmus és egyéb
szolgáltatások területének érdekképviselet szervezetei, a szakterületeken szakképzést
szakképző centrumok és felsőoktatási intézmények, a területek meghatározó munkáltatói és a
Kormányhivatal érintett főosztályainak bevonásával alakultak meg. Az almunkacsoportokat a
Kormányhivatal felkért főosztályvezetői és a területi kamarák által delegált szakemberek
együtt vezetik.
Az almunkacsoportok legfontosabb feladata volt, hogy a megye munkáltatóinak bevonásával
felmérjék az elkövetkező 4-5 év munkaerőigényét és a helyzetelemzés alapján intézkedési
terveket javasoljanak a szakképzési munkacsoport részére. 2018-ban a szakmai grémium
elkészítette a cselekvési tervet, melynek megvalósítása, tartalommal telítése a feladat.
Kollégiumi ellátás
A Békéscsabai Szakképzési Centrum fenntartásában és működtetésében lévő kollégiumok
Békéscsaba Megyei Jogú Város illetékességi területén:
-

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és
Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő kollégiumok
Békéscsaba Megyei Jogú Város illetékességi területén:
-

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyéb fenntartású kollégium:
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-

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

A kollégiumi nevelés és oktatás a közoktatási intézményrendszer szerves része. A kollégiumi
nevelés és oktatás mindenekelőtt a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatain keresztül
kapcsolódik az iskolai tantervi folyamatokhoz. A kollégiumnak ki kell egészítse az iskolai és
családi nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget is kell
nyújtsanak a tanulóknak.
A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elő kell segítse a társadalmi
szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló „mikro-társadalomban” a
közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés
demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. Szükséges ezen területeken is a
kollégiumi nevelés fejlesztése.
A kollégiumi ellátás biztosítja, hogy egyes szakképesítésekben országos, regionális vagy
megyei beiskolázás valósítható meg. Ilyenek például a nyomdaipari, vasúti, rendészeti,
elektronikai, magasépítő, térinformatikai szakok.
Felsőfokú oktatás
A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar a Szent István
Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karának (Szarvas) valamint Egészségtudományi és
Környezet-egészségügyi Intézetének (Gyula) a békéscsabai Gazdasági Karba történő
beolvadásával 2011. október 1-jén jött létre.
Az átalakulás nem érintette a képzéseket, azok továbbra is a kar 3 kampuszán, Békéscsabán,
Szarvason és Gyulán folynak.
Békéscsabán
gazdasági,
műszaki
és
bölcsészettudományi
területen,
Gyulán
egészségtudományi területen, Szarvason pedig a környezetgazdálkodás, környezetvédelem,
vidékfejlesztés, vízgazdálkodás és agrártudományok területén folytat a kar alapképzéseket és
felsőfokú szakképzéseket. Békéscsabán és Szarvason a Szent István Egyetem gödöllői
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával együttműködve mesterképzések is folynak.
A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági
Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő
csatlakozásáról az 1006/2018. (II. 1.) Korm. határozata alapján a Kormány egyetért azzal,
hogy a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű
Gazdasági Campusa 2018. február 1. napjától feladatátadás keretében az egyházi
fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola szervezeti egységeként működjön tovább oly módon,
hogy a képzési és kutatási feladatok személyi, tárgyi feltételei a feladatátvevő intézménynél.
feladatátadás napjával biztosításra kerüljenek. 2018-ban a feladat átadás megtörtént, a
végleges struktúra kialakítás folyamatban van.
Forrás:
•
Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) Békéscsabai Tankerületi Központ
(2016.11.30-tól)
•
Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC)
•
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
•
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és
Sportosztálya
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III.8. Békéscsaba Megyei Jogú Város egészségügyi ellátása
A háziorvosi ellátás Békéscsabán
Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az egészséget a
következőképpen definiálta: az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem
csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.
Magyarország Alaptörvénye alapján mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi alapellátás keretében Békéscsabán 25 felnőtteket ellátó háziorvos, 11
gyermekorvos, valamint 19 fogorvos praktizál. Az alapellátást végző háziorvosok és
fogorvosok vállalkozóként végzik tevékenységüket. Az iskola-egészségügyi ellátást a
vállalkozó gyermek háziorvosok látják el részmunkaidőben.
A háziorvosok, fogorvosok többségében a saját tulajdonukban lévő orvosi rendelőben
rendelnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő két nagyobb épületegység közül a Jaminai
(Kolozsvári u. 33.) rendelő épületében 6 háziorvos, 3 fogorvos és 1 házi gyermekorvos, a
Kazinczy utcai (Kazinczy u. 6/1.) rendelőben 4 felnőtt háziorvos rendel. A gerlai (Wenckheim
Károly tér 10.) orvosi rendelő szintén az önkormányzat tulajdonában áll, itt 1 felnőtt
háziorvos és 1 házi gyermekorvos rendel. Váltórendelés nincs a városban, így teljesül az „egy
orvos egy rendelő” elv.
Háziorvosi és gyógyszertári ügyelet Békéscsabán:
Háziorvosi ügyeleti ellátás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 4. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé
tartozik az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola
egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM
rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok rendelési
időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell
ellátni.
A fentiekre tekintettel, az Önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítása. Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti tevékenységet az önkormányzat tulajdonában álló
Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosítja. A fogorvosi
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ügyelet a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében működik a területi
ellátási kötelezettséggel működő fogorvosok közreműködésével.
Gyógyszertári ügyelet:
Békéscsaba Megyei Jogú Város gyógyszertári ügyeletét az ellátásra kötelezett békéscsabai
gyógyszertárak heti váltásban látják el. A soros ügyeleti hét kezdő napja hétfő. Ügyelet esetén
az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú gyógyszertár, és a közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár a nyitvatartási időn túl gyógyszerész jelenléte
mellett biztosítja a folyamatos betegellátást. Az ügyeletes gyógyszertár nevét, címét, telefonos
elérhetőségét, valamint az ügyelet időtartamát valamennyi közforgalmú gyógyszertár és a
közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár bejáratánál jól látható
helyen és módon helyezik el.
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM
rendelet) 1 §-a szerint a 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás
keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről az óvodák
és iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. Az iskola-egészségügyi ellátás
iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens
közreműködésével látnak el. Az NM rendelet 2. § alapján az iskola-egészségügyi ellátást
valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több
intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskola-egészségügyi ellátást
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény koordinálja és Békéscsaba Megyei Jogú
Város bel- és külterületén 15 területi védőnői körzet, valamint 13 iskolavédőnői körzet
szervezési és működtetési feladatait látja el. Az iskolaorvosi feladatokat a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően részmunkaidőben foglalkoztatott gyermekorvosokkal is el lehet
látni. Főállású iskolaorvosa Békéscsaba Megyei Jogú Városnak nincs.
A védőnői munka preventív, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett
családközpontú gondozás, amely az egészség megtartását, fejlesztését szolgálja. Jelenleg a
védőnők képzése főiskolai szinten nyolc fél évig tart. A védőnői gondozás színterei: a
várandós gondozás, nővédelmi gondozás, csecsemő- és kisgyermek gondozása 0-3 éves korig,
3-6 éves korú kisgyermekek gondozása, óvodák ellátása, iskola-egészségügyi ellátás 6-18
éves korig (a középiskolai tanulmányok befejezéséig).
A védőnői ellátás napjainkban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott
alapellátási feladat. Békéscsaba védőnői feladatait 28 védőnő látja el, ebből 15-en területi, 13an pedig iskola-egészségügyi munkát végeznek. Szakfelügyeletüket a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
járási vezető védőnője végzi. Munkájukat törvények, rendeletek, szakmai módszertani levelek
és szakmai protokollok szabályozzák. A területi védőnői munka területi-elv alapján a
családlátogatásokra, önálló védőnői tanácsadásokra, fogadóórákra, közösségi munkára és
egészségnevelési feladatokra épül. Az önálló védőnői tanácsadások és a fogadóórák legtöbb
esetben a Védőnői Tanácsadó központi épületében zajlanak. Ez az épület a városközpont
régiójában a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza területén található.
A jelenlegi Védőnői Centrum nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a két tanácsadásra
használt helyiség folyamatosan foglalt. Nem alkalmas a hely közösségi programok tartására,
azokat más intézménybe kihelyezve kell megoldani. Nincs babakocsi tároló és a szolgálati
kerékpárokat sem lehet tárolni.

69

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Ennek megoldására az önkormányzat a védőnői ellátás fejlesztése érdekében egy új központ
kialakítása mellett döntött a TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001 Védőnői Centrum kialakítása
Békéscsabán című pályázat keretében.
A Védőnői Centrum elhelyezésére kiválasztott épület a Dedinszky utca 14. alatti jól
megközelíthető és a jelenlegi centrumtól csak kb. 300 m-re található. A projekt során létesül 3
db tanácsadó helyiség, multifunkcionális terem és a hozzájuk tartozó váró az ahhoz
csatlakozó, de elkülönülten elhelyezett szoptató helyiség. Továbbá kialakításra kerül a
babakocsi tároló és a nőgyógyászati vizsgálóhelyiség önálló váróval. A védőnői
dolgozóegységben kb. 15 munkahely elhelyezésére alkalmas dolgozószoba is létesül. Az
épület akadálymentesen használható, a megközelítést az udvarról induló rámpa és lépcső
biztosítja. Az épületben az energetikai korszerűsítés és az elektromos hálózatának felújítása
valósul meg.
Másik nagyobb védőnői központ, a 2018 őszén átadott Jaminai Egészségház épületében
található (Békéscsaba, Kolozsvári u. 33.), ahol 3 jaminai területi védőnői körzet is
tevékenykedik.
A szolgálat védőnői több kezdeményezéssel egészítik ki a hagyományos védőnői munkát.
Igény szerint évente több alkalommal indítanak szülésre, szülői szerepre felkészítő
tanfolyamot, baba-mama klubokat tartanak tanácsadóikban. Több egészségnevelő program
szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vállalnak. A legismertebbek: Nők
egészsége, családok egészsége, a Szoptatási Világnap megünneplése, Szenvedélyünk az
Egészség vetélkedő.
Egészségügyi szakellátás
• Békés Megyei Központi Kórház
A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza 2012. május 1. napjától az
önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba került át.
2016. április 1-vel Békéscsaba szakellátásában egy új időszak vette kezdetét. Ezen a napon
jött létre több hónapos egyeztetések eredményeként a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
és a Dr. Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet összeolvadásával a Békés Megyei Központi
Kórház.
Az egyesülésnek köszönhetően a gyógyító munka hatékonyabbá tétele mellett a szinergiák,
illetve
a
méretgazdaságosság adta
előnyök
kihasználása
is
megtörténhet.
Az összeolvadás eredményeként egy országosan is jelentős kapacitásokkal rendelkező
intézmény alakult ki, amely az integrációban érintett mindkét kórház számára kedvező
változást hozott. Az integráció következtében a gyulai intézmény helyzete javult a megyei
intézmények körében, míg a békéscsabai kórház immár megyei rangra emelkedett.
Kapacitások és ellátási terület vonatkozásában a megkezdett működés nem okozott változást.
Az ellátási területek megmaradtak, a kapacitások pedig összeadódtak.
Békéscsabán a Dr. Réthy Pál Tagkórház a környező települések számára jól megközelíthető.
A megye egészségügyi ellátásában központi szerepet tölt be, biztosítja a területi
kötelezettsége alá tartozó lakosság részére a folyamatos, magas színvonalú egészségügyi
szakellátást. Területi ellátási kötelezettségük nagysága is alátámasztja a kórház meghatározó
szerepét.
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• Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
A Békéscsabán működik a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében
megvalósuló pszichiátriai, klinikai pszichológiai járóbeteg-szakellátás, amely a jelenlegi heti
60 óraszámát bővítette 90-re. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Pszichológiai Tanácsadója 2004 óta társadalombiztosítás által finanszírozott keretek között
segíti a lakosság mentálhigiénés állapotának javítását. A Tanácsadó a folyamatosan növekvő
igénynek igyekszik megfelelni a lakosság pszichológiai ellátásának biztosításával. A
Tanácsadó tevékenysége keretében regisztrált betegforgalmi adatok, valamint a lakosság
mentálhigiénés állapotának romlása indokolttá tette a helyi szakellátásban korábban ellátatlan
gyermekpszichiátriai tevékenység ellátását. Korábban Békéscsaba városban elégtelen volt a
gyermekpszichiátriai ellátás, az ellátásra szoruló betegek zömét Gyulára irányították, ezért
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kapacitásbővítési kérelemmel fordult az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, és a sikeres pályázatnak köszönhetően 2018. május
1-től befogadásra került a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés heti 30 órában (10
szakorvosi és 20 nem szakorvosi). Jelenleg a Tanácsadóban 3 pszichiáter szakorvos heti 10
pszichiátriai szakorvosi órát lát el. Az utóbbi 5 év adatai szerint 16518 ellátás (összesen 8868
pszichiátriai és 7650 klinikai pszichológiai ellátás) történt, amelyből az NEAK finanszírozott
14528 ellátást.
Pszichiátriai ellátások
Év

Pszichiátriai
ellátások
száma

Klinikai
Pszichológiai
ellátások
száma

NEAK
felé
jelentett
ellátások

NEAK
által
elfogadott
ellátások

Az ellátások
finanszírozottsága

2012

1777

1943

3720

3202

86 %

2013

1478

1458

2936

2651

90 %

2014

2009

1584

3593

2857

79 %

2015

1969

1341

3310

2905

87%

2016

1635

1324

2959

2913

98 %

A 2015. évi részletes statisztika szerint az intézményben megjelenő 764 páciens 3310 esetben
kapott ellátást, azaz átlagosan 4,3 alkalommal jelent meg a rendeléseken. Közülük 268 fő volt,
akik 18 év alattiak, további életkori bontásban pedig 70 %-uk 14 év alatti volt (188 fő). A
jelenleg rendelkezésre álló összesen heti 60 órából 20 órát lehet a 18 év alattiakra fordítani, és
ezért a megnövekedett igények mellett a szűk kapacitásunk eredményezte sajnálatosan azt,
hogy 2016 áprilisában 50 gyermek volt „várólistán” (az átfutási idő 3-4 hónap). Azok
számára, akik az intézménynél a 2017. év elején januárban segítséget kértek, a felnőttek
esetében az előjegyzési idő kb. 3 hét, amíg a gyermekek esetében 3 hónap, ami pszichés
problémák esetén – az életkori sajátosságok mentén is nagyon hosszú. A Békéscsabai
Egészségügyi Alapellátási Intézményhez tartozó SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat adatai
is jelzik a mentálhigiénés segítség iránti igény növekedését.
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Lelkisegély szolgálatok adatai:

7
7

Egészségfejlesztés Békéscsabán
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségfejlesztésének irányait és feladatait
a Városi Egészségfejlesztési Terv tartalmazta, amelynek járási szintű változatának
elkészítésére 2019. évben kerül sor. Az egészségfejlesztés helyi programjainak szervezését a
megvalósításban részt vevő hivatali, intézményi, civil szervezeti képviseletekből álló
Multiszektoriális Bizottság irányítását és a tervek megvalósítását a polgármester által
megbízott egészségfejlesztési koordinátor látja el, tevékenységét a Szociálpolitikai Osztály
segíti. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a programok ütemezéséről, szervezéséről, a
kulcsszereplők feladatairól és a megvalósításhoz szükséges anyagi források nagyságáról dönt.
Városunk egészségfejlesztési tevékenységének meghatározó segítője a város, illetve a térség
területén működő civil szervezetek. A jelentősebb civil szervezetek képviselői aktívan részt
vesznek a Multiszektoriális Bizottság működésében, javaslataikkal és együttműködésükkel és
tagjaikkal segítve programjaink sikerét. A legjelentősebb szervező erőt képviselő egyesületek
közül kiemelkedik kiváló szervező képességével a Békéscsabai Nagycsaládosok Egyesülete,
akikkel együtt évente több alkalommal rendezünk több száz fős egészségfejlesztési eseményt.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 518/1997. (X. 30.) közgy. határozatában
megerősítette csatlakozási szándékát az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez (a
továbbiakban: Szövetség). A Szövetség Békéscsaba Megyei Jogú Várost 1998. január 1-től
vette fel tagjai sorába. Városunk arra vállalat kötelezettséget, hogy mindent megtesz a
polgárait érintő környezeti ártalmak kiküszöbölése, az ártó tényezők felszámolása és az
egészséges életre nevelés érdekében. A célok megvalósítása során a város egyrészt fokozott
figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatók működésének jellemzőit, másrészt
rendszeresen lehetőséget teremt arra, hogy a lakosság véleménye megjelenjen a döntéshozók
előtt.
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Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 217/2018. (IV. 26.) közgy.
határozata alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fontosnak
tartja az Egészséges Városok helyi és nemzeti szervezetének működését, valamint azt a
hozzáadott értéket, amelyet a város lakóinak egészségfejlesztése érdekében megvalósít.
Az Egészséges Városok mozgalom 30 éves évfordulóján Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése megerősíti elkötelezettségét polgárainak egészségmegőrzése,
egészségfejlesztése iránt, amelyhez továbbra is fontos szereplőnek tekinti és támogatja az
Egészséges Városok helyi és nemzeti programját.
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a békéscsabai lakosság egészségvédelmét, ezért
számos olyan döntést hozott, amelyek a lakosság egészségvédelmét és a betegségek
megelőzését célozzák, többek között:
- A költségvetésében minden évben külön előirányzat biztosítja az egészségfejlesztéssel,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok megvalósítását. Számos civil szervezet, a
Békéscsabai Alapellátási Intézmény és a Védőnői Szolgálat szervez olyan
egészségfejlesztési programokat, amelyet az önkormányzat támogat.
- Az önkormányzati fenntartású Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
keretében működik az országban egyedülállóként hatósági engedéllyel is rendelkező
telefonos lelki elsősegély-szolgálat, amely az alapfeladatain túl (öngyilkosság-megelőzés,
krízisintervenció, mentálhigiénés prevenció) fontos szerepet tölthet be speciális
jelzőszerepénél fogva.
- A Pszichológiai Tanácsadóban ez évtől a pszichiátriai szakellátás és egyéb feladatok
mellett heti 30 órás gyerekpszichiátriai rendelés is működik.
- Az egészségügyi alapellátás területén jelentős előrelépés a Jaminai Egészségház teljes
felújítása, az új Védőnői Centrum kialakítása, a Pszichológiai Tanácsadó és
Mentálhigiénés Gondozó elhelyezése a Békéscsaba, Bartók B. 12. szám alatti ingatlanban
az ingatlan felújítását követően.
- A Békéscsaba Lencsési u. 13. szám és a Kolozsvári u. 33. szám alatt „vérvételi labor”
kialakítása és működtetése.
- 2001. évtől a 2 éven aluli, majd 2016. évtől a serdülőkorú gyermekek agyhártyagyulladás
elleni védőoltásának támogatása (a 2 éven aluli gyermekek védőoltása 2017. január 1.
napjától ingyenessé vált).
- A békéscsabai fiatal (13-17 éves) lányok méhnyakrák elleni védőoltás támogatása (az
országban az elsők között 2008. évtől).
- Háziorvosi rendelők támogatására kidolgozott program, amelynek keretében, a saját
tulajdonú háziorvosi rendelővel rendelkező háziorvosi szolgáltató 1 rendelőre évente
333.330,- Ft-ot vehet igénybe pályázati keretek között.
- Az Életmentő Program keretében 2016. évben 3 db, 2017-2020 év között évente 2 db
automata defibrillátor készülék elhelyezéséről és az újraélesztés laikusok számára történő
oktatásának támogatásáról döntött a közgyűlés.
IV. Békés megye szociális ellátórendszerének bemutatása
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikke értelmében Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a
szociális biztonságot a rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések
rendszerével valósítja meg.
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Az állampolgárok szociális biztonságát az állam és az önkormányzatok a pénzbeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendszerének
működtetésével biztosítja. A személyes gondoskodást biztosító szolgáltatások egy része
minden településen kötelezően nyújtandó ellátási forma, más része meghatározott
településnagysághoz kötött.
A szociális ellátórendszer működtetésének alapelve a különféle ellátási formákhoz a
megjelenő szükséglet alapján az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
A fentiek miatt Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
nem csupán felülvizsgálatra és aktualizálásra került, hanem jelentős adattartalommal
kibővítve mutatja be immár a megye településeinek szociális ellátórendszerét
Az adatgyűjtés során elektronikus formában megkerestük a megye valamennyi jegyzőjét
azzal, hogy a csatolt kérdőívet visszaküldeni szíveskedjenek. Békés megye 75 települése
közül 61 település szolgáltatott adatot.
A melléklet elsősorban számadatokat tartalmaz akképpen, hogy bemutatja az adatot
szolgáltatott települések demográfiai adatait nemenkénti bontásban és három korcsoport
intervallumában, a településen elérhető szociális szolgáltatásokat azzal, hogy
szolgáltatásonként bemutatja az engedélyezett férőhelyek, az ellátottak és a várakozók
számát. A mellékletben településenként meghatározásra kerültek az ellátottak legfontosabb
szociális jellemzői és a szociális szolgáltatások korcsoportonkénti bontása.
IV.1. Szociális ellátások
Pénzbeli ellátások:
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(a továbbiakban: lakhatási támogatás);
- gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott
települési támogatás;
- rendkívüli települési támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások:
- rendkívüli települési támogatás;
- szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás (a
továbbiakban: szociális célú tűzifa támogatás);
- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: adósságcsökkentési támogatás);
- köztemetés.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások:
- tanévkezdési támogatás;
- felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- a gyermektartásdíj megelőlegezése,
- az otthonteremtési támogatás.
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Alapszolgáltatások:
- Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
- Étkeztetés
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-

Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Közösségi ellátások
Támogató szolgáltatás
Utcai szociális munka
Nappali ellátás

Szakosított ellátási formák:
- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
- Rehabilitációs intézmények
- Lakóotthon
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
- Támogatott lakhatás
- Egyéb speciális szociális intézmény
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás (család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és
gyermekjóléti központ)
- gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti otthona és gyermekek átmeneti
otthona)
- gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás
A szociális szolgáltatások alanyai
A Szoctv. alapján a rászorultak pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás, illetve személyes
szociális szolgáltatás formájában kaphatnak segítséget. A személyes szociális ellátások
alapvetően öt ellátotti csoport - idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai
betegek, hajléktalanok - részére nyújtanak szolgáltatásokat.
A szociális szolgáltatások lehetséges alanyainak a kedvezőtlen szociális körülmények között
élő lakosok tekinthetők. A szociális szolgáltatást igénylők problémáinak oka leginkább
anyagi természetű, de adódhat az életkorból, egészségi állapotból, családi állapot változásból
vagy az egyén mentális állapotából. Gyakran több elem van egyszerre jelen és köztük ok
okozati összefüggés is van. A szociális szolgáltatás megszervezésekor a feladat
koncepcionális szinten a meglévő és a várható problémák meghatározása, és felkészülés azok
hatékony kezelésére. Számtalan oka, sokféle előzménye lehet annak, hogy valaki szociális
szolgáltatást igénylővé váljon. Vannak olyan helyzetek, körülmények, amelyeknél már a
segítségkérés időpontjában szükséges a beavatkozás. A demográfusok egybehangzó
előrejelzései szerint az idősek aránya a jövőben a lakosságszámhoz viszonyítottan tovább fog
nőni, és hosszabb távon az eltartottak számának további emelkedése várható. Ennek
megfelelően a szociális ellátórendszernek is fel kell készülnie a demográfiai folyamatok
kezelésére. A rendszerváltás után lezajlott gazdasági átalakulás egyik következménye, hogy a
korábban „megszokott” teljes foglalkoztatás átalakult. Az állását vesztett aktív korú népesség
jelentős része azonban nem munkanélkülivé vált, hanem a munkaerőpiacról való kivonulás
legális formájaként igénybe vette a nyugdíjellátás valamely formájának a lehetőségét. Ezáltal
relatíve széles társadalmi réteg jutott viszonylag alacsony, de rendszeres jövedelemhez. Ők
vélelmezhetően életük viteléhez a későbbiekben folyamatos segítséget igényelnek. A
közfoglalkoztatásban lévők csökkentik a passzív segélyezettek számát. Az elmúlt időszakban
a közfoglalkoztatás komoly szerepet kapott a foglalkoztatás területén, amelynek a
továbbfejlesztésével lehet egyre több területen értékteremtő munkát biztosítani a munkaerőpiacról ideiglenesen kiszorult álláskeresők számára.
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Az idősek és az álláskeresők mellett valamennyi ellátotti csoportban (fogyatékosok,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok) fontos a hatékony és a megjelenő
szükségletekre reagáló a problémákra komplex megoldást kínáló ellátórendszer biztosítása.
IV.1.1. A pénzbeli és természetbeni ellátások Békéscsaba Megyei Jogú Városban
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) pontosan meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
az állam és az önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,
a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A
helyi önkormányzatok a Szoctv.-ben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére
egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere 2015.
március 1. napjától jelentősen átalakult. Az átalakítás főbb elemei:
- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerültek.
- Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök.
- Módosult a Szoctv. alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre.
- Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások 2015. március
1. napjától:
- az időskorúak járadéka;
- az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás);
- az alapösszegű, az emelt és a kiemelt ápolási díj;
- az alanyi és a normatív közgyógyellátás;
- az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A Szoctv. alapján igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások:
Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve
alacsony összegű ellátással rendelkeznek. Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a
nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő megszüntetését követően a járási hivatal
hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A
jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való
jogosultság megszűnését követő nap.
Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának
két típusa van:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas
személyek részére, valamint
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható a munkavégzésre
valamilyen okból nem alkalmas személyek részére.
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Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, ezért csak az
egyik családtag kaphatja meg az ellátást.
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására,
ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.
Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj megállapítására a Szoctv.
értelmében a járási hivatal jogosult. Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre
jogosít, ugyanis az ellátás után az ápolási díjban részesülő személy nyugdíjjárulék vagy
magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett. Az ápolási díjra vonatkozó
szabályokat a Szoctv. 40-44. §-ai határozzák meg.
Tartós ápolást végzők időskori támogatása
Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi
nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha
a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják - ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven
át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és
b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon gyermekre
tekintettel
ba) az e törvény alapján megállapított gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási
díjban részesült és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy
év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították,
illetve
bb) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási
segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése vagy a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján
gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.
A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint. A támogatás a
jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását
megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő
hónapjára tekintettel is teljes összegben jár. A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem
minősül nyugellátásnak.
Közgyógyellátás
A szociális törvény alapján közgyógyellátás több jogcímen állapítható meg:
- alanyi,
- normatív,
- méltányossági
Az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatalok
állapítják meg. A méltányossági alapon történő közgyógyellátás megállapítására a helyi
önkormányzat döntése alapján van lehetőség és annak feltételeit helyi rendeletében
szabályozza. Békéscsabán az önkormányzat rendkívüli települési támogatás keretében eseti
gyógyszertámogatásban és gyógyászati segédeszköz támogatásban részesíti az arra
rászorulókat.
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Közgyógyellátási igazolvány
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható
ki. A járási hivatal által kiállított közgyógyellátási igazolvány normatív vagy alanyi jogú
lehet.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott, az indikációs és egyéb kiegészítő feltételeknek
való megfelelés esetén
- járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre – ideértve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig,
- gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is,
valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek
állapítja meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, aki egyedülélő és jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának
vagyona nincs. A részletszabályokat a Szoctv. 54. §-a tartalmazza.
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások formái
Települési lakhatási támogatás
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos és a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási támogatást nyújt. A támogatás a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez és a közös költséghez
igényelhető. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készülék működik, a lakhatási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. A lakhatási támogatásra az a
személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A 2018. január 1. és 2018. december 31. napja közötti időszakban 1078 kérelmező részesült
ebben a támogatásban, 37.780.800,- Ft összegben.
Gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési
támogatás
A gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési
támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászoruló személynek, aki
nem jogosult közgyógyellátásra, és akinek az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége,
gyógyászati segédeszköz szükségletének költsége olyan magas, hogy annak viselése saját
vagy a családja létfenntartását veszélyezteti.
A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50%-a, legfeljebb 6.000,- Ft/hó,
azzal, hogy az egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerekre - fájdalomcsillapítókra,
görcsoldókra - a támogatás teljes összegéből legfeljebb 1500,- Ft/hó önkormányzati támogatás
állapítható meg.
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A gyógyászati segédeszköz-támogatás mértéke a segédeszköz árának a 40%-a, legfeljebb
20.000,- Ft. A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 6 hónapra
állapítható meg a gyógyszerszükséglet fennállásának igazolása esetén.
A gyógyászati segédeszköz támogatás évente legfeljebb 3 alkalommal vehető igénybe, azzal,
hogy ugyanazon segédeszköz támogatás megállapítására a termék kihordási idejének leteltét
követően kerülhet sor. A gyógyszer- és a gyógyászati segédeszköz-támogatás együtt is
igénybe vehető.
Települési gyógyszertámogatás a 2018. január 1. és 2018. december 31. napja közötti
időszakban 71 személy részére lett megállapítva, 3.419.120,- Ft összegben.
Ugyanezen időszakra vonatkozóan gyógyászati segédeszköz támogatásban 3 fő részesült,
mintegy 29.380,- Ft összegben.
Rendkívüli települési támogatás
Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
A rendkívüli települési támogatás elsősorban azoknak a személyeknek állapítható meg, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt
köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a
saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani,
amelyek összege a temetés költségeinek 25%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege. A kérelmet legkésőbb az erről szóló temetési számla kiállításának napjától
számított 90 napon belül kell benyújtani.
A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére – is megállapítható.
A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként és természetbeni ellátásként
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában is nyújtható.
2018. január 1. és 2018. december 31. napja között 616 kérelmező mintegy 1700 esetben
részesült pénzbeli rendkívüli települési támogatásban, 8.800.290,- Ft összegben. Szintén
ebben az időszakban 490 kérelmező, megközelítőleg 1500 esetben részesült rendkívüli
települési támogatásban, Erzsébet-utalvány formájában, 6.575.000,- Ft értékben.
Szociális célú tüzelőtámogatás
Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került személyek, családok
részére települési támogatásként - fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal - szociális
célú tüzelő támogatást nyújt. A szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek vagy
családnak adható, aki (amely) lakásának a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona. A szociális célú tűzifa támogatás
megállapítására környezettanulmány elkészítését vagy 6 hónapnál nem régebbi
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környezettanulmány és a Családsegítő Központ javaslatának a beszerzését követően kerülhet
sor. A természetben nyújtott támogatásra benyújtott kérelem esetén legfeljebb 5 mázsa tűzifa
biztosítható háztartásonként. A pénzbeli tüzelőtámogatás összege alkalmanként 15.000,- Ft
lehet. A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 2018. január 1. és 2018.
december 1. napja között 273 rászorult részére 446 esetben került kiszállításra tűzifa,
2.124.328,- Ft értékben. Szintén ebben az időszakban 34 kérelmező, pénzbeli
tüzelőtámogatásban részesült 50 alkalommal, 750.000,- Ft összegben.
Vetőmag utalvány
Évente egy alkalommal – tavasszal – a rendkívüli települési támogatással egyező
megállapítási feltételek mellet azok a békéscsabai lakosok, akik rendelkeznek a megfelelő
feltétellel – veteményeskert – vetőmagutalványra is van lehetőségük kérelmet benyújtani. Az
utalvány értéke a 2018. évben 3.760,- Ft volt. 100 család kérte a támogatásnak ezt a formáját,
376.000,- Ft összegben.
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott
települési adósságcsökkentési támogatás
Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt
a. akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és a lentebb felsorolt adósságtípusok
valamelyikénél fennálló tartozása legalább három havi vagy a közüzemidíj-tartozása
miatt a szolgáltatást kikapcsolták;
b. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át;
c. aki az elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik;
d. aki vállalja a kezelt adósság legalább 25 %-ának megfelelő összegű önrész
megfizetését egy összegben vagy az adósságkövetelés jogosultjával kötött szerződés
alapján legfeljebb 12 havi részletben, és
e. aki vállalja az adósságkezelési tanácsadóval való együttműködést, amelyben az
adósságkezelési megállapodásban foglalt módon részt vesz.
Az adósságcsökkentési támogatás a következő adósságtípusokra terjed ki:
a. önkormányzati lakbérhátralék;
b. víz- és csatornahasználatidíj-tartozás;
c. áramdíjtartozás;
d. gázdíjtartozás;
e. lakásszövetkezeti díjhátralék;
f. társasházi közösköltség-hátralék, fűtésdíjhátralék;
g. szemétszállításidíj-tartozás.
Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása az önrész megfizetésével azonos ütemezésben
vagy egy összegben történik, amennyiben a jogosult az önrész megfizetését egy összegben
vállalja.
Az egyösszegű adósságcsökkentési támogatás esetén a támogatás folyósítására az önrész
megfizetését és annak igazolását követően kerülhet sor. Az adósságcsökkentési támogatásban
részesülő személy a támogatás időtartama alatt - kérelemre - lakhatási támogatásra is jogosult.
A 2018. január 1. és 2018. december 31. napja közötti időszakban 22 kérelmező részesült
ebben a típusú támogatásban, 1.836.870,- Ft volt az önkormányzat által átvállalt adósság
összege.
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Köztemetés
A polgármester a Szoctv. 48. §-a szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen
történő eltemettetéséről, a köztemetés költségeinek megtérítésére, kérelemre legfeljebb 12
havi részletfizetés engedélyezhető.
A 2018. január 1. és 2018. december 31. napja közötti időszakban 41 személy eltemettetése
történt közköltségen. Ennek összege 4.597.555,- Ft volt.
Gyermekjóléti alapellátások
Tanévkezdési támogatás
Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt
vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató
fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt
segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át nem haladja meg.
Fentieken túl tanévkezdési támogatás állapítható meg akkor is, ha a tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160%-át nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás igénylésére
irányuló kérelmet az adott év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig lehet
előterjeszteni.
2018. augusztus 15. és 2018. szeptember 30. napja között 126 család részesült tanévkezdési
támogatásban, 970.000,- Ft összegben.
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj
Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a fiatal
felnőttek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű – nappali tagozatos –
alapfokozatot, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális
helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni. A felsőfokú tanulmányokat támogató
szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, gyermekét
egyedül nevelő és egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át nem haladja meg. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális
ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező legalább 3 éve békéscsabai lakóhellyel
rendelkezzen. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj a felsőfokú
tanulmányok folytatása során évente két alkalommal, a tanév első, illetve második félévére
állapítható meg a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az adott tanulmányi félév
utolsó napjáig terjedő időszakra. A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj
iránti kérelem a hallgatói jogviszony létesítésének napjától nyújtható be a Polgármesteri
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kell benyújtani. A kérelmek elbírálása a Szociális
rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján
történik.
2018. január 1. és 2018. december 31. napja között 73 felsőfokú tanulmányokat folytató
diákot támogatott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4.651.200,- Ft összegben.
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Csaba-Baba életkezdési támogatás
2015. január 01. napjától lépett hatályba a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése által megalkotott Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló
29/2014.(XII. 4.) önkormányzati rendelet.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Csaba Baba életkezdési támogatásban
részesíti azt az újszülöttet
• akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800% - át és
• akinek szülei közül legalább az egyik
o a gyermeke születésekor és azt megelőzően legalább három éve folyamatosan
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
o a gyermeket a saját háztartásában neveli és
o életvitelszerűen a gyermekkel együtt Békéscsaba Megyei Jogú Városban él.
A Csaba Baba életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 42.500,- Ft.
2018. január 1. és 2018. december 31. napja között 312 szülő részesült ebben a támogatásban
320 újszülöttre tekintettel, 13.600.000,- Ft összegben.
IV.1.2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
típusai
A szociális alapszolgáltatások
Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáik megoldásában.
A jogszabály öt ellátotti csoportot nevez meg, - időskorúak, fogyatékos személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek - amely csoportok
ellátásának megszervezéséről az alapellátás keretében is gondoskodni kell. Ugyanezen öt
ellátotti csoport köré épülnek fel alapvetően a Szoctv. személyes szociális szolgáltatást nyújtó
szakosított ellátási formái.
A települési önkormányzat az alapellátást biztosító szociális intézményei (szolgáltatók) együtt
kell működjenek a szociális, az egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal,
gyermekjóléti-gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szervezetekkel. A
tevékenységének összehangolásában - a szolgáltatást igénybe vevő személy szociális ellátása
érdekében - a szolgáltatók és a települési önkormányzatok felelőssége megoszlik.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális ellátásokat az önkormányzati fenntartású Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Családsegítő Központ) és a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona (a
továbbiakban: Életfa Idősek Otthona), a kistérségi fenntartású, Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ (a továbbiakban: Szociális Központ), illetve civil szervezeteken
keresztül biztosítja.
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A Szociális Központ az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:
Az alapszolgáltatások igénybevétele 2017. évben
Szolgáltatás
2017.
Étkeztetés
247
Házi segítségnyújtás
152
Nappali ellátás (idősek)
196
Demens nappali ellátás
69
Fogyatékos nappali ellátás
39
Szenvedélybetegek nappali ellátása
40
összesen:
1221
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

1. 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 a jogszabályban meghatározott okokból. Az
étkeztetés biztosítása az intézményen belül az idősek nappali ellátását nyújtó
telephelyekről történik, igény szerint a hétvégi étkeztetés is megoldott. A Kazinczy, Deák,
Sarkantyú, Mokry utcai telephelyek, valamint a Bartók Béla úti szenvedélybetegek nappali
intézménye folyamatos munkarendben látja el a város területét hétvégén is. 2017. évben az
ellátotti létszám: 247 fő volt. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.
2. Házi segítségnyújtást a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozó feladatai
ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vevő mentális, fizikai,
szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen. A gondozó az ellátás során együttműködik az
egészségügyi, és más szociális intézménnyel. Ez a szolgáltatási forma működtetése szintén
az idősek nappali ellátását biztosító telephelyekre építetten kerül megszervezésre. 2017. év
során házi segítségnyújtásban 129 fő napi szintű ellátására került sor személyi gondozás, és
23 fő napi szintű ellátására került sor szociális segítés keretén belül. A szolgáltatás térítési
díj ellenében vehető igénybe.
3. Jelzőrendszeres segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú,
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1. napjától állami feladat lett.
A szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum biztosítja.

Január
Február
Március
Április

A jelzőrendszeres segítségnyújtás igénybevétele a 2016-2017. évben
Készülék Készülék Felszerelt Készülék Készülék Felszerelt
leszerelés felszerelés készülékek leszerelés felszerelés készülékek
(db)
(db)
száma
(db)
(db)
száma
2016
2016
2016
2017
2017
2017
5
6
271
9
2
209
10
0
260
3
5
210
5
9
264
6
2
206
5
1
259
1
8
213
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Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

35
1
5
5
5
5
2
4
90

1
0
2
1
3
1
5
7
36

256
225
222
222
216
211
214
216
2736

6
5
2
6
2
3
1
4
48

2
1
4
2
5
3
4
5
43

210
205
207
202
202
202
205
206
2477

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnésének okai
2017. évben Békéscsabán
Megszűnés oka
Érintettek száma
elhalálozás
10 fő
idősotthonba költözés
11 fő
saját kérésre történt megszűnés
11 fő
gyermekéhez költözés
1 fő
Összesen:
33 fő
Forrás: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum

Az ellátás igénybevételére vonatkozó eljárási szempontok megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak. A kérelemnyomtatvány elérhető az intézmény honlapján
(www.hajnalotthon.hu/index.php/letoltesek), illetve telefonos megkeresés esetén
postázásra kerül. A várakozási idő kb. egy hónap. A készülékek száma megegyezik az
ellátottak számával (105). Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Békéscsabán Helpbox típusú készülékekkel dolgozik. Ez a műszaki rendszer alkalmas az
események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre
érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. A szolgáltatás igénybe
vevőnél elhelyezett segélyhívó készülék jelzőgombja testen viselhető, ütés- és cseppálló.
4. Támogató szolgálat feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása
révén. A finanszírozás alapját a meghatározott időszakban teljesített személyi segítés
óraszáma és a személyi szállítás óraszáma jelenti. 2017. évben az ellátottak száma: 66 fő.
A szolgáltatás a szociálisan rászorultak részére térítésmentes.
5. Nappali ellátás az időskorúak, és rászorult személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, a személyi-környezeti higiénia biztosításán
kívül igénybe vehető a mentálhigiénés segítségnyújtás – amire egyre nagyobb az igény. A
pszichés gondozás célja, hogy az idős embert hozzásegítse társas kapcsolatok
kialakításához, megelőzve ezzel a függőségi érzés és a feleslegesség érzésének
kialakulását. A napi életritmust biztosító tevékenységek jótékony hatása tapasztalható az
igénybe vevők pszichés, fizikai és mentális állapotán. Eredményként megjelenhet az
aktivitás kiélése, jó hangulat, derűs kedély, testi, szellemi frissesség megtartása,
mindennapok értelme, változatossága, alkotás öröme. A szellemi, fizikai, kulturális és
rekreációs programok összeállításakor egyéni és csoportban történő foglalkozások
szervezése történik. Naponta ismétlődő és heti rendszerességgel szervezett rendezvényeink
kapcsolódnak az aktuális eseményekhez.
Az Idősek Nappali Ellátásában 2017. évben az ellátotti létszám 2017. évben: 196 fő volt.
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A nappali ellátás igen kedvelt ellátási típus, a széles körben meghirdetett színvonalas
programjaik miatt mennek el az ellátottakat a klubokba, amely hozzájárul a magány
oldásához, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez. A szolgáltatás térítésmentes.
5.1. Demens személyek nappali ellátása. A demencia a teljesítőképesség, az emlékezet, a
gondolkodás, az ítélőképesség, a társas helyzetekhez való alkalmazkodás korábban
kialakult képességeinek fokozatos romlása, időskori szellemi hanyatlás. A demens
személyek ellátása során a foglalkozások segítik az idősek meglévő képességeinek
stabilizálását, a képességek lehetséges mértékig történő fejlesztését a különböző fejlesztési
programok segítségével. 2017. évben 8 telephelyen működött a demens személyek nappali
ellátása. Egyéni és csoportos foglalkozások naponta biztosítottak az ellátottak számára. Az
intézmény állandó gondozói felügyelettel, memóriafejlesztő programokat szervez
számukra, így az egyedüllét által kialakult befelé fordulás, szorongás, elszigetelődés érzése
is oldódik bennük. 2017. évben 69 fő demens személy ellátását biztosították.
5.2. Fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékos személyek nappali intézményében
tizennyolcadik életévet betöltött önellátásra részben képes, felügyeletre szoruló fogyatékos,
autista személy részére biztosított az ellátás. Lehetőség nyílik a klubokban a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok fejlesztésére, alapvető szükségletek
kielégítésére. A fogyatékos személyek ellátása 2011 decemberében kezdődött. 2017. évben
25 fogyatékos személy ellátását biztosította az intézmény.
5.3. Szenvedélybetegek nappali ellátása. Az intézmény célja a szenvedélybetegek
társadalmi, közösségi integrációja, illetve re-integrációja, ártalomcsökkentés, prevenció. A
szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít az igénybe vevők aktív és felelős részvételére, valamint a természetes
erőforrásokra, őket is oktatva, támogatva. A szenvedélybetegségben érintettek nagy része
titkolja állapotát, nyíltan nem szívesen vállalják fel egy ilyen típusú intézményben a
tagságot. Ezért nehéz feladat motiválni az érintetteket arra, hogy igénybe vegyék a klub
által felkínált ellátást. 2017. évben naponta 40 fő vette igénybe a szolgáltatást.
A nappali ellátásban, a jogszabályban meghatározott szolgáltatásokon felül az Szociális
Központ telephelyenként térítésmentesen masszírozást is biztosít az ellátottak részére,
amelyre folyamatos az igény a szolgáltatást igénybe vevők körében az egyik legkedvesebb
része az ellátásnak.
6. Tanyagondnoki Szolgálat célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és
egyéb települési hátrányok csökkentése. A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a
tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és közösségi szintű
szükségletek teljesítésének segítése. 2017. évben a szolgáltatást 67 fő vette igénybe. 27 fő
kiskorú gyermek óvodába, iskolába szállítását biztosítja a szolgálat hétfőtől péntekig.
Ebédet 3 fő részére szállított a szolgálat. A tanyagondnoki feladatokat 1 fő látja el, a
szolgálat 1 fő gépkocsival rendelkezik A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában
működik a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ. A Magyarországi
Evangélikus Egyház a fenntartója a Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálatnak.
Mindkét intézmény működtet tanyagondnoki szolgálatot.
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Tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2017. évben
A szolgáltató intézmény neve

Ellátott településrész

Ellátottak száma

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény 5600 Békéscsaba, Ady E. u. 30-34.

Békéscsaba (Nagy-rét)

67 fő

Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálat
Békéscsaba, Berényi út 125.

Békéscsaba (Kis-rét)

44 fő

Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálat
Békéscsaba, Berényi út 125.

Békéscsaba (Felsőnyomás)

48 fő

Összesen:

159 fő

Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, Békéscsaba Evangélikus Szeretetszolgálat

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai:
a) napi egyszeri meleg étel házhozszállítása,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés keretében a házi gondozó lakásra történő
szállítása, bevásárlás, illetve segítségnyújtás bevásárlásnál,
c) egészségügyi intézménybe szállítás,
d) gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása,
e) óvodás, iskolás gyermekek szállítása az óvodába, iskolába, egészségügyi intézménybe,
közösségi programokra stb.
A tanyagondnoki szolgáltatást a szolgáltató intézménynél lehet igényelni. A szolgáltatás
igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás működési engedélyben meghatározott területeken
nyújtható. Békéscsabán 2009. évben indult a szolgáltatás a Nagy-réten élő külterületi
lakosok számára. Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat 2012. évtől, illetve 2013
decemberétől nyújtja a tanyagondnoki szolgáltatást Békéscsaba-Kisrét területén.
A Családsegítő Központ szociális alapszolgáltatásai
A Nappali Melegedő a Gyár u. 16. szám alatt biztosítja a hajléktalan személyek számára a
nappali tartózkodásra, a személyes tisztálkodásra, az étel melegítésére és annak
elfogyasztására a feltételeket. A nappali melegedő ellátási területe Békéscsaba, 20 fő
befogadására alkalmas. Naponta nyolc órán át tart nyitva, reggel 8 órától 16 óráig. Mivel az
igénybe vevők többsége jellemzően nem tölti benn folyamatosan a napi 8 órát, ezért
valósulhatott meg 2017-ben, hogy a napi átlagforgalom 20,31 fő volt. Természetesen ehhez
hozzájárult az, hogy a hideg téli időszakokban a nappali melegedőt éjszakára is nyitva
tartották annak érdekében, hogy a közterületen élők kihűlésének az esélyét megakadályozzák.
Emellett nagy motiváció volt az igénybevételre az is, hogy a nappali melegedőt igény bevevő
kliensek számára a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázat útján nyert forrásból tudtak
hideg élelmiszer csomagot biztosítani 2016. november 01-től 2017. március 31-ig hétvégi és
munkaszüneti napokon 20 fő részére, amely nagy segítség volt számukra élelmezésük
pótlásában. Különösen sokat jelentett a nappali melegedőt igénybe vevő kliensek számára
2017. január 01-től április 30-ig, majd 2017. november 01-től december 31-ig a rendkívül
változatos és ízletes napi egy tál meleg étel, amit Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata által biztosított forrásból nyújtott az intézmény. Emellett szintén a
Hajléktalanokért Közalapítványtól nyert pályázati forrásból tudtak részükre kötszereket és
gyógyszerkészítményeket (vitaminok, fájdalom és lázcsillapítók, ízületi bántalmakra,
emésztőrendszeri problémákra, meghűléses panaszokra) biztosítani, kórházi osztályos
kezelésük idejére pedig kórházi tisztasági csomaggal tudták ellátni őket. 2017-ben a Nappali
melegedőn a gondozási napok száma: 7412 volt.
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Lehetőséget biztosítanak a nappali melegedőt igénybe vevő hajléktalan személyek részére a
közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztításárapótlására, étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. Az alapvető fizikai szükségletek
kielégítésén túl lehetőség nyílik ügyintézés igénybevételére szociális segítő munkatársaink
révén iratok pótlásához, segélyek és egyéb támogatási formák megkéréséhez, egyéb
ügyekhez. 2017-ben 121 fő (100 férfi, 21 nő) jelent meg a nappali melegedőn. Közülük
számunkra korábbról még ismeretlen, új kliens 34 fő volt. A nappali melegedőt igénybe vevő
kliensek közül 2017-ben 7 fő hunyt el.
Nappali melegedőt igénybe vevők demográfiai adatai
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Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A rendelkezésre álló szolgáltatások közül legtöbbször az étkeztetés és az ételmelegítési
lehetőséget vették igénybe. Emellett a tisztálkodás és csomagmegőrzés igénybevétele volt
számottevő, de ügyintézésben, szociális-mentális támogatásban, ruhapótlásban, mosásban,
postacím megadása és a fentebb már felsorolt szolgáltatásokhoz való hozzájutásban is
többször nyújtottak segítséget.
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Szolgáltatások igénybevétele 2017
76

221 591

Tisztálkodás

514

1583

Mosás
1086

4044

Étel melegítés
416

Ügyintézés
Szociális munka
Étkeztetés

Ruha pótlás
Posta átvétel

7413

Csomag megőrzés

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Az utcai szociális munka
Békéscsaba Megyei Jogú Városban 2004. december 28. óta létezik az utcai szociális
munka szolgáltatása. 2005-től 2008-ig kizárólagosan a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (intézmény korábbi neve) utcai szolgálata végzett utcai szociális munkát.
Békéscsabán. 2009-ben az Egyensúly Szabadidő Klub utcai szolgálatával együttműködési
megállapodás és területi felosztásról szóló megállapodás kötése történt meg, így ebben az
évben már 2 szolgáltató 1-1 utcai szolgálata működött Békéscsabán. 2010-től utcai
szociális munkát végzett Békéscsabán az Alfa Karitatív Egyesület is, illetve az Egyensúly
Szabadidő Klub 2 utcai szolgálatot működtetett, tehát összesen 3 szolgáltató 4 utcai
szolgálata működött 2010-ben és 2011-ben. 2012-től az intézmény utcai szolgálata
finanszírozási szerződéssel rendelkezik és ettől az évtől kizárólagosan intézmény végez
utcai szociális munkát Békéscsaba közigazgatási területén. Szolgálatunk Együttműködési
Megállapodással rendelkezik a Dél-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálattal.
Az utcai szociális szolgáltatás Családsegítő Központ szervezeti keretei között működik,
önálló szakmai egységként látja el feladatait a Békéscsaba területén, a Gyár utca 16. szám
alatti telephelyen, ahol egyben a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Nappali Melegedő
is üzemel. Az utcai szociális munka ellátási területe Békéscsaba város közigazgatási
területe. A feladatok ellátásáról 1 fő koordinátori feladatokat is ellátó szociális munkás és 1
fő utcai szociális gondozó gondoskodik.
A szolgálat télen meleg teával, nyáron szükség szerint ásványvízzel látja el a közterületen
élőket. Készenléti gyógyszerek, valamint vérnyomásérő, vércukorszint mérő készülék
biztosításával, figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, amennyiben szükséges,
mentőt, ügyeletes orvost hívnak. Az utcai szociális munka célja a Békéscsaba
közigazgatási területén tartózkodó, ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben
bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális
segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szociális munka
feladatai körébe tartozik különösen a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a
megfelelő intézménybe juttatása, tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés, szolgáltatás
nyújtása, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel. Az intézményben az
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utcai szociális munka keretében 2017 folyamán 70 fő hajléktalan klienssel kerültek
kapcsolatba 2172 alkalommal az utcai szociális munkások.
Az ellátottakkal való találkozások száma havi bontásban
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A kliensek számának adott évben történő alakulásában ciklikusság figyelhető meg. Az
évszakok nagyban befolyásolják a kliensek számának alakulását, nyáron egyfajta „kirajzás”
figyelhető meg, aki tud, alkalmi munkát vállal a mezőgazdaságban, az építőiparban vidéken,
vagy a Budapesten, télen pedig koncentráltabban jelennek meg a kliensek, hiszen akkor az
alkalmi munkavállalások lehetőségei is beszűkülnek, így visszatérnek a városba. Az adott
évben felderített kliens létszám tehát azt jelenti, hogy január 1-től december 31-ig, az adott év
folyamán hány klienssel kerültek kapcsolatba, és nem azt, hogy egy időben hány közterületen
élő lelhető fel a városban, mivel ez utóbbi nagy különbségeket mutat a nyári, illetve a téli
időszakban, nyáron kevesebb, télen több klienssel találkozunk. A 2017-ban felderített
hajléktalanok közül nő 14 fő, férfi 56 fő. A hajléktalanok között (a közterületen élők, vagy
akár az átmeneti szállón élők között is) jóval nagyobb a férfiak aránya, a női hajléktalanok
látensebben jelennek meg. A nemek arányában tapasztalható különbség összefüggésben áll
tapasztalataik alapján azzal, hogy melyik kliens hogyan, miért vált hajléktalanná. A férfiak
hajléktalanná válásában magasan vezet a családi kötelék megszűnése, a válás. Nagyon
gyakori, hogy a férfiak azt az ingatlant, amelyben korábban a feleségükkel és a
gyermekükkel/gyermekeikkel éltek, a gyermektartás fejében otthagyják és így válnak fedél
nélkülivé, marad számukra az utca. A férfiak hajléktalanná válásában másik magasan vezető
tényező a szenvedélybetegség (alkoholfogyasztás és drogfogyasztás), amely szorosan
összefügg a családi kapcsolatok megromlásával is. A munka, ezáltal a jövedelem elvesztése
is, a lakhatás költségeinek vagy akár a hitelek fizetésének képtelensége is szinte egyenesen
vezet a hajléktalansághoz. A férfiaknál a tradicionális, családfenntartó státusz megingása,
elveszítése miatti frusztráció gyakran vezet az alkoholfogyasztásba történő meneküléshez is,
jóval több férfi kliensünk szenvedélybeteg, mint nő. (A szenvedélybetegségek közül az
alkohol, a gyógyszerre, tablettára ivás és a drogfogyasztás fordul elő klienseinknél.) Az utcán
életvitelszerűen élő többnyire férfi kliensek közül vannak olyanok, akik korábban állami
gondoskodásból kerültek utcára, vagy több alkalommal voltak büntetés-végrehajtási
intézményben, illetve a megszűnő pszichiátriai ellátást nyújtó intézményekből kerültek ki az
utcára, (ez nagyobb százalékban a női klienseknél fordul elő). Esetükben az intézményi
ellátások (hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai betegeket ellátó intézmények)
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igénybevétele a részükről tapasztalható közösségi szabályokhoz, házirendekhez történő
alkalmazkodás nehézsége miatt problémás, ha be is kerülnek ezekbe az intézménybe, akkor
nagyon hamar újra az utcára kerülnek, ahol nem kötik őket szabályok.
Az ellátottak életkor és nem szerinti %-os megoszlás
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Demográfiai jellemzőiket tekintve a közterületen élők nagyobb része az aktív korú
népességbe tartozik, ezen belül is a 40-59 év közöttiek aránya a legnagyobb. Az 56 férfi
kliens életkori megoszlása a következőképpen alakult: 5,3 % 18-39 év közötti, 67,9 % 4059 év közötti, 21,4 % 60-64 év közötti, 3,6 % 65-69 év közötti és 1,8% 80-89 év közötti
életkorú volt. A 14 női kliens életkori megoszlása a következő: 42,9 % 18-39 év közötti,
14,3 % 40-59 év közötti, 21,4 % 60-64 év közötti és 14,3% 70-74 év közötti életkorú volt.
A kliensekre vagy leendő kliensekre vonatkozóan jelzéseket is fogadnak. A 2017-os év
folyamán 12 jelzés érkezett intézményhez a hivatalos szervektől, illetve a lakosságtól.
A klienseket az ügyintézések alkalmával szükség esetén el is kísérik, személyesen segítik
az ügyintézést. Ügyfeleiket 2017-ban 15 alkalommal kísérték el. Klienseket motiválják
intézményes ellátás igénybevételére (hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő,
idősek otthona, kórház, orvos stb.) Az Intézmény az utcán élő hajléktalan klienseink
számára heti 2 órában orvosi ellátást biztosít a krízisidőszakban, vagyis január 1-től április
30-ig és november 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
A kliensei tisztálkodására, ruházatuk kimosására a Nappali Melegedőn van lehetőség, ahol
törülközőt, szappant, mosóport biztosítanak a számukra. A Nappali Melegedőn továbbá
lehetőség van ételmelegítésre, főzésre is, valamint a csomagok tárolására is. Az átmeneti
szálló és nappali melegedő egy épületben van, valamint itt található az utcai szolgálat
háttérirodája is. A 70 utcán fellelt hajléktalan közül a Nappali Melegedő szolgáltatásait
2017-ben 34 fő (48,6%), a Hajléktalanok Átmeneti Szállását 26 fő (37,1%), mindkettőt 26
fő (37,1%) vette igénybe. A hajléktalan ellátás intézményesült igénybevételétől 10 fő
(14,2%) zárkózott el.
Az átmeneti szállóra főleg a hideg, téli időszakban költöznek be a kliensek. A közterületen
élők közül azonban vannak olyanok is, akik nem kívánják igénybe venni sem a szálló, sem
a nappali melegedő szolgáltatásait. A klienseink elmondása alapján ennek több oka van:
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zsúfoltság, házirend szabályai, személyes konfliktusok bentlakókkal, ragaszkodás az utcai
életforma „szabadságához”.
A klienseket szükség szerint megpróbálják tartós elhelyezést nyújtó intézményben is
elhelyezni (idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek otthona),
valamint albérleti lehetőségek felkutatásában is segítséget nyújtanak. A lakhatási
támogatást nyújtó pályázatok szerepe éppen ezért kiemelkedő az utcai élethelyzetek
felszámolásában. A kliensek ruházattal, egyéb textíliával (takaró, hálózsák) való ellátására
nagy hangsúlyt fektetnek. Azon klienseinknek, akik kórházi ellátásra szorulnak
(addiktológiai, pszichológiai kezelés, műtétek) pályázati forrásból kórházi tisztasági
felszerelést tudnak adni (pizsama, köntös, fehérnemű, papucs, tisztálkodó szerek).
A téli időszakban élelmiszercsomagot és lángos kupont osztanak, így klienseik legalább
napi egyszeri étkezése biztosított a krízisidőszakban. Téli étkeztetési programban
hangsúlyt fordítanak arra, hogy az étkeztetést közterületen és a nappali melegedőben is
biztosítsák, így is elősegítve a kliensek intézményi integrációját. Télen teával, nyáron
vízzel látják el a klienseiket.
Szakosított szociális ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A
szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról,
valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb
szolgáltatások tartalmáról – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – gondozási
tervet kell készíteni.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról,
valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó
intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a
szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok
otthona.
Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az idősek
otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az
idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról
gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idősek otthonán
belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön
jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos
kórképet állapít meg. Idősek otthonába a gondozási szükséglettel rendelkező személlyel az
ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos
közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető. Idősek otthonában - a
férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
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ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására,
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van
lehetőség. A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy
számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A
fogyatékos személy részére biztosítani kell - a fogyatékosságának megfelelő - szinten tartó,
képességfejlesztő, foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is.
A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás
igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem
igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel
sem képes.
A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki
szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre
időlegesen nem képes, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti
gyógykezelésre nem szorul.
A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az
ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora,
egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.
Rehabilitációs intézmények
A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve
helyreállítását szolgálja. Rehabilitációs intézmény a pszichiátriai betegek, a
szenvedélybetegek, a fogyatékos személyek, a hajléktalan személyek rehabilitációs
intézménye.
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18.
életévét betöltött pszichiátriai beteget, illetve 16. életévét betöltött szenvedélybeteget kell
ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs
más mód.
A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg
látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és
rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.
A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan
személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki
önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt.
Támogatott lakhatás
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek,
valamint a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi
állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása,
illetve elősegítése érdekében biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe
tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
da) az étkezést,
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db) az ápolás-gondozást,
dc) a fejlesztést,
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
A lakhatási szolgáltatás
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében
biztosítható.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és
átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű
ellátást biztosítanak.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa
szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények az időskorúak gondozóháza, a fogyatékos
személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek átmeneti otthona, a szenvedélybetegek
átmeneti otthona, az éjjeli menedékhely, a hajléktalan személyek átmeneti szállása.
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg
személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni.
A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek
ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése
teszi indokolttá.
A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek
ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós
bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt.
A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi
(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra,
és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes
hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás
biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka
segítségével képesek az önellátásra.
Lakóotthonok
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy
pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg
szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának,
egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.
A lakóotthonok a fogyatékos személyek lakóotthona, a pszichiátriai betegek lakóotthona, a
szenvedélybetegek lakóotthona. A lakóotthoni ellátás formái:
a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,
aa) rehabilitációs célú lakóotthon,
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ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon;
b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon.
A Családsegítő Központ által nyújtott szakosított ellátás
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Az átmeneti szállás ellátási területe Békéscsaba. Feladata, hogy az illetékességi területen
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére meghatározott ideig szállást és
szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget nyújt a hajléktalan emberek
életvezetéséhez, életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.
A szociális és mentális gondozás körébe tartozik különösen az egyéni esetkezelés, a szociális
csoportmunka, a közösségi szociális munka, az átmeneti szállóról történő továbblépéshez
nyújtott személyre szabott segítség, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, a
szocioterápia, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának motiválása, a hivatalos ügyek
intézésének segítése. A hajléktalanok átmeneti ellátására szolgáló épület nem felelt meg a
jogszabályok előírásainak és az átmeneti ellátás tekintetében határozott idejű - 2018.
december 31. napjáig - működési engedéllyel rendelkezett. A hajléktalanok átmeneti ellátása
tekintetében a 2018. december 31. napján lejáró működési engedély okán indokolt és
szükséges volt ezen ellátás biztosításához a megfelelő tárgyi és infrastrukturális feltételek
megteremtése. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye, mint kötelező önkormányzati feladat
hiányzik a szolgáltatások köréből. A hajléktalan ellátás infrastrukturális feltételeinek
biztosítása során, ezen szolgáltatás megszervezésének kötelezettségét is figyelembe kell
venni.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ellátás jogszerű feltételeinek a
megteremtése érdekében több alkalommal tárgyalt a hajléktalan ellátás biztosításra vonatkozó
előterjesztésekről. A közgyűlés döntése alapján a hajléktalan ellátás jogszerű és a társadalmi
szükségleteknek leginkább megfelelő további működése érdekében a férfiak átmeneti ellátását
az ingatlan területén elhelyezett a jogszabályoknak megfelelő lakókonténerekben kell
biztosítani. A lakókonténerek jogszerű telepítésével egyidejűleg a hajléktalanok nappali
ellátása és a hajléktalanok átmeneti szállását igénybe vevő nők ellátása továbbra Békéscsaba,
Gyár u. 16. szám alatti épületben (a továbbiakban: főépület) működik tovább.
Az önkormányzat hajléktalan személyek ellátásának biztosítása érdekében a költségvetéséből
az átmeneti ellátást biztosító lakókonténerek beszerzéséhez és a telepítéshez szükséges egyéb
feladatokhoz bruttó 40.000.000,- Ft forrást biztosított. A hajléktalan ellátás további fejlesztési
célkitűzése a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének a kialakítása. A közgyűlés döntése
értelmében ezt az ellátást a főépületben 17 férőhelyen kell megszervezni. A közgyűlési
döntés alapján a férfiak átmeneti ellátásának (24 férőhelyen) lakókonténerben történő
biztosítása mellett, a nők átmeneti ellátásának a biztosítása (8 férőhelyen) és a közösségi
együttlétre szolgáló helyiség elhelyezése újabb konténerek telepítésével történne. A
hajléktalanok nappali ellátását (20 férőhelyen) továbbra is a főépületben célszerű biztosítani.
A jelenlegi irodaépületben célszerű az orvosi szoba és a betegszoba kialakítása. Az ellátások
(nappali, átmeneti ellátás, éjjeli menedékhely és utcai szociális munka) adminisztratív
feladatainak az ellátását irodakonténer beszerzésével és telepítésével célszerű biztosítani. A
fejlesztési elképzeléseknek első ütemének megfelelően a férfiak átmeneti ellátását biztosító
lakókonténerek beszerzése és telepítése megtörtént. 2018. június 16. napján a Békéscsaba,
Gyár u. 16. szám alatti, 10709/1 hrsz.-ú telken felépített (konténer) szállás rendeltetésű épület
használatbavételi engedélye véglegessé vált. A beruházás végleges költsége 34.025.360,- Ft
volt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szolgáltatói nyilvántartásba történő
94

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
adatmódosítás iránti kérelmet nyújtott be a működést engedélyező hatósághoz az általa
fenntartott Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szolgáltató keretében
működtetett Hajléktalanok Átmeneti Szállása által nyújtott hajléktalan személyek átmeneti
szállása 30 férőhely szolgáltatás ideiglenes hatályú bejegyzésének határozatlan időre történő
bejegyzése érdekében. A működést engedélyező hatóság a kérelemben foglaltaknak
megfelelően módosította a Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a szolgáltatói
nyilvántartásba való bejegyzés hatályát, határozatlan idejűre. A hatóság ezen döntése 2018.
október 17. napján véglegessé vált. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 30 fő ideiglenes
elhelyezésére és ellátására képes. Naponta 16 órán át tart nyitva, 16-08 óráig. Az átmeneti
szálló és nappali melegedő feladatait 7 fő folyamatos munkarendben dolgozó munkatárs látja
el, képesítésük az előírásoknak megfelel. A lakók egészségügyi ellátása érdekében heti 2
órában orvost foglalkoztatnak.

Gondozási napok HÁSZ 2017
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Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

2017-ben 53 fő (37 fő férfi és 16 fő nő) vette igénybe a hajléktalan szálló szolgáltatásait, a
gondozási napok száma 6898. A bentlakók napi átlaga 18.90 fő.
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Férfi kliensek megoszlása életkor szerint HÁSZ 2017
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Női kliensek megoszlása életkor szerint HÁSZ 2017
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Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Az életkori megoszlást ábrázoló diagramokból jól érzékelhető nálunk is az az országos
jelenség, hogy a hajléktalan emberek zöme a 40-59 év közötti korosztályt képviselik. A nők
esetében pedig növekedett a 18-39 év közöttiek aránya az előző évekhez képest.
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HÁSZ lakóinak jövedelmi viszonyai 2017
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Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A hajléktalanok átmeneti szállásán az alapvető fizikai szükségletek kielégítésén túl szociális
ügyintézéssel, szociális és mentális gondozással is segítik a lakókat.
Minden lakónak saját esetfelelőse van. Esetfelelősök azok lehetnek, akik szociális munkás
végzettséggel rendelkeznek. Egy esetfelelős kollégára jellemzően 6-8 lakó jut, akik
végigkísérik klienseik helyzetét intézményi tartózkodásuk alatt, így az egyéni esetvezetést,
esetkezelést személyre szabottan tudjuk végezni, könnyebben ki tudjuk alakítani velük azt a
bizalmi légkört, ami elengedhetetlen feltétele a hatékony szociális munkának, a hajléktalan
személyek társadalmi re integrációjának. Természetesen a kollégák team munkát végeznek,
így egy-egy esetfelelős kolléga távolléte alkalmával sem marad ellátatlanul egyetlen lakó sem.
A hajléktalanok gondozásának fontos része a hivatalos ügyeik intézéséhez nyújtott segítség. A
kollégák a személyi igazolvány, lakcímkártya, társadalombiztosítási kártya, adókártya,
rendkívüli települési támogatás és egyéb támogatási formákhoz történő hozzájutásban
nyújtottak segítséget. Ezek mellett fontos feladat képessé tenni a hajléktalan embereket az
önálló életvitelre, ezért mindennapi teendőik közé tartozik a segítő beszélgetések által az
álláskeresésre motiválás, az albérletkeresésben való közreműködés. Önellátásukra csak
részben képes krónikus betegek, szenvedélybetegek, és az idősebb korosztályt képviselő
kliensek esetében a tartós intézményi elhelyezés szükségességének, mint élethelyzetük
megoldási lehetőségének felkínálása, és motiválás ennek igénybevételére is kiemelt feladat.
Jellemző a hajléktalan emberekre, hogy társas kapcsolataik beszűkültek, új „baráti
kapcsolatok” ad hoc szerveződnek egyéni érdekek mentén hajléktalan társaikkal, de ezek
rövid életűek, általában csak addig tartanak, amíg mindkét fél számára értéket teremtenek (pl.:
alkalmi munkához jutás, anyagi előnyök, élelemhez jutás), és nem céljuk a másik ember valós
énjének, sorsának megismerése, a barátság elmélyítése. Mivel a lakók közösségben élnek, be
kell tartaniuk bizonyos szabályokat, alkalmazkodniuk kell egymáshoz, és az sokkal könnyebb,
ha nem csak felületesen ismerik egymást, ezért minden évben szervezünk számukra olyan
programokat, amelyek a közösségi kohéziót erősítik, és egyben értékesnek is érezhetik
magukat. Ilyen például az ünnepekre való készülődés, amikor a kliensekkel közösen készítik a
lakóterekbe dekorációkat, házi sportnapokat szerveznek, amiken kártya, sakk és darts
játékokban mérhetik össze ügyességüket, de az udvar, a virágoskert szépítésébe is aktívan
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bevonják őket. Ezek mellett minden ősszel külön esemény a közös alma szedés a szálló
területén található almafákról. Különösen sokat jelentett a lakók számára 2017. január 01-től
április 30-ig, majd 2017. november 1-től december 31-ig a rendkívül változatos és ízletes napi
egy tál meleg étel, amit az intézmény Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének
hozzájárulásával biztosított számukra.
A Békéscsabai Életfa Idősek Otthona által biztosított szakosított ellátás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. november 18-án kelt határozatával
létrehozta a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaságot. Az intézmény
az alapító okiratban megjelölt alapfeladata: szociális ellátás elhelyezéssel. 2007. június 28.
ülésén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Csabai „Életfa” Kht.
egyszemélyes tulajdonosa, döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházban
megüresedő férőhelyeket általános szintű idősek otthoni férőhellyé kell minősíteni.
Ugyanezen ülésén a Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata 332/2007. (VI. 28.)
közgyűlési határozatban döntött arról, hogy a Csabai „Életfa” Kht. 2008. január 1-től a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló költségvetési
intézményeként működteti. A fenntartó határozatában foglaltak szerint, 2010. március hó 31.
napjával az intézmény beolvadt a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központba, jogutódlással megszűnt (beolvadás), a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális
Szolgáltató Központ telephelyeként működött tovább. 2014. július 1. napjától kezdődően a
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona ismét önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként működik.
2017. január 1. napjától az intézmény fenntartója: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata. Az intézmény neve: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona.
A szolgáltatói nyilvántartás alapján ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, 124
férőhellyel rendelkezik, ebből 28 emelt szintű, 96 átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhely.
Ellátási területe: Békéscsaba közigazgatási területe.
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók száma 41 fő teljes munkaidőben, 4 fő
részmunkaidőben, 6 fő közfoglalkoztatott. A szakképesítési arány: 100%
Az épület szép, kellemes környezetben található, rendezett udvarral, a tárgyi feltételek
biztosítottak. Rendelkezésre áll éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra,
étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra, egészségügyi ellátásra, továbbá a
látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az apartmanokban történő elhelyezésnél egy lakóra
kb. 10 négyzetméter élettér jut, két illetve három fő elhelyezése esetén. Építészetileg lett
megoldva a teljes akadálymentesség, pl. megfelelő ajtószélesség. Kerekesszékkel történő
közlekedésre minden apartman és kiszolgáló helyiség alkalmas, kapaszkodók is kialakításra
kerültek. Az idősek otthonában 22 m², 19 m² és 30 m²-es, egy, két és három személyes jól
felszerelt apartmanokban laknak a lakók, részben saját bútorzattal, részben intézményi
berendezéssel vannak ellátva. Több közösségi tér áll az itt élők rendelkezésre, ahol közös
programokat, ünnepségeket szerveznek. A szépen gondozott és parkosított kert kiváló
pihenést kínál egész évben.
Az Életfa Idősek Otthona lakóinak száma és kor szerinti megoszlása 2017. évben az alábbiak
szerint alakult: Összes ellátotti létszám: nő: 100 fő, férfi: 22 fő
Életkor
60 - 69

Nő
2 fő

Férfi
5 fő
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70 - 79
80 - 89
90 fölött
összesen:

20 fő
52 fő
26 fő
100 fő

5 fő
7 fő
5 fő
22 fő

Forrás: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona

Amint az a táblázatból is szembetűnő, hogy az átlagéletkor 80 év feletti, és az ellátásban
részesülőknél a nők aránya számottevő.
A lakók egyre nagyobb hányada súlyos, döntően krónikus betegségekkel terhelten kerül
felvételre. A teljes ápolásra szorulók aránya átlagosan meghaladja a 65%-ot. A magas életkor
miatt gyakoribbak az idős korra jellemző megbetegedések, hirtelen kialakuló állapotok.
Szerződéses jogviszonyban heti 6 órában a jogszabályoknak megfelelően belgyógyász,
endokrinológus, diabetológus szakorvos végzi a lakók egészségügyi ellátását.
A lakók pszichiátriai ellátást pszichiáter szakorvos végzi, megbízási jogviszony keretében
havi 7 órában, illetve szükség szerint az azonnali konzultáció is megoldott.
Az új lakók állapotfelmérését, szakvélemény kiállítását, gyógyszeres terápia elrendelését,
valamint a fellépő kóros pszichés állapot ellátását, szükség esetén pszichiátriai intézménybe
történő utalását végzi.
Külön figyelmet kell fordítani a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására, gondozására.
Elő kell segíteni, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb mértékben, a lehető
leghosszabb ideig megőrizzék. Az interperszonális viszonyok tudatos szervezése, erősítése
(lakók egymás között, lakók és dolgozók között) az emberséges, szeretetre is építő idősek
otthoni lét meghatározó eleme.
Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy lakók minél tovább megőrizzék fizikai
és szellemi aktivitásukat, ezért a mindennapi életük feladataiban szívesen részt vállaló
ellátottaiknak lehetőséget adnak a különböző tevékenységek elvégzésére, és ezt tovább kell
erősíteni a jövőben is, hiszen a munkavégzés a terápia kiváló eszköze, így pl:
• ünnepségek díszítéseinek előkészítése
• ünnepségeken való versmondás, éneklés
• szobai-kerti növények ápolása,
• lakrészek kisebb takarítása,
• ünnepi sütés – főzés.
Az idős érzi, hogy fontos, van feladata, kiváló közösségalakító a csoportban végzett munka,
olyan feladatokat végeznek, ami az otthonra emlékezteti őket, és természetesen azt is szem
előtt kell tartani, hogy több lakó kiváló fizikai állapotban van, rengeteg szabad idővel, amit
szívesen tölt el hasznosan.
A fizikai erőnlét minél további megtartása, illetve helyreállítása érdekében fizikoterápiás és
masszőr kollégákat alkalmaznak, akik egyéni tornákat szerveznek lakóinknak, illetve szükség
szerint a különböző mozgásszervi betegségeket eszközösen kezelik.
Az ellátottak elégedettségét az egyénre szabott gondozáson túl, belső rendezvényekkel is
próbálják fokozni. Folyamatosan törekednek az ellátások színvonalának emelésére, olyan
szolgáltatások biztosítására, amely valós igényeket elégít ki, így a beköltözési szándék nő. Az
intézmény megítélését mutatja, hogy 130 fő felett van a várólista.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján a Békéscsabai
Életfa Idősek Otthonában ismét van lehetőség az emelt szintű férőhelyek elfoglalására,
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továbbá a kétszemélyes elhelyezés esetén a belépési hozzájárulás megfizetésére az alábbiak
szerint:
Emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyen
- Egyszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 3.000.000,- Ft egyszeri belépési díj
megfizetésével.
- Kétszemélyes szobában történő elhelyezés esetén: 1.700.000,- Ft egyszeri belépési díj
megfizetésével /két személy egyidejű költözése vagy elhelyezése esetén/.
Átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyen:
2 személyes apartmanban történő elhelyezéssel, a belépési hozzájárulás: 350.000,- Ft.
Átlagos ápolás, gondozást és demens ellátást nyújtó férőhelyen:
3 személyes apartmanban történő elhelyezéssel, belépési hozzájárulás nincs.
A Szociális Központ által biztosított szakosított ellátások:
1. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 évi

időtartamra teljes körű ellátást biztosít azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket
betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Átmeneti elhelyezésre az Ady Endre
Utcai Idősek Otthonában van lehetőség. Az engedélyezett férőhelyek száma: 4. Az
intézmény szervezetfejlesztése keretében a korábban önállóan működő gondozóházak
megszüntetésre kerültek, hiszen azok nem a hatályos jogszabályok szerint működtek, attól
eltérő módon sokszor 8-10 éves időtartamra nyújtottak ellátást, és olyan személyek vették
igénybe, akik idős otthoni elhelyezése végleges volt és nem átmeneti. A 4 férőhely jelenleg
is üresen áll (korábban 3 gondozóház működött 59 férőhelyen). 2017. évben a szolgáltatást
nem vették igénybe.
2. Tartós bentlakást nyújtó idősek otthona a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel
rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést nem igénylő, a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és a jogszabályban meghatározott gondozási
szükségletet megalapozó egyéb körülmények között élő személyek és a 18. életévét
betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes napi 4
órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek ellátását biztosítja. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősek otthonaiba évről évre egyre rosszabb egészségi
állapotú személyek kerülnek, aminek következtében a gondozási munkát háttérbe szorítva
előtérbe kerülnek az ápolási feladatok. Ez jelentős többlet költséget ró az intézményre,
hiszen magasabb a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz igény, valamint egyre inkább
szakápolási teendők válnak szükségessé, ami elengedhetetlenné teszi az ápoló személyzet
magasabb szintű szakmai tudását, továbbképzését, valamint megköveteli, hogy
egészségügyi végzettségűek is minél magasabb számban legyenek jelen. A bentlakásos
intézményekben történő elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés az intézmény központi
igazgatási épületében (Békéscsaba, Ady E. u. 30-34. sz. alatt) történik. Az elhelyezésekről
az ide vonatkozó törvényi előírások betartásával az intézmény vezetője dönt.
Férőhelyek: Az Ady Endre Utcai Idősek Otthona: 129 fő+ 4 átmeneti férőhellyel
rendelkezik.
Az Ady Endre Utcai Idősek Otthonában 81 időskorú, 49 demens szakvéleménnyel rendelkező
ellátott teljeskörű ápolását gondozását végezték 2017. évben.
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Idősek otthonában a 2017. évi betöltött férőhelyek
Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összes:

Ady E. u.
104%
100%
98%
96%
94%
93%
95%
94%
94%
98%
100%
98%
97%
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

IV.1.3. A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) a pénzbeli és természetbeni ellátások fejezet részben taglalja, hogy a
gyámhatóság a törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete
a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletben meghatározott módon és
feltételek szerint a gyermek és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A Gyvt. 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult
a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei
gyermekétkeztetésnek,
b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A Gyvt. 19. § (2) bekezdése értelmében a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
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a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 145%-át, ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
A Gyvt. 20. § (2) bekezdése alapján az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén
nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte
be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult.
A kérelmet benyújtó nagykorú gyermekek tekintetében több esetben került sor a kérelem
elutasítására azon ok miatt, hogy a nagykorú gyermek a nagykorúvá válását megelőző
második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban
egy napig sem rendelkezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal.
A 2017. év folyamán 801 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amelyből
25 gyámolt kiskorú volt, valamint 8 fő saját jogon részesült a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.
A 2017. évben 63 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem
került elutasításra, amelynek leggyakoribb oka a jövedelmi helyzet volt, azaz, hogy a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott
összeget. További elutasítási ok a jogszabályban meghatározottaknál magasabb vagyoni érték.
A Gyvt. szerint vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű
jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányuló kérelmet elutasította, ha a kérelemben megjelölt személyek együttesen vagy különkülön a fentiekben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeztek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma
2013

2073 fő

2014

1 803,5 fő

2015

2 143 fő
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2016

1 174,5 fő

2017

801 fő
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi
átlagos száma (TS 5801)
Forrás: TeIR, KSH-TSAR

Megfigyelhető, hogy a 2015. évet kivéve, folyamatosan csökken a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek gyermekek évi átlagos száma, 2013-hoz képest
2017. évben kevesebb, mint a felére csökkent a kedvezményben részesülők száma.
A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
A Gyvt. rendelkezései alapján gyermekétkeztetés esetén:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az
intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani.
A gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjakat Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és
a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
szabályozza, amely minden évben felülvizsgálatra kerül.
A gyermekek étkeztetését - a bölcsődés korúak kivételével - a békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézmény biztosítja. Az intézményi gyermekétkeztetés keretében
étkeztetett normatív kedvezményben részesült gyermekek száma 2017. évben az alábbiak
szerint alakult:
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Kedvezményben részesült étkezett gyermekek
száma (fő)
100%
50 %
Összesen
kedvezmény
kedvezmény
157
0
157

Intézmény típusa

Bölcsőde
Fogyatékos személyek nappali
0
0
intézményében elhelyezett gyermekek
Óvoda
1176
0
Általános Iskola
482
734
Gimnázium
15
114
Szakközépiskola/szakgimnázium
2
213
Szakiskola
0
34
Kollégium
9
292
Összesen
1841
1387
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0
1176
1216
129
215
34
301
3228

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben az intézményi
gyermekétkeztetés jogcímen 482.112.359,- Ft központi támogatásban részesült.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatnak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére szünidei gyermekétkeztetését kell szervezni. A települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon,
valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi
meg. A 2017. évben állami költségvetésből a szociálisan rászoruló (hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű) – 6-18 – gyermekek étkeztetését az alábbi táblázatban
láthatók szerint biztosította.
A 2017. évben az évközi szünetekben déli meleg főétkezést igénybe vevő gyermekek száma
Tavaszi szünet

HH
HHH
Étkezési
napok
száma
adag
szám

Nyári szünet

Őszi szünet

Téli szünet

Igénybe
Igénybe
Igénybe
Igénybe
vevők Összesen vevők Összesen vevők Összesen vevők
száma
száma
száma
száma
70 fő
183 fő
79 fő
60 fő
75
192 fő
80 fő
fő
5 fő
9 fő
1 fő
0 fő

Összesen
60 fő

2 munkanap

43 munkanap

4 munkanap

4 munkanap

150

6907

320

234
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A korosztályok megoszlása
Gyermek korosztály
(0-14 éves korig)
5692
7256

Ifjúsági korosztály
(15-22 éves korig)
Fiatal felnőtt
korosztály (23-30
éves korig)

4465

N=17.413

A Kormány által előírtaknak megfelelően az állami költségvetéséből finanszírozott 6907 adag
ebédből a nyár folyamán 139 szociálisan rászoruló gyermek étkezett a program mind a 43
munkanapján, és 53 gyermek vette igénybe időszakosan a szolgáltatást.
Az évközi szünetekben a déli meleg főétkeztetést az erre kijelölt iskolai telephelyeken lehetett
igénybe venni, a nyári szünetben további 4 idősek klubja kapcsolódott be az ételosztásba.
Az évközi szünetekben a déli meleg főétkeztetést nyújtó iskolai telephelyek: Erzsébethelyi
Általános Iskola (Békéscsaba, Madách u. 2.), Lencsési Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.).
A nyári szünetben étkeztetést nyújtó idősek klubjai telephelyei: Deák Utcai Idősek Klubja
(Békéscsaba, Deák u. 3.), Mokry Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Mokry u. 14.), Fövenyes
Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.), Orosházi Utcai Idősek Klubja
(Békéscsaba, Orosházi út 94-96.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 303/2017 (V. 25.) közgy.
határozatban döntött arról, hogy saját forrásból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, nem hátrányos vagy nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
szociális nyári gyermekétkeztetési programot indít. A programban részt vevő gyermekek napi
egy adag meleg főétkezésben részesültek 2017. június 19. és 2017. augusztus 16. közötti
időszakban folyamatosan, 43 munkanapon keresztül. A Békéscsabai Gyermekélelmezési
Intézmény által készített 6570 adag ebédből a nyár folyamán 109 gyermek étkezett a program
mind a 43 munkanapján, és 83 gyermek vette igénybe időszakosan a szolgáltatást. A program
összköltségvetése 3.206.536,- Ft volt.
VI.1.4. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Békéscsaba Megyei Jogú Város állandó lakossága 2017. december 31. napján 59 357 fő volt,
amelyből (17 413 fő) a lakosság közel 30 %-a tartozik a gyermek, ifjúsági, illetve fiatal felnőtt
korosztályba a következő megoszlás szerint:
A gyermek korosztály (0-14 éves korig):
Az ifjúsági korosztály (15-22 éves korig):
A fiatal felnőtt korosztály (23-30 éves korig):
Összesen:
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7 256 fő
4 465 fő
5 692 fő
17 413 fő
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életkor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
összesen

2008
465
509
504
539
486
506
513
483
552
487
548
526
630
619
649
640
724
738
763
10 881

2009
356
489
514
505
544
486
508
508
500
549
485
543
522
630
627
636
652
728
727
10 509

2010
416
502
502
497
518
521
492
516
535
506
525
487
557
547
659
627
664
663
720
10 454

2011
426
425
483
494
514
498
545
495
518
522
504
552
490
554
526
638
621
661
642
10 108

2012
422
435
442
503
503
509
508
537
499
521
521
508
546
495
562
516
633
632
659
9 951

2013
436
471
434
434
513
515
503
534
519
497
526
546
511
526
496
553
547
659
626
9 846

2014
459
445
470
441
434
510
517
508
533
514
497
524
546
515
538
492
551
547
659
9700

2015
421
480
486
473
479
480
467
527
519
580
547
510
541
509
535
571
521
538
569
9753

2016
413
492
481
453
483
451
437
515
515
514
535
507
496
524
564
516
537
499
560
9492
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0-18 éves korosztály alakulása Békéscsabán
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2017
427
451
469
486
470
468
452
446
489
495
542
504
540
508
509
534
507
569
506
9372
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A diagram alapján jól látható, hogy a 0-18 éves korosztály közé tartozók száma az elmúlt
években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat (a 2015. év kivételével). Azonban a 20152016. közötti időszakban 261 fővel, 2017-ben pedig 120 fővel csökkent a 0-18 éves
korosztály közé tartozók száma, amelyből megállapítható, hogy az elmúlt évben ez a
csökkenés kisebb mértéket mutat.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs
hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes
gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb
eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.
A gyermekjóléti szolgáltatás
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 gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében:
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának
szervezése,
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai
és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozását,
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális
alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai
szakszolgálatok igénybevételét
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A
gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként
vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként
működteti.
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó
egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64.
§ (4) bekezdésében foglaltakon túl,
-

-

folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot,
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készít,
kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Család- és gyermekjóléti központ
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
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intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik.
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekezdése és
az Szoctv. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni
és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. §
és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
be) utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1)
bekezdés f) pontjában foglaltak szerint – a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára
d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint.
A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a
gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
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napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy
időskorú személy nevel, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem
tud gondoskodni.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái –
a gyermekek életkorának megfelelően:
a) a bölcsődei ellátás, (bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde),
b) napközbeni gyermekfelügyelet,
c) az alternatív napközbeni ellátás.
A gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását
családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel,
teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a különleges szükségleteihez
igazodó ellátást kell biztosítani.
IV.1.5. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása Békés megyében és
Békéscsabai Megyei Jogú Városban
A személyes gondoskodás feladatai
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése értelmében. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen - többek között - a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, a lakás- és helyiséggazdálkodás, a területén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása.
A Szoctv. meghatározza a személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek körét. A
feladat ellátás címzettje alapvetően a települési önkormányzat. Az ellátandó feladatok
alapvetően a települések állandó lakosság számától függenek. A megyei jogú város saját
területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek
átmeneti szállását, idősek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek
indokolják – hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét
megszervezni és fenntartani. Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány
rendeletében kijelölt szerv azonban a megyei jogú város lakosainak ellátását erre hivatkozva
nem tagadhatja meg.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális és gyermekvédelmi ellátásokat saját fenntartású intézményben, továbbá kistérségi
fenntartású intézményeken, illetve egyházi és civil szervezeteken keresztül biztosítja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait az
alábbi intézményeken keresztül biztosítja:
• Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ fenntartója a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
• Békéscsabai Életfa Idősek Otthona fenntartója a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2016. december 31. napjáig, 2017. január 1. napjától
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
• Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fenntartója a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2015. december 31. napjáig, 2016. január 1.
napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szociális alapszolgáltatások

Békéscsaba Megyei Jogú Városban a személyes gondoskodás biztosításának bemutatása
Létezik-e
Szolgáltatás
Szolgáltatás neve
a
A szolgáltatást nyújtó
típusa
települése
intézmény
n
falugondnoki és tanyagondnoki
Békéscsabai
Kistérségi
szolgáltatás
Egyesített
igen
Szociális Központ,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
Közösségi
étkeztetés
igen
Misszió,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
házi segítségnyújtás
Központ,
Közösségi
igen
Misszió
Békéscsabai Evangélikus
Szeretet-szolgálat
Békéscsabai Családsegítő
igen
családsegítés
és Gyermekjóléti Központ
jelzőrendszeres
házi
Békés Megyei Hajnal
segítségnyújtás
István
Szociális
igen
Szolgáltató
közösségi
pszichiátriai
ellátások
betegek
Béthel Alapítvány
igen
közösségi
Egyensúly AE Egyesület
ellátása
Mentálhigiénés Egyesület
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szenvedélybetegek
közösségi
ellátása

igen

igen
támogató szolgáltatás

utcai szociális munka

nappali ellátások

idősek
ellátása

igen
nappali

igen

fogyatékosok nappali
intézménye

igen

pszichiátriai betegek
nappali intézménye

igen

szenvedélybetegek
nappali intézménye

igen

hajléktalanok nappali
melegedője

igen
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Egyensúly AE Egyesület
Mentálhigiénés Egyesület
MI-ÉRTÜNK Prevenciós
és Segítő Egyesület
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete,
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ,
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat,
Aut-Pont
Autista
Gyermekekért
és
Fiatalokért Alapítvány
Békéscsaba Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Aut-Pont
Autista
Gyermekért és Fiatalokért
Alapítvány
Békés Megyei Szociális
Gyermekvédelmi
Központ,
Mozgáskorlátozottak
Békés megyei Egyesülete
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Béthel
Alapítvány
Gadara Ház, Gadara Ház
II.
Egyensúly AE Egyesület
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Egyensúly AE Egyesület
Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények

idősek otthona

igen

pszichiátriai betegek
otthona
szenvedélybetegek
otthona
fogyatékos személyek
otthona

Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Békéscsabai Életfa Idősek
Otthona
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
„Fília” Alapítvány
„Oltalom” Idősek Otthona

nem
igen
igen

Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ

hajléktalanok otthona
nem

elhelyezést
Átmeneti
nyújtó intézmény

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

Szakosított ellátások
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időskorúak
gondozóháza

igen

fogyatékos személyek
gondozóháza
pszichiátriai betegek
átmeneti otthona
szenvedély-betegek
átmeneti otthona
éjjeli menedék-hely
hajléktalan személyek
átmeneti szállása

Békéscsabai
Egyesített
Központ

Kistérségi
Szociális

nem
nem
nem
nem
igen

Békéscsabai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ

Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

A szociális szolgáltatások elérhetősége, kihasználtsága
Békéscsaba Megyei Jogú Városban
Alapszolgáltatások
Tanyagondnoki szolgáltatás
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.
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Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév
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Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
Összesen:

Békéscsaba
(Nagyrét)

19 fő

96 fő

50 fő

53 fő

51 fő

52 fő

Kétsoprony

45 fő

29 fő

32 fő

31 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba
(Kisrét)

62 fő

85 fő

90 fő

89 fő

n.a.

n.a.

126 fő
210 fő
172 fő
173 fő
51 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
(*n.a.: nincs adat)

52 fő

Békéscsaba Nagyrét területén a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. június 1. óta működik a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ keretében. 2012. évtől a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetszolgálat is nyújt tanyagondnoki szolgáltatást Békéscsaba Kisrét
területén. Az egyházi szolgáltató 2013. november 28. napjától egy új szolgáltatás
bevezetésével Békéscsaba Felsőnyomás tanyáin is biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatást.
Étkeztetés
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Orosházi úti Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Deák utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Sarkantyú utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Kossuth utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Kazinczy utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Mokry utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Jázmin utcai Idősek

Ellátott
település

Ellátot
t
létszá
m
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba

38 fő

26 fő

23 fő

15 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

56 fő

56 fő

50 fő

30 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

43 fő

30 fő

30 fő

24 fő

n.a.

n.a.

39 fő

34 fő

39 fő

42 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

134 fő

59 fő

52 fő

52 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

35 fő

31 fő

21 fő

20 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

25 fő

16 fő

15 fő

18 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba
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Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Fövenyes utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Csabaszabadi
telephely
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Kétsopronyi Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Telekgerendási
Idősek Klubja
Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
Humán Szolgáltató
Központ 5600
Békéscsaba, Csaba
köz 1.

Békéscsaba

38 fő

32 fő

30 fő

24 fő

n.a.

Csabaszabadi

15 fő

8 fő

7 fő

11 fő

n.a.

Kétsoprony

25 fő

16 fő

18 fő

20 fő

n.a.

n.a.

Telekgerendás

48 fő

45 fő

37 fő

37 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba

34 fő

30 fő

23 fő

22 fő

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-

Békéscsaba
Csárdaszállás
Békés
Csorvás
Gerendás
Gyula
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Orosháza
Tarhos
Telekgerendás
Vésztő
Dévaványa
Gyomaendrőd
Körösladány
Szeghalom
Összesen:

1046 fő
1114 fő
1168 fő
1153 fő
n.a.
1 fő
3 fő
4 fő
236 fő
284 fő
361 fő
342 fő
171 fő
175 fő
171 fő
167 fő
67 fő
75 fő
68 fő
49 fő
566 fő
632 fő
663 fő
n.a.
10 fő
30 fő
27 fő
23 fő
122 fő
151 fő
124 fő
121 fő
103 fő
134 fő
135 fő
101 fő
22 fő
5 fő
11 fő
8 fő
196 fő
329 fő
397 fő
n.a.
14 fő
16 fő
11 fő
11 fő
51 fő
42 fő
43 fő
39 fő
n.a.
n.a.
n.a.
51 fő
n.a.
n.a.
n.a.
81 fő
n.a.
n.a.
n.a.
236 fő
n.a.
n.a.
n.a.
41 fő
n.a.
n.a.
n.a.
120 fő
3134 fő
3371 fő
3527 fő
2862 fő7
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
Humán Szolgáltató Központ
(*n.a.: nincs adat)

n.a.

n.a.

Az étkeztetési feladatokat valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell. Az
ellátási hálózat jól kiépített, 2009. évtől a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
keretén kívül már nem állami fenntartónál, a Humán Szolgáltató Központnál és a Békéscsabai
Evangélikus Szeretetszolgálatnál is igénybe vehető az étkeztetés.
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Házi segítségnyújtás
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Ady Endre
utca 30-34.
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Csabaszabadi
telephely
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Kétsopronyi Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Telekgerendási
Idősek Klubja
Humán Szolgáltató
Központ 5600
Békéscsaba, Csaba
köz 1.

Összesen:

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba

53 fő

53 fő

50 fő

40 fő

54 fő

n.a.

Békéscsaba

434 fő

368 fő

287 fő

215 fő

n.a.

n.a.

Csabaszabadi

20 fő

16 fő

16 fő

9 fő

n.a.

n.a.

Kétsoprony

48 fő

47 fő

47 fő

25 fő

n.a.

n.a.

Telekgerendás

37 fő

33 fő

27 fő

28 fő

n.a.

n.a.

Békés

112 fő

104 fő

101 fő

77 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba
Bélmegyer
Csárdaszállás
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Gyula
Kamut
Kétsoprony
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Nagyszénás
Orosháza
Tarhos
Telekgerendá
s
Kétegyháza

1062 fő
10 fő
23 fő
166 fő
21 fő
84 fő
890 fő
10 fő
33 fő
292 fő
359 fő
40 fő
140 fő
168 fő
39 fő

942 fő
10 fő
21 fő
145 fő
40 fő
82 fő
566 fő
28 fő
32 fő
265 fő
381 fő
61 fő
131 fő
172 fő
37 fő

754 fő
8 fő
25 fő
136 fő
47 fő
67 fő
661 fő
19 fő
26 fő
181 fő
405 fő
47 fő
144 fő
162 fő
27 fő

663 fő
7 fő
25 fő
113 fő
45 fő
55 fő
557 fő
18 fő
28 fő
151 fő
309 fő
37 fő
105 fő
134 fő
29 fő

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

85 fő

68 fő

64 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
315 fő
n.a.
n.a.
4126 fő
3602 fő
3616 fő
2670 fő
54 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
Humán Szolgáltató Központ
(*n.a.: nincs adat)
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A házi segítségnyújtási feladatokat valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell.
A házi segítségnyújtásra vonatkozó központi jogszabályok 2015. évi módosítása jelentősen
megváltoztatta az ellátásra való jogosultság és az ellátás biztosításának feltételeit.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám 2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Békéscsabai
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

Békéscsaba

3191 fő

2587 fő

2135 fő

2430 fő

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az évek során a lakosság körében ismertté és
elfogadottá vált, szolgáltatásait egyre többen veszik igénybe. A szolgáltatás elsősorban
szociális segítő munkát jelent, az intézmény ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet
végez. A szolgálat segítséget nyújt ingyenes jogi tanácsadás és pszichológiai tanácsadás
közvetítésével valamint, anyagi krízis enyhítésére az intézmény kríziskerete is rendelkezésre
áll, mely térítés mentes.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Békés Megyei
Hajnal István
Szociális
Szolgáltató
Centrum
Összesen:

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma
2018. első
félév

161 fő

162 fő

130 fő

138 fő

n.a.

13 fő

343 fő

162 fő

130 fő

138 fő

-

13 fő

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Békéscsaba

162 fő

Újkígyós

16 fő

Szabadkígyós

4 fő

Békéscsaba
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Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
(*n.a.: nincs adat)

A jelzőrendszeres segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1. napjától állami feladat lett. A szolgáltatást a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Békés Megyei Hajnal
István Szociális Szolgáltató Centrum biztosítja.
A jelzőrendszeres segítségnyújtás igénybevétele a 2016-2017. évben
Készülék
leszerelés
(db)
2016

Készülék
felszerelés
(db)
2016

Felszerelt
készülékek
száma
2016

Készülék
leszerelés
(db)
2017

Készülék
felszerelés
(db)
2017

Felszerelt
készülékek
száma
2017

271
260
264
259
256
225
222
222
216
211
214
216

Kihelyezett
készülékkel
bíró napok
száma
2016
8283
7619
8185
7865
7956
6750
6932
6866
6400
6584
6369
6733

9
3
6
1
6
5
2
6
2
3
1
4

2
5
2
8
2
1
4
2
5
3
4
5

209
210
206
213
210
205
207
202
202
202
205
206

Kihelyezett
készülékkel
bíró napok
száma
2017
6612
5818
6414
6267
6542
6185
6402
6332
6028
6218
6083
6348

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

5
10
5
5
35
1
5
5
5
5
2
4

6
0
9
1
1
0
2
1
3
1
5
7

Összesen:

90

36

2736

86542

48

43

2477

75249

Közösségi ellátás
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Béthel Alapítvány
Gadara Ház

Békéscsaba

55 fő

57 fő

55 fő

55 fő

45 fő

n.a.

Mentálhigiénés
Egyesület - Békés
Mérték Közösségi Ház

Békéscsaba és
kistérsége

61 fő

56 fő

65 fő

63 fő

51 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

55 fő

40 fő
(04.27-től)

8,33 fő

Békéscsaba

n.a.

n.a.

n.a.

51 fő

n.a.

n.a.

Újkígyós

n.a.

n.a.

n.a.

18 fő

n.a.

n.a.

136 fő

8,33 fő

Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Összesen:

116 fő
113 fő
120 fő
242 fő
Forrás: Béthel Alapítvány, Egyensúly AE Egyesület
Mentálhigiénés Egyesület
(*n.a.: nincs adat)
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Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
település

Mentálhigiénés
Egyesület - Békés
Mérték Közösségi
Ház

Békéscsaba

Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Egyensúly AE
Egyesület
Összesen:

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

58 fő

40 fő

9,33 fő

Békéscsaba

n.a.

n.a.

n.a.

34 fő

n.a.

n.a.

Gerendás

n.a.

n.a.

n.a.

8 fő

n.a.

n.a.

Újkígyós

n.a.

n.a.

n.a.

8 fő

n.a.

n.a.

Almáskamarás

n.a.

n.a.

n.a.

4 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 fő

n.a.

n.a.

120 fő

40 fő

9,33 fő

Nagykamarás
Medgyesegyháza

Forrás: Egyensúly AE Egyesület
Mentálhigiénés Egyesület
(*n.a.: nincs adat)

A két nem állami fenntartású szociális szolgáltató magas szakmai színvonalon, kiemelkedő
hatékonysággal látja el komplex feladatait. Szolgáltatásaik térítésmentesek.
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
A szolgáltató
intézmény neve
MI-ÉRTÜNK
Prevenciós és
Segítő Egyesület
MI-ÉRTÜNK
Prevenciós és
Segítő Egyesület
Összesen:

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba

7425

6670

8736

8298

5000

n.a.

Orosháza

3823

4646

4511

5650

5000

n.a.

Forrás: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
(*n.a.: nincs adat)

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását Békéscsaba városában egyedülállóként a MIÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület végzi. Szolgáltatásai során érvényesül az
anonimitás elve, tevékenységeik térítésmentesen vehetők igénybe.
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Támogató szolgáltatás
A szolgáltató intézmény
neve

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Központ

Békéscsaba

66 fő

50 fő

44 fő

54 fő

Feladategység:
6230

n.a.

Kétsoprony

9 fő

8 fő

7 fő

8 fő

n.a.

n.a.

Békéscsaba,
Békés,
Mezőkovácshá
za Orosháza
kistérség
közigazgatási
területe

22 fő

22 fő

20 fő

23 fő

n.a.

1 fő

48 fő

51 fő

55 fő

55 fő

58 fő

n.a.

Újkígyós

4 fő

3 fő

3 fő

3 fő

3 fő

Szabadkígyós

4 fő

2 fő

2 fő

3 fő

3 fő

Csorvás

22 fő

19 fő

19 fő

26 fő

26 fő

Gádoros

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Kardoskút

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Nagyszénás

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Orosháza

11 fő

11 fő

8 fő

4 fő

4 fő

n.a.

Békéscsaba és
Békés
kistérség
közigazgatási
területe

21 fő

19 fő

29 fő

32 fő

n.a.

n.a.

6327 fő

1 fő

AUT-PONT Alapítvány:
TÁM-PONT Támogató
Szolgálat

Békéscsaba
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Önálló
Életvitel Központ és
Támogató Szolgálat

Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Csillag
Szociális Szolgáltató
Központ, Lakóotthon és
Integrált Támogató
Szolgáltatás

Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálat
Összesen:

210 fő
188 fő
190 fő
211 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
(*n.a.: nincs adat)

A támogató szolgáltatás szintén kikerült az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok
köréből 2009. évtől. A támogató szolgáltatást a táblázatban felsorolt szolgáltatók biztosítják
Békéscsaba városában. A támogató szolgáltatást az ügyfél által választott szolgáltatónál lehet
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n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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igényelni. Nem rászorultak és rászorultak esetében a szolgáltatást igénybe vevőnek térítési
díjat kell fizetni a fenntartó által meghatározott paraméterek szerint. A támogató szolgáltatás
személyi segítést, szállító szolgáltatást, szállítás közbeni segítségnyújtást is végez (orvosi
igazolás ellenében, halmozottan sérült, illetve autista személyeknek.
Utcai szociális munka
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Békéscsabai
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

Békéscsaba

88

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

56

54

70

Férőhely
ek
száma
2018.
első félév

Várakoz
ók
száma
2018.
első félév

n.a.

n.a.

Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
(*n.a.: nincs adat)

A térítésmentesen igénybe vehető utcai szociális munka szolgáltatás Békéscsabai
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében működik. Az utcai szociális munka
keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének,
életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését,
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.
Nappali ellátást nyújtó intézmények
Idősek nappali intézménye (Idősek Klubja)
A szolgáltató
intézmény neve
Központ
Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
(2017. április 1től a szolgáltatás
szünetel)
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Orosházi úti
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Deák
utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba

32 fő

33 fő

21 fő

n.a.

30 fő

n.a.

Békéscsaba

12 fő

12 fő

13 fő

17 fő

17 fő

n.a.

Békéscsaba

16 fő

13 fő

13 fő

10 fő

27 fő

n.a.

Békéscsaba

20 fő

23 fő

28 fő

29 fő

40 fő

n.a.

Ellátott
létszám
2015.
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Központ
Sarkantyú utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Kossuth
utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Kazinczy utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Mokry
utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Jázmin
utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Fövenyes utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Csabaszabadi
telephely
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Kétsopronyi
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ
Telekgerendási
Idősek Klubja

Békéscsaba

20 fő

21 fő

21 fő

19 fő

30 fő

n.a.

Békéscsaba

40 fő

32 fő

27 fő

27 fő

35 fő

n.a.

Békéscsaba

36 fő

38 fő

36 fő

30 fő

42 fő

n.a.

Békéscsaba

16 fő

16 fő

15 fő

9 fő

10 fő

n.a.

Békéscsaba

48 fő

38 fő

34 fő

30 fő

54 fő

n.a.

Csabaszabadi

15 fő

15 fő

12 fő

7 fő

10 fő

n.a.

Kétsoprony

16 fő

16 fő

16 fő

17 fő

30 fő

n.a.

Telekgerendás

32 fő

34 fő

29 fő

19 fő

25 fő

n.a.
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Összesen:

303 fő
291 fő
265 fő
214 fő
350 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
(*n.a.: nincs adat)

-

Az idősek klubja szolgáltatást Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ és
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat biztosít. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a
nappali ellátás legkiépítettebb hálózata az idősek által igénybe vehető „idősek klubja”
szolgáltatás. A nappali ellátás az időskorúak és rászorult személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, a személyi-környezeti higiénia
biztosításán kívül igénybe vehető a mentálhigiénés segítségnyújtás, amelyre egyre nagyobb az
igény. A pszichés gondozás célja, hogy az idős embert hozzásegítse társas kapcsolatok
kialakításához, megelőzve ezzel a függőségi érzés és a feleslegesség érzésének kialakulását. A
napi életritmust biztosító tevékenységek jótékony hatása tapasztalható az igénybe vevők
pszichés, fizikai és mentális állapotán. Eredményként megjelenhet az aktivitás kiélése, jó
hangulat, derűs kedély, testi, szellemi frissesség megtartása, mindennapok értelme,
változatossága, alkotás öröme. A szellemi, fizikai, kulturális és rekreációs programok
összeállításakor egyéni és csoportban történő foglalkozások szervezése történik. Naponta
ismétlődő és heti rendszerességgel szervezett rendezvényeik kapcsolódnak az aktuális
eseményekhez. Az Idősek Klubjaiban a férőhelyek kihasználtsága, a nappali ellátottak száma
jelentős visszaesést mutatott azonban a kiváló szakmai munka eredményeként ismét egyre
többen veszik igénybe a szolgáltatást. A nappali ellátás igénybevétele biztosítja, hogy a
rászorulók a szolgáltatást úgy vegyék igénybe, hogy az a magánszférába való legkisebb
beavatkozással járjon. Ez az alapszolgáltatás olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek
igénybevételével elkerülheti, hogy a megszokott környezetét bentlakásos ellátásra cserélje
vagy minél későbbi időpontban kényszerüljön megtenni ezt. A szolgáltatás térítésmentes.
Demens személyek nappali ellátása
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Orosházi
úti Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Deák
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Sarkantyú
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Kossuth
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális

Ellátott
település

Ellátottak
száma
2014. évben

Ellátottak
száma
2015.
évben

Ellátottak
száma
2016.
évben

Ellátottak
száma
2017.
évben

2 fő

2 fő

1 fő

n.a.

16 fő

14 fő

14 fő

14 fő

7 fő

10 fő

10 fő

9 fő

Békéscsaba

Békéscsaba

Békéscsaba

8 fő

5 fő

Békéscsaba

Békéscsaba

4 fő
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9 fő

11 fő

Férőhelyek
száma
2018.
első félév
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali

Várakozók
száma
2018.
első félév

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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Központ Kazinczy
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Mokry
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Jázmin
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ Fövenyes
utcai Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Kétsopronyi Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális
Központ
Telekgerendási
Idősek Klubja
Összesen:

4 fő

5 fő

5 fő

10 fő

11 fő

8 fő

8 fő

3 fő

1 fő

1 fő

1 fő

7 fő

6 fő

7 fő

7 fő

Békéscsaba

Békéscsaba

Békéscsaba

Kétsoprony
14 fő

14 fő

14 fő

12 fő

Telekgerendás
8 fő

6 fő

6 fő

5 fő

81 fő

77 fő

73 fő

68 fő

ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett
Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett

n.a.

Demens nappali
férőhely az idős
nappali
ellátáson belül
engedélyezett

n.a.

-

-

A demencia a teljesítőképesség, az emlékezet, a gondolkodás, az ítélőképesség, a társas
helyzetekhez való alkalmazkodás korábban kialakult képességeinek fokozatos romlása,
időskori szellemi hanyatlás. A demens személyek ellátása során a foglalkozások segítik az
idősek meglévő képességeinek stabilizálását, a képességek lehetséges mértékig történő
fejlesztését a különböző fejlesztési programok segítségével. Az intézmény állandó gondozói
felügyelettel, memóriafejlesztő programokat szervez számukra, így az egyedüllét által
kialakult befelé fordulás, szorongás, elszigetelődés érzése is oldódik bennük.
Fogyatékkal élők nappali ellátása
A szolgáltató
intézmény neve
AUT-PONT
Alapítvány: AUTKÖZ-PONT
Fogyatékosok
Nappali Intézménye
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei
Egyesülete:
Napraforgó Központ
Fogyatékosok
Nappali Intézménye

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békés megye
közigazgatási
területe

24 fő

24 fő

24 fő

25 fő

24 fő

5 fő

96 fő

82 fő

55 fő

55 fő

58 fő

Békés megye

n.a.
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Békéscsaba és
Békés
kistérség
közigazgatási
területe
Békéscsaba,
Csanádapáca,
Doboz,
Csorvás,
Körösladány,
Szabadkígyós,
Szarvas,
Újkígyós

Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Deák utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Sarkantyú utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Kazinczy utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Mokry utcai Idősek
Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Fövenyes utcai
Idősek Klubja
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Csabaszabadi
telephely

19 fő

20 fő

19 fő

17 fő

24 fő

n.a.

42 fő

41 fő

40 fő

39 fő

40 fő

3 fő

Békéscsaba

1 fő

2 fő

2 fő

4 fő

4 fő

n.a.

Békéscsaba

6 fő

6 fő

3 fő

3 fő

6 fő

n.a.

Békéscsaba

2 fő

2 fő

3 fő

3 fő

6 fő

n.a.

n.a.

n.a.

3 fő

5 fő

8 fő

n.a.

Békéscsaba

9 fő

11 fő

9 fő

12 fő

12 fő

n.a.

Csabaszabadi

n.a.

n.a.

2 fő

2 fő

2 fő

n.a.

Békéscsaba

Összesen:

199 fő
188 fő
160 fő
165 fő
184 fő
Forrás: AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
(*n.a.: nincs adat)

Szenvedélybetegek nappali ellátása
A szolgáltató
intézmény
neve
Békéscsabai
Kistérségi

Ellátott
települések

Ellátott
létszáma
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma
2018. első
félév

Békéscsaba

22fő

31 fő

32 fő

40 fő

40 fő

n.a.
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Egyesített
Szociális
Központ
Bartók Béla
utcai Idősek
Otthona
Egyensúly AE
Egyesület
Összesen:

Békéscsaba

56 fő

46 fő

35 fő

36 fő

35 fő

9 fő

78 fő
77 fő
67 fő
76 fő
75 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Egyensúly AE Egyesület
(*n.a.: nincs adat)

9 fő

Az intézmény célja a szenvedélybetegek társadalmi, közösségi integrációja, illetve reintegrációja, ártalomcsökkentés, prevenció. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni
szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az igénybe vevők aktív
és felelős részvételére, valamint a természetes erőforrásokra, őket is oktatva, támogatva. A
szenvedélybetegségben érintettek nagy része titkolja állapotát, nyíltan nem szívesen vállalják
fel egy ilyen típusú intézményben a tagságot. Ezért nehéz feladat motiválni az érintetteket
arra, hogy igénybe vegyék a klub által felkínált ellátást. Az Egyensúly AE Egyesület
hatékonyan működő civil szolgáltatóként van jelen a szenvedélybetegek nappali ellátásának
szolgáltatásában.
Pszichiátriai betegek nappali intézménye
A szolgáltató
intézmény
neve
Béthel
Alapítvány
Gadara Ház
Béthel
Alapítvány
Gadara Ház
II.
Egyensúly
AE Egyesület

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma
2018. első
félév

Békéscsaba

48 fő

54 fő

45 fő

46 fő

30 fő

n.a.

Békéscsaba

32 fő

3 fő

30 fő

25 fő

15 fő

n.a.

Békéscsaba

46 fő

41 fő

30 fő

30 fő

30 fő

7 fő

98 fő
105 fő
101 fő
Forrás: Béthel Alapítvány
Egyensúly AE Egyesület
(*n.a.: nincs adat)

75 fő

7 fő

Összesen:

126 fő

A Béthel Alapítvány Gadara Házai és az Egyensúly AE Egyesület immár komoly múltra
tekintenek vissza a békéscsabai pszichiátriai betegek szociális ellátása területén. Hatékony
nappali szociális szolgáltatásai eredményesek, színvonalasak.
Nappali melegedő
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátási
terület

Békéscsabai
Családsegítő és

Békéscsaba

Ellátott
létszám
2014.

119

Ellátott
létszám
2015.
101

126

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév
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20

n.a.
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Gyermekjóléti
Központ

109
Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
(*n.a.: nincs adat)

A Nappali Melegedő a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásaként
működik a Békéscsaba, Gyár u. 16. szám alatt. Az intézmény biztosítja a hajléktalan
személyek számára a nappali tartózkodásra, a személyes tisztálkodásra, az étel melegítésére és
annak elfogyasztására a feltételeket. Az alapvető fizikai szükségletek kielégítésén túl
lehetőség nyílik ügyintézés igénybevételére szociális segítő munkatársaik révén iratok
pótlásához, segélyek és egyéb támogatási formák megkéréséhez, egyéb ügyekhez.
Szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények
Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
Idősek Otthona
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Életfa Idősek
Otthona
Békéscsabai
Evangélikus
Szeretetszolgálat
Magyarországi
Evangéliumi
Testvérközösség
„Oltalom” Idősek
Otthona,

Fília Alapítvány
Idősek Otthona
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Ady
Endre utcai
Idősek Otthona
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Csaba
utcai Idősek
Otthona

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma
2018. első
félév

113 fő

119 fő

120 fő

119 fő

124 fő

110 fő

Országos

71 fő

73 fő

75 fő

76 fő

76 fő

68 fő

Országos

45 fő

40 fő

43 fő

34 fő

28 fő

33 fő

Magyarország

68 fő

58 fő

64 fő

74 fő

61 fő

2 fő

Békéscsaba

127 fő

133 fő

135 fő

130 fő

129 fő

24 fő

Békéscsaba

37 fő

25 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ellátott
települések

Békéscsaba
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Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített
Szociális
Központ Csaba
utcai Idősek
Otthona
Összesen:

Békéscsaba

35 fő

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

496 fő
448 fő
437 fő
433 fő
418 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
MET Oltalom Idősek Otthona
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
Fília Alapítvány
(*n.a.: nincs adat)

237 fő

Tartós bentlakást nyújtó idősek otthona ellátása tekintetében a tapasztalatok azt mutatják,
hogy az idősek otthonaiba évről évre egyre rosszabb egészségi állapotú személyek kerülnek,
aminek következtében a gondozási munkát háttérbe szorítva előtérbe kerülnek az ápolási
feladatok. Ez jelentős többlet költséget ró az intézményre, hiszen magasabb a gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz igény, valamint egyre inkább szakápolási teendők válnak
szükségessé, ami elengedhetetlenné teszi az ápoló személyzet magasabb szintű szakmai
tudását, továbbképzését, valamint megköveteli, hogy egészségügyi végzettségűek is minél
magasabb számban legyenek jelen.
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhely
ek
száma
2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Békés
Központ és
megye 40
114 fő
113 fő
114 fő
114 fő 115 fő
4 fő
Területi
települése
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

A fogyatékos személyek otthona a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában működik.
Szenvedélybetegek Otthona
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma
2018. első
félév

Várakozók
száma
2018. első
félév

Békéscsaba
Fényes
18 fő
18 fő
18 fő
18 fő
18 fő
7 fő
Orosháza
Gyula
Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Békéscsabai
Szociális
Intézmény
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Rehabilitációs intézmény
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
település

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Békéscsaba
13 fő
12 fő
11 fő
13 fő
13 fő
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Humán Szolgáltató
Békéscsaba
1 fő
2 fő
9 fő
1 fő
n.a.
Központ: Támasz Ház
Összesen:
14 fő
14 fő
20 fő
14 fő
13 fő
Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Humán Szolgáltató Központ
(*n.a.: nincs adat)

4 fő

n.a
4 fő

A fogyatékos személyek rehabilitációs otthona a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában működik.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Időskorúak gondozóháza
A szolgáltató
intézmény neve
Békéscsabai
Kistérségi Egyesített
Szociális Központ
Magyarországi
Evangéliumi
Testvérközösség
„Oltalom” Idősek
Otthona
Összesen:

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba

nem
vették
igénybe

nem
vették
igénybe

nem vették
igénybe

nem
vették
igénybe

nem vették
igénybe

nem vették
igénybe

Országos

n.a.

n.a.

n.a.

6 fő

4 fő

12 fő

4 fő

12 fő

6 fő
Forrás: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
MET „Oltalom” Idősek Otthona
(*n.a.: nincs adat)

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2011. évben Békéscsaba Megyei
Jogú Város közigazgatási területén az időskorúak gondozóháza összesen 59 férőhellyel
biztosított átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást. Az átmeneti elhelyezést nyújtó
gondozóházak nem töltötték be a törvény által meghatározott funkciójukat, ugyanis ezen
ellátási formát a legtöbb ellátott már több éve folyamatosan igénybe vette. Ezért az Orosházi
Úti Időskorúak Gondozóháza 2011. május 31. napjától, a 4-es Honvéd Utcai Időskorúak
Gondozóháza szolgáltatása 2011. augusztus 31. napjától megszüntetésre került. Az ellátottak
nagy része tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátásba lett áthelyezve.
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Hajléktalan személyek átmeneti szállása
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
települések

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsabai
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Központ

Békéscsaba

70 fő

65 fő

51 fő

53 fő

30 fő

n.a.

30 fő

-

Összesen:

70 fő
65 fő
51 fő
53 fő
Forrás: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
(*n.a.: nincs adat)

Átmeneti ellátásként a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretén belül
működik a hajléktalan személyek átmeneti szállása.
Lakóotthonok
Ápoló-gondozó célú lakóotthon
A szolgáltató
intézmény neve

Ellátott
települések

Ellátot
t
létszá
m
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békés Megyei
Szociális,
Békéscsaba
Gyermekvédelmi
Orosháza
Központ és
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
12 fő
1 fő
Békés
Területi
Mezőberény
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Rehabilitációs célú lakóotthon
A szolgáltató
intézmény neve
Békés Megyei
Szociális,
Gyermekvédelmi
Központ és Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei
Egyesülete: Csillag
Szociális Szolgáltató
Központ, Lakóotthon
és Integrált Támogató

Ellátott
létszám
2014.

Ellátott
létszám
2015.

Ellátott
létszám
2016.

Ellátott
létszám
2017.

Férőhelyek
száma 2018.
első félév

Várakozók
száma 2018.
első félév

Békéscsaba
Dombegyháza

10 fő

10 fő

12 fő

11 fő

12 fő

n.a.

Magyarország

8 fő

7 fő

6 fő

5 fő

4 fő

n.a.

Ellátott
települések
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Szolgáltatás

Összesen:
18 fő
17 fő
18 fő
16 fő
16 fő
Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
(*n.a.: nincs adat)

A tartós bentlakást nyújt szociális intézmények rendszerében a legmodernebb szociális
gondoskodást nyújt a lakóotthoni szolgáltatás, mert hangsúlyozottan tud érvényesülni és
megjelenni a személyre szabott egyéni érvényesülés, és az önrendelkezés érvényesülése. Ez a
speciális ellátási forma jól segíti az egyén társadalmi rehabilitációját és reintegrációját,
támogatja az önálló életvitel kialakítását.
A gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgáltatás
A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata
lát el alapellátási feladatot önálló szakmai egységként.
Illetékességi terület: Békéscsaba, Kétsoprony, Gerendás közigazgatási területe.
2016 januárjától a jogszabályi változások alapján a családsegítést és gyermekjóléti
szolgáltatásokat települési szolgálatok és járási központok látják el. A szociális segítő munka
a szolgálatok, míg a hatósági intézkedést kívánó esetek a járásközpontok feladatkörébe
kerültek.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást 1197 fő vette igénybe. Az 1197 főből, 736
egyszeri alkalommal kereste fel intézményünket, 461 fő pedig együttműködési megállapodás
alapján rendszeres kapcsolatban állt a szolgálattal.
A 2017. évben alapellátásban gondozott gyermekek száma: 264 fő. A 2016. évben védelembe
vett gyermekek száma: 47 fő.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai
Az intézmény a beszámolási időszakban 200 veszélyeztetett gyermeket tartott nyilván az
alábbi okok miatt:
- környezeti ok: 127 gyermek,
- magatartási ok: 60 gyermek,
- egészségi ok: 6 gyermek,
- anyagi ok miatt 7 gyermek.
A veszélyeztetettség megelőzése, megszűntetése érdekében tett intézkedések
-

esetmegbeszélések száma:
esetkonferenciák száma:
átmeneti gondozásba került:
gyermekjóléti központhoz irányítva:

18 alkalom
60 alkalom
4 fő
15 fő

11 szociális válsághelyzetben lévő várandós anyával került kapcsolatba a központ 2017-ben.
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Az intézmény 55 fő nevelésben lévő gyermek vérszerinti szüleit segítette
információnyújtással, jogi, pszichológiai tanácsadással, ügyintézéssel kapcsolatos
kérdésekben, a lakhatási lehetőségek feltérképezésével annak érdekében, hogy a nevelésben
lévő gyermek vérszerinti szüleihez kerüljön vissza.
A jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai
2016 januárjától a jogszabályoknak megfelelően jelzőrendszeri felelős segíti a kapcsolattartást
a jelzőrendszeri tagokkal (közoktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvos, stb.). A
jelzőrendszer tagjai szükség esetén megajánlják az intézmény szolgáltatásait, vagy jelzik az
intézmény felé a felmerült problémákat.
2016 májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Protokoll-okat adott ki, amelyekben
leírják, és szabályrendszerbe foglalják a segítő munka folyamatait, a jelzőrendszer működését,
működtetését. Új jelzés lapok készültek, amelyeket a jelzőrendszeri tagok a protokollokkal
együtt megkaptak.
2017 augusztusában a protokollokat módosították, ezeket a jelzőrendszeri tagoknak
továbbítottuk.
Az intézmény szakemberei jelzés érkezése esetén 3 napon belül kapcsolatba lépnek az
érintettekkel, és megteszik a szükséges szakmai lépéseket. A 2017. évben azonnali
intézkedést kívánó jelzés nem érkezett. Azokban az esetekben, ahol felmerül kiskorú
veszélyeztetettsége, és az egyén, család nem működik együtt, a családsegítő szolgálat jelzést
tesz a gyermekjóléti központ felé.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-és jelzőrendszer
működésének a biztosítása. Az észlelő- és jelzőrendszer működtetése az egyik legfontosabb
eszköz a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez.
A
hatékony
munka
érdekében
rendszeresen
szerveznek
esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket, amelyek alkalmasak a
családdal végzett munka értékelésére, a későbbi feladatok megtervezésére, a feladatok
megosztására. Az intézmény a jelzőrendszeri tagok bevonásával elkészítette az Intézkedési
tervet, amelynek célja a jelzőrendszerrel való kapcsolattartás megerősítése, valamint az
ismeretterjesztés a veszélyeztető helyzetek elhárítására.
Tapasztalatok a jelzőrendszer működése kapcsán
A legtöbb beérkező jelzés az általános - és középiskolákból érkezett, a leggyakoribb ok az
igazolatlan hiányzás. Az oktatási intézmények néhány jelzésükben olyan jellegű problémát
írnak le, melyek megoldása pedagógiai eszközökkel lennének orvosolhatók, pl. bukás
félévkor, év végén, korrepetálás megszervezése, tanulók magatartási problémái.
A legnehezebb a jelzőrendszer számára a bántalmazás gyanújának felismerése, jelzése. Ilyen
esetben először telefonon érdeklődnek, hogy jelezzenek-e.
A jelzőrendszeri tagok többször sérelmezték, hogy a szolgálat az óvodai, iskolai, védőnői
véleménykérőkben leírt problémákkal szembesíti a szülőket, és azok velük konfrontálódnak
emiatt. A jelzőrendszeri tagok részére nem titkoltan terhet jelent a véleménykérők kitöltése.
Többször megfogalmazták a kérdést, hogy ki védi meg a gyermekintézmények dolgozóit a
szülők esetleges haragjától, agressziójától. Ezen változtatva, a szolgálat nem mutatja meg a
véleménykérőket a családnak, csak a tartalmát beszélik meg.
Nehéz úgy esetkonferenciára időpontot egyeztetni, hogy minden meghívott jelzőrendszeri tag
részt tudjon rajta venni, a tanítóknál, tanároknál az esetleges helyettesítés okoz gondot, míg a
háziorvosok esetében csak a rendelési időn, illetve a tanácsadáson kívüli időpontok
alkalmasak.
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Mindezek ellenére elmondható, hogy a jelzések pontos tartalommal érkeznek, az esetek
többségében a jelzőlapon (kivéve az igazolatlan hiányzás, KRÉTA lekérdezéssel). A
kapcsolat folyamatos és személyes a jelzőrendszer tagjai és az intézmény munkatársai között.
A gondozott gyermekek ügyében szükség szerinti rendszerességgel konzultációt tartanak a
pedagógusokkal, jelzőrendszeri tagokkal.
A nem tanköteles korú gyermek igazolatlan hiányzása esetén csak tájékoztatni tudják a fiatalt
és a családot a következményekről. Nincs arról információ, hogy hány esetben szüntetik meg
a tanulói jogviszonyt és mi lesz ezen fiatalok sorsa.
Az ifjúságvédelmi felelősök hiánya is érződött a munkában. Megfogalmazódott, hogy az
osztályfőnökök túlterheltek, a pedagógus gyakran bizonytalan abban, hogy melyik intézményt
keresse meg az adott problémával. Ennek megoldására 2018 szeptemberétől minden oktatási,
nevelési intézményben bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.
A gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata bölcsődei ellátást és külön csoportszobában „Játszóház” elnevezésű
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújt.
A gyermekek napközbeni ellátása - a bölcsőde
Bölcsődei ellátás
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő bölcsődés korú
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását végző intézmény.
Feladata a bölcsődés korú gyermekek nevelése, gondozása, az életkori és az egyéni
sajátosságokat figyelembe véve a gyermekek harmonikus testi- és szellemi fejlődésének
elősegítése. A bölcsődei nevelés- gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára
a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek fizikai- és érzelmi
biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermekek
kompetenciájának figyelembe vételével, tevékenységbe ágyazott tapasztalatszerzési lehetőség
biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést. A nevelés–
gondozás egységének megteremtése, az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével:
• Biztonságos, tevékeny környezet biztosítása.
• Bizalomra épülő, valódi kapcsolat kialakítása.
• Gyermekközpontú szemlélet átadása.
• A család kompetenciájának elismerése.
• Hatékony nevelői magatartásra történő mintaközvetítés.
Az egészséges testi, érzelmi, értelmi fejlődés, a szocializáció segítése egy olyan rendszerben,
ahol a gondozónők, a gyerekek és a szülők egymással állandó kölcsönhatásban vannak. A
folyamat tudatosan tervezett, szervezett, amely meghatározott irányú nevelés által valósul
meg.
Bölcsődei férőhelyek változásai
Év:

19851987.

19881989.

19901992.

19931995.

19961998.

19992000.

20012005.

20062008.

2009.

20102013.

20142015.

2019-

Férőhely:

480

410

335

295

275

235

185

195

205

246

260

284
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500
400
300
200

Férőhely:

100
0
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A fenti táblázat jól mutatja az 1985-től bekövetkezett fokozatos férőhely leépítést, amely
mögött egyrészt a bölcsődei elhelyezés iránti igény jelentős csökkenése, másrészt az állami
támogatás csökkenése, a fenntartás megoldatlansága állt. A 2001-től 2005-ig tartó mélypont
után a növekedő igényeket követő lépcsőzetes férőhelyfejlesztés következett be, 10-10
férőhellyel növekedett a városi férőhelyek száma 2006. és 2009. évben. A város mind a négy
bölcsődéjét érintő, 41 férőhelyes növekedés jogszabályváltozás miatt történt. 2010. januártól
1. napjától az NM rendelet 46. § (1) – (3) bekezdése alapján a korábbi 10 férőhelyes
csoportokkal szemben egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek vehető fel, kivéve, ha
valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben, egy bölcsődei
csoportban legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.
A bölcsőde ellátja a sajátos nevelési igényű és korai fejlesztésre és gondozásra szoruló
gyermekek nevelését, gondozását. Ebben az esetben:
- egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
- kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,
- három-hat sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható.
Fentiek alapján a bölcsődék működési engedélyeinek a megváltozott jogszabálynak megfelelő
módosítása vált szükségessé.
Visszatekintés – Helyzetelemzés:
Békéscsabán 1993. évtől három Önkormányzati fenntartású bölcsőde, és egy vállalkozásban
működtetett bölcsőde végezte a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását.
A Békéscsabai Bölcsődék aktuális férőhely megoszlása:
3. sz. Bölcsőde Békéscsaba Wlassics sétány 4. sz.:
6. sz. Bölcsőde Békéscsaba Szigligeti u. 1. sz.:
8. sz. Bölcsőde Békéscsaba Pásztor u. 66. sz.:
MIVA Bölcsi Békéscsaba Pataky László utca 2. sz.)

156 férőhely
50 férőhely
78 férőhely
54 férőhely

Bölcsődék száma és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
év

2012
2013
2014
2015

bölcsődék
száma
4
4
4
4

bölcsődébe beírt
gyermekek
száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

324

64
64
52
43

286
302
302
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Működő összes
bölcsődei férőhelyek
száma
286
286
302
302
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2016
2017
2018
2019

4
4
4
4

314
321
318

42
44
41

-

-

302
302
302
338

Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

A bölcsődébe beíratott gyermekek száma 2008-tól 2011-ig nőtt, amíg a szociális szempontból
felvett gyermekek száma viszonylag állandó értéket mutat. A működő összes bölcsődei
férőhelyek kihasználtsága közel 100 %-osnak mondható.
2014. január 1-jén lépett életbe a „GYED EXTRA”, amely lehetővé tette, hogy a gyermek egy
éves korától GYED mellett a szülő munkát vállalhasson, és bölcsődei ellátásra is igényt
nyújthasson be. 2016. január 1-jétől: a szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett
korlátlan időtartamban végezhet munkát a gyermek fél éves korától.
Önkormányzati bölcsődei felvétellel kapcsolatos statisztikai adatok változásai
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Férőhely (december 31.):

204

Beírt gyermekek száma
halmozottan:

57695

244

260

260

260

260

260

59084

55964

53332

56650

56264

54744

41631
43198
48801 49133 54383
54609
Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

52714

Lehívható normatíva
elszámolási alapja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Békéscsaba város önkormányzati működtetésű bölcsődéi 2018. év
Megnevezés:
3. sz. Bölcsőde
6. sz. Bölcsőde
8. sz. Bölcsőde
Férőhelyek száma:
132
50
78
Nyitvatartási napok száma:
239
239
239
Beíratott gyermekek száma
27982
10413
16349
(halmozottan):
Teljesített gondozási napok
22339
8098
13199
száma:
Normatíva elszámolási
27146
9661
15907
alapja:
Normatíva elszámolás
86,04 %
80,84 %
85,33 %
férőhelyhez viszonyított %:
Napi átlag gyermeklétszám:
94
34
56
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90

80

Normatíva %

70

3.sz. Bölcsőde

6. sz. Bölcsőde

8. sz. Bölcsőde

A jogszabályok betartásával a bölcsődék a férőhelyek feltöltésének felső határait 2018. évben
is közelítették.
Az elmúlt 8 év bölcsődei férőhelyfejlesztései időrendben:
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 500/2011. (XII. 16.) közgyűlési
határozatában támogatta a DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, „A
Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán” címmel
pályázat benyújtását. A pályázatot 95 %-os támogatási intenzitás mellett a bíráló bizottság
150 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 5 éves fenntartási idő vállalásával.
Fejlesztés előtti férőhelyek száma:

3. sz. Bölcsőde Békéscsaba
Wlassics s. 4.
8. sz. Bölcsőde Békéscsaba
Pásztor u. 66.
Összesen:

Fejlesztést követő férőhelyek
száma:
csoportok száma
férőhely
10
122 fh

csoportok száma
8

férőhely
96 fh

5

60 fh

6

74 fh

13

156 fh

16

196 fh

Az NM rendelet 46. § (2) – (3) bekezdése alapján, mely szerint 12 főben, illetve két évet
betöltött gyermekek esetén 14 főben meghatározható a csoportok létszáma.
A jogszabály lehetőségeit kihasználva további férőhelybővítést hajtott végre a fenntartó, 16
férőhely fejlesztésével,16 fő kettő évet betöltött gyermek felvételének lehetősége nyílt meg.

3. sz. Bölcsőde
Wlassics s. 4.
6. sz. Bölcsőde
Szigligeti u. 1.
8. sz. Bölcsőde
Pásztor u. 66.
Összesen:

Békéscsaba

Önkormányzati fejlesztés előtti
férőhelyek száma:
csoportok száma
férőhely
10
122 fh

Fejlesztést követő férőhelyek
száma:
csoportok száma
férőhely
10
132 fh

Békéscsaba

4

48 fh

4

50 fh

Békéscsaba

6

74 fh

6

78 fh

20
244 fh
20
Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

260 fh
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A bölcsődei férőhelyek további növelése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése a 81/2017. (II. 23.) közgy. határozatában jóváhagyta, hogy
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program 6.2.1-16. kódszámú „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. Két bölcsőde
fejlesztésére a pályázat révén összesen 180 millió forint volt fordítható.
A fejlesztésben érintett intézmények:
1. Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3. sz. Bölcsőde (Békéscsaba, Wlassics
sétány 4.)
Fejlesztési program: A meglévő 132 férőhelyes bölcsőde épületben 2 új bölcsődei csoport
kialakítása összesen 24 bölcsődei férőhely létrehozása. A bölcsődei csoportszobákhoz
kapcsolódó átadó, mosdó, tornaszoba és sószoba kialakítása. A 10 férőhelyes „Játszóház”
elnevezésű időszakos gyermekfelügyeleti csoport új épületrészben való elhelyezése.
2. MIVA Bölcsőde, (Békéscsaba, Pataky László u. 2.)
Fejlesztési program: A meglévő 42 férőhelyes bölcsőde épületének részleges felújítása, az
épülethez hozzáépítés által 1 új csoportszoba kialakítása, 12 férőhely létrehozása. A
bölcsődei csoportszoba a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek kialakítása.
Bölcsődei férőhelyszám változás telephelyenként Békéscsabán
Jelenleg működő
Fejlesztéssel növelt
Intézmény neve, címe:
férőhelyek száma
férőhelyek száma:
(2018. év)
(2019. év)
Békéscsabai Egészségügyi
132 fő
156 fő
Alapellátási Intézmény 3. sz.
+10
férőhelyes
+10
férőhelyes
Bölcsőde
Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Játszóház
Játszóház
Békéscsabai Egészségügyi
Alapellátási Intézmény 6. sz.
Bölcsőde
50 fő
50 fő
Békéscsaba, Szigligeti utca 1.
Békéscsabai Egészségügyi
Alapellátási Intézmény 8. sz.
Bölcsőde
78 fő
78 fő
Békéscsaba, Pásztor utca 66.
MIVA Bölcsőde
Békéscsaba, Pataky László utca 1.
42 fő
54 fő
Összesen:

302 fő

338 fő

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.2.1-16. kódszámú „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázati
felhívásra bölcsődei férőhelyfejlesztés várható hatásai:
- A városi szinten 36 létesítendő bölcsődei férőhely révén az intézménybe jelentkezők
hamarabb, a család egyéni szükségletéhez igazított időpontban írathatják be
gyermekeiket.
- A kisgyermekes családok jó minőségű, színvonalas, elérhető árú szolgáltatáshoz
jutnak.
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- A fejlesztés támogatja a nők munkavállalási lehetőségét.
3. sz. Bölcsőde: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
A bölcsőde 1985-ben nyílt meg 120 férőhellyel. Férőhelycsökkentések miatt 2001. augusztus
után 80 férőhelyen fogadták a kisgyermekeket. Az NM rendelet módosítása miatt 2010.
január 1. napjától a férőhelyek száma 96 férőhelyre változott. A nyertes pályázatoknak
köszönhetően a 3. sz. Bölcsőde korábban megszüntetett férőhelyein újból bölcsődei ellátás
folyik. Az épület egy a sétányra nyíló szárnyában (kb. 200 m2) a Békéscsabai Egészségügyi
Alapellátási Intézmény Igazgatósága, és multifunkcionális terem nyílt.
A 2018. évi beruházás kapcsán 123 m2-es bővítménybe költözött az időszakos
gyermekfelügyeletet végző, 2006-tól működő, HEFOP 4.2 projekt kereteiben létesült
Játszóház.
3. sz. bölcsőde - játszóház működési adatai
2006. 2007.
év
év
Alkalom 2209 3008
Óraszám 7824 8423

2008.
2009.
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
3318
2767
3044
3388 2814 2337 3323 2419 3296 3517 2608
8306
11446
10915 10886 12262 8629 11117 9612 12965 11208 9102
Forrás: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

6. sz. Bölcsőde: 5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 1. sz.
Az 1974 óta működő, eredendően 60 férőhelyes Bölcsőde 2006. augusztus 31.-ig 30
férőhelyen, majd 2006. szeptember 1.-től 40 férőhelyen fogadja, és látja el az igen nagy
felvevő körzetből érkező gyermekeket. A létszámbővítés indoka a bölcsődei ellátás iránti
igény növekedése volt. Az NM rendelet módosítása alapján 2010. évtől a férőhelyek száma 48
férőhelyre változott.
A 6. sz. Bölcsőde szakmai programja összhangban van az NM rendelet 10. sz. melléklete: „A
bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” által megfogalmazott módszertani
elvekkel, figyelembe veszi a bölcsőde adott lehetőségeit és sajátosságait. A szakmai
programban a Környezeti megismerés az anyanyelvi nevelés fontosságát hangsúlyozza az
intézmény, a játéktevékenységben és a szervezett tevékenységekben törekedve a
megvalósításra.
2014. évben további 2 férőhely bővítése történt a fenntartó döntése alapján, összesen 50
férőhellyel működik a bölcsőde.
8. sz. Bölcsőde: 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 66. sz.
Az 1978 óta működő Bölcsőde 2001. augusztus 1.-től 60 férőhelyből 40 férőhelyen fogadja a
gyermekeket a Lencsési lakótelepen. A 2001-ben bezárt 20 férőhelyes csoport helyére 2007ben az ESÉLY Pedagógiai Intézet - Korai fejlesztés csoportja került elhelyezésre,
önkormányzati döntést követően. 2009. év szeptember 1.-től az Önkormányzat 10 férőhelyet
visszaállított a korábban megszüntetett bölcsődei férőhelyekből, így a Bölcsőde engedélyezett
férőhelyeinek száma 50 férőhelyre változott. Az NM rendelet módosítása alapján 2010. évtől
a férőhelyek száma 60 férőhelyre nőtt.
Az ESÉLY Pedagógiai Intézet - Korai fejlesztés csoportjának kiköltözésével lehetőség nyílt a
meglévő épületen belüli fejlesztésre. A közgyűlés 1 bölcsődei csoport nyitásáról, 14
férőhelybővítésről döntött. A bővítés és a bölcsőde épületét érintő felújítást az Önkormányzat
a DAOP 4.1.3/B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése B komponens: „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése
és kapacitásának bővítése” pályázati kiírásra nyújtott be pályázat keretében valósította meg.
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2014. évben további 4 férőhely bővítése történt a fenntartó döntése alapján, ezáltal a bölcsődei
férőhelyek száma 78-ra növekedett.
A gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása is a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
fontos feladati közzé tartozik, az intézmény egy-egy szervezeti egységét képezik a
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona.
A kedvezőtlen jövedelmi, anyagi helyzet tartós és jelentős probléma a családok életében, ez
jelentősen rányomja negatív hatását az érintettek mindennapi létfenntartására, lakhatására. A
mai Magyarországon a lakhatás, illetve a lakáshitel kifizetésével kapcsolatos válság, egyre
súlyosbodó problémaként jelenik meg a családok életében, egyre több család kényszerül
emiatt elhagyni otthonát. A családok Átmeneti Otthonát igénybe vevő családok lakhatása
megoldatlanná vált, ha nem biztosította volna az otthon a lakhatásukat, akkor valószínű, hogy
„utcára” kerültek volna ezek a családok.
A Családok Átmeneti Otthona biztosítja (2001 óta) a békéscsabai lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő(k) és gyermek(ek)
részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós
anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást
nyújt.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el a szülői
felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével –
ideiglenes jelleggel – aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt
veszélyeztetett. A fentieken túl elhelyezhető az a gyermek, akinek szülőjét (gondviselőjét) a
települési önkormányzat jegyzője gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás
igénybevételére kötelezett. A szakmai feladatokat 2 fő látja el, a szakmai program a szükséges
mellékletekkel együtt és az átszervezés a férőhelyek módosításának megfelelően megtörtént.
A Gyermekek Átmeneti Otthonának kihasználatlansága vezetett arra, hogy a fenntartó
kezdeményezte a már meglévő 4 lakószoba 2 lakószobára csökkentését, a férőhelyek 12 főről
6 főre csökkentését ezzel párhuzamosan 16 főről 22 fő férőhelyre a Családok Átmeneti
Otthona növelését.
A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl
felmerülő krízishelyzetekben lévő gyermekek, szülők, családok számára telefonon nyújtott
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása A készenléti szolgálat ellátási
területünkön egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve
úgy, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy
ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
IV.2. A szociális szolgáltatásban dolgozók helyzete
A szociális szolgáltatás feltételrendszere (személyi, tárgyi) jelentősen befolyásolja a szociális
területen dolgozók munkakörülményeit. Az ellátó rendszerben végzett szakmai tevékenység
fizikailag és lelkileg egyaránt megterhelő.
A szolgáltatást nyújtó fenntartók felelőssége a feladatellátáshoz szükséges szakmai létszám
biztosítása.
Az egyes ellátási formáknál a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, korszerűbb módszerek és
eszközök alkalmazása a dolgozók munkáját is segíti, hozzájárul a színvonalasabb és
hatékonyabb szakmai tevékenységhez.
A szociális szolgáltatások hatékony működéséhez a megfelelő tárgyi feltételek és a jogszerű
működés mellett nélkülözhetetlen a szakértő lelkileg kiegyensúlyozott ellátó személyzet. A
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dolgozók „pszichikai elfáradása,” azaz kiégése elleni védelmet szolgálja a pozitív munkahelyi
légkör, a körültekintően összeállított pontos kompetencia határokat és optimális
munkamegosztást tükröző munkaköri leírások, a rendszeres továbbképzések, a szupervízió,
esetleg az intézmény méretének függvényében az időnként változó szolgálati helyen való
munkavégzés.
A munkafeltételek javításához hozzátartozik a szakképzett dolgozók létszámának biztosítása
szakmai ismereteinek fejlesztése is. A törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény fenntartója köteles gondoskodni a szakemberek képzéséről és továbbképzéséről is.
Szintén a fenntartóra háruló feladat, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozók számára a
munkavégzéshez szükséges, megfelelő tárgyi feltételeket biztosítsa. Ez jelenti a korszerű
infrastrukturális feltételeket, és a megfelelő munkavédelmi eszközök, valamint a
munkavégzéshez szükséges higiéniai feltételek megteremtését.
A méltányos bérezés és az erkölcsi elismerés a humánerőforrás gazdálkodás fontos eleme. Az
illetmények mellett, a dolgozók kitüntetése, szakmai elismerése növeli a munkavállalók
elégedettségét, hozzájárul a fluktuáció csökkentéséhez és a hatékonyabb munkavégzéshez.
A városi szociális szakma 2000. évben ünnepelte meg először városi rendezvény keretében a
szociális munka napját. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ugyanebben az évben
alapította a „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetést. A kitüntetés a szociális ellátásban, a
rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, vagy közösségnek
adományozható, aki (amely) a Békéscsabán nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb
környezetben végzett munkájával kiérdemelte a megbecsültséget. A kitüntetés minden év
november 12. napján, a Szociális Munka Napján kerül átadásra. Kezdetben egy személy és
egy kollektíva, majd egy személy/vagy kollektíva és egy újabb önkormányzati döntésnek
köszönhetően ma újból egy javasolt személy és egy kollektíva kaphatja az elismerést.
„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetettek 2000-2018. években
Évszám
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Kitüntetett
Tóth Jolán irodavezető
A díj nem került kiosztásra
Bánki H. Bálintné gondozónő
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 4. sz. Idősek Klubja
kollektívája
Hirsch Jánosné szakmai igazgató-helyettes
Egyesített Szociális Intézmény 10. sz. Idősek Klubja kollektívája
Kaposi Lászlóné klub szervező
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kertész Imréné főnővér
Egyensúly AE Egyesület
Bankó András Utcai Idősek Otthona kollektívája
Szabóné dr. Kállai Klára
Győri Antalné
Zahorán Mátyás posztumusz
Sarkantyú Utcai Idősek Klubja
Bartók Béla Úti Idősek Otthona kollektívája
Szántó Tamás az AUT-PONT Alapítvány elnöke
Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkacsoportja
Kossuth Utcai Idősek Klubja
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2015.
2016.
2017.
2018.

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Szente Béláné és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona kollektívája

Csatári Istvánné nyugalmazott klubvezető és a Béthel Alapítvány
kollektívája
Szferléné Dénes Pálma terápiás segítő (Egyensúly AE Egyesület) és
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat kollektívája
Forrás: Polgármesteri Hivatal

V. Békés megyében és Békéscsaba Megyei Jogú Városban működő szociális szolgáltatást
nyújtó szervezetek bemutatása
V.1. Állami, önkormányzati, kistérségi fenntartású intézmények
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
A Főigazgatóság Békés megyében fenntartott bentlakásos intézményeire vonatkozó
fenntartói feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei
Kirendeltsége látja el.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
A Kirendeltség igazgatója: Gara Ágnes
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége (jogelőd:
Békés Megyei Intézményfenntartó Központ) (a továbbiakban: Főigazgatóság) által
működtetett intézmények bemutatása (Forrás: Békés Megyei Intézményfenntartó Központ
Szociális Szolgáltatásterezési Koncepciója)
A megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1. napjától a Békés Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményeket a Központ vette át. 2013.
január 1. napjától az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények
állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény
értelmében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át az intézmények
fenntartását.
A Főigazgatóság az alábbi intézményekben és telephelyeken nyújt szociális ellátást:
- Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
- Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum
- Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
- Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona
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Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
1. A kapcsolattartó személy: Sziszák Katalin igazgató
elérhetősége: telefon:
66/530-220
e-mail:
bekes.szgyk@fago.hu
web:
www.fago.hu
2. A fenntartó neve, címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132.
Budapest Visegrádi utca 49.
Levelezés és intézményi cím: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132.
Budapest Visegrádi utca 49.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ
5600 Békéscsaba, Degré utca 59.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szolgáltatások:
- ápolást gondozást nyújtó intézmény: fogyatékos személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
- rehabilitációs intézmény: fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
- lakóotthon: fogyatékos személyek lakóotthona: - ápoló gondozó célú lakóotthon
- rehabilitációs célú lakóotthon
szociális alapszolgáltatás: nappali ellátás - fogyatékosok nappali ellátása
5. A működés kezdete:
Ápoló-gondozó otthon 1978. április 24.
Napközi otthon 1986, Habilitációs óvoda 1989 - jogutód Nappali ellátás 2001
Ápoló-gondozó célú lakóotthon 2001
Rehabilitációs részleg és Rehabilitációs célú lakóotthon 2002
Békéscsabai Szociális Intézmény (Szenvedélybetegek otthona) 2014. január 01. ,
2016. november 1 napjától az intézmény (BMSZGYK) része
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint).
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény a megyeszékhelyen, a város szélen, családi házak, zöldövezeti
környezetében található, megfelelő parkolási területtel, jó tömegközlekedési lehetőséggel
közelíthető meg. Az épület akadálymentesített, tágas, világos, többfunkciós. A telefon és
internet elérhetőség biztosított.
Az intézményben található az ápoló-gondozó részleg, a rehabilitációs részleg, mindezek
mellett megtalálhatóak az intézmény foglakoztatási és közösségi helyiségei (pl: a
tornaterem), gyermekvédelmi szakellátás, nevelőszülői hálózat és az igazgatás irodái,
egyéb kiszolgáló helyiségek (orvosi szoba, tálaló konyha, étterem, mosoda, varroda,
karbantartó műhely) portai szolgálat.
Az ápoló gondozó otthon három osztályán 31 lakószoba áll rendelkezésre, ahol
szobánként 4 fő, egy szobában egészségi állapot miatt 5 fő kerül elhelyezésre. Az előírt 6
m2 /fő minden esetben rendelkezésre áll. Otthonos szép környezetben élnek ellátottjaink.
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Biztosítva van a személyi tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, egészségügyi
ellátásra, látogatók fogadására szolgáló helység.
Biztosított a folyamatos fűtés és a meleg vízszolgáltatás, valamint 4, ill. 8 férőhelyenként
fürdőkád és zuhanyzó áll rendelkezésre. Az előző években intim szoba került kialakításra.
Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére a Szt.67.§ (1) bekezdésében meghatározott
teljes körű ellátást biztosítja.
A lakók a rehabilitációs részlegen 2-4 ágyas szobákban vannak elhelyezve. A közösségi
terek és a vizesblokkok biztosítottak. Az épületet körülvevő zöld területen, az udvar hátsó
részében helyezkedik el az ápoló-gondozó lakóotthon a rehabilitációs célú lakóotthon
szomszédságában. Környezetében pihenésre kialakított udvarrészek, sportpálya,
konyhakert található. A lakóotthonok emeletes épületében hat, 2 ágyas szobában
helyezhetőek el a lakók, 2 fürdőszoba, mellékhelyiségek, főzőkonyha, két nappali közös
használatával. Mosógépek a fürdőszobában vannak beszerelve. A lakószobák saját vagy
intézmény által biztosított bútorzattal rendezhetők be, szórakoztató elektronikai eszközök
általában saját tulajdonúak.
A Békéscsabai Szociális Intézmény 8 lakószobával rendelkezik, amely az éjszakainappali tartózkodásra a lakhatás biztosítására lett kialakítva. A lakószobákban 2-3 fő
lakik. A személyi tisztálkodásra nemenként elkülönített fürdők állnak rendelkezésre.
Nemenkénti illemhely, és a mozgáskorlátozottak részére kialakított zuhanyzó és WC is
biztosított. Az intézményben folyamatos a fűtés- és meleg víz-szolgáltatás. Rendelkezünk
étkezésre és közösségi együttlétre szolgáló helyiséggel. Az egészségügyi ellátás céljára a
több funkciós szerepet betöltő nővér szoba áll rendelkezésre. Az intézményben a
küszöbnélküliség részben biztosított. Tömegközlekedési megállóhely az épülettől 500-re
van. A folyamatos karbantartás nagymértékben segíti az intézményben a tárgyi eszközök
állagmegóvását, állapotuk szinten tartását.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az intézmény története, szakmai munkája
Az Egészségügyi Gyermekotthon szükségességét és felépítésének gondolatát az 1970-es
évek elején vetette fel a Békés Megyei Tanács Egészségügyi Osztálya.
Az értelmi fogyatékos és súlyos mozgássérült gyermekek megyén belüli száma kirívóan
nagy volt,- az országos átlagnál mintegy 1 %-kal magasabb – és ez indokolttá tette az
intézmény minél előbbi felépítését. A kivitelezés, 1976-ban kezdődött el.
Az első gyermek fogadására 1979. január 2-án a Gyermekek Nemzetközi Évében került
sor. Szakmai és módszertani szempontból az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos
Módszertani Intézete irányelvei szerint működött.
Napjainkban már vegyes profilú intézményként többféle ellátási forma megszervezését
biztosítja a sérült emberek számára:
1. Ápoló-gondozó részleg:
115 férőhely
2. Rehabilitációs intézményi részleg:
13 férőhely
3. Ápoló-gondozó célú lakóotthon:
12 férőhely
4. Rehabilitációs célú lakóotthon:
12 férőhely
5. Különleges gyermekotthon:
12 férőhely
6. Fogyatékosok nappali intézménye:
40 férőhely
Az ápoló gondozó otthoni részlegen újszülött kortól az idős korig biztosítjuk az ellátást.
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2016. május 11.-től szakápolás tevékenység végzésére szóló működési engedéllyel
rendelkezünk. A szakápolási tevékenységet az egészségügyi szakdolgozók végzik,
kamarai tagok lettek. Az alapápolást folyamatosan, és 2016-os évtől a szakápolást
ANTSZ engedéllyel végzik a munkatársak, melyhez valamennyi tárgyi feltétel biztosított,
a szükséges eszközök pótlása rendszeresen történik.
Folyamatosan szakápolást igényel: 9 fő, havonta 1-2 alkalommal: 3-5 fő. Biztosítjuk a
szakorvosi, ill. sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutást, valamint
gondoskodunk a megfelelő gyógyszerellátásról is az előírásnak megfelelően. Gyógyászati
segédeszközök, amelyeket használnak a lakók: kerekesszék, szemüveg, gyógycipő,
incontinentia termékek, antidecubitus matrac, járókeret, szoba WC.
Feladatunk és célunk, hogy lakóink állapotát javítsuk, fenntartsuk. Még több szakápolói
munkakörrel a színvonalas ellátást javítsuk, fejlesszük.
A szociális és mentálhigiénés csoport szakemberei órarendbe épített foglalkozásokat
szerveznek, terápiákat alkalmaznak: csoportos szenzoros torna, egyéni mozgásfejlesztés,
komplex bázisterápia, kondicionáló torna, etetésterápia, kommunikációfejlesztés,
snoezelen terápia, terápiás fejlesztő csoportok, mentálhigiéné, kreatív foglalkozás,
zeneterápia, tankonyhai foglalkozások, háztartási ismeretek, egyéni segítő beszélgetés,
konfliktus és problémamegoldó beszélgetés, mentálhigiénés segítségnyújtás, hitélet
gyakorlása, medencében tartott mozgásos foglalkozások, délutáni foglalkozások, a
szabadidős tevékenységek a lakóotthonok ellátottai részére. Órarenden kívüli
tevékenységeik, feladataik: programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, táborok,
üdülések szervezése, kivitelezése, PAC tesztek elkészítése, egyéni fejlesztési tervek
tervezése, felülvizsgálata, dokumentáció vezetése, szabadidős programokon túl, a
délelőtti foglalkozások között is szerepelnek piaci, bolti vásárlás, játszóterek látogatása,
az intézményen kívüli programok hangsúlyának megtartása, a normalizáció és az
integráció érdekében, az ellátottak iskolába-óvodába kísérése, bíróságra, egészségügyi
intézménybe való kísérés segítése, 18. életévét betöltött új ellátott felvétele után a
RAVEN teszt elkészítése.
Az intézményben ellátott 39 gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretein belül teljesíti a
tankötelezettségét. A feladat ellátását az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola végzi. 2017. szeptember 01-december 31-ig
az Esély Pedagógiai Központból 17 gyógypedagógus végezte a fejlesztő nevelés-oktatás
feladatainak ellátását. Szakember hiány miatt a szociális és mentálhigiénés csoportból 2
fő gyógypedagógus heti 6-6 órában, 1 fő gyógypedagógus heti 2 órában kapcsolódott a
köznevelési feladatokhoz megbízási szerződéssel.
Korai fejlesztés, gondozás: A feladatellátást a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Békéscsabai Tagintézményének szakemberei végzik. Korai fejlesztés, gondozásban
részesülő gyermekek száma: 2017. január 01-december 31-ig: 7 fő
A tankötelezettség teljesítésének alakulása 2017-ben: Fejlesztő nevelés-oktatás: 2017.
szeptember 01-től a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő gyermekek létszáma: 39 fő,
ebből csoportos fejlesztő nevelés - oktatásban 27 fő, egyéni fejlesztő nevelés - oktatásban
pedig 12 fő részesül. A Vandháti úti Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolában 4 fő részesül a köznevelésben, óvodai ellátást 3
fő vesz igénybe. 6 fő az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola Pánczél Imre Tagintézményében Gyulán részesül oktatásban. A fiatalok
szállítását az intézményünk gépjárműjével biztosítjuk.
A 2017-es évben 59 program valósult meg, ebből 29 intézményen belüli, 30 pedig
intézményen kívüli esemény volt.
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Az intézményben jelenleg 74 ellátott vesz részt fejlesztő foglalkoztatásban, amelynek
során kreatív, parkgondozás, növénytermesztés, kosárfonás, kisegítő takarítási, konyhai,
mosodai, gondozási tevékenység, kisegítő betanított munka és szövés tevékenységekben,
fejlesztési jogviszonyban és munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási jogviszonyban
foglalkoztatjuk ellátottainkat.
Az elmúlt évben mind a két foglalkoztatási formában szükség volt az év közbeni
szerződés módosításokra, ahhoz, hogy az engedélyezett éves feladatmutatót, és az ahhoz
kapcsolódó pénzügyi forrás összegét teljesíteni lehessen.
A rehabilitációs intézményi részlegen és a Rehabilitációs célú lakóotthonban történő
ellátás során biztosítjuk az önálló életvezetési képességek kialakítását, illetve
helyreállítását, fejlesztését, továbbá a társadalomba történő be-illetve visszailleszkedés
támogatását és az utógondozás megszervezését.
A program eredményeként az egyén önálló életvezetési képességei kialakulnak, csekély
segítséggel vagy a nélkül képes lesz megfelelni a társadalmi elvárásoknak, így az integrált
akkreditált foglalkoztatókban vagy a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztathatóvá válik, nem
igényel állandó felügyeletet környezete rendben tartására, pénzügyei vitelére.
Sikeres rehabilitáció esetén az intézményből történő kilépés egyik lehetősége a támogatott
lakhatás, mely szakmai szempontból is a legjobb irány lenne, hiszen az egyén
szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat
létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti a további önálló életvitel
kialakítását és fenntartását.
A rehabilitációs intézményi részlegen történő ellátás határozott idejű (3+2 év), a
rehabilitációs célú lakóotthon esetében határozott és határozatlan időre is lehet
megállapodást kötni. A lakók életcélja nem az, hogy az intézmény vagy másik megyei
ápoló-gondozó szociális intézménynek állandó lakói legyenek, egyébként nagyrészük a jó
képességeik szerint nem is alkalmasak erre az ellátási formára.
Továbbra is a fogyatékos személyek integrált munkaerő piaci elhelyezkedése a
legnehezebb, szinte lehetetlen helyzetben vannak, a munkáltatók nem felkészültek az
enyhén értelmi sérült munkavállalók fogadására. Jelenleg az intézmény által biztosított
fejlesztő foglalkoztatás biztosít számukra jövedelmet.
A tovább lépés lehetőségét fontolgatják, de helyzetük igen kilátástalan, az akkreditált
foglalkoztatókban való munkavállalás és a támogatott lakhatás jelenleg rajtuk kívül álló
okok miatt még nem elérhetőek számukra.
Támogatott lakhatási ellátási forma bevezetésével nem csak néhány személy számára
adjuk meg az esélyt a még önállóbb életvitel megvalósítására, hanem üres férőhely
kapacitás is létrejönne az intézmény rehabilitációs részlegén és a lakóotthonokban.
Az Ápoló-gondozó lakóotthonban a lakók önellátási képessége alapján szervezett,
szociális segítő közreműködésével működő közösség él. A lakóotthon az elhelyezési
körülmények biztosításával lehetővé teszi az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek
minél szélesebb körű figyelembevételét.
Az ápoló-gondozó célú lakóotthon lakói a meglévő képességeik szinten tartásával, illetve
fejlesztésével, a minél önállóbb életvitel biztosításával, az adott lehetőségek mellett a
legnagyobb önállóság megtartásával, védett körülmények között élik mindennapjaikat. A
lakók kedvezőbb közérzete, hangulata a családiasabb légkörnek köszönhető.
A lakóotthonban és a rehabilitációs részlegen technikai személyzet nincs, szociális segítő
állandó jelenlétével, lakókörnyezetüket, önmagukat ellátva, fejlesztő foglakoztatásban
munkát vállalva folytatnak önálló életvitelt a lakók, a házirend betartása mellett.

145

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
A szolgáltatásbővítés, a támogatott lakhatás növelni az esélyüket, az új szolgáltatásokhoz
való hozzáférési lehetőségeiket.
A Békéscsabai Szociális Intézmény történetének bemutatása: Az 1980-as években az
Egyesített Szociális Intézmény fogta össze a békéscsabai szociális otthonokat, és a területi
gondozás hálózati rendszerét. A városban három gondozási központ működött az 1990-es
években. Az 1. sz. gondozási központ foglalta magába a Békéscsaba, Aradi u. 12. sz. alatt
működő, Szállást biztosító Idősek Klubját 10 engedélyezett, bentlakásos férőhellyel. Az
épület nagyon rossz fizikai állaga, és a kis létszámú bentlakásos engedélyezett
férőhelyszám indokolttá tette, hogy az önkormányzat másik épületet keressen a
szolgáltatás nyújtására. Az Egyesített Szociális Intézmény Aradi u. 12. szám alatti
telephelye 1997. decemberébe, karácsony előtt költözött át a 4-es Honvéd u. 2. szám alá.
Az engedélyezett férőhelyszám 24 főre emelkedett az átmeneti elhelyezést biztosító
Időskorúak Gondozóházában. A szenvedélybetegek bentlakásos elhelyezését a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény az Ady Endre u. 30-34. sz. alatt
biztosította 31 fő engedélyezett férőhellyel. A szenvedélybetegek részlege párhuzamosan
működött a demens részleggel, és az idősek otthonával együtt, ahol a 31 fő
szenvedélybeteg zavarta a többi ellátottat. 2011. szeptember 1-től a 4-es Honvéd u. 2. sz.
alatt megszűnt az időskorú ellátottak átmeneti ellátása, és erre a telephelyre költöztette át
a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a szenvedélybeteg ellátottakat, már csak 18 fő
engedélyezett létszámmal. 2014. január 1-től a 4-es Honvéd u. 2. sz. alatti telephely a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá került önálló intézményként,
Békéscsabai Szociális Intézmény néven. Ellátási területe Békés megye egész területére
bővült. 2016. október 31-gyel a Békéscsabai Szociális Intézmény megszűnt önálló
költségvetési szervként működni, és 2016. november 1-től a Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat telephelyeként
működik tovább. A működési engedélyben meghatározott szolgáltatás adataiban nem
történt változás. Továbbra is ápolást – gondozást nyújtó intézményi ellátást biztosít
szenvedélybetegek részére, 18 fő engedélyezett létszámmal. A működési területe kibővült
Magyarország egész területére.
Intézményi részlegünk ápolást- gondozást nyújtó intézményi elhelyezést és teljes körű
ellátást biztosít szenvedélybetegek részére. 2014 januárjától a férőhely kihasználtság
folyamatosan 100%-os. Az elhelyezésre várakozók száma 2018 júniusában 7 fő. A
kérelmek kivétel nélkül sürgősséggel kerülnek beadásra, de sajnos az elhelyezésig tartó
várakozási idő elég hosszú. Az intézményben a szakképzettségi arány 100%-os. Ápológondozói munkát 6 fő végez folyamatos munkarendben.
2014. szeptember 1-től mentálhigiénés munkatárssal rendelkezik az intézmény. A
mentálhigiénés ellátás célja az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly
megteremtése, mellyel a lakó képessé válik a megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodásra. Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és
fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkoztatásokat szervez. A munkajellegű
foglalkoztatás célja, hogy lehetőséget kínáljon az otthonban élő lakók számára arra, hogy
általuk hasznosnak és vonzónak értékelt tevékenység kapcsán olyan rendszeres
elfoglaltságot találjanak, amelyben megőrizhetik és kibontakoztathatják meglévő
munkaképességüket, megerősíthetik, fejleszthetik azt. 2016-tól 6 fő végez ilyen jellegű
tevékenységet az intézményben.
Az intézményben fontos a pszichiáter szakorvos szakmai felügyelete, valamint olyan
intézményi orvos, háziorvos jelenléte, aki a szenvedélybeteg embert elfogadja, kezelését
pedig lehetségesnek és fontosnak tartja.
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Az ellátottak teljes körű ellátásának keretében gondozási és ápolási tevékenységet
folytatunk. A szenvedélybetegség biológiai, pszichológiai, szociális betegség, ezért a
kezelési terápia minden aspektusa szakszerű ellátást igényel. Egyetlen
szenvedélybetegségben szenvedő ember esetében sem mondhatunk le a hosszabb távon
kialakuló javulásról. Törekszünk a beteg reintegrációjára.
Szakmai feladatunk az ártalomcsökkentő, szinten tartó ápolást, gondozást biztosítani.
Ennek érdekében terápiás közösség kialakítására törekszünk. A szenvedélybetegség
ellátás kapcsán az intézményünk rehabilitációs tevékenységet nem végez, azonban
támogatjuk és segítjük az intézményi életből családba, társadalomba való visszakerülésére
vonatkozó ellátotti törekvéseket. Főleg az aktív korú ellátottak esetén a leszoktató
programokon való részvételt, a munka világába való visszakerülést.
Az intézmény rövid- és középtávú szakmai fejlesztési tervei
Az intézmény célkitűzései:
- Az ellátottak szükségleteinek, speciális gondozási, rehabilitációs igényeinek
folyamatos feltárása, az arra alapozott, szükségletorientált ellátásnak való megfelelés.
- A szakmai munka színvonalának megtartása, továbbfejlesztése
- Az ellátottak és törvényes képviselőik elégedettségének megtartása, ahol releváns,
ott a kitöltési arány lehetőség szerinti növelésével
- Kapcsolatrendszer megtartása, erősítése a szülők, az önkéntesek, a fenntartó, az
oktatási-, egészségügyi ágazat, valamint bel- és külföldi kapcsolatok felé
- Képzési stratégia és továbbképzési terv kialakítása és végrehajtása
- Munkahelyi mentálhigiénés program kialakítása és végrehajtása
- Új dokumentumok működtetésének felügyelete és fejlesztés (folyamatmátrix,
kockázatértékelés, reklamációkezelés, problémanyilvántartás, ellenőrzési terv
- IT alkalmazási lehetőségek vizsgálata a csoportmunka és a tudásmegosztás, valamint
a adminisztráció hatékonysága érdekében
- Területek együttműködésének fejlesztése és a változáskezelés fejlesztése
- Külső szolgáltatók szolgáltatásainak folyamatos nyomon-követése, értékelése
Rövidtávú szakmai fejlesztési terveik:
A szolgáltatás szakmai színvonalának megtartása. A szabadidős programokon,
kirándulásokon, táborokban minden szolgáltatást igénybevevő részt vegyen, egyéni
képességeit, egészségi állapotát, szükségleteit figyelembe véve.
Tervezésnél fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy minél több külső programot
hívjunk életre, mely leghatékonyabb módszere az integrációnak, mely által az
ellátottak bevonódnak a társadalom egészébe.
Órarendbe beépített foglalkozások, terápiák, mentálhigiénés ellátás a rendszeresség és
a folyamatosság elve alapján valósuljon meg egyénre szabottan az egyéni fejlesztési
terv alapján.
Magasabb rendű szükségletek kielégítése, ebben a tárgykörben a hitélet gyakorlása is
hangsúlyos szerepet kap.
Egészséges életmód, egészségtudatos magatartás kialakítása.
Társadalmi szerepvállalás keretében önkéntes segítőinkkel, szervezetekkel közös
programok kivitelezése. Részvétel és bekapcsolódás a társadalmi és kulturális élet
vérkeringésébe.

147

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Középtávú szakmai fejlesztési terveik:
Támogatott önálló élethez szükséges lehetőségek biztosítása, ezzel egyidejűleg a
Támogatott lakhatással kapcsolatos információk megismertetése.
Mentálisan akadálymentesített közlekedésre, ügyintézésre, való felkészítés azáltal,
hogy az ellátottak megszerezzék a szükséges készségeket és motiváltságot.
Minden évben megrendezésre kerüljön az Angyalok Szárnyalása Jótékonysági Gála a
Jókai Színházban az intézmény hagyományához híven.
Terápiás eljárások bővítése, valamint az ehhez szükséges eszközök biztosítása
pályázatok útján.
Pályázatfigyelés, az ellátáshoz illeszkedő pályázatok írása.
Fizikoterápiás kezelések alkalmazása intézményen belül, kibővítve a medencei
foglalkozásokat.
Békéscsabai Szociális Intézmény
1.

A kapcsolattartó személy: Máthéné Farkas Gabriella
Telefon: 66/327-722
E-mail: bszi@bekesmik.hu
Web: bekes@szgyf.gov.hu

2.

A fenntartó neve, címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest Visegrádi út 49.
Levelezés és intézményi cím: u.a.

3.

A szolgáltató/intézmény neve, címe: Békéscsabai Szociális Intézmény
5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2.
Levelezés és intézményi cím: u.a.

4.

A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki
szomatikus és mentális állapota stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre
időlegesen nem képes, de a külön jogszabályban meghatározott kötelező intézeti
gyógykezelésre nem szorul.

5.

A működés kezdete:
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Határozata alapján
Békéscsabai Szociális Intézményt a Szolgáltatói Nyilvántartásba 2014.01.17-én, 2014.
január 01. napjával jegyezték be. A szolgáltatás bejegyzésének a hatálya határozatlan idejű,
alapműködését meghatározó dokumentumokat azóta nem módosították.

6.

A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
- intézményvezető 1 fő
- intézményi orvos 1 fő
- szakorvosi ellátás 1 fő
- ápoló, gondozó 4 fő
- szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fő
- foglakoztatás szervező 1 fő
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7.

A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:

Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján a bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell az
intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel. A Békéscsabai Szociális Intézmény 8
lakószobával rendelkezik, amely az éjszakai-nappali tartózkodásra a lakhatás biztosítására lett
kialakítva. Biztosított az egy ellátottra jutó 6 m2-i lakóterület. A személyi tisztálkodásra
nemenként elkülönített fürdők állnak rendelkezésre. Nemenkénti illemhely, és a
mozgáskorlátozottak részére kialakított zuhanyzó és WC is biztosított a rászoruló ellátottak
részére. Az intézményben folyamatos a fűtés- és meleg víz- szolgáltatás. Rendelkezünk
étkezésre szolgáló helyiséggel. A közösségi együttlétre szolgáló helység is biztosított. Az
egészségügyi ellátás céljára a több funkciós szerepet betöltő nővér szoba áll rendelkezésre.
Külön betegszobánk nincs. 2014. január 1-jével történő fenntartó váltást követően az
intézmény tárgyi feltételeinek felülvizsgálata után (a 2013. évet megelőzően a karbantartási
munkálatok elmaradtak) az intézmény életében több felújítási és karbantartási munkafolyamat
elvégzése történt. Ezek a munkák jelentősen javították az intézménynek a szolgáltatás
nyújtásához szükséges tárgyi eszközeinek a minőségi feltételeit. 2015-ben felújításra került a
két ellátotti fürdő, 2016-ban az intézmény teljes tisztasági festése, a nyílászárók cseréje, az
udvari térbeton javítása, illetve a mozgáskorlátozott ellátottak önállóságát segítő rámpa
kialakítása is megtörtént az udvar felé.
A tárgyi eszközök közül a bútorok, ágyak nagyon rossz állapotban vannak.
Az intézmény elhanyagolt fizikai állapota jelentős mértékben javult, a tárgyi eszközeinek az
elhasználódottságában változás állt be, mert a javítható munkálatokat, felújítható dolgokat a
közfoglalkoztatásban alkalmazott karbantartóval el tudtuk végeztetni, mellyel csökkenteni
tudtuk a beszerzések számát és költségét.
8.

Az intézmény történetének, szakmai munkájának rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása

Az intézmény történetének bemutatása: Az 1980-as években az Egyesített Szociális
Intézmény fogta össze a békéscsabai szociális otthonokat, és a területi gondozás hálózati
rendszerét. A városban három gondozási központ működött az 1990-es években. Az 1. sz.
gondozási központ foglalta magába a Békéscsaba, Aradi u. 12. sz. alatt működő,
Szállástbiztosító Idősek Klubját 10 engedélyezett, bentlakásos férőhellyel. Az épület nagyon
rossz fizikai állaga, és a kis létszámú bentlakásos engedélyezett férőhelyszám indokolttá tette,
hogy az önkormányzat másik épületet keressen a szolgáltatás nyújtására. Az Egyesített
Szociális Intézmény Aradi u. 12. szám alatti telephelye 1997. decemberébe, karácsony előtt
költözött át a 4-es Honvéd u. 2. szám alá. Az engedélyezett férőhelyszám 24 főre emelkedett
az átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóházában. A szenvedélybetegek
bentlakásos elhelyezését a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény az Ady
Endre u. 30-34. sz. alatt biztosított 31 fő engedélyezett férőhellyel. A szenvedélybetegek
részlege párhuzamosan működött a demens részleggel, és az idősek otthonával együtt, ahol a
31 fő szenvedélybeteg zavarta a többi ellátottat. 2011. szeptember 1-től a 4-es Honvéd u. 2.
sz. alatt megszűnt az időskorú ellátottak átmeneti ellátása, és erre a telephelyre költöztette át a
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a szenvedélybeteg ellátottakat, már csak 18 fő
engedélyezett létszámmal. 2014. január 1-től a 4-es Honvéd u. 2. sz. alatti telephely a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá került önálló intézményként,
Békéscsabai Szociális Intézmény néven. Ellátási területe Békés megye egész területére
bővült.
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Szakmai munkája:
A Békéscsabai Szociális Intézmény szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények közé
tartozik. Egyetlen ellátási formát biztosít a kérelmezők számára, ezen belül tartós bentlakásos
ápolást- gondozást nyújtó intézményi elhelyezést biztosít szenvedélybetegek részére. A
szolgáltatás igénybevételének a szociális rászorultságot megalapozó feltétele a kérelmezőnek
a területileg illetékes fekvőbeteg – gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai
gondozó addiktológus szakorvosának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai
osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának – az intézménybe történő
felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi addiktológiai szakvéleménye szükséges.
Az intézmény ellátási területe: Békés megye. Az intézmény teljes körű ellátást biztosít
ellátottai részére. Az engedélyezett férőhelyszám 18 fő. 2014. januárjától a férőhely
kihasználtság folyamatosan 100%-os. Az elhelyezésre várakozók száma 2016. májusában 6
fő. A kérelmek kivétel nélkül sürgősséggel kerülnek leadásra., de sajnos az alacsony
engedélyezett férőhelyszám miatt az elhelyezésig tartó várakozási idő elég sok. Férőhely halál
esetén, térítési díj nem fizetésének hat hónapon keresztül történő felhalmozódása, illetve a
házirend súlyos, és sorozatos megsértése esetén üresedik. Az intézmény engedélyezett
dolgozói létszáma 11 fő, a szakképzettségi arány 100%-os. Ápoló-gondozói munkát 6 fő
végez folyamatos munkarendben. 2014. szeptember 1-től mentálhigiénés munkatárssal
rendelkezik az intézmény. A mentálhigiénés ellátás célja az egyéni bánásmód eszközeivel
olyan lelki egyensúly megteremtése, mellyel a lakó képessé válik a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodásra. Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek
szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkoztatásokat szervez. A
munkajellegű foglalkoztatás célja, hogy lehetőséget kínáljon az otthonban élő lakók számára
arra, hogy általuk hasznosnak és vonzónak értékelt tevékenység kapcsán olyan rendszeres
elfoglaltságot találjanak, amelyben megőrizhetik és kibontakoztathatják meglévő
munkaképességüket, megerősíthetik, fejleszthetik azt. 2014-ben 2 fő, jelenleg, 2016. májusáig
6 fő végez ilyen jellegű tevékenységet az intézményben. A lakók ezért a tevékenységért havi
szinten 4.000.-Ft-ot kapnak, ez is ösztönzi őket a munkavégzésre.
Az intézményben fontos a pszichiáter szakorvos szakmai felügyelete, valamint olyan
intézményi orvos, háziorvos jelenléte, aki a szenvedélybeteg embert elfogadja, kezelését
pedig lehetségesnek és fontosnak tartja.
Az ellátottak teljes körű ellátásának keretében gondozási és ápolási tevékenységet folytatunk.
A szenvedélybetegség biológiai, pszichológiai, szociális betegség, ezért a kezelési terápia
minden aspektusa szakszerű ellátást igényel. Egyetlen szenvedélybetegségben szenvedő
ember esetében sem mondhatunk le a hosszabb távon kialakuló javulásról. Törekszünk a
beteg reintegrációjára.
Az intézmény által biztosított szolgáltatások köre:
- a lakhatás, melyek tárgyi feltételei a jogszabályi feltételek szerint biztosítottak, az 1 főre
eső 6 m2 lakóterület biztosított.
- az infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a fűtés- és meleg víz ellátás 24 órán keresztül
biztosított.
- az étkezés biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően történik. A lakó
egészségügyi állapotától függően – orvosi javaslatra – diétás étkezés biztosítása lehetséges.
- ruházat, textília biztosítása: a lakók az intézményben a saját ruházatukat használják. Ha nem
rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, akkor azt az intézmény biztosítja.
- egészségügyi ellátás keretében gondoskodik a lakó egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi, szakorvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról,
szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi kezeléshez jutásról, gyógyszer ellátásról, gyógyászati
segédeszközeinek biztosításáról.
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- mentálhigiénés ellátás, a kóros életvezetésükből és szenvedélybetegségükből fakadóan a
mentálhigiénés gondozás különösen fontos feladat.
Szakmai feladatunk az ártalomcsökkentő, szinten tartó ápolást, gondozást biztosítani. Ennek
érdekében terápiás közösség kialakítására törekszünk. A szenvedélybetegség ellátás kapcsán
az intézményünk rehabilitációs tevékenységet nem végez, azonban támogatjuk és segítjük az
intézményi életből családba, társadalomba való visszakerülésére vonatkozó ellátotti
törekvéseket. Főleg az aktív korú ellátottak esetén a leszoktató programokon való részvételt, a
munka világába való visszakerülést.
Fontos törekvésünk, hogy az intézményben szakorvosi ellátás alkalmazásával történő
pszichoterápiás csoportfoglalkozásokon való részvételt kötelezővé tehessük a lakóinknak. A
szenvedélybeteg ellátottak rehabilitációját, prevenciós törekvéseinket nagymértékben segítené
a 100%-os részvétel. A Békéscsabai Szociális Intézmény a 2016. év folyamán, a fenntartó
döntése alapján csatlakozni fog a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Rehabilitációs
Módszertani Központhoz, mint telephely. A jövőbeni fejlesztési terveit meghatározza a Békés
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Rehabilitációs Módszertani Központtal történő
egyeztetés.
Az intézményben továbbra is fontos törekvés a minőségi ellátás biztosítása. A dolgozók
szakmai továbbképzései, az elhasználódott tárgyi eszközök cseréje elengedhetetlen a
hatékonyabb munkavégzés érdekében.
Az intézmény fejlesztési tervei:
- az épület teljes külső világításának és villamos rendszerének ellenőrzése,
energiatakarékos világítás kialakítása
- a meglévő gázkazánok áthelyezése új kazánház kialakításával
- az ereszcsatorna és tető javítása,
- az épület további akadálymentesítése
- a terasz átalakítása lakószobákká
A fejlesztési feladatoknál figyelembe kell venni a valós szükségleteket, és az elismert
szükségletek kielégítése érdekében kell elvégezni a fejlesztéseket.
- fontos szempont az ellátottak tekintetében a házirend szigorú betartása
- ne a szenvedélybetegségük „uralja” az életüket, hanem értelmet találni a
mindennapokban. Hasznos tevékenységgel kitölteni az idejüket.
- fontosság érzésüket növelni, hogy a közösség, a család, a társadalom hasznos tagjai
lehessenek újból
- családi kapcsolataikat újraéleszteni, megjavítani
- közösségi programokon szívesen vegyenek részt. Ne csak résztvevők legyenek, hanem
aktív közreműködők.
- pszichiáter szakorvos segítségével rávilágítani a szenvedélybetegségükből fakadó káros
következményekre, illetve az innen kivezető útra, rehabilitációra
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltatató Centrum
1. A kapcsolattartó személy: Seeberger Netta.
elérhetősége: telefon:
06/66-411-044
e-mail:
igazgato@hajnalotthon.hu
web:
www.hajnalotthon.hu
2. A fenntartó neve, címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés
Megyei Kirendeltsége
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 1.
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3. A szolgáltató/intézmény neve, címe: Békés Megyei Hajnal István Szociális
Szolgáltató Centrum
Hajnal István Idősek Otthona 5630 Békés Farkas Gy. u. 2.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény - Idősek otthona
5. A működés kezdete:
1979. 10. 15
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
A funkcionális létszám az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározottak szerinti. Az
ápolók 100%-a rendelkezik a megfelelő végzettséggel. 7 fő diplomás ápoló, 9 fő Ekategóriás ápoló, különböző szakosítóval rendelkező ápolók, illetve szociális gondozó
és ápoló végzettséggel rendelkező munkavállalók látják el a feladatot. A felső vezetők
rendelkeznek szakvizsgával. Az intézményben 1 fő foglalkoztatás szervezővel is
rendelkezünk. Gyógytornász megbízási szerződéssel lát el feladatot intézményünkben.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az 1/2000 SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően intézményünk rendelkezik a
szükséges tárgyi feltételekkel: nappali és éjszakai tartózkodásra alkalmas helyiségekkel,
megfelelő mennyiségű vizesblokkal, közösségi együttlétre alkalmas helyiséggel,
étkezővel. Pavilononként teakonyha, foglalkoztató helyiség, egy tárgyaló helyiség áll
rendelkezésre. Házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban lévők részére biztosított a külön
szobában való elhelyezés. Igény szerint külön fürdőszobával rendelkező szobában történő
elhelyezésre is van lehetőség.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Békés város a Békési járásban található. Lakosságszáma: közel 20.000 fő. A város és
környéke az idősödő társadalom problémájával kell, hogy szembenézzen, hasonlóan
az európai trendekhez. Az Intézmény székhelye a település külterületén,
lakóövezetben helyezkedik el. 400 m-en belül, tömegközlekedési elérhetőség
biztosított. Az intézmény a székhelyen kívül négy telephelyen végez szociális ellátást.
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési székhelyén
idősek bentlakásos ellátását végezzük. A jelenleg engedélyezett férőhely szám 299 fő.
A jogszabálynak megfelelően az alábbi ellátásokat biztosítjuk:
- lakhatás
- egészségügyi ellátás
- mentálhigiénés ellátás
- szocioterápiás foglalkoztatás
- napi 5-szöri étkeztetés
- ruházat, textília biztosítása
- higiénés ellátás
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
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Fejlesztési célkitűzések:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

a szolgáltatási iránti igény folyamatos fenntartása,
a szolgáltatás biztosításának folyamatossága,
idős személyek ellátásához biztosított szolgáltatásfejlesztési feladatok,
szakmai területen a szakápoláshoz szükséges minimum feltételek folyamatos
biztosítása a szakápolási engedélynek megfelelően,
demens ellátás férőhelyének bővítése,
szakápolási osztály kialakítása,
demens park kialakítása,
demens személyek nappali ellátásának megvalósítása.

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthon – Okány
telephely
1. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthon
Okány, 5534 Okány Kastélykert u. 4.
2.

A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Az okányi Nefelejcs Otthon bentlakásos formában nyújt ápoló, gondozó ellátást a
felnőtt korú értelmi akadályozottsággal élő ellátottak számára.
A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes
körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosított:
- a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátás,
- napi háromszori étkeztetés,
- szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátás, ezek mosása, javítása,
- az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és
vagyontárgyainak megőrzése,
- az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátás, a rendelet által meghatározott
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
- a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és
zavartalan körülményei,
- a szabadidő kulturált eltöltése.
A szükséges háziorvosi ellátást, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást az
intézmény minden ellátottjának biztosítja. A felügyeletet szakképzett ápolók
biztosítják napi 24 órában.
A lakók ellátása korszerű és családias körülmények között folyik, cél továbbá az
ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális
állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása.

3.

A működés kezdete:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthon
Okány, 5534 Okány Kastélykert u. 4. vonatkozásában 1998. január 1.
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4.

A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve a
15/1998 NM rendelet szerint):
Az ápolók 93%-a rendelkezik a megfelelő végzettséggel. 1 fő diplomás ápoló, 3 fő
E-kategóriás ápoló, különböző szakosítóval rendelkező ápolók, 6 fő gyakorló
ápoló, 3 fő segédápoló, illetve szociális gondozó és ápoló végzettséggel
rendelkező munkavállalók látják el a feladatot.
A részlegvezető szakvizsgával rendelkezik.

5.

A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény/szolgáltató tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető,
autóbusz megállóhely kb. 200 m-re található, gépkocsival érkezők részére a
parkolási lehetőség biztosított. Lift nincs az emeletes intézményben, így
akadálymentesség részben biztosított.
Az intézmény állagjavítása, az épület és a berendezések fejlesztése a
lehetőségekhez mérten, folyamatosan történik.

6.

Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság békéscsabai Kirendeltsége által
irányított integrált intézmény a békési székhelyén és négy telephelyén időskorú és
értelmi fogyatékkal élő személyek ellátását végzi. Földrajzilag elsősorban Békés
megye területéről fogadja a szolgáltatás iránt érdeklődőket. A részleg jelenleg
telephelyként működik Okányban, a Kastélykert utca 4. szám alatt.
1952–ben a Schwarcz-kastélyt jelölték ki idősek ellátására szolgáló
intézményként. Az évek során pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők is felvételt
nyertek.
A ’80–as évek végén egy rendelet hatására profiltisztítás történt. Ennek
következtében 1981–től az otthon elsősorban felnőtt értelmi fogyatékosokat ellátó
intézményként működött 86 fő ellátottal. A teljes profiltiszta intézmény
kialakulásához több évnek kellett eltelnie.
A rendszerváltást követően 7–8 millió forintos beruházások segítségével
modernizálták az intézményt. A kastély épületét két alkalommal átalakították,
1993–ban új gondozási egység, az úgynevezett „Hotel – szárny” épült meg, mely
egy folyosóval összeköttetést alkot a kastély épületével, ezáltal összesen 150 fő
ellátott befogadására alkalmas.
1999–ben új foglalkoztató helyiség átadására került sor, mely 200 m2 alapterületű,
színpaddal rendelkezik, s mobil ajtók segítségével alakítható az egyébként négy
foglalkoztató egy nagy légterű teremmé.
A dolgozók számára szociális helyiségek kialakítására is sor került. Gazdasági műszaki épületsor épült.
A modernizáció eredményeként több kétágyas szoba van az intézményben.
2000. július 1–jén Okányhoz integrálták a Vésztői Értelmi Fogyatékosok
Intézményét, a Békés Megyei testület döntése alapján.
2002–ben megnyílt a Smaragd Lakóotthon, mely 12 fő ellátását biztosítja. Az
intézmény személyes gondozást nyújtó, szakosított ellátási formában tartós
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bentlakást biztosít. Egyrészt ápolást – gondozást nyújt, másrészt lakóotthoni
ellátást. Önmagához mérten a lehető legnagyobb életminőséget biztosítja.
2007 júniusától nappali ellátás is igénybe vehető.
2008. január 1–től újabb integráció következtében a Békés Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató Centrum telephelyeként működik az intézmény.
2017-ben időskorúak bentlakásos ellátására és szakápolási feladatok elvégzésére
kapott engedélyt az okányi telephely.
Telephelyünk komplex szolgáltatást nyújt, hiszen egyaránt biztosít ápolástgondozást és mentálhigiénés gondozást, illetve lehetőség van szociális
foglalkoztatásban való részvételre is.
Az okányi intézményben tálalókonyha üzemel, amely a községben működő
alapellátási és lakossági igényeket is magas számban elégíti ki.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról lehetővé
teszi a támogatott lakhatás kiépítését az intézmények részére. A felnőtt,
fogyatékossággal élő emberek ellátását jelenleg elsősorban a nagy létszámú
intézményekben végzik a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi. III. törvény alapján. Az Európai Unió 2003 óta sürgeti a nagy létszámú
intézmények átalakítását kis létszámú, otthon közeli, lakókörnyezetbe integrált
formában. Magyarországon 1998–ban foglalták törvénybe a fogyatékos személyek
jogainak és esélyegyenlőségének biztosítását. Elsődleges cél tehát a fogyatékkal
élő egyének, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek életminőségének javítása,
életviszonyainak humanizálása, társadalmi integráció/befogadás elősegítése.
Az Intézményben jelenleg 120 fő felnőtt korú értelmileg akadályozott egyén
gondozását végezik bentlakásos formában. Cél, hogy az intézményi
férőhelykiváltás révén olyan életkörülmények kerüljenek biztosításra az ellátottak
számára, ami leginkább közelít a többségi társadalom mindennapjaihoz.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthon – Vésztő
telephely
1. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Nefelejcs Otthon Vésztő, 5530 Kossuth L. u. 192.
2. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény- Fogyatékos és Idősek Otthona
3. A működés kezdete:
Jelenlegi építészeti feltételek mellett 1998.
4. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
A funkcionális létszám az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározottak szerinti. Az
ápolók 100%-a rendelkezik a megfelelő végzettséggel. 1 fő diplomás ápoló, 7 fő Ekategóriás ápoló, különböző szakosítóval rendelkező ápolók, illetve szociális gondozó
és ápoló végzettséggel rendelkező munkavállalók látják el a feladatot. 1 fő jelenleg
diplomás ápoló képzésen vesz részt. A felső vezetők rendelkeznek szakvizsgával, a
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részlegvezető rendelkezik szakirányú végzettséggel és
intézményben 3 fő foglalkoztatás szervezővel rendelkezünk.

szakvizsgával.

Az

5. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Általános tárgyi feltételek:
A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy
a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen,
b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést,
c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények
feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának
Az Intézmény folyamatos karbantartást igényel, így az épület állagának és
bútorzatának megőrzése a cél.
6. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A vésztői részleg ápolást – gondozást nyújt 72 fő felnőtt értelmi sérült, illetve 28 fő
demens ellátott részére. A Rubin lakóotthonban 10 fő felnőtt értelmi fogyatékos
személy teljes körű ellátása történik. A nappali ellátásban pedig 10 fő helyi, illetve
környékbeli lakos számára mentális és életvezetési segítség nyújtás.
Amennyiben életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekről az alapszolgáltatások keretében már nem lehet gondoskodni, állapotuknak
és helyzetüknek megfelelő ellátási formában kell őket részesíteni.
Idősek otthonában elsősorban azoknak, a jogszabályban meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek
az ápolását, gondozását végezik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti
kezelést nem igényel. Az idősek otthonába azt a 18. életévet betöltött személyt is
felvehető, aki betegsége vagy fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni,
gondozási szükséglettel rendelkezik és ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó
intézményben nem biztosítható.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában az értelmi vagy halmozottan fogyatékos
személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását, fejlesztését végezik.
Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthonában az a személy helyezhető el, aki
önellátásra legalább részben képes, figyelemmel kell azonban lenni, az ellátást igénybe
vevőkről készített szakorvosi véleményre.
Mentálhigiénés ellátás körében biztosított:
• a személyre szabott bánásmód,
• konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélés,
• a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei,
• az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételei,
• fejlesztési tervek megvalósítása,
• az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítása és
működtetése.
2017 tavaszán az EFOP 2.2.2/17 –es azonosító számú „Intézményi férőhely kiváltási
programra” az Intézmény fenntartója benyújtotta pályázatát. Az elképzelések szerint
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Vésztő Városában 6 db 12 fős lakás épül, ahol az ellátottak saját életvitelt folytathatnak,
további segítségnyújtás és támogatás mellett. A program célja, hogy az uniformizált
szolgáltatások helyett élhető, családias környezet legyen biztosított.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Lakóotthon –
Füzesgyarmat telephely
1. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthon
Füzesgyarmat, 5525 Kossuth u. 86.
2. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény - Idősek otthona
3. A működés kezdete:
1998. 01. 01.
4. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Az ápolók 100 %-a rendelkezik a megfelelő végzettséggel. 2 fő diplomás ápoló, 5 fő
E-kategóriás ápoló, illetve szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező
munkavállalók látják el a feladatot. A felső vezető rendelkezik szakvizsgával. A
funkcionális létszám az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak szerint
biztosított. A 3 fő terápiás munkatárs végzettsége az előírásoknak megfelelő. Az
intézményi dolgozók feladataikat, a Szervezeti és működési szabályzatban és a
munkakörileírásban foglaltak szerint végzik.
5. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Személyes gondoskodást nyújtó intézményként az általános tárgyi feltételek az
1/2000. SzCsM rendeletnek megfelelőek.
Az intézmény:
• tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető,
• épületeinek építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést,
• megfelelő mennyiségű vizesblokkal, közösségi együttlétre alkalmas helyiséggel, és
étkezővel rendelkezik,
• bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges
körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és
mozgásállapotának,
• közösségi helyiségek biztosítottak,
• a házaspárok illetve élettársi kapcsolatban lévők részére biztosított a külön
szobában való elhelyezés.
6. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása: .
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum füzesgyarmati részlege
bentlakásos formában idősek ápolásával, gondozásával foglalkozik.
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Az intézmény régi épületét,- mely szegényházként működött -, az 1980-as évek elején
lebontották. 1984-ben épült újra, ekkor már Szociális Otthonként működött,
Füzesgyarmat Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában.
1988-ban a Községi Önkormányzat fenntartása alól, a közigazgatási reform
következtében az intézmény a Megyei Önkormányzat irányítása alá került.
2000. 07. 01-től a Megyei Önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények integrációja
következtében, a füzesgyarmati Idősek Otthonát a Dévaványai, felnőtt fogyatékos
személyek ápolását, gondozását végző Borostyánkert Otthonhoz integrálták.
2008. 01. 01-én a Békés Megyei Önkormányzat Képviselő Testülete, gazdasági
megfontolásból, Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum néven,
békési székhellyel öt intézményt vont össze.
A békési, Hajnal István Idősek Otthona, és a füzesgyarmati, Borostyánkert Otthon idősek
ellátásával foglalkozik.
2012. 01. 01-től fenntartóváltás történt. A Megyei Önkormányzatok tulajdonában
működő intézmények a Kormányhivatal irányítása alá kerültek. A Békés Megyei Hajnal
István Szociális Szolgáltató Centrum fenntartója a Békés Megyei Intézményfenntartó
Központ lett. Jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Intézmény
fenntartója, mely 100 férőhelyen biztosít ellátást, 100 százalékos férőhely
kihasználtsággal.
Infrastrukturális fejlesztés:
• Demens park továbbfejlesztése, 2010-ben pályázati forrásból elkezdett demens park
kialakításának befejezése.
• Közösségi helységek befogadó képességének növelése.
• A tárgyi, lakhatási feltételek minőségi fejlesztése.
• Az ellátotti bútorzatok felújítása, korszerű ápolási eszközök beszerzése.
Humán erőforrás fejlesztés:
• A gondozási szükséglet vizsgálat miatti megnövekedett számú speciális ápolást
igénylő ellátottak ápolására a szakmai TEAM bővítése, 3 fő egészségügyi végzettségű
dolgozóval.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Lakóotthon Dévaványa telephely
1. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
5630 Békés Farkas Gy. u. 2.
Dévaványai telephely Borostyánkert Otthon
A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
I/1. Alapellátás
Fogyatékosok nappali ellátása:
Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást a saját otthonukban
élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt, szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk
lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint napközbeni étkeztetésre. Nappali
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ellátás keretében az a felnőtt fogyatékos személy látható el, aki nem igényel orvosi
ellátást és állandó ápolást, veszélyeztető magatartást nem tanúsít.
Ellátottak köre:
- látásfogyatékos
- hallásfogyatékos
- mozgásfogyatékos
- értelmi fogyatékos
- halmozottan fogyatékos személyek
I/2. Szakosított ellátás
Amennyiben életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekről az alapszolgáltatások keretében már nem lehet gondoskodni,
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő ellátási formában kell őket részesíteni.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában az értelmi vagy halmozottan
fogyatékos személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását, fejlesztését végezik.
Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthonában az a személy helyezhető el, aki
önellátásra legalább részben képes. A lakóotthonban azonos és különböző
fogyatékossággal élő személyek egyaránt elhelyezhetők, figyelemmel kell azonban
lenni, az ellátást igénybe vevőkről készített szakorvosi véleményre.
2. A működés kezdete:
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Borostyánkert Otthon
telephely: 1999.02.01.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Indigó lakóotthon:
2002.01.01.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Türkiz lakóotthon:
2001.01.01.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Harmónia lakóotthon:
2007.07.27.
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum fogyatékos személyek
nappali ellátása: 2007.06.29.
3. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Az intézményben a szakmai létszám a rendeletben meghatározotthoz képest hiányt
mutat. A funkcionális létszám az 1/2000 SzCsM rendeletben meghatározottak szerinti.
Az ápolók 100%-a rendelkezik a megfelelő végzettséggel.
4. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Dévaványai telephelyén
a Borostyánkert Otthonban a földszintek akadálymentesítve vannak, az emeletekhez
viszont lift nem áll rendelkezésre.
Cél az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek javítása. A tárgyi feltételek megléte a
szakmai és hatósági követelmények mellett az ellátottak kényelme, biztonságos
közlekedése érdekében és esztétikai szempontból is fontos.
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5. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A bentlakásos intézmények keretein belül a szakmai elvárásoknak, jogszabályi
követelményeknek történő megfelelés, a minőségi ellátás biztosítása. Alapját képezi a
lakók szükségleteire alapozott komplex szociális szolgáltatás nyújtása, fókuszálva az
egyéni ápolási-gondozási, mentálhigiénés ellátás igényeire.
A fogyatékkal élők számára nyújtott nappali ellátás révén lehetővé válik az egyén
napközbeni szociális ellátása, az egyéni fejlesztés, foglalkoztatás biztosítása által
segítve az egyén szocializációját, társadalmi integrációját.
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról lehetővé teszi
a támogatott lakhatás kiépítését az intézmények részére. Az Intézményben jelenleg
130 fő felnőtt korú értelmileg akadályozott egyén gondozását végzik bentlakásos
formában. Cél, hogy az intézményi férőhelykiváltás révén olyan életkörülmények
kerüljenek biztosításra az ellátottak számára, ami leginkább közelít a többségi
társadalom mindennapjaihoz.
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
1. A kapcsolattartó személy:
elérhetősége: telefon:
e-mail:
web:

Sütő Mária Márta
06-20/555-8781
titkarsag@korosmentiotthon.hu.
www.körösmentiotthon.hu.

2. A fenntartó neve, címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei
Kirendeltsége
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 36.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
101121
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
101122
Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101124
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101131
Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101132
Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101211
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101213
Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025
Időskorúak átmeneti ellátása
105020
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
107030
Fejlesztő foglalkoztatás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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096015
096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Államháztartási szakágazat besorolása:
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
5. A működés kezdete: 1966
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Békés
Megyei
Körös-menti Engedélyezett létszám: 150 fő
Szociális
Centrum
5800 Mezőkovácsháza, Tanya
hrsz. 0102., hsz.: 36.
pszichiátriai betegek otthona

Intézményvezető
Vezető ápoló
Gondozó
Ápoló
Terápiás munkatárs/Szociális
munkatárs

1 fő
1 fő
34,5 fő
1,5 fő
3 fő

Orvos

heti 12 órában

Ajánlott létszám
foglalkoztatás szervező

3 fő

Idősek és Szenvedélybetegek Engedélyezett létszám: 176 fő
Otthona
Nagyszénás
5931
Nagyszénás,
Táncsics
Mihály utca 3.
Idős ellátás

Intézményvezető
Vezető ápoló
Gondozó/ ápoló
Terápiás munkatárs/Szociális
munkatárs

1 fő
1 fő
42,24 fő
3,52 fő

Orvos

heti 6 órában

Ajánlott létszám
mozgásterapeuta
foglalkoztatás szervező

1 fő
1,76 fő
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Idősek és Szenvedélybetegek Engedélyezett létszám: 50 fő
Otthona
Nagyszénás
5931 Nagyszénás, Táncsics
Mihály utca 3.
szenvedélybeteg ellátás

Intézményvezető
Vezető ápoló
Gondozó/ápoló
Terápiás munkatárs/Szociális
munkatárs

1 fő
1 fő
12 fő
1 fő

Orvos:

heti 8 órában

Ajánlott létszám
foglalkoztatás szervező
1 fő
Szenvedélybetegek
Ellátotti létszám: 36 fő
Rehabilitációs
Otthona
Nagyszénás5931 Nagyszénás,
Orosházi út 55.
Intézményvezető
Vezető ápoló
Gondozó/ ápoló
Terápiás munkatárs/Szociális
munkatárs

1 fő
0 fő
3,6 fő
2,16 fő

Orvos

heti 8 órában

Ajánlott létszám
foglalkoztatás szervező

1,44 fő

Fogyatékosok
Otthona Engedélyezett létszám: 120 fő
Magyarbánhegyes
5667 Magyarbánhegyes, Tanya
hrsz. 026/6., hsz.: 37.
Intézményvezető
Vezető ápoló
Gondozó/Ápoló
Terápiás munkatárs/Szociális
munkatárs

1 fő
1 fő
36 fő
3,6 fő

Fejlesztő pedagógus
Orvos

4,8 fő
heti 6 órában
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Flamingó fogyatékos személyek Engedélyezett létszám: 9 fő
ápoló-gondozó
lakóotthona
Mezőkovácsháza,
Táncsics
Mihály utca 78/1.
Intézményvezető:
Gondozó/ápoló
Fejlesztő pedagógus
Segítő

Fejlesztő foglalkoztatás
Mezőkovácsháza, Tanya 36.
Magyarbánhegyes, Tanya 37.
Nagszénás, Táncsics u. 3.
Összesen:

7.

heti 20 órában
2 fő
heti 20 órában
2 fő

Foglalkoztatható személyek
száma
17 fő
70
71
27
168

Segítő

2,8
2,84
1,08
6,72

A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:

Általános tárgyi feltételek
Az intézmény minden telephelye tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
Az épületeinek építészeti megoldásai lehetővé teszik, az akadálymentes közlekedést, a
magyarbánhegyesi és mezőkovácsházi telephelyeken a küszöbök megszüntetésre kerültek, a
nyílászárók felújítása és cseréje a fenntartó által elnyert KEOP pályázat keretében valósult
meg. A mezőkovácsházi telephelyen, a személyfelvonó beépítése szükséges a teljes fizikai
akadálymentesítés megvalósulásához.
A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum mezőkovácsházi székhelyén a kétszintes
épületben az ellátottakat három és négyágyas szobákban helyeztük el. A közösségi és
kiszolgáló helyiségek korszerűek az ellátottak igényeit kielégíti.
A nagyszénási telephelyen az 1966-ban épült intézmény közösségi helyiségeinek kialakítása
az ellátottak igényeit és kényelmét szolgálja. Az ellátottak elhelyezése egy, kettő, három és
négyágyas szobákban történik.
A nagyszénási szenvedélybeteg rehabilitációs részleg egy szép, otthonos, kétszintes épület,
mely a település határában, a központtól kb. 1,5 km-re található. Az 1998. júl. 2-án átadott
épület a részleg működési céljának megfelel. Működési engedélye 36 főre biztosított. Lakóink
háromágyas szobákban vannak elhelyezve. Ezen kívül kiszolgáló helyiségek - teakonyha,
ebédlő, társalgók, csoportszoba, melegítőkonyha, konditerem, irodák, orvosi szoba - állnak
rendelkezésre.
A magyarbánhegyesi telephelyen az ott élő ellátottak három és négyágyas szobákban kerültek
elhelyezésre.
a kétszintes épületben az ellátottakat három és négyágyas szobákban helyeztük el. A
közösségi és kiszolgáló helyiségek korszerűek az ellátottak igényeit kielégíti.
A Centrum főépületei mellett gazdasági épületek, foglalkoztató műhelyek szolgálják az
ellátottak aktív foglalkoztatásának és munkaterápiájának lehetőségét.
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Értékét növelő fontosabb beruházásaink 2015. évben:
A nagyszénási telephelyen a KEOP pályázat keretében nyílászáró csere és az épületek
hőszigetelése történt meg 2015. évben.
A nagyszénási szenvedélybeteg rehabilitációs részlegen a következő beruházások,
beszerzések valósultak meg.
• tankonyha kialakítása – teljes berendezéssel (gépekkel eszközökkel
felszerelve)
• 6 db ebédlőasztal és 30 db szék az ebédlőbe
• a foglalkoztató épület (tanya) ablakainak redőnyözése
• 9 db tablet készülék
A mezőkovácsházi és a magyarbánhegyesi telephelyen KEOP pályázat keretében energia
hatékonysági beruházás keretében biomassza kazán és az épületek hőszigetelése valósult meg.
A szarvasi székhelyen a KEOP pályázat keretében, a nyílászárók cseréje történt meg,
valamint az épületek hőszigetelése.
A beruházások felújítások összértéke: 88.692.000- Ft
Az intézmény bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges
körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és
mozgásállapotának.
A fenntartó részletes felmérést készített, a tárgyi feltételek, különösen az épületek
állapotáról. A folyamatos és biztonságos működés feltételeit biztosítja.
8.

Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (szarvasi központtal) négy
telephelyen nyújtja az alábbi szociális szolgáltatásait
• Nagyszénás (Idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek ápolástgondozást nyújtó ellátása, szenvedélybetegek rehabilitációs otthoni ellátása)
• Magyarbánhegyes (Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó ellátása,
fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona)
• Mezőkovácsháza (Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó ellátása)
Intézményünk a személyes gondoskodás keretében tartós bentlakásos formában, teljes körű
ápolást-gondozást, valamint rehabilitációs otthoni ellátást nyújt, az igénybevevők részére.
Az intézmény az ellátási területén ápolási, gondozási feladatokat lát el, a gondozási szükséglet
megállapítása alapján, a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek részére, valamint gondozza
azokat a 18. életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról
gondoskodni.
Az intézmény szenvedélybetegek rehabilitációs részlegében az ellátás célja, a 18-45 éves
kábítószer-, játék-, valamint alkoholfüggők rehabilitációja.
A fogyatékkal élő embertársaink ápolását, gondozását, az egyéni fejlesztési és foglalkoztatási
terv keretében látjuk el. Sokoldalú tevékenység, fejlesztő és szinten tartó foglalkoztatás
biztosított, melynek célja, az ellátottak képességeinek fejlesztése, szakmai képzésének
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elősegítése. Az intézményhez kapcsolódik egy ápoló – gondozó célú lakóotthon
Mezőkovácsházán, ahol 9 fogyatékkal élő lakónk él 3 segítő közreműködésével.
A pszichiátriai betegek részére, személyes gondoskodás keretében ápolást, gondozást, teljes
körű ellátást nyújtunk. Számukra, képességeihez igazodó célszerű és hasznos tevékenységeket
szervezünk oly módon, hogy családias légkörben, személyre szabottan történjen a
segítségnyújtás.
A szenvedélybetegek és hajléktalan személyek, ápolást-gondozást nyújtó ellátása, egyéni, kisés nagycsoportos segítő tevékenységgel járul hozzá az ellátottak társadalmi integrációjához.
Intézményünk, a teljes körű személyre szabott ellátás keretében gondoskodik a napi
háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról,
egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a napi 24 órás
szolgálatról. A teljes körű személyre szabott ellátás során az ellátottak jogainak, emberi
méltóságuknak érvényesülését szem előtt tartva végezzük szakmai munkánkat.
Folyamatos a fűtés, a világítás, a hideg- és a meleg vízszolgáltatás.
Közös érdek, hogy az intézményben tisztaság, higiénikus és rendezett körülmények legyenek.
Ebben a lakók tevékeny közreműködése szükséges, elsősorban saját lakószobájukban és
környezetükben. Az intézmény biztosítja a rendszeres takarítást a közösségi és tisztálkodást
szolgáló helyiségekben és igény szerint a lakószobákban.
Prioritások, stratégiai célok
Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában különböző
segélyekről, pénzbeli ellátásokról beszélnek, és ritkán említik a különböző szolgáltatások
jelentőségét. Ez érthető is, hiszen a szociálpolitikai kiadások túlnyomó hányadát a pénzbeli
ellátások teszik ki, és a ráfordításoknak csupán elenyésző része jut a szolgáltatások
működtetésére. Ugyancsak magyarázza ezt a jelenséget az is, hogy a pénzbeli támogatás
kézzelfoghatóan az ellátottakhoz jut, és mérése, adminisztrációja is átláthatóbb rövidtávon.
Ezzel ellentétben a szolgáltatás viszonylag drága, és hatékonysága is nehezen mérhető. Ha
feltesszük azt a kérdést: mi a célunk a szociális segítségnyújtással, gyakran kell
szembesülnünk azzal a ténnyel, hogy kizárólag pénzzel nem érjük el a kívánatos célt, és a
pénzbeli segítség önmagában nem elégséges eszköz az egyén problémájának megoldására,
társadalmi beilleszkedésének elősegítésére. Nem elég önmagában pénzt adni a
hajléktalanoknak, hanem hajléktalan szállókat is kell működtetni. Ugyanígy hiába adunk
annak az idős embernek gyógyszerre, megélhetésre pénzt, aki egyedül él és fel sem tud kelni
az ágyból, problémáját csak az oldja meg, ha szociális szolgáltatást, házi szociális gondozást,
esetleg intézményes ellátást tudunk számára biztosítani. Amikor a szociális beavatkozással
nem csupán valamilyen szükséglet kielégítésének hiányát akarjuk pótolni, hanem a kliens
életformáját, magatartási szokásait is befolyásolni akarjuk, akkor ezt a célt csak életvezetési
tanácsadással, információval, képzéssel, tréninggel, vagyis szociális szolgáltatás
szervezésével tudjuk elérni. Általánosságban is elmondhatjuk: minél fontosabb
szociálpolitikai funkciónak tartjuk a nehéz helyzetbe került emberek segítését a megváltozott
társadalmi körülményekhez való alkalmazkodásban, és minél hathatósabb védelmet akarunk
nyújtani bizonyos társadalmi rétegeknek, annál komolyabban kell venni a szolgáltatási szektor
jelentőségét.
Előrejelzések:
•
Az idősek száma és aránya növekszik = az egészségügyi és szociális gondozásiápolási szükségletek nőnek, megváltoznak!
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•

•
•
•

•
•
•

A munkaképes korúak száma jelentősen csökken = a munkaképes korú lakosság
száma jelenleg kb. 7 millió, 2050-re 5,2 millió lesz.
Az előrejelzések alapján szükséges bizonyos prioritások kijelölése és a stratégia
megfogalmazása. A fentiekből le kell vonni azt a következtetést, hogy a szociális
ellátással szemben támasztott elvárások
A szükségletek változása,
A technológiai fejlődés,
A társadalmi igények változása miatt drasztikusan növekedni fognak. Az intézmény
terhelhetősége, illetve költségvetési mozgástér, ezt a szükséglet- és igénynövekedés
változatlan szerkezetben bizonyosan nem tudja követni. Ezért a szociális ellátás
fenntartható fejlődése
A finanszírozás rendszerének,
Az ellátórendszer szerkezetének és képességeinek,
A lakossági elvárások érdemi megváltoztatását igényli.

Fejlesztési feladatok:
Alapvető feladat:
•
szegénység és kirekesztődés mérséklése,
•
a társadalmi és területi hátrányok csökkentése,
•
az esélyek növelése
A reformok lehetséges irányai:
Modern, fenntartható szolgáltatások kialakítása, támogatások. Az információs társadalom
lehetőségeinek maradéktalan kihasználása. Megfelelő szemléletváltás.
Minőségbiztosítás. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, célmodell meghatározása
(szervezet, finanszírozás, szerkezet, működés).
A szociális ellátórendszer fejlesztésében meghatározó jelentőségű célmodell leírása, annak
vizsgálata, hogy milyen ellátórendszer kialakítása, működtetése a cél. E koncepció
felülvizsgálati ciklusait figyelembe véve a feladatokat rövid távú tervezésnek kell tekinteni.
Ennek megfelelően újra kell gondolni a fenntartó és intézményei, a piac, civilszervezetek és
az egyének felelősség- és szerepvállalását. Szociális ellátás forrásainak biztosítását, az
ellátórendszer szerkezetét, az ellátórendszer irányítását, felügyeletét és az együttműködés
kereteit jóléti rendszer egyéb szereplőivel.
Tárgyi eszközök fejlesztése, állagmegőrzés:
A meglévő épületek, berendezési és használati tárgyak állapotának megőrzése, a folyamatos
állagmegőrzés, fejlesztés.
A közösen megfogalmazott értékeink, feladataink:
Emberi jogok védelme, érdekvédelem: európai értékrend a társadalomból kiszoruló, illetőleg
nehéz sorsra ítéltetett emberek emberi méltóságának védelme, és megőrzése. Az alkotmányos
emberi jogok, esélyegyenlőség biztosítása. Az ellátottak érdekvédelmének, ami a gondozás
alapvető eleme, biztosítása.
Egyénre szabott gondoskodás: A szükségletekre alapozott, holisztikus gondozás
megvalósítása. Az egyéni bánásmód fontosságának hangsúlyozása.
Egészség: Felvilágosító, preventív eszközök alkalmazása. Az exogén károsító tényezők
enyhítése. Bio-, pszicho-, szociális állapot javítása. Rehabilitáció, készség és személyiség
fejlesztés.
Biztonság, nyugalom, harmónia: A fizikai és érzelmi biztonság megteremtése, alapvető
szükséglet az ellátottak számára. A kölcsönös bizalom kialakítása, a harmonikus
mindennapok fenntartása, elengedhetetlen az egészség megőrzésében, a személyiség fejlődés
elősegítésében.
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Kultúra: Egyéni és közösségi értékek, normák kialakulásának alakulása, fejlődése. Az
intézmény és az ellátottak kapcsolata, a társadalom kisebb és nagyobb csoportjaival. A
lakóhely gazdag hagyományainak, kisebbségi közösségeinek, épített környezetének
megismerése.
Foglalkoztatás: Célszerű és hasznos, az ellátottak állapotához, érdeklődéséhez illeszkedő
tevékenységek szervezése. Innovatív módszerek alkalmazása.
Generációk közötti kapcsolat ápolása: Az egyén és a közösség olyan értékeket, tudást őriz,
főként az idősek csoportja, melyet érdemes megőrizni és továbbadni a fiatalabbaknak.
Rendezvények: Naptári ünnepek, világnapok megrendezése az életkornak, egészségi
állapotnak megfelelően. A mindennapi élettől, a hagyományoktól való eltávolodás
megakadályozása.
Partnerség, kapcsolatrendszer: Együttműködés a gondozás céljainak megvalósulása
érdekében, más szociális ellátókkal, a fenntartóval, oktatási és kulturális intézményekkel, a
gyámhivatalokkal, rendőrséggel, bíróssággal, közüzemi szolgáltatókkal, civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal.
A „kínálati” politika
Fontos, hogy „kínálati politikát” folytassunk, ehhez szükség van alapos és tervezett
tájékoztatásra. Fel kell tárni a problémákat, felfedezni az ügyfeleket, személyre szóló és
rugalmas stratégiákat kell kidolgozni.
Nem csupán ellátási kötelezettségének kell eleget tenni, hanem valós szükségletekre kell
reagálni.
Szervezeti és szakmai garanciákat kell biztosítani, ezért az ellenőrzéseket, visszajelzéseket,
folyamatosan el kell végezni, ami mindenképpen motivál a jó színvonalú munkavégzésre.
Pontosan meg kell fogalmazni a szervezet jövőképét, az intézmény, rövid és hosszú távú
terveit kell kitűzni, melyek mentén a folyamatos fejlődést biztosítani lehet, a szükségletek
állandó monitorozása mellett. A jövőkép kialakításának szempontjából, fontos tényező, hogy
a munkatársak ismerjék fel a rólunk kialakult vélemények hatását, számukra ez a
mindennapjaikat irányító szemlélet legyen.
Önkéntesek bevonása
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy
alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár
annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az
önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik
meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet,
vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein
belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a
kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít
környezetünk és közösségünk jobbá tételében.
Intézményünkben az önkéntesek hozzájárulnak a generációs különbségek enyhítéséhez, az
elfogadás és tolerancia fejlesztéséhez.
A Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum fenntartója, a Fogyatékosok Otthona
Magyarbánhegyes vonatkozásában, sikerrel pályázott az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról
a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése- intézményi férőhely kiváltás című
felhíváshoz. 2018-ban a „KIKÖLTÖZÜNK!”- Új szociális lakhatási forma a Dél-békési
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településeken című pályázat keretében ellátottjaink, a Mezőkovácsházán, Medgyesegyházán
és Magyarbánhegyesen épülő 10 fős házakba költözhetnek.
A kitagolási stratégia célja a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási
kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő
szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás. A bentlakásos intézmények által nyújtott
komplex szolgáltatás most önálló életvitelt segítő szociális szolgáltatásokra, valamint a
lakhatási szolgáltatásra válik szét. Elkülönülnek a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei.
A kiváltás során értelmileg akadályozott személyek, hallás, látás és intellektuális
fogyatékossággal élő emberek kerülnek támogatott lakhatási ellátásba. Számukra biztosítani
kell az önálló életvitelüket elősegítő akadálymentes környezetet. Az egyenlő hozzáférést
biztosító környezet lehetővé teszi, hogy az átlagtól eltérő emberek is mindenki máséval,
azonos eséllyel legyenek képesek a környezetet használni. Az így kialakított környezet
kényelmes, biztonságos, hozzájárulhat komfortérzetünk, életminőségünk kedvező
változásához. A lakók jövőképének alakulásában természetesen legfőbb szempont a
támogatott lakhatás alapelvének figyelme bevétele. Így abban a kérdésben, hogy hol és kivel
kíván élni, kivel szeretné az otthonát megosztani mindenekelőtt a kiváltás döntésének
szabadsága biztosítja az önrendelkezés elvét. A személyi segítő szolgálat teljesen
személyközpontú, jellemzi az egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok
lehetőségének nyújtása, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzése. Az egyén
lehetőségeihez, képességeihez, elvárásaihoz és igényeihez mérten a lehető legjobb
életminőség kialakítását célozza meg a lakhatási és támogatási forma megválasztásával. Egyik
legfőbb szempontként figyelembe véve az alapvető emberi jogokat, alapul véve az alábbi
törvényi meghatározásokat: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény, mely elismeri minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő
méltóságú személyként élhessen. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (Szt.) alapelve, hogy a szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő
bánásmód követelményét meg kell tartani.
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
1. A kapcsolattartó személy: Wengerter Bernadett
elérhetősége: telefon:
06-66/240-141
e-mail:
titkarsag@epbo.hu.
web:
bekes.szgyf.gov.hu
2. A fenntartó neve, címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei
Kirendeltsége
5600. Békéscsaba, Kétegyházi út.1.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona
5742 Elek, Béke u. 4.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Szoctv.: Pszichiátriai betegek szakosított ellátása
-Pszichiátriai betegek ápolását gondozását nyújtó intézménye
-Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
5. A működés kezdete: 1998.01.01.
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6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
1/2000.SzCsMrendeletben megszabott személyi feltételek alapján alakul az intézmény
személyi feltéele. Dolgozói létszám jelenleg 51 fő közalkalmazotti jogviszonyban.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az otthon tárgyi feltételeit az 1/2000-es SzCsM rendelet szabályozza. Az
intézményben az ellátottak használhatnak saját bútorzatot is, hogy környezetüket
otthonosabbá tegyék.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az intézmény Semmelweis úti telephelye kiváltási folymatban van, melynek keretén
belül az ott élő 72 fő pszichoszociális fogyatékossággal élő ellátottat 6 db 12 fős
családi házba költöztettjük 2019. 01. 01-től. A kiváltás folyamata az EFOP 2.2.2.-2017
KIKÖLTÖZÜNK! Új szociális lakhatási forma eleken, című pályázatnak
köszönhetően jött létre. Ez az úgynevezett kiváltás folyamat nem csak az ellátottak
lakhatási körülményeit, de önérdek érvényesítésüket, személyre szabott ellátásukat, az
ellátottak integrációját segíti.
Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona
1.

A kapcsolattartó személy: Szurgent Zita, mb. igazgató
Telefon: 06-66-474-622
E-mail: titkarsag@kpbo.hu
szurgent.zita@bekesmik.hu

2.

A fenntartó neve, címe:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest Visegrádi út 49.
Levelezés és intézményi cím: u.a.

3.

A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona
5516 Körösladány, Nagy Márton út 2.
Levelezés és intézményi cím: u.a.

4.

A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása, szociális foglalkoztatás. Szociális
helyzetük miatt önmaguk ellátására nem képes krónikus pszichiátriai betegek számára
ápolást, gondozást nyújtó intézmény. Az intézmény szakápolási engedéllyel rendelkezik
2018. március 21. napjától határozatlan időre.
5.

A működés kezdete: 1998. 01. 01.

6.

A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
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Munkakör

7.

Engedélyezett
létszám
Intézményvezető
1 fő
Vezető ápoló
1 fő
Ápoló- szakápoló- 31,2 fő
gondozó
Szociális és terápiás 3 fő
munkatárs
Segítő
1 fő

Betöltött
létszám
0,5 fő
0,5 fő
28 fő

Többlet/ hiány

4 fő

+ 1 fő

Összesen:

34 fő

37,2 fő

0,5 fő
0,5 fő
3,2 fő

1 fő
3,2 fő

A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:

Az intézmény infrastrukturális jellemzői:
Az intézmény az alábbi helyiségekkel rendelkezik:
- éjszakai és nappali tartózkodás (lakhatás): 34 lakószoba ebből:
• 7 ágyas szoba: 4 db,
• 6 ágyas szoba: 2 db,
• 4 ágyas szoba: 14db,
• 3 ágyas szoba: 6 db,
• 2 ágyas szoba: 8 db,
- személyi tisztálkodásra (10 ellátottra egy fürdőkád vagy zuhanyzó, nemenkénti
illemhely): 5 kád és 9 db tusoló biztosított, összesen 20 db WC, 5 db piszoár van,
- étkezésre: 3 db ebédlő áll rendelkezésre 154 m2,
- az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre valamint
mentális gondozásra: 10 db = 815,13 m2,
• foglalkoztató- terápiás szoba (19,37 m2),
• 1 db konditerem (19,3 m2),
• közösségi együttlétre rendelkezésre áll az ebédlő (3 db) (154 m2),
• teakonyha (17,86 m2),
• kinti folyosók (251,42 m2),
• benti folyosók (194,88 m2),
• kerti filagória (19 m2),
• foglalkoztató helyiség (139,3 m2),
- egészségügyi ellátás céljára: a vezető ápoló irodájában került kialakításra az orvosi
szoba, betegszobával nem rendelkezik az intézmény,
- a látogatók fogadására alkalmas helyiség kialakításra került egy komplex
mentálhigiénés helyiség formájában
A tárgyi feltételek hiányosságai:
- az intézményben több szobában zsúfoltan vannak az ellátottak, az egy főre jutó hat
négyzetméter és 4 fő elhelyezése csak 8 szobában adott,
- az intézményben nincs betegszoba, ahol az akut vagy fertőző betegek elkülönítése
megoldható lenne,
- a párban élő gondozottjaink külön szobába való elhelyezése is gondot okoz a tárgyi
feltételek hiánya miatt,
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- nincs intimszoba, ahol a külön szobába elhelyezni nem tudott párkapcsolatban élők intim,
zavartalan együttlétét biztosítani lehet.

8.

Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:

Az intézet megalapításának időpontja, tulajdonképpen rejtély, Levélkori kutatások alapján az
1860-as évekre tehető. Legrégebbi része kórházként működött, ahol fertőző betegségben
szenvedő hadirokkantakat ápoltak. Erre az intézmény bővítése során talált emberi csontokból
következtethetünk.
Az 1950-es években a KÖJÁL végzett bűnügyi boncolásokat az intézményben. Később
menedékházként működött, és szinte az ország egész területéről fogadta a hajléktalan
embereket.
Az otthont először egy frontról hazaérkezett katona és családja működtette, akik mint
gondnokok együtt éltek a betegekkel. Az intézmény fejlődése az 1960-as években kezdődött.
Az intézmény 5 nagy létszámú szobával, konyhával és vizesblokkal bővült. Ezt követően
megkezdődött a szakosodott ellátás, amelyben már 60-80 személy ellátását tudták biztosítani.
Az ellátottak között voltak idősek, értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek egyaránt.
Az 1970-es években a Szeghalom Járási Hivatal Pszichiátriai Betegeket Gondozó
Intézménnyé nyilvánította. Az évek során az ellátottak száma 130 főre emelkedett.
1992-ben az intézmény északi része 5 új szobával, és vizesblokkal bővült, ahová részben
önálló és párban élő ellátottak költözhettek.
1995-ben az intézmény déli részén egy 3 szintes épületegység felépítése valósult meg,
amelynek alagsorában foglalkoztató helyiség, a magas földszinten 4 szoba, fürdőszobával és
az emeletei részen az irodahelyiség lett kialakítva. Az új szobákba részben önálló, párban élő
ellátottak elhelyezése történt.
Ezzel párhuzamosan a konyha egységének teljes felújítása, a fiú rész szobáinak tagolása,
foglalkoztató helyiség kialakítása és az emeleti rész beépítése is megvalósult.
1998-ig az ország területéről fogadták a pszichiátriai és értelmi fogyatékos személyeket, 1998.
után a profiltisztítás következtében az ellátotti kör Békés megye közigazgatási területére
szűkült, és csak pszichiátriai betegek felvételére került sor.
A Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos
intézmény. Alaptevékenység körében biztosítja az otthon lakói számára ez egészségügyi
állapotoknak megfelelő korszerű egészségügyi ellátást, szakápolást, pszichés gondozást és
foglalkoztatást.
Az ápolás, gondozás az intézményben két részlegen folyik. ( I., II. gondozási egység)
Az ellátottaink elhelyezése mentális, fizikális állapotuktól, betegségüktől és életkoruktól
függően történik.
A teljes ellátásra szoruló gondozottak az ápolási szobákban vannak elhelyezve, ahol a teljes
ellátás biztosított.
A minimális ápolásra, gondozásra szoruló, tartósan kompenzált állapotú ellátottaknak a
gondozásuk, ápolásuk a meglévő képességekre és az önállóság megtartására épül, csak a
szükséges mértékben, állapotuk és képességük szintjén segítik, felügyelik, irányítják őket
mindennapi tevékenységeik elvégzésében.
Az intézményi foglalkoztatás több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, ami nagymértékben
javítja az ellátottak életminőségét. Az intézetben 130 gondozott él, akik foglalkoztatását úgy
próbálták összeállítani, hogy meglévő képességeikre alapozva mindinkább a kiteljesedést
biztosítsák.
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Minden ellátott számára a célszerű hasznos és szórakoztató időtöltésre sokféle foglalkozás áll
rendelkezésre.
Az intézet munkajellegű foglalkoztatást is szervez azon ellátottak részére, akinek egészségi és
pszichés állapota lehetővé teszi.
A foglalkoztatás 3 szintéren folyik az intézményben:
1. Rehabilitációs foglalkoztatás: 46 fővel működik
- a munka napi 4 órában folyik,
- szerződéses munkaviszonyban állnak az ellátottak a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft.vel
2. Fejlesztő foglalkoztatás 17 fővel:
- a munka, napi 4 órában folyik,
- az intézménnyel megállapodásos munkaviszonyban vannak,
3. Szociális foglalkoztatás 30-35 fővel működik:
- heti 4-5 órában folyik, napi meghatározott beosztással
- (kreatív,készségfejlesztő,mozgásterápia,biblioterápia,zeneterápia,színjátszás)
Az Intézményben két jelentős szervezeti egység működik:
- ápolási – gondozási egység,
- intézményüzemeltetési egység.
A pszichiátriai betegek otthonában a humanisztikus modell, valamint a közösségi modell
alkalmazása a cél, amikor is az intézmény dolgozóinak arra kell törekedni, hogy az ellátottat
szolgálja, illetve, hogy az adott személyt vagy problémát az eredeti közösségben kezelje. Ez a
modell közel áll a mentálhigiénés szakmai tevékenységekben érvényesítendő holisztikus
szemlélethez, amely szerint az embert, esetünkben a bentlakásos intézményben élő
ellátottakat testi, lelki és szociális lényként, a maga természetességében fogadják el.
Az ellátott védelme és jólétének elősegítése ne korlátozódjon alapszükségleteinek
kielégítésére, hanem terjedjen ki lelki egészségének védelmére, szociális kapcsolatainak
támogatására, valamint személyes, családi és társas kapcsolatainak megőrzésére is.
Az intézmény az ellátott egészségi állapotának figyelembevételével biztosítja az egyéni
ápolási–gondozási terv keretei közötti lehető legnagyobb mértékű önrendelkezést,
mozgásszabadságot és önálló döntéshozatalt.
Az intézmény az alapdokumentumaiban és szakmai munkatervében megfogalmazott
szolgáltatási tevékenységekkel segíti az ellátott önállóságának fenntartását. Az ellátottnak
csak az egyéni szükségleteihez mért támogatást kell megadni. Az intézmény ideiglenes
működési engedéllyel rendelkezik, amit a túlzsúfoltság és tárgyi feltételek hiánya miatt
kapott. Rövid és középtávú céljaik közt a legjelentősebb ennek megszüntetése, végleges
működési engedély megszerzése, ami belső átalakításokkal megoldható lenne.
Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatás biztosításának egyes szintjein
A Szoc. tv. 67. § -ában meghatározott intézményi elhelyezés, amely az intézményben
életvitelszerű tartózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett. A lakhatás többágyas
elhelyezéssel biztosított. A folyamatos felügyeletet a három műszakos folyamatos
munkarendben foglalkoztatott ápoló-gondozó személyzet és az orvos biztosítja.
Az ápolási, gondozási, szakápolási feladatok
A feladatellátás tartalma, formái:
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A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó
ápolási, gondozási, szakápolási feladatok, tevékenységek ellátását. A gondozási tevékenység
alatt az intézményi szolgáltatást igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális
és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és
szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó,
vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten
tartására kerül sor.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket:
- gyógyszer átadás, beadás,
- szakápolási feladatok ellátása,
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- testi higiéné biztosítása,
- öltöztetés,
- az ellátottak mozgatása, emelése,
- az ellátottak tornáztatása – különösen a fekvő betegeknél,
- kéz- és lábápolás,
- borotválás, hajvágás,
- a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, valamint a tiszta ruha és ágynemű kiadása.
A feladatellátás módja
A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak
igénye szerint történik.
A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta,
igény, illetve a vezető ápoló megítélése szerint kell ellátni az emberi méltóság tiszteletben
tartása mellett.
Ápolási- gondozási fejlesztések:
- a szakma irányelveinek és a belső szabályzatnak megfelelően az eddigi szolgáltatások
további biztosítása,
- családiasabb, otthonosabb környezet megteremtése az ellátottakkal együtt,
- a feladattudat és a felelősség fokozott fejlesztése,
- költséghatékony, energiatakarékos életmódra való nevelés,
- minél nagyobb önállóság elérése a gondozottaknál.
Étkeztetés megszervezése
A feladatellátás tartalma, rendszeressége:
Az intézményben – saját konyháján keresztül – az étkeztetést a bentlakók életkori
sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja,
a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése
keretében napi ötszöri étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg étel – biztosított. Ha
az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – speciális
étkezési lehetőséget biztosít az intézmény (pl.: diéta, gyakoribb étkezés).
A feladatellátás formái:
- normál étrend,
- speciális étrend.
A feladatellátás módja
A feladatellátás az alábbiak szerint történik:
- az intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve,
- szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással.
Étkeztetéssel kapcsolatos fejlesztések:
korszerű berendezések beszerzése,
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-

egészséges ételek biztosítása.

Ruházat, textília biztosítása
A feladatellátás tartalma
Az ellátást igénybe vevő az intézményben saját ruházatát és textíliáját használhatja.
Ha az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, akkor a
teljes körű ellátás részeként az intézmény biztosítja számára a legalább három váltás
fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházatot és utcai
cipőt, szükség szerint más lábbelit.
Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell
rendelkezniük. Az intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek
közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően
tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában.
Egészségügyi ellátás
A feladatellátás tartalma, rendszeressége
Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. Az egészségügyi
ellátás keretében az intézmény gondoskodik az igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, a szakorvosi
ellátáshoz való hozzájutásáról, a kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, gyógyszerellátásáról,
valamint gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
Az intézmény orvosa biztosítja
Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást,
az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, valamint szükség esetén
az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.
Az intézményben az egymást váltó műszakok az ellátottak egészségügyi állapotát érintő
változásokról eseménynaplóval is tájékoztatják egymást.
A gyógyszerellátás érdekében az intézmény rendelkezik megfelelő mennyiségű
alapgyógyszer készlettel.
Az intézmény biztosítja a gyógyászati segédeszközöket (a test távoli eszközöket az intézmény
költségén).
A feladatellátás formái: folyamatos ellenőrzés, szűrés, speciális gyógykezelés.
Szakápolási feladatok:
• Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási
tevékenységek végzése.
• A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje.
• Nőbetegnél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez,
hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás.
• Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz
kapcsolódó szakápolási feladatok.
• Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága
esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
• Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt
szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási
tevékenységek műtét után.
• Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent
funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási
feladatok:
- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése.
.Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
- inhalálás, légzésterápia,
- szívó alkalmazása,
- oxigénterápia.
Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna,
elekroterápia biztosítása.
Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok
megnevezésével.
EKG készítés orvosi utasítás alapján.
Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.
Perifériás vénakanül, branül ellátása.
Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység.
A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:
- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek
megtanítását, amelyet maga a beteg megtehet a beteg egészsége megtartásáért,
helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,
- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési
kötelezettség teljesítését,
- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg
ellátásában résztvevőkkel.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A feladatellátás tartalma, rendszeressége
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés
ellátásáról. Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek
kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő
kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, az ellátottak
családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, illetve rehabilitációs
tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, és segíti, támogatja az intézményen
belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Az intézménynek lehetősége volt egy komplex mentálhigiénés helyiség kialakítására belső
átszervezésekkel, amely alkalmas egyéni és csoportos foglalkozások lebonyolítására,
reprezentációs tevékenységre, oktatásra, mentálhigiénés ellátásra, hitéletgyakorlásra. Minden
ellátott számára elérhető.
A feladatellátás formái
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást segítő fizikai
tevékenységeket (séta, sporttevékenység stb.); a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl.
előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők,
zenehallgatás stb.); a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok,
színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).
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Mentálhigiénés tevékenységek fejlesztése:
- a csoportfoglalkozásokba több gondozottat szeretnénk bevonni, valamint gyakrabban
szeretnénk sétákat szervezni a környékben,
- a színjátszó csoport további működtetése, fellépések megszervezése, lebonyolítás,
- az egészséges életmód kialakítására még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, az
ellátottaink önmaguktól nem tudnak életmódjukon változtatni, valamint a
mozgásszegény életmód hátrányosan befolyásolja az egészséget,
- gyümölcsnapok megrendezése, ahol idénygyümölcsökből salátát készítenénk, és azt
elfogyasztanák a lakók,
- a szocio-csoport foglalkoztatása továbbra is, valamint a munka monotónia megtörése
érdekében csoportfoglalkozásokkal való kiegészítés, amelyek a hasznos és célszerű
tevékenységet változatosabbá, elviselhetőbbé teszik.
Az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatásának megszervezése
A feladatellátás tartalma, rendszeressége
A munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése,
szinten tartása.
A feladatellátás formái, tartalma
A foglalkoztatás az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának
megfelelően az intézmény keretein belül munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásban, míg a
külső foglalkoztató által fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosított.
Fejlesztő foglalkoztatás:
A Fejlesztő foglalkoztatás célja az intézményben ellátott személy munkakészségének,
valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve
fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
A Fejlesztő foglalkoztatás az intézményi jogviszony keretében történik. A Fejlesztő
foglalkoztatásban történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban
megállapodást köt az intézményvezetővel.
A Fejlesztő foglalkoztatás tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetője
figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek
megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeit.
A Fejlesztő foglalkoztatás időbeosztása az ellátott állapotának, képességeinek
figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési tervben
úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama intézményünkben napi 4 óra vagy heti 20 óra.
Rehabilitációs foglalkoztatás:
A rehabilitációs foglalkoztatás célja az intézményben ellátott személy számára
munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség
kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka
keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézményekre
vonatkozó fejlesztési tervek
Nagy létszámú intézmények kitagolása, a támogatott lakhatás
A bentlakásos intézményrendszer megreformálást számos egyezmény is sürgeti. Az ENSZ
egyezmény 19. cikke pl. kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek egyenlő joga
van a közösségben való élethez. Az Európai Unió 2003 óta egyre határozottabban foglal állást
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az intézménytelenítés (de-institualizáció), a nagy létszámú intézetek átalakítása és az otthonközeli kis létszámú ellátások mellett.
A szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról szóló 1993. III. törvény szövege
kimondja: 2011. január 1-jét követően fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehet létrehozni.
A fogyatékossággal élő és mentális problémával küzdő emberek társadalmi integrációja
szempontjából kulcsfontosságú kérdés Magyarországon a nagy létszámú intézmények
kitagolása. A probléma közvetlenül mintegy 23 ezer embert (és családtagjaikat, valamint a
velük foglalkozó szakembereket) érinti.
Nemzetközi egyezmények ajánlásainak megfelelően kisebb létszámú, a helyi társadalom
közösségébe integrált, rehabilitációs szemlélettel dolgozó lakhatási formákra van szükség, és
emellett alapjaiban kell átalakítani a nagy létszámú, tartós bentlakásos formákban dolgozó
szakmai stáb munkamódszereit, attitűdjét. Továbbá fel kell készíteni a hazai lakosságot az
érintettek fogadására, a fogyatékossággal és mentális problémával élő emberekkel való
együttélésre. Ez komplex beavatkozásokat igényel, komoly anyagi ráfordításokkal.
A kis létszámú ellátási formák előnyei:
• Jobb minőséget nyújtanak, mint a nagy intézetek.
• A kiscsoportos, lakóközösségbe integrált lakóotthoni ellátási forma alkalmas
minden fogyatékos, pszichés problémákkal küzdő ember ellátására,
fogyatékosságának, betegségének súlyosságától és életkorától függetlenül.
• A felnőtt fogyatékos emberek bentlakásos ellátásai egyre közelednek a
"normál" lakhatáshoz, elismerik a magánszférához és az önrendelkezéshez
való jogot. (PORDÁN 2008).
• Több választási és döntési lehetőségük van a mindennapi életüket érintő
alapvető kérdésekben (STANCLIFFE–ABERY 1997).
• Több társas kapcsolatuk és barátjuk van, mert a nagy létszámú intézményekben
az összezártságból számos konfliktus is adódik, ami sok esetben
elszigetelődéshez, magány kialakulásához vezet. A lakóotthonok a kisebb
létszám következtében kevesebb a súrlódás lehetősége, illetve az elhelyezési
körülményeknek köszönhetően több lehetőség van a visszavonulásra, nagyobb
a privát szféra (EMERSON–MCVILLY 2004).
• Gyakoribb és szorosabb kapcsolatban állnak családjukkal
• Nagyobb mértékben vesznek részt a helyi közösség életében és veszik igénybe
a közösségi szolgáltatásokat, pl. járnak boltba, moziba, színházba, uszodába
stb.
• Több lehetőségük van készségeik fejlesztésére. Például az intézetből
lakóotthonba költözők önállóbbá válnak, javulnak készségeik, különösen a
személyes higiénia és az önellátás területén.
• Idejük nagyobb részét töltik aktívan, értelmes tevékenységgel (pl. fejlesztésben
való részvétel, házimunka, hobbi gyakorlása stb.) és kevésbé jellemző a
passzivitás.
• Kézenfekvő, de kutatások is megerősítik (KEBBON–WINDAHL 1986;
EMERSON és munkatársai 2001), hogy a destruktív hatású agresszív és
autoagresszív események részben összefüggnek a lakhatási körülményekkel és
az összezártság miatt gátolt mobilitással.
Ezekhez vehetjük még, hogy kisebb közösségeknél szorosabb a kooperáció a tagok között,
nagyobb a lehetőség barátságok kialakítására, még igen eltérő igényű személyiségek között is,
mint amorf, nagyobb létszámú csoportos együttlét esetén.
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A törvényi szabályozás változásai
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a bentlakást biztosító
ellátások területén kiadásának évében a felnőtt fogyatékos emberek és pszichiátriai betegek
ellátását elsősorban a nagy létszámú intézetekre építette. Az azóta eltelt években azonban
többszöri változáson keresztül a hangsúlyosabbá váltak a különböző életminőség-javító
tendenciák, például:
• az intézmények profiljának tisztulása, (vö.: Szociális törvény 67. § (2)),
• lakóotthonok kialakítása (vö.: Szociális törvény 57. § (2); 188/1999 sz. Kormányrendelet, 9/1999 sz. Szociális és Családügyi Minisztériumi rendelet),
• az intézményben élők foglalkoztatása (vö.: Szociális törvény 99/B – E§; 112/2006 sz.
Kormányrendelet),
A korábbi szociális törvény négyféle tartós bentlakásos intézményt és egy átmeneti
ellátást ismert:
• ápoló-gondozó otthon vagy lakóotthon gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos és/vagy elmebeteg személyek
ellátásáról, abban az esetben, ha ellátásuk más módon – elsősorban családjukban –
nem megoldható,
• a fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek
oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi
keretek között van lehetőség,
• rehabilitációs intézményben vagy rehabilitációs célú lakóotthonban az enyhébb fokban
sérültek bentlakásos ellátása történhet, (a fogyatékosok rehabilitációs intézménye
előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint
megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást),
• a fogyatékos személyek gondozóházát átmeneti ellátásként határozza meg a
jogszabály, amely legfeljebb két éven keresztül azok számára biztosít bentlakásos
ellátást, akiknek a gondozása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti
elhelyezést a család tehermentesítése indokolttá teszi.
Azonban sok esetben ezek a leírások a gyakorlatban nem, vagy nem kellő mértékben
valósultak meg (különösen jelentős ez a rehabilitációs célú intézményeknél, ahol a visszatérés
a társadalomban korántsem olyan mértékű, mint azt a jogszabályban megfogalmazottak
alapján várható).
Intézményen belüli foglalkoztatás változása
A szociális intézményekben az elmúlt időszakban sürgető igényként jelentkezett az ellátottak
foglalkoztatásának megszervezése, különösen ott, ahol felnőtt korú ellátottakkal foglalkoznak.
A jogszabályban definiált foglalkoztatás során a megváltozott munkaképességű személyek
elsajátíthatják azokat a készségeket és technikákat, amelyek lehetővé teszik, hogy megmaradt
képességeiket a lehető legjobban tudják hasznosítani, majd lehetőségük nyílhat előrelépésre a
védett foglalkoztatási formából az integrált foglalkoztatási formába. A szabályozás
értelmében a foglalkoztatásnak az egyéni gondozási, illetve rehabilitációs terv szerint kell
alakulnia, figyelembe véve az ellátott készségeit, szükségleteit, elvárásait.
Törvényi háttér: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
rendelkező törvény értelmében a szociális intézménnyel jogviszonyban levő ellátott
foglalkoztatása a szociális intézményben valósulhat meg.
Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása
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Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény
szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben
foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális
állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
keretében biztosítható.
A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki
erre a megyei szociális és gyámhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik. A szociális
foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeit, engedélyezésének és szakmai ellenőrzésének
szabályait külön jogszabály tartalmazza.
A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének,
valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve
fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetője
figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek
megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeit.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára
munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség
kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka
keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.
Az Egészségügyi Világszervezet 1980-as fogalom ajánlása alapján „a rehabilitáció szervezett
tevékenység, amelyet a társadalom nyújt a fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy
megmaradt képességeivel ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. A rehabilitáció orvosi,
nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű együttes és összehangolt, az
egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó személy aktív részvétele
nélkülözhetetlen”.
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról megfogalmazásában a rehabilitáció „az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási,
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek
célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, a társadalmi életben való részvételének
szinten tartása, valamint önálló életvitelének elősegítése”.
Egy társadalom akkor tesz valamit azért, hogy fogyatékos tagjai teljes értékű életet tudjanak
élni, ha biztosítja ehhez ez együttélés lehetőségét, ha lebontja a környezeti akadályokat, ha
nem megbélyegző, nem előítéletes, nem elutasító.
A rehabilitáció célja tehát a minél teljesebb beilleszkedés és befogadás. Ennek érdekében
feladata a fogyatékos-akadályozott ember önsegítő képességének, és a társadalom
segítőkészségének növelése. A rehabilitáció komplex (sok szakterület közreműködését
igénylő) és rövidebb, hosszabb ideig tartó folyamatjellegű tevékenység, mely a rehabilitációt
igénylő személy, és számos szakember együttes munkájában érvényesül. Bár ez egyes
közreműködő szakterületek, szakemberek feladatkörei jól behatárolhatók, a rehabilitáció
komplexitásánál fogva nem egy-egy szakterülethez köthető szakma, hanem szemléletmód,
munkamódszer, amely az egyes szakemberek munkájában a rehabilitálandó személy
szükségleteit tarja szem előtt.
Céljuk, hogy csökkentsék a károsodások következményeit, ha lehet, adják vissza az elveszett
képességeket. A rehabilitációs folyamat előrehaladtával egyre több, a napi életvitelt,
környezeti beilleszkedést közvetlenül segítő, mástípusú rehabilitációs feladat adódik. Ha a
képességek megengedik, szükség van a rehabilitációs célú szakmai képzésre. Végül az
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önállódást segítő, döntően szociális támogatást jelentő feladatok kerülnek előtérbe.
Lényegében ezek a feladatok adják a komplex rehabilitáció területeit.
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
1. A kapcsolattartó személy: Such Tamara mb. intézményvezető
elérhetősége: telefon:
06-66/527-400
e-mail:
csabaieletfa@invitel.hu
web:
www.csabaieletfa.hu
1. A fenntartó neve, címe:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
5600, Békéscsaba, Szent István tér 7.
2. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
5600, Békéscsaba, Lencsési út 85.
3. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás, ápolást, gondozást
nyújtó intézmény:
124 férőhely, ebből 28 emelt szintű, 96 átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhely
4. A működés kezdete: 1999
5. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
A személyi feltételek megfelelnek az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek, amely 80
százalékos szakképzettségi arányt ír elő.
1 fő mb. intézményvezető: szociális munkás
1 fő vezető ápoló: mentőtiszt
10 fő ápolói képesítéssel
18 fő szociális gondozó és ápolói képesítéssel
2 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs: 1 fő felsőfokú képesítéssel, 1 fő középfokú
képesítéssel
Szakképesítési arány: 100%
6. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az épület szép, kellemes környezetben található, rendezett udvarral, a tárgyi feltételek
biztosítottak. Rendelkezésre áll éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi
tisztálkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra, egészségügyi
ellátásra, továbbá a látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az apartmanokban történő
elhelyezésnél egy lakóra kb. 10 négyzetméter élettér jut, két illetve három fő
elhelyezése esetén.
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Építészetileg kialakításra került a teljes akadálymentesség, pl. megfelelő ajtószélesség,
kerekesszékkel közlekedésre minden apartman és kiszolgáló helység alkalmas,
kapaszkodók kialakításra kerültek.
Az idősek otthonában 22 m², 19 m² és 30 m²-es, egy, két és három személyes jól
felszerelt apartmanokban laknak a lakók, részben saját bútorzattal, részben intézményi
berendezéssel ellátottak a lakrészek.
Tornaterem, könyvtár, foglalkoztató szoba, elektronikai eszközök – laptop, projektor,
TV, DVD lejátszó, hangosítás, internet, társasjátékok, fejlesztőjátékok, kreatív
foglalkozáshoz anyagok, eszközök. Kialakításra került a só szoba, ahol fény, és
hangterápia, infraszauna áll a lakók rendelkezésére, valamint több közösségi tér, ahol
közös programokat, ünnepségeket szervezünk.
A szépen gondozott és parkosított kert kiváló pihenést kínál egész évben.
7. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. november 18-án kelt
határozatával létrehozta a Csabai „Életfa” Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú
Társaságot. Az intézmény az alapító okiratban megjelölt alapfeladata: szociális ellátás
elhelyezéssel.
2007. június 28. ülésén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
Csabai „Életfa” Kht. egyszemélyes tulajdonosa, döntött arról, hogy a Csabai „Életfa”
Nyugdíjasházban megüresedő férőhelyeket általános szintű idősek otthoni férőhellyé
kell minősíteni, valamint, hogy a Csabai „Életfa” Kht. 2008. január 01-től a
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás önálló
költségvetési intézményeként működteti.
A fenntartó határozatában foglaltak szerint, 2010. március hó 31. napjával az
intézmény beolvadt a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központba, jogutódlással megszűnt (beolvadás), a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Szociális Szolgáltató Központ telephelyeként működött tovább.
2014. július 01. napjától kezdődően a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona
ismét önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött.
2017. január 01. napjától az intézmény fenntartója: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
Szolgáltatói nyilvántartás alapján az alábbi szolgáltatások nyújtására jogosult: ápolást,
gondozást nyújtó szociális intézmény 124 ápolást, gondozást nyújtó férőhellyel:
Ellátási területe: Békéscsaba közigazgatási területe.
Célunk, hogy Békéscsaba közigazgatási területén élő időskorú és szociálisan rászorult
lakosság az Életfa Idősek Otthonában megtalálja azt a helyet, ahol idős napjait
biztonságban, nyugalomban töltheti. Szemléletünk szerint az intézményünkben a
személyes intimszféra megőrzése mellett ki-ki annyi és olyan segítséget kapjon a
mindennapokban, amit állapota szükségessé tesz. Kulcsszavunk az emberi méltóság
megőrzése.
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A lakók egyre nagyobb hányada súlyos, döntően krónikus betegségekkel terhelten
kerül felvételre.
A teljes ápolásra szorulók aránya folyamatosan növekszik már a beköltözéskor rossz
egészségi állapotban lévő ellátottak számával.
Külön figyelmet kell fordítani a mentálisan hanyatló állapotú lakók ápolására,
gondozására. Elő kell segíteni, hogy emberi méltóságukat a lehető legteljesebb
mértékben, a lehető leghosszabb ideig megőrizzék. Az emberi viszonyok tudatos
szervezése, erősítése, az emberséges, szeretetre is építő idősek otthoni lét meghatározó
eleme.
Pénzeszközeink takarékos felhasználása érdekében folyamatosan keressük azokat a
lehetőségeket, melyek által az épületeink működtetése a lehető legkisebb energia
felhasználás mellett valósulhatna meg, a korábbi pályázat eredményeképpen
megépített napkollektor a meleg vizet biztosítja. Minden pályázati lehetőséget
kihasználtunk és ki szeretnénk használni az épületek fűtésének korszerűsítésére, illetve
az elektromos áram felhasználásának csökkentése érdekében.
Az emelt szintű ellátás, továbbá a belépési hozzájárulás megfizetésével történő átlagos
ápolást, gondozást nyújtó, valamint demens férőhelyek bevezetése elősegíti a hosszú
távú fenntarthatóságot.
A bevonható forrásokkal nagyobb mértékben tudja az intézmény a rövid és hosszú
távú fejlesztési célokat megvalósítani.
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
1. A kapcsolattartó személy: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
elérhetősége: telefon:
06/30/587-4092
e-mail:
eszibatori@invitel.hu
web:
www.bkeszi.hu
2. A fenntartó neve, címe: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás
3. Levelezés és intézményi cím: 5600, Békéscsaba, Szent István tér 7.
4. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
5600, Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.
5. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
• Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Idősek otthona
• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás: Időskorúak gondozóháza
• Támogató szolgáltatás
• Tanyagondnoki szolgáltatás
• Házi segítségnyújtás
• Idősek nappali ellátása
• Demens betegek nappali ellátása
• Fogyatékosok nappali ellátása

182

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
•
•

szenvedélybetegek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
A költségvetési szerv közfeladata: A szociális szolgáltató központ gondoskodik a
személyes gondoskodás keretébe tartozó, kötelezően ellátandó feladatként
szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások nyújtásáról az 1993. évi III.
törvény szabályai szerint

6. A működés kezdete: 1992.
7. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Az intézmény alkalmazottainak iskolai végzettsége az 1/2000 (I. 7.) SzCsM
rendeletben foglaltaknak megfelelő, a munkavállalók 98 %-a szakképesítéssel
rendelkezik.
8. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény valamennyi telephelye úgy került kialakításra, hogy az
tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, akadálymentes, berendezési,
felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak
életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.
9. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Intézmény 2007. 03. 31-től, Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás fenntartásában működik és lát el, szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat, az
ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
Az intézmény önálló jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, szociális
önkormányzati feladatokat lát el, és biztosít személyes gondoskodást az időskorú és
szociálisan rászorult személyek részére, integrált működési formában 13 telephelyen.
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ ellátási területe, Békéscsaba város
közigazgatási területe, illetve a Békéscsabai Kistérség települései (Kétsoprony, Csabaszabadi,
Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós).
Intézményünk főként időskorúakról, szociálisan rászoruló személyekről, fogyatékkal élőkről
és szenvedélybetegekről gondoskodik.
A szolgáltatásoknak két alapvető formája van.
Az alapszolgáltatás keretében heti 5, illetve 7 napon át nyújt szolgáltatást az intézmény. A
szakosított ellátási formában 24 órában, az év 365 napján folyamatos, teljes ellátást
biztosítunk. Az alapellátásban az egyén saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása
érdekében, fizikai, egészségi és pszichés állapotnak megfelelő egyénre szabott, komplex
ellátást biztosítunk.
Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat,
tanyagondnoki szolgálat.
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Szakosított ellátás keretében bentlakásos ellátást biztosítunk. Otthonunkban átmeneti és
tartós elhelyezésre van lehetőség. Az ellátás nyugodt környezetben történik, ahol a teljes körű
gondozást, ápolást szakképzett személyzet végzi, az egyéni szükségletekre alapozottan, az
emberi méltóság tiszteletben tartásával. A szabadidő hasznos eltöltésére színvonalas,
változatos kulturális programokat szervezünk, szükség esetén lehetőség nyílik fizioterápiás
kezelések igénybevételére is.
Célunk a gondozási tevékenységek során a gondoskodás komplexitásának növelése, valamint
a mentális és életvezetési jellegű gondozási tevékenységek szerepének hangsúlyosabbá tétele.
Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, ellátottaink igényeit
messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.
Terveink:
A szociális biztonság megteremtésére törekvés, a prevenció elsődlegessége a negatív
következményekkel járó helyzetek kialakulásának megelőzésére, a differenciált és egyénre
szabott szociális szolgáltatás elve, hogy a szolgáltatások valóban a rászorult személyekhez
jussanak el, s hatékonyabban szolgálják a társadalmi integrációt és összetartozást.
Az alapszolgáltatások fejlesztése váltsa ki a költségesebb szakosított ellátást.
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
1. A kapcsolattartó személy:
elérhetősége: telefon:
e-mail:
web:

Varga Éva intézményvezető
20/801-7909
vezeto@bcsgyermekjolet.hu
www.bcsgyermekjolet.hu

2. A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9/1.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
- család- és gyermekjóléti szolgálat
- család- és gyermekjóléti központ
- családok átmeneti otthona
- gyermekek átmeneti otthona
- hajléktalanok átmeneti szállása
- hajléktalanok nappali melegedője
- utcai szociális munka
5. A működés kezdete: Alapítás éve: 1989.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
▪ 1 fő intézményvezető
▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat: 1 fő szakmai vezető, 15 fő
szakképzett családsegítő
▪ Család- és gyermekjóléti központ: Feladatát járási szinten látja el, 1 fő
központ vezető, 9 fő szakképzett esetmenedzser, 4 fő szakképzett
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▪
▪
▪

asszisztens. 2018. szeptember 1-től bővül a feladatellátás: óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységgel, melynek tervezett létszáma 15 fő
szakképzett szociális szakember. 2019 január 1-től 1 fő szociális
diagnózist készítő esetmenedzser felvétele szükséges.
Családok és gyermekek átmeneti otthona: 1 fő szakmai vezető, 1 fő
családgondozó 1 fő nevelő, 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, 2 fő
gyermekfelügyelő, 2 fő kisgyermekgondozó
Hajléktalanok átmeneti szállása: 1 fő szociális-mentálhigiénés munkatárs és
csoportvezető, 3 fő szociális-mentálhigiénés munkatárs, 3 fő szociális segítő, 1
fő orvos heti 2 órában.
Utcai szociális munka: 1 fő szociálpolitikus, 1 fő szociális gondozó

Az intézmény a szakmai rendeletekben megfogalmazott személyi létszám megállapítás
kritériumainak teljes mértékben megfelel.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
- Család- és gyermekjóléti szolgálat: tárgyi feltételei mindenben megfelelnek
a jogszabályi követelményeknek
- Család- és gyermekjóléti központ: tárgyi feltételei mindenben megfelelnek a
jogszabályi követelményeknek
- Családok és gyermekek átmeneti otthona: tárgyi feltételei mindenben
megfelelnek a jogszabályi követelményeknek
- Hajléktalanok átmeneti szállása: a tárgyi feltételek korlátai, hiányosságai
miatt a kliensek lakókonténerekben történő elhelyezése folyamatban van
- Hajléktalanok nappali melegedője: tárgyi feltételei részben megfelelnek a
jogszabályi követelményeknek
- Utcai szociális munka: tárgyi feltételei mindenben megfelelnek a jogszabályi
követelményeknek
Az intézmény rendelkezik 3 db szolgálati gépkocsival, kellő számú mobil és
vonalas telefonokkal, internet elérhetőséggel. Szolgálati kerékpárok is segítik a
kliensekhez való eljutást.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az intézményünk 1989 októberében kezdte meg működését a családsegítés
feladatainak ellátásával. A lakosság részéről felmerült igényekre, valamint a
jogszabályi változásokra tekintettel feladatellátásunk folyamatosan bővült.
1993-ban Hajléktalanok Átmeneti Szállása, 1994-ben Nappali Melegedő, 1997ben Gyermekjóléti Szolgálat, 2000-ben Helyettes Szülői Hálózat, 2001-ben
Családok Átmeneti Otthona, 2005-ben Utcai Szociális Munka, 2006-ban kistérségi
feladatellátás, Gyermekjóléti Központ, 2007-ben pedig a Gyermekek Átmeneti
Otthona kezdte meg működését, valamint 2010-ben az Életfa Idősek Otthona
integrálódott intézményünkhöz, majd 2014. július 1. napjával különvált. 2016.
január 1-től Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenttartásában működik az
intézmény. 2016. január 1-től a Gyvt. változása is módosulást eredményezett,
jelentősen átalakult a gyermekjóléti ellátórendszer, így intézményünkben Család
és gyermekjóléti szolgálat, valamint Család és gyermekjóléti központ keretében
látjuk el a gyermekjóléti feladatokat.
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Rövidtávú szakmai terv:
▪ Az óvodai és iskolai szociális munkához szükséges infrastruktúra
megteremtése, a feladatellátást biztosító jól képzett szakemberek felvétele, az
óvodákkal és iskolákkal feladat-ellátási szerződések megkötése, a pedagógusok
szemléletének változtatása, partneri viszony kialakítása velük.
▪ Adománypontunk sokkal szélesebb körben történő megismertetése, ugyanis
minél többen fordulnak meg a területi irodánkban működtetett
adománypontban, annál könnyebben ki tudunk alakítani egy bizalmi légkört a
lakossággal, így a lakosság, mint természetes jelzőrendszer sokkal
hatékonyabban tud funkcionálni a gyermekek védelme érdekében.
Középtávú szakmai terv:
▪ A hiányzó, vagy erőteljesen elhasználódott irodai eszközök beszerzése, cseréje
a gördülékeny munkavégzés érdekében, ezzel is elősegítve a minőségi
munkavégzést.
▪ Éjjeli menedékhely kialakítása.

V.2. Civil szervezetek, egyházak, fenntartásában működő szolgáltatók és intézmények
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
TÁM-PONT Támogató Szolgálat
1.

A kapcsolattartó személy: Szántó Tamás
elérhetősége: telefon:
0630/555-9345, 0666/530-690
e-mail:
autpont@autpont.hu
web:
www.autpont.hu

2. A fenntartó neve, címe: AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány, 5600 Békéscsaba Kereki sikátor 11.
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba Kereki sikátor 11.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
TÁM-PONT Támogató Szolgálat, 5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
A szolgáltató alapfeladata: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve
háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, készségfejlesztés,
gyógypedagógiai segítségnyújtás autzimussal élő személyek számára. Szoctv.
szerinti besorolása: szociális alapszolgáltatás / támogató szolgáltatás
5. A működés kezdete: 2008. január 7.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
1 fő intézményvezető
1 fő terápiás munkatárs
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1 fő gondozó
1 fő segítő - gépkocsivezető
A vonatkozó és hatályos jogszabályban előírt létszámú és munkatársat
foglalkoztatunk, akik az 1/2000 (I. 7.) számú SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakirányú végzettséggel rendelkeznek.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
A szállító szolgáltatás az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 39/C §. (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően akadálymentesített Renault Traffic típusú, 9 személyes
személygépkocsival történik. A mobil rámpával és 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel
rendelkező jármű rendszeres karbantartás mellett biztonságos személyszállításra
alkalmas.
Meghibásodása esetén a fontosabb szállítási feladatokat Suzuzki Swift 1.3 típusú
rendszámú személygépkocsinkkal látjuk el. Nyitva álló helyiségünk a fenntartó AUTPONT Alapítvány korszerű, 400 m2 alapterületű ingatlanjában található. A fizikai és
info-kommunikációs szempontból is akadálymentes épület tömegközlekedési
eszközzel könnyen megközelíthető, bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai
megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának:
- korszerűen felszerelt iroda (számítógépek, szkenner, nyomtató, fénymásoló,
szakkönyvek, - telefon, fax, mobilkészülék, korlátlan Internet hozzáférés, CD jogtár),
- tanácsadó helyiség, udvar, étkező.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A segítő személyzet autizmushoz kapcsolódó ismereteinek hiányában, illetve
szolgáltatásszervezési szempontok miatt az autizmussal élő igénybe vevők gyakran
kiszorulnak speciális ellátási igényük miatt a támogató szolgálatok potenciális ellátotti
köréből. Az autizmussal élő személyek speciális ellátásában a TÁM-PONT Támogató
szolgálat tud hiánypótló szolgáltatást nyújtani.
A TÁM-PONT Támogató Szolgálat kiemelt célcsoportját az autizmussal élő
személyek képezik. A szolgáltatást igénybe vevő ellátottak valamennyien F.84 BNO
kódú, Pervazív fejlődési zavarok diagnosztikus kategóriába besorolt személyek, akik
szakorvosi igazolás alapján a személyszállítás során kísérést és folyamatos
felügyeletet igényelnek.
A szolgálat valamennyi szolgáltatási eleme az ő speciális szükségleteikhez igazodóan
került kidolgozásra.
A tömegközlekedési eszközön nehezen vagy egyáltalán nem utaztatható autizmussal
élő igénybe vevők számára a TÁM-PONT Támogató Szolgálat segítségével válnak
hozzáférhetővé a lakóhely környezetében elérhető szolgáltatások. Az autizmussal élő
igénybe vevők szállítása minden esetben viselkedésterápiás módszertani ismeretekkel
rendelkező személyi segítő kísérésével és egyénre szabott autizmus specifikus vizuális
segédeszközök alkalmazásával valósul meg. Az utazási nehézségek kompenzálására a
támogató szolgálat munkatársai a fenntartó nappali intézményének munkatársaival
együttműködve kidolgozták az ellátottak szükségleteihez, érdeklődéséhez igazodó
elterelő aktivitások rendszerét (pl. képes gépkocsi márkákat, jelenlevőket, utcanév
listát tartalmazó feladatgyűjtemény mappában vagy zajszűrő fülhallgató).
A személyi segítés autizmussal élő igénybe vevők esetén speciális felkészültséget
igényel. Elsődleges cél a személyi segítés során az önellátási szint növelése, a
szociális alkalmazkodás és a kommunikációs képességek fejlesztése, az otthoni
életvitel normalizálása, valamint a közösségi beilleszkedés segítése. A célok
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elérésének, a tanítás folyamatának elengedhetetlen része a vizuális segédeszközök (pl.
napirendi kártyák, hívóképek, kommunikációs kártyák, folyamatábrák, viselkedési
szabálykártyák) használata, ami speciális felkészültséget igényel a munkatársaktól.
Támogató szolgálatunk heti 47 órás szolgáltatási idővel működik az év minden
munkanapján, és 40 órás telefonos információs ügyeletet tart fent. Szolgáltatásaink
rugalmasak, illeszkednek az igénybe vevők elvárásaihoz.
AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye
1. A kapcsolattartó személy: Gujné Szabó Tünde
elérhetősége: telefon:
+3630/555-9345, +3666/530-690
e-mail:
autpont@autpont.hu
web:
www.autpont.hu
2. A fenntartó neve, címe: AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány, 5600 Békéscsaba Kereki sikátor 11.
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Kereki sikátor 11.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye, 5600 Békéscsaba, Kereki
sikátor 11.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Az intézmény alapfeladata: autizmussal élő személyek nappali intézményi
ellátása, fejlesztő foglalkoztatás.
Szoctv. szerinti besorolás: Szociális alapszolgáltatás / fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátása, foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, fejlesztő foglalkoztatás.
5. A működés kezdete:
Nappali ellátás: 2006. január 20.
Fejlesztő foglalkoztatás: 2017. április 1.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Nappali ellátás:
1 fő intézményvezető
1 fő terápiás munkatárs
2 fő gondozó
Fejlesztő foglalkoztatás:
1 fő intézményvezető
1 fő segítő
A vonatkozó és hatályos jogszabályban előírt létszámú munkatársat foglalkoztatunk,
akik az 1/2000 (I. 7.) számú SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú
végzettséggel rendelkeznek.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
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Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Helyi
tömegközlekedési megállóhely kb. 500 m, helyközi autóbusz pályaudvar,
vasútállomás kb. 1 km.
Az intézmény udvarán parkoló áll rendelkezésre mozgáskorlátozott parkolóhellyel. Az
épületbe történő bejutás akadálymentes.
Az építészeti megoldások lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést: rámpa,
kapaszkodók, kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség, mozgáskorlátozott
vizesblokk, küszöbnélküliség biztosított.
Folyamatos fűtés, hűtés és meleg-víz szolgáltatás biztosított.
Rendelkezésre állnak foglalkoztató és fejlesztő helyiségek, közösségi együttlétre
alkalmas helyiségek/terek, öltözők, mosdók (WC-k zuhanyzókkal), teakonyha, étkező,
irodák, tágas udvar játszótérrel és fóliasátorral.
A bútorzat, berendezési- és felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges
körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi- és
mozgásállapotának.
Az intézményben biztosítottak az autizmus szempontú info-kommunikációs
akadálymentesség tárgyi feltételei.
A fejlesztő foglalkoztatás során kialakított munkakörnyezet (pl. kézműves műhely,
fóliasátor) tárgyi feltételei megfelelnek a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes
rendeletben meghatározottaknak.
A munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását az intézményünk székhelye
szerinti munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal ellenőrizte és rendben találta.
A szolgáltatói épület megfelelően megközelíthető, egyértelmű vizuális támogatást
nyújt az épületbe való bejutással kapcsolatos teendőkről (pl. kaputelefon, csengő
használata).
Biztosítottak az ellátottak igényeihez igazodó vizuális környezeti támpontok, a térben
és időben történő eligazodást segítő eszközök – jelek, piktogramok, eligazító táblák,
térfunkciók szerinti elkülönülés, időmérők.
A környezet strukturált, funkcionális, minőségi, esztétikus, zavaró ingerektől mentes.
Jól elkülönülő színű, esztétikus, minta nélküli falak, burkolatok, berendezési tárgyak
állnak rendelkezésre.
A burkolatok és a beépített egyéb anyagok könnyen tisztántarthatók, jó minőségűek.
Két helyiség között a padlóburkolat átfutó, akadálymentes.
A közlekedő sáv jelölése a burkolatban megoldott az épületen belül és kívül.
Biztosított a veszélyes területek, eszközök, anyagok elzárása.
A szenzoros nehézségeket figyelembe vesszük:
• az erős hanghatások csökkentése szigeteléssel, szőnyegekkel, fülvédővel,
• vizuális túlingerlés elkerülése minta nélküli padlókkal, falakkal, burkolatokkal;
erős napfény elleni védelemmel,
• anyag- és formaállandóság jellemző, kerülve a nem funkcionális díszítést,
• pasztell színek használata,
• szagmentesítés szellőzés biztosításával,
• a közvetlen hőhatás elleni védelem pl. padlófűtéssel, biztonságos fűtőtestekkel.
Biztosított a szenzoros ingerek elleni védelem és az ingerkereső igénybe vevő
személyek számára a számukra fontos, érdekes ingerek is.
Az épületen belüli és kívüli terek, helyiségek funkció szerinti használata jól
áttekinthető.
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Rendelkezésre állnak egyedül, kisközösségben és csoportosan használható helyiségek.
Az eszközök tárolási helye eltakarható, csak az aktuális tevékenységhez szükséges
eszközök láthatók.
Szabályozhatók, biztonságosak a gépészeti megoldások (fűtés, állítható hőfokú meleg
víz, szellőzés, füstjelző).
A személyes tárgyak, eszközök biztonságos tárolása megoldott.
A tárolás helye az autizmussal élő személy számára érthető módon van jelezve.
Biztosított az elvonulási lehetőség (pihenő tér).
A külső és belső tér egyaránt biztonságot nyújt (pl. kívülről is nyitható ajtók,
biztonsági záras bejárat, konnektorvédő, a bútorok/berendezések stabilak, rögzítettek,
lekerekítettek, biztonsági üvegfelületek, zárható szekrények a potenciálisan veszélyes
eszközök/anyagok tárolására, védőruházat szükség esetén).
A vizesblokkok kialakítása esztétikus, funkcionális, a szaniterek strapabíróak, jól
használhatók, kapaszkodók állnak rendelkezésre.
Az étkezéshez egyszerű, de jó minőségű, szükség esetén speciális tányérok (pl.
törhetetlen), poharak és evőeszközök biztosítottak.
Megoldott a természetes és szabályozható megvilágítás, külső árnyékolás, helyi
megvilágítás munkaasztaloknál. Kerüljük a vibráló (neon) megvilágítást.
A tevékenységek végzéséhez megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre, az átlagosnál
szélesebb a folyosó.
Az asztalok székek mérete, kialakítása lehetővé teszi a kényelmes, kulturált
használatukat.
A bútorok, berendezési tárgyak jó minőségűek, fokozott igénybe vételre tervezettek,
időtállóak, rögzítettek.
Megfelelő tokméretűek és kilincsmagasságúak a fémtokos ajtók.
Az ajtók nem nyílnak egymásra és a menekülési útirányba. Az ajtók könnyen és
csendesen nyithatók és zárhatók. A helyiségek ajtaján felirat és kép is jelzi a funkciót.
A helyiségben folytatható tevékenységeket hívóképek jelezik. Ez alá kerülnek a
napirendi kártyák.
Az eszközök helyét mind a saját, mind a közös lakótér tároló bútorain képek jelzik.
Rendelkezésre áll a vizuális segédeszközök készítéséhez infrastruktúra (számítógép,
fényképezőgép, színes nyomtató, lamináló gép és – fólia, videókamera, Boardmaker
vagy képszerkesztő szoftver) és informatikai szaktudás.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az intézmény története:
Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye 2006. január 20-án kezdte
meg működését, ellátási érdekből indokolt ideiglenes működési engedéllyel előző
székhelyén (Békéscsaba, Kinizsi u. 11.), ahol 15 autizmussal élő gyermek és fiatal
nappali ellátása folyt. Az előző székhelyünk befogadóképessége és tárgyi feltételei
korlátozták az autizmussal élők körében folyamatosan felmerülő további ellátási
szükségletek kielégítését. A HEFOP 4.2 projekt keretében Békéscsabán, a Kereki
sikátor 11. szám alatt épült új, korszerű intézményben lehetőségünk nyílt a meglévő
ellátási igényekkel összhangban a férőhelyszám bővítésére:
• 2007. október 31-én hatályba lépő működési engedélynek megfelelően
intézményünk 20 fő férőhelyszámmal rendelkezett, majd
• 2009. júniusa óta további bővítés keretében, 24 fő autizmussal élő gyermek és
fiatal ellátását végezhetjük.
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Az intézmény szakmai munkája:
A speciális ellátást biztosító hiánypótló szociális intézmény célja az igénybe vevő
fiatalok addig megszerzett képességeinek szinten tartása, önellátásuk mértékének
növelése és foglalkoztatási rehabilitációjuk.
Az egyéni és csoportos foglalkozásokra hetirend szerint kerül sor, a speciális
szükségleteknek megfelelően egyénre szabott napirend készül - minden esetben
vizuális támogatással segítve -, ahol látszik, hogy mikor milyen tevékenység
következik. A foglalkozások szervezése egyéni fejlesztési terv alapján történik.
Alapja: az igénybe vevő személy szakértői véleménye(i), a szülő és az igénybe vevő
személy igényei, valamint az érintett személy képessége és állapota.
A 16. életévüket betöltött intézményi jogviszonyban álló, rehabilitációs
szakvéleményük alapján foglalkoztatható személyek számára az AUT-KÖZ-PONT
Fogyatékosok Nappali intézménye az egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint a
szolgáltatást igénybe vevő személy meglévő képességeire építve, korának, fizikai és
mentális állapotának megfelelően fejlesztő foglalkoztatást biztosít.
Az intézményben kialakított autizmus specifikus környezet, az info-kommunikációs
akadálymentesség átlagosnál lényegesen magasabb szintje lehetőséget biztosít az
autizmussal élő személyek fejlesztő foglalkoztatására is. A nappali intézményben
rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, a vizuális segédeszközök teszik
lehetővé számukra a munkafolyamatok, a munkarend, a kötelezettségek megértését a
számos területen támogatást igénylő önállósági szintjük, és kommunikációs
nehézségeik mellett is.
Az autizmusban speciálisan képzett munkatársak folyamatos segítsége, a térben és
időben megtervezett tevékenységek, a vizuálisan támogató környezet más
munkahelyen nem áll rendelkezésre. A foglalkoztatási programban részt vevő 11 fő a
következő területeken végez munkatevékenységeket: konyhai kisegítő munkák,
házimunkák, kézműves tevékenységek, irodai kisegítő munkák, kerti munkák.
Az intézményben távlati cél:
Az autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
személyek szociális és mentális támogatása. Az egyéni képességek fejlettségi szintje
mellett elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.
Közelebbi cél:
• az állapot alap és járulékos zavaraiból eredő hiányosságok kompenzálása,
• megszerzett képességek szinten tartása és új ismeretek megszerzése,
• a fejlődésben elmaradott készségek habilitációs fejlesztése,
• viselkedési problémák kezelése,
• szociális interakciók fejlesztése,
• autizmus specifikus, barátságos környezet kialakításával megfelelő
szokásrendszer használatának elsajátítása,
• szabadidő eltöltéséhez szükséges készségek fejlesztése,
• a testi egészség megóvása, az erőnlét, ügyesség egyénre szabott fejlesztése.
Az intézményben szükség szerint nyújtott szolgáltatáselemek:
• tanácsadás,
• készségfejlesztés,
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
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•
•
•
•
•
•
•

étkeztetés, igény szerint meleg élelem biztosítása (csak étkeztetés, más meleg
étkeztetést biztosító szolgáltatótól szállított étel elfogyasztása, étkezési térítési
díjat a családok az adott szolgáltatónak térítik),
esetkezelés,
felügyelet,
gondozás,
közösségi fejlesztés,
gyógypedagógiai segítségnyújtás,
pedagógiai segítségnyújtás.

Szakmai fejlesztési tervek:
Az intézmény fenntartását nehezíti, hogy az igénybe vett normatív állami támogatás a
szolgáltatási költségnek csak a töredéke, így folyamatos létbizonytalanság fenyegeti az
intézmény működtetését.
Az autizmussal élő ellátotti kör speciális, egyedi szükségleteit figyelembe véve más
fogyatékosság típushoz, illetve a jogszabályi környezetben szabályozotthoz képest
sokkal nagyobb arányú személyi segítséggel képzelhető csak el minőségi szolgáltatás
biztosítása, melynek megszervezése a jelenlegi alulfinanszírozott rendszerben komoly
nehézséget jelent.
A jelenlegi finanszírozási lehetőségek és az intézményben rendelkezésre álló
kapacitások, infrastrukturális feltételek ismeretében nem áll módunkban kielégíteni a
folyamatosan jelentkező további igénybe vevői kört.
Terveink között szerepel további, autizmus-specifikus intézmények (nappali és
bentlakásos) létesítése vagy más szervezetek mentorálása révén hasonló intézmények
létesítésének generálása a közoktatási rendszerből folyamatosan kikerülő nagy
létszámú igénybe vevői kör ellátási igényének kielégítésére.
A fejlesztő foglalkoztatás fejlesztése terén tervezzük a meglévő tevékenységi kör
bővítését, új, innovatív munkatevékenységek bevezetését, több munkavállaló
bevonását, nyílt munkaerő piaci mentor tevékenység bevezetését.
Béthel Alapítvány - Gadara Ház
1. A kapcsolattartó személy: Hajnalné Gál Edina
elérhetősége: telefon:
06-70/392-92-79
e-mail:
intezmenyvezeto@bethel.hu
2. A fenntartó neve, címe: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Gadara Ház I., 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
Gadara Ház II., 5600 Békéscsaba, Aulich u. 6.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
5. A működés kezdete:
1998.12.31.
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6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
1 fő intézményvezető, közösségi koordinátor
2 fő terápiás munkatárs
2 fő közösségi gondozó
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, mind a székhely,
mind a telephely vonatkozásában. A két helyszín egymástól 10 perc sétára található.
Az építészeti megoldások az akadálymentességet részben teszik lehetővé. Személyi
tisztálkodás, ételmelegítés, mosás lehetősége, pihenésre alkalmas helyiség biztosított.
Korszerű, barátságos terek találhatók. A szabadidő hasznos eltöltését folyóiratok,
sajtótermékek, könyvek, társasjátékok biztosítják. Internet hozzáférés az ellátottak
részére is rendelkezésre áll. A dolgozók munkafeltételei szintén biztosítottak, korszerű
irodatechnikai felszerelések találhatók mindkét helyszínen, a megfelelő bútorok
rendelkezésre állnak.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A Béthel Alapítvány 1998-ban hozta létre, és 30 férőhellyel működteti a pszichiátriai betegek
nappali ellátását szolgáló Gadara Házat. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásának
bevezetését, mint a Gadara Ház új szolgáltatását 2003-ban kezdtük meg előkészíteni. A
szociális szolgáltatás 2004. december 15-től indult és jelenleg 45 az engedélyezett férőhelyek
száma. 2005. szeptember 1-jétől Békéscsabán, az Aulich u. 6. szám alatt Gadara Ház II. néven
megnyitottuk nappali ellátást biztosító intézményünk telephelyét, ahol újabb 15 fő nappali
ellátását biztosítjuk.
A szolgáltatás kialakításánál szempont a medikalizált formák kerülése, a hely szellemisége a
napi aktív közösségi életvitelhez igazodik, a berendezési tárgyak és eszközök is ezt sugallják.
Szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet, valamint egyéb kapcsolódó
jogszabályok előírásai szerint végzi.
A Gadara Ház célja, feladata, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes
jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe, valamint új
kapcsolatokat és új kapcsolatrendszereket alakítsanak ki. Ennek érdekében a gondozás és a
komplex pszichoszociális rehabilitáció minden formáját az ellátottak a Gadara Ház és Gadara
Ház II. területén vehetik igénybe. Az intézmény segítséget nyújt az ellátottak számára
egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik
megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok
feloldásában és problémáik megoldásában, a szociális és mentális gondozásukban és az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni
szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és
felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és
támogatva. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak
megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő
közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű
programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör
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és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Prevenciós céllal, krízisben lévő vagy
életvezetési nehézséggel küzdő kliensek részére mentális, pszichés támogatás nyújt. Az
ellátottaknak lehetőségük van napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére is a Gadara Házban.
A Gadara Ház programjai között olyan foglalkozások, csoportfoglalkozások, szabadidős
tevékenységek találhatóak, amelyek az ellátott rehabilitációját segítik elő, és amelyek
önkéntesen vehetők igénybe.
Intézményünk épít azokra az önkéntesekre, akikkel háromoldalú megállapodás keretében
kapcsolatba lépünk. Hatékonyan szervezzük össze a felmerülő igényeket akár ellátotti, akár a
lakosság körében és közvetítjük azokat a hozzánk beérkező önkéntesek felé.
Az intézmény által szervezett programokat, foglalkozásokat igénybe vehetik mind a nappali
ellátásban ellátott kliensek, mind a közösségi ellátást igénybe vevők.
- Szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységek: Folyóiratok, sajtótermékek,
könyvek, társasjátékok biztosítása, pihenési lehetőség, internethasználat. Minden
kedves ellátottunkat kávéval, teával fogadunk az intézményben.
- Nagyobb ünnepek, alkalmi programok megrendezése: pünkösd, húsvét, advent,
karácsony, hagyományhoz kötött ünnepek: farsang, szüreti mulatság;
- Készségfejlesztő csoportok:főző klub, egészség klub, számítógép klub, angol klub,
kézműves foglalkozás, játék délután, film klub
- Betegségtípusok szerinti csoportjaink 7-10 fővel működnek heti rendszerességgel:
depressziós csoport, skizofrén betegek csoportja
Intézményünk elkötelezett amellett, hogy a mentális problémákkal élőknek minél
hatékonyabb segítséget tudjon nyújtani, ezért tervezzük az olyan csoportok, interaktív
képzések megvalósulását, melyek elősegítik a hatékony, asszertív kommunikációt, önérdek
érvényesítést, munkahelytalálást, stigmatizáció leküzdését. A programok megvalósulása
érdekében igyekszünk megragadni minden olyan pályázati lehetőséget, melynek keretében
szakemberek tudnak minél hatékonyabb segítséget nyújtani.
Középtávú célunk, hogy fejlesztő foglalkoztatás keretében munkát biztosítsunk azok részére,
akik nem boldogulnak a nyílt munkaerő piacon, illetve egészségügyi állapotuk nem teszi
lehetővé számukra a munkavégzést.
Nyitottak vagyunk minden olyan projekt vagy lehetőség irányába, mely segíti az intézmény
céljainak megvalósítását, illetve működését.
Egyensúly AE Egyesület
1. A kapcsolattartó személy: Varró Anita, intézményvezető
elérhetősége: telefon:
06-66-631-710
e-mail:
egyensulyae@gmail.com
2. A fenntartó neve, címe:
Egyensúly AE Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálat, Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
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Az 1993. évi III. törvény alapján az intézmény szociális törvény szerinti
besorolása:
Személyes gondoskodás kereteibe tartozó szociális alapszolgáltatások szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása.
Nappali ellátás alapfeladata elsősorban az időskorúak, egészségi állapotuk,
mentális helyzetük, illetve hajléktalanságuk okán önmaguk ellátására részben
képes felnőttek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása.
Egyesületünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez,
valamint helyet ad a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
gondoskodik arról, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a
lakosság által egyaránt elérhető módon működjünk. A nappali ellátás során
tanácsadás, készségfejlesztés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
étkezést esetkezelés, közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint
biztosít intézményünk.
Az Intézmény általános feladata a saját otthonukban élő pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára lehetőséget kínál a napközbeni tartózkodásra,
kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszichoszociális gondozásra, valamint alapvető higiéniai szükségletek biztosítására.
Az intézményben elsősorban azokat kell gondozni, akiket betegségük miatt korábban – fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs
intézményben gondoztak, illetve azokat, akik a fentebb felsorolt intézményi
kezelés megelőzése miatt erre rászorulnak.
Az intézményi ellátásban részesülőknek olyan napközbeni ellátásokat nyújt,
amelynek feladata az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjának az
elősegítése. A komplex pszicho-szociális intervenciók célja az ellátottak feledésbe
merült készségeinek az aktivizálása, melyek fokozzák a társadalmi re-integrációt.
Az ellátás elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyekre terjed ki.
Az ellátottak személyes szükségleteire és céljaira alapozva egyéni gondozási terv
kidolgozása mellett a gondozási feladat történhet egyéni vagy tematikus
kiscsoportban, valamint hozzátartozókkal, a szűkebb és tágabb közösséggel való
kapcsolattartás segítségével.
A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy az
ellátottaknak csak a minimálisan szükséges támogatást nyújtsuk, segítsük a saját
sorsa feletti felelősségének újra élésében, az önálló döntések meghozatalában.
A szolgáltatásainkkal segítséget nyújtunk a problémák megoldásában,
krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a mentális egészség
megtartásában, annak támogatásában.
Munkavégzésünk során törekszünk arra, hogy ellátottjainknál érvényesüljön az
információhoz való jog, ne sérüljenek az alapvető emberi jogok és az ellátással
kapcsolatos adatok védelme.
Törekszünk arra, hogy az ellátottjaink megőrizhessék a szabad mozgás jogát, az
önrendelkezési és saját autonóm döntési képességüket. Biztosítsuk a személyes
ügyeikben való segítségnyújtást, a panaszhoz való jogot, az esélyegyenlőséget és
nem utolsósorban az emberi méltóság tiszteletét és a személyiség védelmét.
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A nappali ellátás során különös figyelmet fordítunk, hogy a foglalkozások minél
nagyobb hányada szerveződjék önsegítő módon, valamint az egyéni tréningek és a
csoportos foglalkozások minél hatékonyabban segítsék elő a közösségi
integrációt.
Az ellátottak egészségi állapotának megőrzése, illetve javítása érdekében szoros
kapcsolatot tartunk az egészségügyi intézményekkel, különösen az addiktológiai
és a pszichiátriai gondozóval.
Szerepet vállalunk a primer prevencióban is, a mentális problémákkal,
szocializációs nehézségekkel küzdő, krízisben lévő, nem diagnosztizált betegek
számára is egyéni szükségletekre alapozott gondozást, segítséget nyújtunk.
A közösségi pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás olyan önkéntesen igénybe
vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a
pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében
történik.
Az ellátások célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon
követése. A közösségi pszichiátriai ellátás feladata a munkához való hozzájutás, a
szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok,
támogató hálózatok szerveződésének segítése, információnyújtás az egészségügyi,
szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási,
oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
Az alapellátás hatékonyságának növelése érdekében együttműködünk a városban
az összes olyan intézménnyel, amelyek elősegítik a klienseink jobb
életkörülményeinek megvalósítását.
Szervezeti
színtű együttműködési
megállapodásokat kötöttünk szociális, foglakoztatási és civil szolgáltatókkal.
A közösségi ellátások keretében biztosítjuk ellátotti körünk számára a meglévő
képességek megtartását és fejlesztését, pszicho-szociális rehabilitációt, szociális és
mentális gondozást. Az alacsonyküszöbű ellátás és a szervezett megkereső
programokon felül biztosítjuk az ártalomcsökkentő szolgáltatásokat és a
kríziskezelést.
Feladatunkat tekintve az alábbi szolgáltatás elemeket nyújtjuk: tanácsadás,
esetkezelés, készségfejlesztés, gondozás, megkeresés.
A közösségi ellátás során segítjük fenntartani mindazokat a kapcsolatokat,
amelyek a közösség átlagos, normálisnak mondható tagjainak lelki egyensúlyát
őrzi, mindezt igyekszik fejleszteni, a szerfüggő egyént megpróbálja mind több új
emberi kapcsolatba és szociális csoportba bevonni.
Feladatunk továbbá a tartós intézeti tartózkodás megelőzésével a
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek stigmatizációjának elkerülése, a
közösségi integráció fenntartása.
A közösségi ellátás során figyelmet fordítunk a hozzátartozók gondozási
folyamatba történő bevonására.
5. A működés kezdete:
Szenvedélybeteg nappali alapellátása: 2008.01.01.
Pszichiátriai betegek nappali alapellátása: 2011.02.07.
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi alapellátása: 2017. augusztus
22.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet szerint):

196

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
szolgáltatásunk esetében, a személyes gondoskodás formáinak szakmai
létszámnormái, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben
foglalkoztatottak ellátások pontban az adott munkakör betöltéséhez szükséges
képesítési minimumelőírásai megfelelnek a Szakmai Rendelet 2. számú mellékletének,
a 3. számú mellékletének, valamint a Szakmai Rendelet 6. § (1) (a) és a 39/I. §-a
szerinti szabályainak. Az intézményben foglalkoztatott személyek feladataikat az
intézmény szervezeti és működési szabályzatában, a szakmai programban, és a
munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik. Integrált intézmény lévén kijelölésre
került a koordinátori tevékenységeket ellátó, multidiszciplináris teammel folyamatos
kapcsolatot tartó, a napi gondozói munkát támogató szakmai egységet vezető terápiás
munkatárs. A szolgáltatásban dolgozó közösségi gondozók önállóan, egyéni gondozási
terv mentén végzik rehabilitációs tevékenységeiket az ellátottak otthonában.
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali
alapellátásunk esetében a Szakmai rendelet 6. § (1) (b) pontjának megfelelően az
ellátásban részesülő személyekkel közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást
végző személyek legalább nyolcvan százalékos szakképzettségi előírásainak
megfelelően működik intézményünk. A munkatársak tudása, képessége, képzettsége
összhangban van a nappali ellátás szakmai programjában és a szervezeti és működési
szabályzatban vállalt tartalommal. A Szakmai rendelet 2. számú mellékletnek
megfelelően az egyes munkakörökben alkalmazandó előírt létszámot foglalkoztatjuk.
A Szakmai rendelet 3. számú mellékletében szabályozott az adott munkakör
betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírások alapján végzi tevékenységét
egyesületünk.
A nappali és közösségi ellátások szakmai létszámnormái alapján:
1 fő intézményvezető
1 fő koordináló terápiás munkatárs
2 fő terápiás munkatárs 5o főre vetítve
2 fő közösségi gondozó szolgálatonként
1 fő orvos konzultatív feladatokra
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Szakmai rendelet 4. § (1), és 75. § (1) bekezdés, OTÉK 41. § (1) bekezdés; 62. § (5)(6); 63. § (1) bekezdés; 64. § (1); 66. § (1) bekezdése alapján:
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali alapellátása
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. szám
Egyesületünk a nappali intézményekre vonatkozó szakmai rendeletben előírt
szabályoknak, és a működtetéshez szükséges tárgyi feltételek figyelembe vételével
rendelkezik személyes, segítő beszélgetésre, közösségi együttlétre, pihenésre,
személyi tisztálkodásra (jogszabályi (ÁNTSZ) előírásnak megfelelő számú és
akadálymentesített fürdő, mosdó, WC), személyes ruházat tisztítására szolgáló
helyiséggel. Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló
helységet.
Az intézmény lakókörnyezetben, a Békéscsabai „Jamina” városrész központjában,
tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető helyen található.
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A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésétől szociális feladataink ellátására hosszú távra
térítésmentesen megkapott (a Kolozsvári út 62. sz. alatti 184,4 m2) ingatlant pályázati úton
alakítottuk
át
2007-2008
évben,
melyet
a
jogszabályoknak
megfelelően
akadálymentesítettünk. Ezzel lehetővé tettük a szolgáltatásainkat látogatók részére - külső és
belső környezetben - a kerekesszékkel való közlekedést, a vizes blokk és a villanykapcsolók
akadálymentesített használatát. Az ingatlan, interjúszobával, közösségi és irodahelyiségekkel,
személyzeti és ellátotti vizesblokkokkal, mosó és szárító helységgel, pihenőhelységgel, teljes
felszereltségű konyhával rendelkezik.
A régi építésű intézményben a bútorzat esztétikailag és funkcionálisan is megfelel az irodai
munkálatoknak, az egyéni és csoportfoglalkozásoknak. Az ellátottak részére biztosított a
televízió, rádió, magnó, DVD lejátszó, CD lejátszó, könyvek, napi-, és hetilapok, udvari
játékok, egyéb foglalkoztatáshoz, szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök,
készségfejlesztő játékok, társasjátékok és a hatékony csoportfoglalkozáshoz szükséges
eszközök. Az udvaron közösségi együttlétre, pihenésre alkalmas tér van kialakítva. A
dolgozók munkáját számítógépek, vezetékes és mobil telefonok, fénymásolók, íróasztalok,
zárható szekrények, irat- és szakirodalom tároló bútorok segítik. Az adatvédelem biztosítása
céljából zárható irattároló szekrénnyel rendelkezik az intézmény. Egyesületünk hangulata
bensőséges, a kialakításkor kerültük a medikalizált közegekre jellemző jegyeket.
A szolgáltatásnyújtásra a fenntartó biztosít:
2 db közösségi együttlétre alkalmas helyiséget:
1 db pihenésre alkalmas helyiség
1 db irodát zárható szekrényekkel
2 db személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség
11,5 m2
1 db személyes ruházat tisztítására alkalmas helyiség, eszközök
1 db étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiség

46,87, 20,87 m2
7, 35 m2
10,5 m2
10.1
m2,
10,1 m2
15,4 m2

Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi alapellátása:
Telephely: 5600 Békéscsaba, Bankó András u.44. szám
Az épület Békéscsaba város kertvárosi részében helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel
könnyen megközelíthető helyen található. Az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van,
korábban Bölcsődeként, illetve Idősek Otthonként üzemelt. 2016. évben Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatától közfeladat ellátására, határozatlan időre, térítésmentesen kapta
meg egyesületünk. Az épület két részre osztott, külön-külön bejárattal, és közös udvarral
rendelkezik.
A szolgáltatás nyújtáshoz bevonásra kerülő épületrész a Sikonyi út felől a törvényi
előírásoknak megfelelően akadálymentesen megközelíthető.
Az épületrész belülről felújított, kívülről szigetelt. A felújított épületrészben a Békéscsabai
Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálat (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.)
szolgáltató keretében védett szálló is működik 4 fővel, amely a belső helyiségek kialakításával
elkülönül az itt nyújtott közösségi alapszolgáltatások tárgyi feltételeitől. A telephely alkalmas
az ellátottak, hozzátartozójuk és együttműködésbe bevont kollégák fogadására,
csoportfoglalkozások megtartására, multidiszciplináris team megbeszélésekre.
A szolgáltatás nyújtásra a fenntartó biztosít:
2 db foglalkoztatót:
1 db irodát zárható szekrényekkel, előtérrel:
1 db mozgáskorlátozott WC.t:

20,56 m2, 33,18 m2
20,57 m2
3,70 m2
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1 db WC.t tusolóval:

4,27 m2

A helyiségek bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai, az ellátottak életkori
sajátosságainak, egészségügyi mozgásállapotának megfelelnek. Az udvaron közösségi
együttlétre, pihenésre, sport és szabadidős tevékenységre alkalmas tér van kialakítva. A
dolgozók munkáját számítógépek, fénymásoló, íróasztalok, zárható szekrények, irat- és
szakirodalom tároló szekrények segítik. A dolgozók számára rendelkezésre áll mobiltelefon,
időpontok egyeztetésére, rövid konzultációk megtartására, krízisintervenció lebonyolítására,
ügyintézésre, koordináló feladatok lebonyolítására. Az intézmény a dolgozók számára
kerékpárt biztosít, mellyel hatékonyan elérhetőek az ellátottak. Az adatvédelem érdekében
zárható irattároló szekrény biztosított.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az egyesületünk 2003-ban nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételt, és közhasznú
státuszának bejegyzését, ekkor Egyensúly Szabadidő Klub néven tevékenykedtünk. 2010
májusától Egyensúly AE Egyesület néven működünk. Aktívan harcolunk az alkoholizmus, és
a hátrányos megkülönböztetés ellen. Egyesületünk egy olyan modellértékű komplex, integrált
intézmény, és a hozzá tartozó szolgáltatási struktúra működtetése civil keretek között, mely
képes kezelni összetett szociális problémákat, képes társadalmi válaszokat adni azokra,
melyek más szektorban egyáltalán nem, vagy csak részben elégülnek ki. Tevékenységünk
túlmutat a célcsoportokkal való együttműködésen. A függőség okozta károsodások fizikai és
mentális következményeinek korrekciója mentén szinte alig van társadalmi csoport, akikkel
ne kerülnénk kapcsolatba napi munkánk során, így többek között foglalkozunk, családokkal,
fiatalokkal, nőkkel, hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett,
kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, megváltozott munkaképességű
emberekkel, hátrányos helyzetű térségben élőkkel. Az Intézmény fő tevékenységi területei a
nappali és közösségi ellátás. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek számára
információnyújtás, egyéni és csoportos konzultáció, tanácsadás, segítő beszélgetés,
prevenciós programok támogatása, egészségfejlesztő szolgáltatások, pszichoszociális
rehabilitáció, munkaerőpiaci re-integráció, kulturális programok szervezése, jogsegély
szolgálat, fürdési-tisztálkodási lehetőség, ruházat tisztításának lehetősége, étel-melegítés,
adományok gyűjtése-kiosztása, tréningek szervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás
segítése, szabadidő strukturált eltöltésének lehetősége.
Közösségi ellátás feladatai:
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek hétköznapi életéhez való segítségnyújtás,
mentálhigiénés gondozás, egyéni esetkezelés, készség és képesség fejlesztés (önismeret,
problémamegoldó, munkavállalási, konfliktuskezelési készségek), stresszkezelés a
családtagok bevonásával, szociális helyzet javítása az ellátott saját otthonában,
lakókörnyezetében, krízisintervenció. Szükség szerint együttműködünk az egyénekkel,
családokkal foglalkozó szociális szolgáltatókkal, intézményekkel. Telephelyünkön védett
szállót működtetünk a gyógyulni vágyó szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakhatási
lehetőségét támogatva. Célunk a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek, valamint
közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása. A szerhasználatnak,
valamint járulékos ártalmainak csökkentése, a változás elindítása és segítése. Az életmód,
életvitel váltásának ösztönzése, az utógondozás, illetve a visszaesés megelőzése.
Egyesületünk fenntartásában 2011 óta működik a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház (CSEÖH). A CSEÖH iroda fő feladata a társadalmi attitűdformálás. A Ház
tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet
eredményező tényezők állnak: fogyatékosság, nem, kor, (kiemelten az ifjúság és időskor),
199

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
mély szegénység, (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken
élők), a családok és az önkéntesség állnak.
Munkájuk szerves része a partnerség építés, és a hálózatfejlesztési, koordinációs feladatok
ellátása az esélyegyenlőség területén tevékenykedő civil szervezetek, valamint
önkormányzatok és munkáltatók között. Szakmai munkacsoportokat működtet az
érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók
részvételével, és segítséget nyújtanak a célcsoportok érdek képviseleti szervezeteinek
megalakulásához, valamint a célcsoportokat segítő szervezetek, intézmények munkájához. Az
esélyházak feladatai közé tartozik az információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési
szinten. Együttműködnek az EMMI-vel a helyi problémák, szükségletek feltárásában és
közvetítésében, valamint szakmai programok szervezésében, lebonyolításában. Információval,
tanáccsal szolgálnak az esélyegyenlőségi pályázatokkal kapcsolatban. Rendszeresen tartanak
ingyenes jogi tanácsadást, és a helyi igényeknek megfelelően egyéb tanácsadást is. Szakmai
műhelyeket, képzéseket, konferenciákat, tréningeket szerveznek. A házakban ügyfélfogadás
biztosított: az esélyházak munkatársai vagy azonnali segítséget nyújtanak az ügyfeleknek,
vagy átirányítják őket az illetékes szervekhez, hatóságokhoz. Kiemelt fontosságú az Országos
Esélyegyenlőségi Hálózat és az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint az OEH és a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa között létrejött megállapodásuk, melyek
értelmében az esélyházak részletes tájékoztatást nyújtanak az EBH és a kisebbségi
ombudsman tevékenységéről, valamint panaszfelvételi lehetőséget biztosítanak az EBH és a
kisebbségi biztos hatáskörébe tartozó ügykörben, s a panaszokat továbbítják a két hivatalnak.
2017. augusztus 22.-én egyesületünk új szolgáltatási elemmel bővült 4 járásra, ellátási
területre kiterjedően (Békéscsabai Járás, Szarvasi Járás, Orosházai Járás, Mezőkovácsházai
Járás). Alapellátás keretein belül megkaptuk az engedélyt szenvedélybetegek és pszichiátriai
betegek közösségi ellátására, 40-40 fő feladatmutatóval. Az ellátás célja a szenvedélybetegek
és pszichiátriai betegek hétköznapi életéhez való segítségnyújtás, szociális helyzetük javítása
az ellátott saját otthonában, lakókörnyezetében, valamint, hogy teljes jogú tagjai maradjanak a
társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás a
pszichoszociális rehabilitáció és tanácsadás minden formáját a szenvedélybetegek otthonában
és lakókörnyezetében biztosítjuk. Segítséget nyújtunk a kliensek számára egészségügyi és
pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában és
fejlesztésében, a mindennapi életben jelentkező konfliktusok feloldásában és a problémák
kezelésében, szolgáltatásokhoz való hozzájutásukban. Mindezek érdekében törekszünk, hogy
a közösségi ellátás integrált és átfogó ellátásként épüljön ki az általunk ellátott négy járás
területén. Az ellátás igénybevétele önkéntes, térítésmentes, és anonim módon történik. A
közösségi ellátás működési időpontjának beindulását megelőzően történő ellátotti toborzás, és
az elmúlt hónapok munkatapasztalatai azt mutatják, hogy a megállapított 40-40 fő
férőhelyszámot bőven meghaladó ellátotti igény jelenik meg az ellátási területünkön. Ezen
tapasztalatokból kiindulva 2018. márciusában újabb kérelmet nyújtottunk be férőhelyszám
bővítésre. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása esetében 8 fő befogadott feladatmutató
növelésére kaptuk meg az engedélyt, így 48 fő ellátotti számmal végezzük a munkánkat
jelenleg. A Bankó András utcai telephelyünk felújítási munkálatainak befejezésével
(2018.06.30.) további szakmai fejlesztési terveink között szerepel, hogy elindítsuk
telephelyünkön a nappali alapellátást szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek
vonatkozásában 50-50 fő feladatmutatóval, továbbá szenvedélybetegek közösségi alapellátása
estében 10 fő feladatmutatóval szeretnénk az ellátotti létszámunkat bővíteni a magas ellátotti
igény jelenlétének figyelembevételével. További szakmai fejlesztési terveink között szerepel a
szakmai intézmények közötti multidiszciplináris kapcsolataink, együttműködéseink bővítése,
mellyel az ellátás hatékonyságát szeretnénk növelni. Célunk külső közreműködők
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bevonásával tartalmasabbá tenni a szolgáltatásainkat, hogy valós szükségletekre reagáló
magas színvonalon kiépülő szolgáltatásként valósulhasson meg a nappali és közösségi
ellátásunk egyaránt. 2018. április 01-től egyesületünk székhelyén megkezdte működését az
ÉFÉOSZ Békés Megyei Egyesületének keretein belül a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő
embertársaink önérvényesítését segítő Önálló Életviteli Centrum. Az ÉFOÉSZ pályázati
(EFOP-1.1.5-17-2017-00003) programja a helyi szervezetek bázisára építve kívánja
kialakítani azokat a szolgáltatási pontokat, amelyek új szolgáltatásokkal segítik az értelmi
fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, önálló életviteli lehetőségeit, a
különböző szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. A centrumokban havi
rendszerességgel tartunk multidiszciplináris szakmai konferenciákat, esetmegbeszéléseket,
workshopokat, csoportfoglalkozásokat a szolgáltatás hatékonyságának, eredményességének
biztosítása érdekében.
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 8.750 fős közösséget jelent Békés megye
65 településén elérhető hálózattal és egy kiterjedt szolgáltatási struktúrával.
Az elmúlt években munkahelyeket teremtettek a szervezeten belül nem csak fogyatékos
emberek számára, hanem az ép munkavállalóknak is.
Helyi szervezeteiknek köszönhetően az érintettek számára elérhető közelségbe tudták vinni a
mindennapi segítségnyújtás lehetőségét, közösségépítéssel, szociális ügyek intézésével,
tanácsadással, szabadidős programokkal és a helyi érdekvédelem végzésével. Kapcsolatot
építve az önkormányzattal, ellátórendszerrel, civil szervezetekkel képviselik a közösség
érdekeit. Egy jól működő hálózatot sikerült kialakítaniuk az elmúlt három évtizedben. Helyi
szervezeteikben önkéntesen tevékenykedő, a tagság által választott tisztségviselőik az
önkéntesekkel együtt folyamatos képzésben vesznek részt, hogy felkészülten tudják a
feladatukat a legmagasabb színvonalon ellátni. A munkájukat az egyesület szakértői segítik.
1998-ban megszületett a döntés, hogy a hagyományos tevékenységeiket kiegészítik
szolgáltatásokkal. A fogyatékos emberek helyzetének átfogó felmérését követően fogtak
hozzá a szolgáltatások megszervezéséhez. A gyermekek és fiatalok számára a
rehabilitációjukat segítő szolgáltatásokat hoztak létre és támogattak anyagilag minden olyan
kezdeményezést, ami ezt a célt szolgálta. Eszközkölcsönzőt, szülő segítő szolgáltatásokat,
mentálhigiénés programokat alakítottak ki. Kezdeményezték a gyermekek, fiatalok integrált
óvodai nevelését, iskolai oktatását és a kialakításhoz jelentős anyagi támogatással járultak
hozzá. Az első személyi segítőket az egyesület biztosította öt éven keresztül az oktatási
intézményekbe a fenntartó önkormányzatok helyett. Klubok megszervezését kezdeményezték
fiataloknak és a családoknak is. Kialakították a Speciális Munkavállalói Irodákat a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük elősegítésére. Az önálló életvitelt segítő szolgáltatásaik nagy
sikerrel kezdték meg működésüket. Jogsegély szolgáltatásuk számtalan nehéz helyzetben
nyújtott már segítséget. A legnagyobb fordulópontot az jelentette az életükben, hogy hozzá
kezdtek az intézmények kialakításához. Egyre világosabbá vált, hogy ezen a területen is
lépéseket kell tenniük. 15 intézményt hoztak létre az oktatás, egészségügy és a szociális alapés szakellátás területén. Egy átszervezést követően ezek ma három nagy intézményben,
integrált formában működnek. Új elemként beindult az óvoda és a felnőtt nappali
intézményük is. Már meglévő intézményeik: az Önálló Életvitel Központ és Támogató
Szolgálat, a Csillag Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon és Integrált Támogató
Szolgáltatás és a Napraforgó Gyógypedagógiai és Korai Fejlesztő Szolgáltató Központ
Fejlesztő iskola, Nappali Intézmény.
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Támogató Szolgálat
1. A kapcsolattartó személy: Kun Krisztina Gabriella
elérhetősége:
telefon:
06/70 3343386
e-mail:
one@mkbme.hu
web:
www.mkbme.hu
2. A fenntartó neve, címe: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Kölcsey u.27.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, 5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
támogató szolgáltatás
5. A működés kezdete: 2003. január 1.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve a 15/1998
NM rendelet szerint):
1 fő intézményvezető (8óra)
3 fő gondozó (személyi segítő)
6 fő segítő (gépkocsivezető)
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
3 db elektromos beemelő szerkezettel ellátott 9 személyes gépkocsi
1 db rámpával felszerelt 5 személyes gépkocsi
szolgálati kerékpár a személyi segítő munkatársaknak
szolgálati telefon a gépkocsivezető munkatársaknak
munkaruha minden munkatársnak
a nyitva álló helyiségben fénymásoló, nyomtató, telefon, internet
8.

Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
Az Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat, 2000 évben a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány támogatásával jött létre. A program időtartama: 2000.09.01-2002.08.31.
2002 októberében szintén a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával tovább
működött a támogató szolgálat. A program 2002. 10. 01-2003. 12. 31-ig tartott. Az Önálló
Életvitel Központ és Támogató Szolgálat 2003. január 1-jétől rendelkezik működési
engedéllyel.
A szolgálat székhelye Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatt található. Működés kezdete:
2003. 01. 01.
Ellátási terület: Békéscsabai kistérség.
Biztosított szolgáltatások köre: gondozás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
szállítás, felügyelet, tanácsadás, esetkezelés, készségfejlesztés, gyógypedagógiai
segítségnyújtás.
2018. évre meghatározott feladatmutató: 7562
2018. 06.30-ig teljesített feladatmutató: 4987,8100
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Térítési díjak szociálisan rászorult személyek esetén:
A személyi segítés térítési díja: 100Ft/óra. A személyi szállítás térítési díja: 50Ft/km.
Térítési díjak szociálisan nem rászorult személyek esetén:
A személyi segítés térítési díja: 500Ft/óra. A személyi szállítás térítési díja: 120Ft/km.
2018. január 1-től a szolgáltatói nyilvántartásba 7562 feladatmutatóval lett befogadva az
Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat. A szolgáltatást, a Magyarország a
központi költségvetéséről szóló törvény alapján meghatározott támogatás illeti meg.
Támogató szolgálatunk működési támogatása évről-évre csökken, a hiányzó forrást a
fenntartó hozzájárulása biztosítja, illetve pályázati forrást igyekszünk találni. A támogató
szolgálatunk szállító szolgálatának gépjárművei cseréjét évek óta tervezzük, két
gépjárművünk 10 évnél régebbi, több mint 200 ezer megtett kilométerrel. Saját forrásból
nem tudtunk gépjárművet vásárolni. 2017. évben a Magyar Nemzeti Bankhoz pályázatot
nyújtottunk be új gépjármű vásárlásra. Pályázatunk támogatásban részesült, az idei évben
pedig vásároltunk, egy Ford Transit, 9 személyes, elektromos beemelő szerkezettel
ellátott gépkocsit. Terveink között szerepel még egy gépjármű cseréje, ezért ebben az
évben is pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Támogató
szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése című
pályázatra, jelenleg elbírálás alatt van.
Fogyatékosok Nappali Intézménye
1. A kapcsolattartó személy: Egeresi Janka
elérhetősége: telefon:
+36/70/523-88-46
e-mail:
napraforgokozpont@mkbme.hu
web:
www.mkbme.hu
2. A fenntartó neve, címe: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó
Fogyatékosok Nappali Intézménye 5600 Békéscsaba Kölcsey utca 27.

Központ

4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
szociális alapszolgáltatás – fogyatékosok nappali ellátása
5. A működés kezdete: 2008.01.01.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
intézményvezető:
1 fő (8 óra)
szociális gondozók:
5 fő (8 óra)
1 fő (4 óra)
terápiás munkatársak:
1 fő (6 óra)
A munkatársak szakképzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A főállású munkatársak mellett közfoglalkoztatottakat is alkalmazunk.
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7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény székhelye Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatt található, melyet a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 2008. július 1-jétől vagyonkezelési
szerződés alapján, határozatlan időre kapott meg Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatától. Az összes alapterülete 3544 m2, az épület megközelítőleg 1800 m2
részben akadálymentesített. A nappali intézmény csoportszobáinak területe 210 m2.
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete saját tulajdonát képezi a
Békéscsaba, Orosházi út 71. számú ingatlan, mely 230 m2 alapterületű,
akadálymentes. 2015 nyarán megtörtént az épület teljes felújítása, funkciónak
megfelelő berendezése. Szeptember 1-től a Nappali Intézmény telephelye működik itt.
A székhely és a telephely tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az
intézményben a bútorok, a berendezési tárgyak, az életvitelhez szükséges
körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és
mozgásállapotának.
A szakmai feladatok ellátásához szükséges számítógép, nyomtató, fénymásoló,
telefon, internet hozzáférés biztosított.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

A Fogyatékosok Nappali Intézménye 2015. augusztus 31-ig a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ, Pedagógiai
Szakszolgálat, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Fogyatékosok Nappali
Intézménye többcélú intézmény keretében működött. Szeptember 1-től önálló
intézményként látja el szakmai feladatait. Ugyanezzel az időponttal nyílt meg a
Békéscsaba, Orosházi út 71. szám alatti telephelyünk. A telephely megnyitása nem járt
férőhelybővítéssel, mivel a Békéscsaba, Kölcsey utca 27. szám alatti székhelyen
engedélyezett 55 férőhelyből csoportosítottunk át 10 férőhelyet. 2016 szeptemberében
még 8 férőhely került átcsoportosításra. Jelenleg a telephely 18, a székhely 37
engedélyezett létszámmal működik. A telephelyen felnőtt korú, többnyire már nem
tanköteles fogyatékkal élő fiatalok ellátása történik három gondozási csoportban.
Intézményünk az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi
igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában az
ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik.
Az intézmény biztosítja:
a napközbeni tartózkodás lehetőségét,
a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának lehetőségét,
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését,
igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetését,
hivatalos ügyek intézésének segítését,
speciális önszerveződő csoportok támogatását, működésének, szervezésének segítését,
szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátáshoz való
hozzájutás segítését,
az egészségügyi ellátás keretein belül, felvilágosító előadások szervezését, tanácsadást
(életviteli, életvezetési, egészséges életmódról), gyógytornát, masszázst, mentális
gondozást, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítését,
érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartást,
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− jogi segítségnyújtást,
− egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezését,
− a szolgáltatást igénybe vevők sokoldalú fejlesztését, mely kiterjed különösképpen
önállóságuk, kommunikációs-és mozgásképességük fejlesztésére,
− a szabadidő hasznos eltöltésének segítését, szabadidős programok szervezését,
− a közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel
elősegítését,
− a társadalmi integráció elősegítését,
− a fogyatékos személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában való
közreműködést,
− az érintett családok tehermentesítését, továbbá felkészítésüket a későbbiekben
esetlegesen szükségessé váló bentlakásos életformára.
Jelenleg a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 65 érvényes megállapodással
rendelkezünk. Ebből 51 fő ellátása a székhelyen, 14 fő ellátása a telephelyen történik.
Ellátottjaink túlnyomó részben súlyos, halmozott fogyatékosok, 90 %-uk a 3-23 éves
korosztályba tartozik. Intézményünk ellátási területe Békés megye, jelenleg 23
településről érkeznek hozzánk. Az ellátottak közel 40 %-a Békéscsabán él. A székhelyen
a szolgáltatást naponta átlagosan 17 fő, a telephelyen 9 fő veszi igénybe. A
megállapodások számához viszonyítva ez alacsonynak tűnik, de fontos tudni, hogy a
köznevelési intézménybe járó tanköteles korú fogyatékos gyermekek csak a tanítási
szünetek idején vehetik igénybe a nappali intézményi ellátást.
Mentálhigiénés Egyesület
1. A kapcsolattartó személy: Mucsi Katalin
elérhetősége: telefon:
0630 684 56 97
e-mail:
bekesmertek2@gmail.com
2. A fenntartó neve, címe: Mentálhigiénés Egyesület 5630 Békés, Borosgyán utca 1/1
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békés Mérték Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Békési út 40.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
5. A működés kezdete:
2006. január 01.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
2 fő gondozó
0,5 fő terápiás munkatárs
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
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2 fő gondozó
0,5 fő terápiás munkatárs
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Mentálhigiénés Egyesület fenntartásában működő Békés Mérték Közösségi Házban,
Békéscsabán, a Békési út 40. szám alatt, ahol közösségi teret működtetünk
önkormányzati ingatlanban 84 m2-en. Egyéb juttatások a gondozók számára: céges
mobiltelefon; feladatellátáshoz kerékpár; számítógépek és laptop, projektor és
nyomtatók állnak a gondozók rendelkezésére.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A pszichiátria betegek közösségi ellátásának fő célja a gondozás és a pszichoszociális
rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve a lakókörnyezetében történik. A közösségi
pszichiátriai ellátás: tanácsadás, esetkezelés, készségfejlesztés és gondozás,
szolgáltatási elemeket biztosítja.
Az előre meghatározott programokon túl Békéscsabai Kistérség településein
megrendezésre kerülő prevenciós programokkal, egészségmegőrző és fejlesztő
programokkal. Egészségnapokon is részt kívánunk venni. Szórólapokkal, különböző
bemutatókkal, droginformációval, egészségtotókkal, kézügyesség fejlesztő
foglalkozásokkal jelenünk meg ezeken.
Helyi szintű adományozási rendszer beindítása a másodlagos ellátási területeken.
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
1. A kapcsolattartó személy: Mező Andrea
elérhetősége: telefon:
70/502-2103
e-mail:
mezo.andrea@mi-ertunk.hu
web:
www.mi-ertunk.hu
2. A fenntartó neve, címe: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 6/1.
Levelezés és intézményi cím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 491.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
MI-ÉRTÜNK Konzultációs Központ Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.
MI-ÉRTÜNK „KontaktPont”, Orosháza
5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Közösségi ellátások, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás
Szoc.tv. szerint.
5. A működés kezdete: 2006. 01.01. MI-ÉRTÜNK
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
2008. 01.01. MI-ÉRTÜNK „KontaktPont”, Orosháza
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6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint): két szolgáltatás létszáma
- 2 fő korrdinátor
- 4 fő segítő
- 1 fő addiktológiai konzultáns
A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. február 23-án tartott ülése határozata
alapján, egyesületünk részére határozatlan időre, térítésmentesen átadta az 5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 6/1. szám alatti 121 m2 alapterületű ingatlanát, Szenvedélybetegek speciális
alapellátási feladat ellátása érdekében. Az átalakításra az Ifjúsági, Családügyi és Szociális
Minisztérium 3 500 000 Ft támogatást nyújtott. Egyesületünk a törvényeknek, rendeleteknek
megfelelő átalakításokat 2006. évben megvalósította. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 323
700 Ft. támogatásával, 2012. januárban az ingatlan belső falainak festését - folyamatos,
zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat valósítottunk
meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 500 000 Ft támogatásával 2014. évben az 5600
Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1. szám alatti székhelyünk fűtés korszerűsítését valósítottuk meg.
A működéshez szükséges feltételeket, eszközöket saját erőből, valamint pályázati
támogatásokból költség hatékonyan biztosítjuk.
Orosháza Város Önkormányzata 2008. október 31-én tartott ülése határozata alapján,
határozatlan időre, térítésmentesen átadta az 5900 Orosháza, Október 6. u 33-35. szám alatti
35 m2 alapterületű ingatlanát a MI-ÉRTÜNK „KontaktPont”, Orosháza szolgáltatásunk
biztosítása érdekében. Orosházi alacsonyküszöbű szolgáltatásunk infrastrukturális feltételeit
(MI-ÉRTÜNK Kontakt Pont, Orosháza) 2008. decemberben alakítottuk ki, irodabútorokat,
bútorokat, háztartásigépeket a drop-in funkcióhoz és irodagépeket, számítógépeket a
konzultációs funkcióhoz és a kliensek szabadidő hasznos eltöltéséhez a szükséges eszközöket
biztosítjuk. 2011. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati támogatásával
akadálymentessé varázsoltuk az orosházi nyitva álló helyiségünket.
Két alacsonyküszöbű szolgáltatáshoz a meglévő eszközök: 4 komplex számítógép, 2
fénymásoló, 3 nyomtató, 1 projektor, 2 fax/telefon, 3 mobil telefon, 2 hűtőszekrény, 2
mosógép, 2 lap-top, 2 mikrosütő, irodabútorok, étkező asztal, székek. Mindkét székhelyünkön
kialakítottuk a vagyonvédelmi rendszereket.
7. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2000-ben alakult, közhasznú szervezetként
működünk. Egyesületünk alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm
reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó szolgáltatásokat nyújt, valamint
prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat
valósítunk meg (iskolai-, családi-, munkahelyi-, büntetés-végrehajtás színterein) elsősorban
Békés megye területén. Céljaink megegyeznek a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi
stratégiai dokumentumokban foglaltakkal.
Az Egyesület fő célja:
Az Egyesület fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom
megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni az
addiktológiai probléma – szerhez kötődő legális és illegális szerek használata, illetve a
viselkedési addikciók - hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének
és a társadalom számára. Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a szociális és
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társadalmi biztonság növelése, a legális és illegális drogfogyasztás mértékének, illetve
droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott,
rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi
együttműködések segítségével.
Célcsoport: Szerhasználók, akik között megtalálhatók a deviáns életvitelű fiatalok, a nehezen
elérhető és magas kockázati csoportok az illegális drogokat kipróbálók, illetve hozzátartozóik,
közvetett és közvetlen környezetük. Célunk, hogy a célcsoportot (rejtett populáció jelensége
okán) nagyobb mértékben érjük el, hogy nagyobb arányban vegyék igénybe a meglévő
szolgáltatásokat, programjainkat. A hatékony problémakezelés módszereinek ingyenes,
önkéntes, anonim módon hozzáférhetővé tétele a bajban lévő, drogproblémával küzdő,
viselkedészavaros, enyhébb fokú deviáns megnyilvánulásokat mutató, illetve egyéb okból
veszélyeztetett serdülők és fiatalok, valamint hozzátartozóik számára.
Tevékenységeink:
A nyújtott szolgáltatások ingyenesen, önkéntesen és anonim módon vehetők igénybe.
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása programot 2006. évtől (MI-ÉRTÜNK
„Konzultációs Központ” Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása) Békéscsaba Megyei
Jogú Város közigazgatási (bel-és kül) területén végzünk. Szenvedélybetegek
gyógykezelésében lényeges, hogy a kezelés-ellátás mindig a kliens szükségleteihez, céljaihoz
alkalmazkodik, ezért 2008. évtől Orosháza város területén (MI-ÉRTÜNK „KontaktPont”,
Orosháza) is alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtunk.
Alacsonyküszöbű, ártalomcsökkentő szolgáltatásaink, ellátott tevékenységeink:
• Pszicho-szociális intervenciók
• Információs, felvilágosító szolgáltatások
• Megkereső munka
• Partiszervíz
• Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások (fertőző betegségek prevenciója)
• Drop In „toppanj be központ”
Programjainkkal elérhettük az úgynevezett rejtett drogfogyasztó populációt is, a
drogfogyasztók csoportjánál az ártalomcsökkentő programok hatással voltak a veszélyes
droghasználati magatartásformák megváltoztatására, például: tűcsere program, és lehetőség
adódott az elért szerhasználók kezelőintézménybe történő “terelésére”. Programjaink,
szolgáltatásaink kialakításába, tervezésébe bevonjuk a rászorulókat is. A kliensek
állapotához és helyzetéhez igazítjuk a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek
elindíthatják a változást. Kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a megvalósítás
szempontjából érdekelt intézményekkel, szereplőkkel.
On-line tanácsadás:
A KAB-FF-16-A-25415 pályázati támogatással, 2017. évtől alacsonyküszöbű,
ártalomcsökkentő szolgáltatásaink (két szolgáltatás), kiegészülnek az on-line
tanácsadással. Célunk az on-line felületen történő tanácsadással a hatékony problémakezelés
módszereinek ingyenes, önkéntes, anonim módon hozzáférhetővé tétele a bajban lévő,
drogproblémával küzdő, viselkedészavaros, enyhébb fokú deviáns megnyilvánulásokat
mutató, illetve egyéb okból veszélyeztetett serdülők és fiatalok, valamint hozzátartozóik
számára.
Megelőző, komplex egészséges életre nevelő programok:
Prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítunk
meg iskolákban, kollégiumokban. Feladataink közé tartozik a kortárssegítők képzése,
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koordinációja, mentálhigiénéjük ápolása. „Élmény színház” programunk (rögtönzés
technikák) működik 14-21 korosztály részére.
Egyesületünk a Büntetés-végrehajtási Intézetben (Gyula), 2006. évtől komplex
programokat, speciális megelőző programot (fiatalkorúak számára) valósítunk meg.
Egyesületünk partnerként hozzáférést biztosít a preventív jellegű szolgáltatásokhoz „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba
MJV területén” tárgyú, TOP-6.9.1-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében.
Iskoláskorúak, szülők és pedagógusok számára nyújtunk komplex programokat.
Egyesületünk a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 „A jövőt gyermekeinkkel építjük.” Komplex
területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című pályázatban
együttműködő partnerként az alábbi tevékenységeket valósította meg.
Drog, alkohol és dohányzás fogyasztás megelőzése és visszaszorítása, valamint
viselkedéses addikciók megelőzése és visszaszorítása csoportos foglalkozások
pedagógusok, szociális szférában dolgozó szakemberek, egészségfejlesztéssel foglalkozó
munkatársak számára.
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület meglévő kapcsolatai alapján, összesen 160 fő
bevonásával elsődlegesen a Békéscsabai, Orosházi, Sarkadi pedagógusok, szociális szférában
dolgozó szakemberek, egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársak számára, a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal együttműködve valósultak meg a programok, összesen
6 helyszínen.
Kiemelt programunk a családok számára nyújtott, elsősorban pályázati támogatásból
biztosított a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a családi rendszer
megerősítését
elősegítő
Családterápia
bevezetése
a
szenvedélybetegek,
(veszélyeztetettek) megelőzésében programok valósultak meg 2012-2015. években.
Egyesületünk a KAB-ME-12-7769 program ideje alatt összesen 42 alkalommal, 7 család
számára, a KAB-ME-13-A-13832 és a KAB-ME-14-C-15556 pályázatunk során a program
ideje alatt összesen 120 alkalommal, 20 család számára, a KAB-ME-15-C-22004 pályázatunk
során 78 alkalommal, 13 család számára a KAB-ME-16-C-25412 pályázatunk során 90
alkalommal, 15 család számára nyújtottunk ingyenes, anonim módon igénybe vehető
szolgáltatásokat Békéscsabán. Egyesületünk partnerként a „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba MJV területén” tárgyú, TOP6.9.1-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, 10 elsősorban hátrányos
helyzetű, rossz szociális körülmények között élő családok számára nyújt ingyenes
családkonzultáció/családterápia szolgáltatást.
A programra olyan nagymértékű az igény és a szükséglet, olyan mértékben hiánypótló a
szolgáltatás, hogy egyesületünk két szakembert delegált az Eszterházy Károly Főiskola
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar családkonzulens/családterapeuta képzésére 2013.
évben. A két családkonzulens szakember, 2014. december hónaptól már oklevéllel
rendelkezik. Részt vettünk, együttműködtünk a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás, valamint a konzorciumi partnereik TÁMOP-5.4.9-11/12012-0057 azonosító számú „ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a Békéscsabai
kistérségben működő alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című projekttel.
A KAB-ME-16-C-25412 pályázatunk során a célzott és javallott komplex prevenciós
programok az alábbi hat (6) programelemekből épültek fel:
1.) Helyi intézmények, szakmai hálózat tájékoztatása
2.) Családterápia bevezetése a szenvedélybetegek, (veszélyeztetettek) megelőzésében
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programok, 15 család számára
3.) Mediáció 11 család számára
4.) Családgondozók érzékenyítő tréningje
5.) Szülőcsoport a drogfogyasztás megelőzésére Békéscsabai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és a MI-ÉRTÜNK Egyesület kliensei számára, 12 fő
családgondozó bevonásával, csoportvezetői gyakorlatok fejlesztése.
6.) Csoportvezetési tevékenységkísérés: esetmegbeszélő csoportok, segítői coaching 12 fő
családgondozó számára
Együttműködések:
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2015. januártól együttműködő, bevont
partner a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet "ISEC" speciális program (2007-2013) bűnmegelőzés és bűnözés elleni harc témájú, Célzott tevékenységi támogatás a határon
átnyúló bűnüldözési együttműködésre a kábítószer-kereskedelem terén című pályázatban.
További országos partnerek (Drog Fókuszpont, Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Igazságügyi Orvostani Intézet Toxikológiai Laboratórium, ArtEra Alapítvány, Dr. Farkasinszky
Terézia Ifjúsági Drogcentrum, Drogambulancia Alapítvány)
A pályázat célja a szintetikus Kábítószerek elleni Európai Paktum végrehajtásának elősegítése.
Az anyagok kockázat elemzésének és azonosításának támogatása. A droghasználók
gondozásában részt vevő magyarországi szervezetek közötti együttműködések kialakítása és
fejlesztése.
A pályázat időtartama: 2015. január 1.- 2016. december 31. Helyszínek: Budapest, Debrecen,
Szeged, Miskolc, Békéscsaba. Országos – nemzetközi (Európa, Románia, Szerbia)
Egyesületünk 2001. évtől a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alapító tagja,
2008. évtől az Orosházi KEF tagja, 2009. évtől a Békés Megyei KEF tagja. Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyesületünk együttműködött 2016-2018. évben is a
KAB-KEF pályázati programok és Munkaterv megvalósításában. Az SzGyF a helyi KEF-ek
együttműködésével regionális stratégia-előkészítő/felülvizsgáló munkaértekezleteken,
képzéseken, konferenciákon 2016-2018. évben is aktívan részt vettünk.
Az Orosháza Város Önkormányzat és a Mi-Értünk Egyesület, „KontaktPont” Orosháza
együttműködésében, 2009. évtől a „ZÖLD PONT” Programsorozat valósult meg
Orosházán, amely - a képviselő-testület elképzelésének megfelelően - képes a lakosság
dohányzással kapcsolatos gondolkodásának formálására, beleértve az egészségtudatos
gondolkodást, a környezettudatosságot, valamint képes a rögzült magatartási formák
megváltoztatására. A zöldpont blogot folyamatosan működtetjük.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése és a MI-ÉRTÜNK Prevenciós és
Segítő Egyesület nem állami szolgáltató között közgyűlési határozat alapján Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyesületünkkel 2018-2020. évre is Ellátási Szerződést
kötött (szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) szociális alapszolgáltatás végzésére.
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület a Sorsfonó Önismereti Egyesülettel és a
Réthy Pál Kórház Rendelőintézettel 2009. évben megalakította és 2015-2016. évben is
működtette Békéscsabán az Egészséges Létvágy Munkacsoportot. A munkacsoport vezetője
a Magyar Pszichiátriai Társaság Evészavar Szekciójának tagja, a legfrissebb tudományos
ismeretek birtokában dolgozunk.
Egyesületünk helyi, regionális és országos szakmai és partneri kapcsolatok kialakítására és
ápolására hangsúlyt fektetett az elmúlt két évben is. (Alacsonyküszöbű szervezetek tűcsere
megbeszélése, SZGYF szakmai találkozók, konferenciák és képzések, MAT konferenciák,
DROG Fókusz Pont szakmai napok és konferenciák, Szociálpolitikai kerekasztal)
Szervezetünk Humánerőforrásai:
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A szolgáltatásokhoz szükséges személyi feltételekkel rendelkezünk. Szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű-közösségi ellátását jelenleg nyolc (8) fő, (Általános Szociális munkások,
Szakvizsgázott Szociális munkás - Addiktológiai konzultáns, Szociálpedagógus,
Mentálhigiénés szakember) munkatárssal végezzük. Egy fő mérlegképes könyvelő szakember
végzi az egyesület könyvelését, munkaügyi feladatait. Programjaink hatékonyságát növeltük
közfoglalkoztatott, megváltozott munkaképességű munkatársak, önkéntes segítők és
kortárssegítők bevonásával, képzésével is. Szakembereink részére az elmúlt két évben is,
pályázati támogatásból szupervíziót biztosítottunk. Úgy gondoljuk, a szupervízió a
leghatékonyabb módszer a segítő szakembereket fenyegető burn-out, a kiégés kivédésére.
Rendszeresen (hetente egy alkalommal) esetmegbeszélő csoportokat tartunk. Rendszeresen
részt vettünk továbbképzéseken, tanulmányúton, szakmai konferenciákon-, találkozókon
és szervezetfejlesztő tréningeken.
Folyamatosan részt veszünk az országos, és helyi pályázatokon, elsősorban főpályázóként,
valamint együttműködő partnerekként. Számos tapasztalatot szereztünk programtervezés,
pályázatok készítése, megvalósítása és elszámolás területein.
Fejlesztési terveinek bemutatása:
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program keretén belül az EFOP-1.8.7-16-2017-00019 kódszámú felhívás keretében
benyújtott, „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése
érdekében Békés megyében - MI-ÉRTÜNK ” című pályázatára 100 000 000 Ft. összegű
támogatási kérelmet nyújtott be. Nyertes pályázat esetén 24 hónapos komplex programok
valósulnak meg, 2018. szeptembertől.
Új szolgáltatás típusunk 2017. évtől az online tanácsadás. Célunk a hatékony problémakezelés
módszereinek ingyenes, önkéntes, anonim módon hozzáférhetővé tétele - online. Erre a
szolgáltatás típusra külön online felületeket (honlapunkba ágyazott levelező felületet, chat-et
és e-mail fiókot) tartunk fent www. mi-ertunk.hu, melyhez igazítjuk ügyeleti rendünk, tartunk
belső képzéseket.
Fejlesztési terveink között szerepel ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségének növelése
(reklámfelületek
igénybevételével,
kampányokkal),
szakembereinket
az
online
kommunikációban segítő képzésekkel erősíteni.
Nagyobb elérhetőséget kívánunk biztosítani a családterápia, családkonzultáció, mediációs,
valamint pályaorientációs szolgáltatásainkra. Ezen szolgáltatások jelenleg is elérhetőek
egyesületünknél. Célunk a jövőben újabb anyagi források felkutatása, hogy több szakember
bevonásával több családot tudjunk fogadni.
Magyarországi Evangélikus Egyház –Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
1. A kapcsolattartó személy:
elérhetősége: telefon:
e-mail:
web:

Pataki Erzsébet
20/8244360
bekescsaba.otthon@lutheran.hu
http://bekescsaba-otthon.lutheran.hu

3. A fenntartó neve, címe: Magyarországi Evangélikus Egyház
1028 Budapest, Üllői út 24.
4. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
5600 Békéscsaba, Berényi út 125.
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5. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Integrált intézmény:
1. alapszolgáltatás keretén belül: étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása
2. szakosított ellátáson belül: idősek, demens betegek bentlakást nyújtó otthona
6. A működés kezdete: 1930.
7. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Az intézmény személyi feltétele megfelel az 1/2000 SzCsM rendelet által előírt
létszám feltételeknek.
8. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény tárgyi feltételei megfelelnek az 1/2000 SzCsM rendelet által előírt
tárgyi feltételeknek.
9. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat integrált intézményként működik. Az
ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával,
részterületek együttműködésével valósul meg, különálló szervezeti egységekben.
Szakosított ellátáson belül: idősek bentlakást nyújtó otthona. Alapszolgáltatás keretén
belül: támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, étkeztetés, fogyatékosok nappali
ellátása, tanyagondnoki szolgálat. a fogyatékos személyek részére a napközbeni ellátás
során a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító
szolgáltatás nyújtása. Igényeknek megfelelő közösségi program szervezése, hely
biztosítása ezeknek a programoknak és csoportoknak, mely nyitott formában, az
ellátotti kör és a lakosság számára elérhető módon történik.
Ma Magyarországon a hátrányos helyzetű csoportok megítélése nagyon változó, a
tartósan veszélyeztetett társadalmi csoportok iránt egyre csökkenő a szolidaritás.
Ebből adódóan intézményünk figyelme a fogyatékkal élők, az idős személyek a lakott
területen kívül élők (tanyagondnoki szolgáltatás- Kisrét és Felsőnyomás) és azon
személyek segítésére is irányul, akik a napi egyszeri meleg ételt nem tudják biztosítani
önmaguk számára bizonyos okok (betegség, kor, fogyatékosság, hajléktalanság) miatt.
Szolgálatunk egyetemes keresztény alapokon nyugszik, amelyben az Isten-ember
kapcsolatnak alapvető szerepe van. Meglévő értékeinket megtartva és munkánkat
egyházunk egyéb szolgálati ágaival szoros kapcsolatban, a társadalom egészére
kiterjesztve végezzük.
Célunk a szociálisan rászoruló embertársaink segítése egy holisztikus szemléletet
képviselve, krisztusi szeretettel, mellyel enyhíteni próbálunk a segítségre szorulóknak,
az ínséget szenvedők gondjain és nyomorúságain. Munkánkat hitünkből eredő erkölcsi
parancsnak engedelmeskedve végezzük folyamatos teológiai és szakmai kontroll
segítségével mind a hét szolgáltatási formánkban (idősek otthona, támogató szolgálat,
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, és fogyatékosok
nappali ellátása). Minden körülmények között biztosítjuk a hitélet szabad gyakorlását
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és az emberi méltóság tiszteletben tartását. Szolgáltatásaink során a családi és baráti
kapcsolatokban rejlő erőforrásokra támaszkodunk. Biztosítjuk a szakmaiság és a
keresztény lelkiség egységéből fakadó minőségi szolgálat fenntartását és fejlesztését.
Szakmai küldetésünk az, hogy az intézmény szolgáltatásait mindenki számára
hozzáférhetővé tegyük, mindenki megkapja a szükségleteire a megfelelő segítséget, de
a segítő folyamat során természetesen az egyéni felelősség nem veszíthet az értékéből
és fontosságából.
Fília Alapítvány
1. A kapcsolattartó személy:
elérhetősége: telefon:
e-mail:
web:

Szeverényi Sándor
+36/70-3141584
filiaotthon@gmail.com
www.filia-otthon.hu

2. A fenntartó neve, címe:
Fília Alapítvány
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 271.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe: Fília Alapítvány Idősek Otthona
5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 271.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona.
5. A működés kezdete:
1991. 05.15.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve
a 15/1998 NM rendelet szerint):
Megnevezés
Intézményvezető
Orvos (vállalkozói szerz.)
Ápoló, gondozó
Mentálhigiénés munkatárs
Gazdasági ügyintéző
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhai kisegítő
Takarító
Karbantartó

Engedélyezett
létszám
1
1
12
1
1
1
2
1
2
2

Létszám
1
1
12
1
1
1
2
1
2
2

Ebből
szakképzett
1
1
12
1
1
1
2
1
1
2

7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az intézményben kettő, illetve háromágyas szobák kerültek kialakításra.
Lakószobáink az előírt alapterülettel rendelkeznek. Általában két szobához
van egy fürdőszoba wc-vel. A szobák egy részében kórházi ágyak vannak
elhelyezve az ápolási feladatok megkönnyítése miatt. Ezek a fekvőhelyeket ma
már nem lehet korszerűnek nevezni, cseréjük szükségszerű lenne. A közös
programokat a társalgóban illetve az étkezőben tartjuk meg. A ruhák
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tisztítására és vasalására alkalmas helyiséggel is rendelkezünk. A jogszabályok
által előírt egyéb feltételek biztosítottak.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A Fília Alapítvány 1989-ben, a rendszerváltás idején alakult meg. Négy idős
magánszemély és egy kisszövetkezet vezetése elhatározta, hogy – az akkoriban
zömmel állami intézmények mellett – egy alapítványi működtetésű idősek
otthonát hoz létre Békéscsabán.
Olyan intézményt szerettek volna létrehozni az alapítók, amely nem csak a
nevében hordozza a szeretet szót („szeretetotthon”). A fília jelentése: felebaráti
szeretet. Úgy gondolták, hogy nem csak beszélni kell a szeretetről, hanem meg
kell valósítani. „A szeretet cselekvő törődés annak az életével, akit szeretünk”.
(Eric Fromm)
Az elképzelések gyakorlati megvalósítását egy idős házaspár segítette, akik
felajánlották Békéscsabától 8 km-re levő tanyájukat. A sokéves múltra
visszatekintő „kuláktanya”, emberöltőket megélt öreg fáival egy hajdani szebb
világot idézett. Ideális helynek látszott ez a nyugodt, békés, csendes környezet
az idősek otthonának a kialakításához.
A tervek elkészítését adományként felajánlotta az akkori „Év háza” pályadíjas
fiatal tervező. A kivitelezési munkálatok még az alapítás évében
megkezdődhettek.
Azután éjjel-nappal tartó fáradságos munka következett, melynek nagy része
szintén felajánlás volt, míg végül 1990-ben elkészült az új épületkomplexum,
egy 24 szobás, garzonház jellegű építmény.
Az 1991-től, (akkor még 24 főre szóló működési engedéllyel) az intézmény
elkezdhette működését.
Az ország bármely pontjáról bekerülhetnek hozzánk rászoruló emberek, akik a
törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Az Idősek Otthona
bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ahol súlyosan demens, idős
embereket is ellátunk. Fenntartója a Fília Alapítvány, melyet 3 tagú kuratórium
vezet és 3 fős felügyelő bizottság ellenőriz. Az intézményünk állami
feladatokat vállal át. Önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes
személyeknek biztosítunk teljes körű ellátást. Az otthon házirendjét úgy
alakítottuk ki, hogy az étkezések és az orvosi rendelések időbeosztásán kívül
más kötöttség nem terheli lakóinkat, ugyanakkor aktívan, de nem kötelezően
részt vehetnek az intézmény életében. A lakóknak lehetőségük van különböző
foglalkozásokon, rendezvényeken részt venni. Az egykor 24 fő befogadására
alkalmas intézmény a gondnoki lakás átalakítását követően napjainkban 50 fő
átlagos szintű ápolását gondozását teszi lehetővé. Az ellátottak létszámát nem
kívánjuk növelni. Ugyanakkor keressük a lehetőséget a szakmai létszám
fejlesztésére. Egyéb szociális szolgáltatást nem tervezünk a közeljövőben.
Rövidtávú fejlesztésünk a nyílászárók cseréje, ebben az évben megvalósul.
Középtávú terveinkben szerepel – esetleg pályázati segítséggel – további
energiakorszerűsítés (pl.: napelem). Hosszú távú tervünk a gondozási részleg,
illetve ápolási munka egy épületben való koncentrálása, ezzel együtt egy
gazdasági, intézményműködtetési épületrészleg kialakítása.
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Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
1. A kapcsolattartó személy: Czárné Zsibrita Erika.
elérhetősége: telefon: 06-66/638-640
e-mail: oltalomotthon@wjlf.hu
web: 2. A fenntartó neve, címe: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1086 Budapest
Dankó u.11.
Levelezés és intézményi cím: 5600 Békéscsaba Tábor u.2.
3. A szolgáltató/intézmény neve, címe:
MET „Oltalom” Idősek Otthona
5600 Békéscsaba Tábor u.2.
4. A szolgáltató/intézmény alapfeladata, feladatai, Szoctv. szerinti besorolása:
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (3.1.11.1. időskorúak gondozóháza
4 férőhely)
Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (3.1.12.1. idősek otthona 29
férőhely)
5. A működés kezdete: 2006.08.01.
6. A szolgáltató/intézmény személyi feltételei (1/2000. SzCsM rendelet. illetve a
15/1998 NM rendelet szerint):
Az intézmény rendelkezik az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete által
előírt személyi létszámmal. Így az otthonban intézményvezető 1 fő, főnővér 1 fő,
orvos heti 4 órában, ápoló-gondozó 11 fő, szociális mentálhigiénés munkatárs 1 fő,
foglalkoztató 1 fő, gyógytornász heti 4 órában áll a lakóink rendelkezésére.
7. A szolgáltató/intézmény tárgyi feltételei:
Az idősek otthona Békéscsaba közigazgatási határán belül, lakókörnyezetben
található. Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Az épületben 12
lakószoba, 6 zuhanyzó, 6 WC, közösségi helyiség, ebédlő, orvosi szoba, betegszoba,
teakonyha, 2 személyzeti öltöző, mosókonyha és 3 iroda helyiség került kialakításra.
Az intézmény külső és belső környezete igényesen kialakított és berendezett. Az
épület akadálymentesítése megoldott.
8. Az intézmény történetének, szakmai munkájának, rövid- és középtávú szakmai
fejlesztési terveinek bemutatása:
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség metodista hitelven alapuló,
evangéliumi szabadegyház, melyet a magyar állam 1981. október 1-jével ismert el.
Vállalt feladatai között kiemelkedő fontosságú a szociálisan hátrányos helyzetűek
segítése, melyet szervezete, az Oltalom Karitatív Egyesület keretén belül lát el, igen
széles körben. Az Egyesület több telephelyen tart fenn hajléktalanok számára éjjeli
menedékhelyet, átmeneti szállást, népkonyhát, nappali melegedőt, utcai szociális
gondozást, biztosítja hajléktalan személyek egészségügyi ellátását. Ezen kívül
működtet gyermekvédelmi intézményeket: anya-gyermek szállót, gyermekotthont,
nevelőszülői hálózatot, családgondozást.
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A MET „Oltalom” Idősek Otthona országos felvevőkörzettel, idős emberek szociális
intézményi gondozását látja el. Intézményünk arra törekszik, hogy a szakmai
jogszabályok előírásainak megfelelően, magas színvonalú szakmai és etikai értékeket
képviselő otthonként működjön.
Az intézmény szakmai célkitűzése több irányú:
Célunk, az otthonban élő idős emberek életminőségének javítása, a békés,
kiegyensúlyozott időskor megélésének segítése. Biztosítjuk az egyéni szükségletekhez
igazodó, személyre szabott gondozást, fontosnak tartjuk a tevékeny, aktív életet, az itt
élők családi-, közösségi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, alapápolását és az
otthon nyitottságát.
A MET „Oltalom” Idősek Otthona 33 idős személy részére ad elhelyezési lehetőséget.
Átalakított épületben, többségében 3 ágyas szobákban, korszerű, rendkívül barátságos
környezetben várja lakóit. Az otthon teljes körű ellátást biztosít, amely tartalmazza a 24
órás szolgálatot, ápolást-, gondozást, napi háromszori, szükség esetén ötszöri étkezést,
mentális segítséget, mosást, textíliát, alapgyógyszert, orvosi ellátást, a szabadidő tartalmas
eltöltését, közösségi programokat.
Az idősek otthona szakmai célkitűzése, feladata többirányú:
az idős emberek életminőségének javítása,
békés, kiegyensúlyozott időskor biztosítása,
az idősek személyre szabott gondozása, önrendelkezésük tiszteletben tartása,
a mentálhigiéne, mint intézményi szemlélet érvényesülése a gondozás minden
területén,
az egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás biztosítása, szakmaközi,
intézményközi együttműködés,
tevékeny, aktív élet, családi, közösségi és társadalmi kapcsolatok fenntartása,
ápolása, az otthon nyitottsága,
társadalmi integráció, a város életében való részvétel, közösségi programokon,
rendezvényeken való megjelenés,
az idősek jogtudatos magatartásának erősítése, véleményük kikérése és figyelembe
vétele,
a szakemberek folyamatos képzése, terepgyakorlatok szervezése, korszerű
gondozási módszerek alkalmazása, szakmai képzések, tanfolyamok,
a város intézményeivel való kapcsolattartás, együttműködés és nyitottság, az
elfogadottság érdekében.
Az intézmény szolgáltatási típusa:
Az idősek otthonában 33 férőhely áll rendelkezésre, a tartósan ellátásra, gondozásra ápolásra szorulók részére:
➢ 29 férőhelyen fogadunk végleges elhelyezést igénylő időseket (vagy 18. életévet
betöltött tartós betegeket), akik önmagukról saját lakásukban gondoskodni nem
tudnak, egyedül élők, vagy családtagjaik gondozásukat nem tudják vállalni, szociális
helyzetük, vagy egészségi állapotuk alapján intézményi ellátásra szorulnak.
➢ Ebből 15 férőhelyen mentálisan sérültek, demensek ellátását, speciális gondozását
vállaltuk.
Idősotthoni ellátást csak a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújthat az
intézmény.
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➢ 4 férőhelyen pedig átmeneti elhelyezést igénylő időseket tudunk fogadni határozott
időre szóló megállapodással. Ők nem rendelkeznek gondozási szükséglet vizsgálatról
szóló igazolással.
Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:
Intézményünk szolgáltatásai a teljes körű ellátás és gondozási tevékenység keretében:
• korszerű elhelyezési feltételek,
• éjszakai és nappali tartózkodás, lakhatás,
• nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése,
• személyi tisztálkodásban való segítségnyújtás,
• napi háromszori, ill. diétás étkezés,
• ruházattal, textíliával való ellátás,
• ágynemű és ruházat rendszeres mosása, tisztítása.
Egészségügyi ellátás keretében:
• szükség szerinti alapápolás, gondozás, felügyelet,
• a személyi higiéné biztosítása,
• gyógyszerezés,
• az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a
kontinenciában való segítségnyújtás,
• orvosi ellátás, a jogszabályban meghatározott óraszámban,
• szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás,
• kórházi kezeléshez való hozzájutás,
• az egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás,
• a szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátás,
• gyógyászati segédeszközök biztosítása.
Egészségügyi szakápolás keretében – külön engedéllyel, külön szakmai program alapján.
• 2013. január 1.-től rendelkezünk engedéllyel, „az egészségügyi szakma és szakmához
tartozó szolgáltatásra”, amelyet a Békés megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Kormányhivatala Járási Népegészségügyi Intézete adott ki.
• Az egészségügyi szolgáltatás biztosításához önálló szakmai programmal
rendelkezünk, amely tartalmazza a gyógyító, megelőző, ápolási ellátási rendet, a
munkaszervezést, és az egészségügyi szakápolási követelményeknek megfelelő
szakmai tartalmat.
Mentálhigiénés ellátás keretében:
• személyre szabott bánásmód egyéni gondozási tervek kidolgozásával,
• egyéni és csoportos megbeszélések, foglalkozások,
• családi és társas kapcsolatok segítése, fenntartásának támogatása,
• hitélet gyakorlásának biztosítása.
A szolgáltatást igénybe vevők részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek,
ellátási szintjüknek, egyéni adottságainak megfelelően különböző tevékenységi programokat
szervezünk.
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Elfoglaltság biztosítása, szocioterápiás foglalkozások keretében:
• az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében
szocioterápiás foglalkozás szervezése, ezen belül terápiás és készségfejlesztő
elfoglaltságok, intézményen belüli tevékenységekben való részvétel,
• szabadidős programok szervezése, ünnepségek, névnapok, különböző események
megünneplése, a napi életritmusnak megfelelő elfoglaltság biztosítása.
VI. A szociális szolgáltatások megvalósult és tervezett fejlesztései
Pályázatokkal kapcsolatos információk 2014-2018. első félév közötti időszakra
vonatkozóan:
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
Támogató szolgáltatást
működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek
fejlesztése
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
2017.
Támogató szolgáltatást
működtető és befogadott
szolgáltatók feltételeinek
fejlesztése
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
2018.
Szociális célú segítő
tevékenységek 2014. évi
támogatásának elnyerésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
Szociális célú segítő
tevékenységek 2015. évi
támogatásának elnyerésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
Szociális célú segítő
tevékenységek 2016. évi
támogatásának elnyerésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

6.500.000,- Ft

NEM

6.500.000,- Ft

Elbírálás alatt áll

30.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

20.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

30.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft
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Szociális célú segítő
tevékenységek 2017. évi
támogatásának elnyerésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága

60.000,- Ft

IGEN

60.000,- Ft

Szociális célú segítő
tevékenységek 2018. évi
támogatásának elnyerésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága

40.000,- Ft

IGEN

40.000,- Ft

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
2013. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2013-14-KONV-214
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása
2014. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2014-15-KONV-151
Étkeztetés 20 hajléktalan ember
részére Békéscsabán
2014. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2014-15-KONV-211
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása
2014. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2014-15-KONV-611
Békés megyei hajléktalan
sportnap
2015. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2015-16-KONV-133
Étkeztetés támogatása Nappali
Melegedőn
2015. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2015-16-KONV-226
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása
2015. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2015-16-KONV-804
Szupervízió támogatása a
hajléktalan-ellátásban dolgozók

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

450.000,- Ft

IGEN

450.000,- Ft

360.000,- Ft

IGEN

300.000,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

420.000,- Ft

230.000,- Ft

IGEN

230.000,- Ft

324.000,- Ft

IGEN

189.000,- Ft

937.000,- Ft

IGEN

394.000,- Ft

216.000,- Ft

NEM

-
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részére
2015. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2015-16-KONV-707
Tárgyi eszközvásárlás
támogatása

527.000,- Ft

IGEN

2015. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2015-16-KONV-822
Szabadidő hasznos eltöltése485.000,- Ft
klubfoglalkozások
2016. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2016-17-KONV-131
90.000,- Ft
Étkeztetés támogatása Nappali
Melegedőn hétvégi és
munkaszüneti napokon
2016. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2016-17-KONV-241
572.000,- Ft
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása
2016. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2016-17-KONV-836
360.000,- Ft
Szupervízió támogatása a
hajléktalan-ellátásban dolgozók
részére
2017. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2017-18-KONV-140
817.000,- Ft
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása
2017. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2017-18-KONV-727
500.000,- Ft
Szupervízió támogatása a
hajléktalan-ellátásban dolgozók
részére
2017. év Hajléktalanokért
Munkanapokon 1 adag
Közalapítvány (RSZTOP
főtt étel biztosítása a
Projektiroda)
Hajléktalanok Átmeneti
2018-20-RSZTOP-KONV-031
Szállásán
Közterületen élők számára
2018.01.02-2020.12.31természetbeni juttatás biztosítása
ig
2018. év Hajléktalanokért
Közalapítvány
2018-19-KONV-140
870.000,- Ft
Hajléktalan emberek
egészségügyi ellátásának
támogatása

235.000,- Ft

NEM

IGEN

90.000,- Ft

IGEN

503.000,- Ft

IGEN

200.000,- Ft

IGEN

692.000,- Ft

IGEN

500.000,- Ft

IGEN

Természetbeni juttatás
minimum 20, maximum
25 adag/munkanap

IGEN

415.000,- Ft

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Benyújtott pályázatok címe

Igényelt támogatás
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Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
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és a benyújtás helye és éve
Nyolc Pont- Az autista
személyek ellátórendszerének
országos szintű, komplex
innovációja, szakmai tanácsadó
hálózat és koordinációs központ
kialakításával - című kiemelt
projekt
Ö.T.V.E.N. Program
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú
Nonprofit Kft.
2014
„Szociális intézmények
biztonsági kamerázása 2015”
LNL Group Solutions Kft.
2015
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
a szociális célú segítő
tevékenységek 2017. évi
támogatásának elnyerésére
(Pályázati azonosító:
E/SZOC/2017)
2017
Szenvedélyünk, hogy segítünk 2018. mottó: Új Nézőpont”
Essity Hungary Kft.
ÉRTÉKET TEREMTÜNK –
Csapatmunka a mindennapokban
2018
Szenvedélyünk, hogy segítünk 2018. mottó: Új Nézőpont”
Essity Hungary Kft.
VIGYÁZZ MAGADRA –
Terápiás innováció
2018
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Közművelődési Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága által kiírt
2018. évi közművelődési és
művészeti céltámogatás
pályázaton Angyalok szárnyalása
Gálaest megszervezése
2018

(Ft)

(Ft)

1.000.000,- Ft

IGEN

1.000.000,- Ft

12 kamerás biztonsági
rendszer telepítése
465.000,- Ft + ÁFA
önrésszel

NEM

-

1.545.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

1.000.000,- Ft

Elbírálás alatt áll

-

1.000.000,- Ft

Elbírálás alatt áll

-

2.628.000,- Ft

IGEN

50.000,- Ft

Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

Fogyatékosok nappali

n.a.

IGEN

n.a.
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szolgáltatásának kialakítása és
támogató szolgálat elhelyezése a
Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgálatnál
DAOP-4.1.3/A-11
2014
Kapcsoljunk ki Együtt
Egymásért
KÖSZ! Program 2015
Új Európa Alapítvány
Tanya fejlesztési pályázat
TP-1-2016
Herman Otto Intézet
2016
SZULO2016
FSZK
2016
Tanya fejlesztési pályázat
TP-1-2017
Herman Otto Intézet
2016

400.000,- Ft

IGEN

400.000,- Ft

1.314.412,- Ft

NEM

-

350.000,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

1.693.152,- Ft

IGEN

1.693.152,- Ft

(*n.a.: nincs adat)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésével ellátási
szerződést kötött civil szervezetek pályázataival kapcsolatos információk 20142018. első félév közötti időszakra vonatkozóan:
AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
"AZ AUTIZMUS NAPJA 2014."
Békéscsaba M.J.V. IFJ
2014.
"AZ AUTIZMUS NAPJA 2014."
Békéscsaba M.J.V. NÜE
2014.
"AZ AUTIZMUS NAPJA 2014."
Békéscsaba M.J.V. E/SZOC
2014.
Speciális kézműves foglalkozás
Békéscsaba M.J.V. KÖZMŰV
2014.
MOL Gyermekgyógyító Program
2014.
Erőforrrás Alapítvány
2014
AUTIZMUS NAPJA, Autizmus
Világnap
Budapest Bank
2014
Autista
személyeket
ellátó
intézmények támogatása
FSZK AUT2014
2014
Autizmussal élő gyermekek
életminőségét
előmozdító

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

70.000,- Ft

IGEN

25.000,- Ft

70.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

60.000,- Ft

NEM

0,- Ft

60.000,- Ft

IGEN

30 000 Ft

1.235.000,- Ft

NEM

0,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

500.000,- Ft

3.711.997,- Ft

IGEN

3.711.997,- Ft

3.176.430,- Ft

IGEN

2.576.430,- Ft
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programok
FSZK FOF2014
2014
Szülősegítő szolgáltatások
FSZKSZÜLŐ2014
2014
Támogató
szolgáltatás
működtetése
Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális Hivatal
2014.
Szociális
foglalkoztatás
működtetése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2014.
Működési költség
NEA-TF-14-N
2014
Speciális
kézműves
foglalkozások autizmussal élő
fiataloknak.
Békéscsaba M.J.V. KÖZMŰV
2015.
AUTIZMUS NAPJA 2015.
Békéscsaba M.J.V. IFJ
2015.
AUTIZMUS NAPJA 2015.
Békéscsaba M.J.V. NÉKE
2015.
A cél szerinti tevékenységek
biztonságos működtetése.
NEA-TF-15-M
2015.
Autizmus?! Szemléletformáló és
érdekérvényesítő rendezvények
támogatása.
NEA-TF-15-SZ
2015.
Szülősegítő
szolgáltatások
támogatása.
FSZK SZÜLŐ2015
2015.
Szakmai programok támogatása.
FSZK FOF2015
2015.
Autista
személyeket
ellátó
intézmények támogatása.
FSZK AUT2015.
2015.
Szemléletformáló
programok
megvalósítása az autizmussal élő
társaink társadalmi el- és
befogadása,
életminőségük
előmozdítása érdekében.
Budapest Bank
2015.
Szociális
foglalkoztatás
működtetése

350.000,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

n.a.

IGEN

10.423.500 ,- Ft

8.072.400,- Ft

IGEN

6.054.672,- Ft

122.400,- Ft

IGEN

122.400,- Ft

60.000,- Ft

IGEN

30 000,- Ft

60.000,- Ft

IGEN

25.000,- Ft

70.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

2.987.040,- Ft

IGEN

2.500.000,- Ft

2.929.240,- Ft

IGEN

2.000.000,- Ft

759.300,- Ft

IGEN

759.300,- Ft

3.998.200,- Ft

IGEN

2.950.550,- Ft

5.215.421,- Ft

IGEN

5.215.421,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

400.000,- Ft

8.518.800,- Ft

IGEN

6.407.328,- Ft
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Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2015.
Támogató
szolgáltatás
működtetése
Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális Hivatal
2015.
" AZ AUTIZMUS NAPJA
2016."
Békéscsaba M.J.V. IFJ
2016.
" AZ AUTIZMUS NAPJA
2016."
Békéscsaba M.J.V. NÉKE
2016.
Speciális kézműves foglalkozás
Békéscsaba M.J.V. KÖZMŰV
2016.
Mikulás ünnepség
Békéscsaba M.J.V. E/SZOC
2016.
Szakmai programok támogatása,
szupervízió
FSZK FOF2016
2016.
Szülősegítő szolgáltatások
FSZK FOF2016
2016.
Nappali intézmény működési
költségei
FSZK AUT2016.
2016.
Szociális
foglalkoztatás
működtetése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2016.
„AUT
Kocka
Klub”
számítástechnikai
érdeklődésű
autista fiatalok számára
LogMeln Kft.
Micro Grant 2016
Támogató
szolgálat
részére
gépkocsi beszerzése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2016.
Szemléletformáló program
Szenvedélyünk az egészség
BCSMJVNEKEB/CIVIL2017
2017.
Szemléletformáló program
Békéscsabai
Mikulásfesztivál
2017.
BCSMJV IFJ/2017
2017.
Speciális kézműves foglalkozás
BCSMJV KÖZMÜV/2017
2017.

n.a.

IGEN

10.763.380,- Ft

70.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

70.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

60.000,- Ft

IGEN

50.000,- Ft

40.000,- Ft

IGEN

40.000,- Ft

2.999.320,- Ft

IGEN

2. 650.000,- Ft

350.000,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

6.454.422,- Ft

IGEN

6.454.422,- Ft

6.774.864,- Ft

IGEN

6.471.312,- Ft

422.630,- Ft

NEM

-

7.230.000,- Ft

NEM

-

90.000 Ft

IGEN

70.000 Ft

80.000 Ft

IGEN

30.000 Ft

60.000,- Ft

IGEN

50.000,- Ft
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Mikulás ünnepség
BCSMJV E/SZOC/2017
2017.
Szülősegítő szolgáltatások
FSZK SZÜLŐ2017
2017.
Nappali intézmény működési
költségei
FSZK AUT2017
2017.
Autizmus Világnapja 2018.
Budapest Bank Békéscsabáért
Program
2017.
Autizmus-barát aktív életviteltés társadalmi re- integrációt
támogató mentor szolgáltatás
fejlesztése.
FSZK FOF2017
2017.
Szociális
foglalkoztatás
működtetése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2017.
Fejlesztő
foglalkoztatás
működtetése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2017.
Támogató
szolgálat
részére
gépkocsi beszerzése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2017.
Szülőtalálkozók megvalósítása
FSZK SZÜLŐ2018
2018.
Autizmussal
élő
személyek
számára szociális ellátást nyújtó
szervezetek
kiegészítő
támogatása – működésre
FSZK AUT2018
2018.
Szülőtalálkozók megvalósítása
FSZK SZÜLŐ2018
2018.
Autizmus
Világnapja
megvalósítása
Békéscsabán,
tásras klub, informatika klub
működtetése
FSZK FOF2018
2018.
Kézműves
foglalkozások
autizmussal élő fiatalok és
felnőttek részére
BCSMJV KÖZMÜV/2018
2018.
Autizmus
napja
2018.

40.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

399.684,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

6.474.831,- Ft

IGEN

6.474.831,- Ft

472.600,- Ft

IGEN

200.000,- Ft

3.344.260,- Ft

NEM

-

7.652.250,- Ft

IGEN

4.086.570,- Ft

8.099.750,- Ft

IGEN

4.534.070,- Ft

7.989.380,- Ft

IGEN

7.989.380,- Ft

378.750,- Ft

IGEN

378.750,- Ft

6.549.220,- Ft

IGEN

6.549.220,- Ft

378.750,- Ft

IGEN

378.750,- Ft

2.932.310,- Ft

IGEN

2.932.310,- Ft

70.000,- Ft

IGEN

60.000,- Ft

90.000,- Ft

IGEN

70.000,- Ft
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rendezvény megvalósítása
BCSMJVNEKEB/CIVIL2018
2018.
Autizmus
napja
2018.
rendezvény megvalósítása
BCSMJV IFJ/2018
2018.
Mikulás ünnepség autizmussal
élő fiatalok számára
BCSMJV E/SZOC/2018
2018.
Szemléletformáló rendezvény
dm Együtt egymásért
2018
Fejlesztő
foglalkoztatás
működtetése
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
2018.
Autizmussal
élő
személyek
számára szociális ellátást nyújtó
szervezetek
kiegészítő
támogatása – működésre
FSZK AUT2019
2018.
Gumiabroncsok beszerzése
Hankook Tire Magyarország Kft.
2018.

80.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

40.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

498.650,- Ft

NEM

-

8.113.950,- Ft

IGEN

7.257.003,- Ft

n.a.

Elbírálás alatt áll

n.a.

n.a.

IGEN

8 db gumiabroncs

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

2.000.000,- Ft

IGEN

1.000.000,- Ft

n.a.

IGEN

1.300.000,- Ft

n.a.

IGEN

1.300.000,- Ft

60.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

(*n.a.: nincs adat)

Béthel Alapítvány
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
NTP-FTH-16-0050
„Fiatal felnőtt tehetségek
társadalmi felelősségvállalását
elősegítő programok támogatása”
Vedd ki a részed
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
2016
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szociális és egészségügyi
bizottság
2016
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szociális és egészségügyi
bizottság
2017
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata
V.350-2/2018/
2018

(*n.a.: nincs adat)
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Egyensúly AE Egyesület
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
„Ifjúsági programok
támogatása”/„Mozdulj”, EMMI,
2016
„Családi kohézió erősítését
elősegítő programok „Védőháló
a családok egyensúlyáért”,
EMMI, 2016
„Társadalmi szerepvállalás a
közöségek fejlesztésével”/
„Közösségi egyensúly, EMMI,
2016
„Transznacionális
együttműködés” EMMI, 2017
„Nők a családban és a
munkahelyen”/ ”Munka, család,
egyensúly”, EMMI, 2017
„Helyi szintű komplex
programok Békéscsaba
területén”

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

25.000.000,- Ft

IGEN

25.000.000,- Ft

40.000.000,- Ft

IGEN

40.000.000,- Ft

25.000.000,- Ft

IGEN

25.000.000,- Ft

49.953.742,- Ft

IGEN

49.953.742,- Ft

200.000.000,- Ft

IGEN

200.000.000,- Ft

50.000.000,- Ft

IGEN

50.000.000,- Ft

Mentálhigiénés Egyesület
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
Támogató: Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, ESZA Társadalmi
Szolgáltató Kft. Pályázati kiírás:
Elterelés: Megelőző felvilágosító
szolgáltatás Programazonosító: KABELT-09
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőjéért
Kollégium Pályázati kiírás: Működési
támogatás Programazonosító: NEAUN-13-M
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőjéért
Kollégium; Pályázati kiírás:
Működési alapok 2014-2015
Programazonosító: NEA-UN-14-M
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőéért
Kollégium Pályázati kiírás: 2014. évi
„Játék-Szín” szakmai pályázat
Programazonosító: NEA-UN-14-SZ
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet; Pályázati
kiírás: Családbarát közgondolkodás
népszerűsítése és a nők és férfiak
közötti harmonikusabb együttműködés

Igényelt
támogatás (Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

*50.000,- Ft/fő

IGEN

*50.000,- Ft/fő

2.964.000,- Ft

IGEN
(lezárása áthúzódó
2013-ról)

250.000,- Ft

1.785.000,- Ft

IGEN

250.000,- Ft

1.075.000,- Ft

IGEN

537.500,- Ft

800.000,- Ft

IGEN

250.000,- Ft
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elősegítése Programazonosító:
Érzelmi tank komplex program a
férfiak és nők a család harmonikus
együttműködéséért;
Támogató: Emberi Erőforrások
Minisztériuma Pályázati kiírás: Külön
támogatás az EEM Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztályától Programazonosító:
„Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális
Amatőr Színjátszó Találkozó
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet – Emberi
Erőforrások Minisztériuma Pályázati
kiírás: Családi fókuszú szolgáltatások
bevezetése lakókörnyezetbe
Programazonosító: KAB-ME-14-C
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás:
Budapest Bank Békéscsabáért –
Esélyegyenlőség előmozdítása
Programazonosító: K.Á.V.É.
közösségi védőháló építése
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás:
Budapest Bank Békéscsabáért –
Vállalkozói Ismeretek fejlesztését,
vállalkozói szemléletfejlesztést célzó
civil programok, kezdeményezések
Programazonosító: Impulzus Tanuló
Gazda program
Támogató: Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Pályázati kiírás: Megelőzés,
közösségi beavatkozás
Programazonosító: Önismeret
fejlesztése középiskolások körében a
drogprevenció érdekében
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési
Bizottsága; vissza nem térítendő
támogatás Felhasználás: kézműves és
mentálhigiénés foglalkozásra
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőjéért
Kollégium Pályázati kiírás: Működési
támogatás Programazonosító: NEAUN-15-M
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőéért
Kollégium Pályázati kiírás: Civil
szervezetek szakmai programjainak
támogatása Programazonosító: NEAUN-15-SZ-0447 „Közösségben az erő”
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet; Pályázati
kiírás: Ifjúsági közösségek, ifjúsági

520.000,- Ft

IGEN

520.000,- Ft

978.000,- Ft

IGEN

978.000,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

200.000,- Ft

500.000,- Ft

IGEN
(indítása
áthúzódó 2015-re)

500.000,- Ft

80.000,- Ft

IGEN
(indítása
áthúzódó 2015-re)

50.000,- Ft

n.a.

IGEN

20.000,- Ft

3.019.600,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

1. 282.500,- Ft

IGEN

641.250,- Ft

640.000,- Ft

IGEN

480.000,- Ft
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civil szervezetek, közösségépítő
programsorozatainak támogatása.
Programazonosító: IFJ-GY 15-A20603 Társas-Ág
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet – Emberi
Erőforrások Minisztériuma Pályázati
kiírás: „Családbarát országért 2015Családbarát Ország a Gyermekekért, a
családokért.”Programazonosító:
Kellemes és hasznos SzabadidőProgramok az egészséges családokért.
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás: Nők a
munkaerő-piaci esélyegyenlősége
Programazonosító: „Merj és lépj!”
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás:
Budapest Bank Békéscsabáért –
Vállalkozói Ismeretek fejlesztését,
vállalkozói szemléletfejlesztést célzó
civil programok, kezdeményezések
Programazonosító: Impulzus Tanuló
Gazda program
Támogató: Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Pályázati kiírás: Megelőzés,
közösségi beavatkozás
Programazonosító: Készségfejlesztő
csoportfoglalkozás fiataloknak
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési
Bizottsága; vissza nem térítendő
támogatás Pályázat kiírása:
„Élmények a betegségben a
gyógyulásért”
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési
Bizottsága; vissza nem térítendő
támogatás Pályázat kiírása: „Testilelki egészség, mint belső forrás”
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőjéért
Kollégium Pályázati kiírás: Működési
támogatás Programazonosító: NEAUN-15-M
Támogató: Nemzeti Együttműködési
Alap Új Nemzedékek Jövőéért
Kollégium Pályázati kiírás: Civil
szervezetek szakmai programjainak
támogatása Programazonosító: NEAUN-15-SZ-0447 „Közösségben az erő”
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet; Pályázati
kiírás: Ifjúsági közösségek, ifjúsági
civil szervezetek, közösségépítő

865.000,- Ft

NEM

-

500.000,- Ft

IGEN

300.000,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

500.000,- Ft

30.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

30.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

50.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

3.019.600,- Ft

IGEN

350.000,- Ft

1.282.500,- Ft

IGEN

641.250,- Ft

640.000,- Ft

IGEN

480.000,- Ft
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programsorozatainak támogatása.
Programazonosító: IFJ-GY 15-A20603 Társas-Ág
Támogató: Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet – Emberi
Erőforrások Minisztériuma Pályázati
kiírás: „Családbarát országért 2015Családbarát Ország a Gyermekekért, a
családokért.”Programazonosító:
Kellemes és hasznos SzabadidőProgramok az egészséges családokért.
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás: Nők a
munkaerő-piaci esélyegyenlősége
Programazonosító: „Merj és lépj!”
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás:
Budapest Bank Békéscsabáért –
Vállalkozói Ismeretek fejlesztését,
vállalkozói szemléletfejlesztést célzó
civil programok, kezdeményezések
Programazonosító: Impulzus Tanuló
Gazda program
Támogató: Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Pályázati kiírás: Megelőzés,
közösségi beavatkozás
Programazonosító: Készségfejlesztő
csoportfoglalkozás fiataloknak
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési
Bizottsága; vissza nem térítendő
támogatás Pályázat kiírása:
„Élmények a betegségben a
gyógyulásért”
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési
Bizottsága; vissza nem térítendő
támogatás Pályázat kiírása: „Testilelki egészség, mint belső forrás”
Támogató: KAB-FF-16-B-25375
Pályázati kiírás: Szenvedélybetegek
felépülési folyamatának támogatása
Programazonosító: Van kiút
Támogató: KAB-ME-16-C 25373
Pályázati kiírás: Kábítószerprevenciós programok támogatása –
„C” kategória Programazonosító:
Szertelenül közösségben
Támogató: Budapest Bank Zrt. –
United Way Erőforrás Alapítvány
Magyarország Pályázati kiírás:
Kultúra és szellemi élet
Programazonosító: Csabai más-Kép?
– avagy itt vagyunk, kik vagyunk?

865.000,- Ft

NEM

-

500.000,- Ft

IGEN

300.000,- Ft

500.000,- Ft

IGEN

500.000,- Ft

30.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

30.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

50.000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

2.685.000,- Ft

IGEN

2.500.000,- Ft

3.050.000,- Ft

500.000,- Ft
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2.500.000,- Ft

452.000,- Ft
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Támogató: Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Pályázati kiírás: Megelőzés,
közösségi beavatkozás
Programazonosító: Füstmentes
Világnapi program
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése
Közművelődési Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottság Pályázat kiírása:
„Szívvel- Lélekkel” – Amatőr
Vándorkiállítás
Támogató: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Pályázat kiírása: Mérték Tér –
Közösségi programsorozat
„A társadalmi együttműködést
erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Békéscsaba
MJV területén - T.O.P-6.9.1-15-BC12016-0001 azonosoítószámú projekt
keretében ”

30.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

95.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

77.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

2.600.000,- Ft

IGEN

2.600.000,- Ft

(*n.a.: nincs adat)

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
Benyújtott pályázatok címe
és a benyújtás helye és éve
KAB-FF-14-14767
Alacsonyküszöbű
szolgáltatásaink kiegészítő
működési támogatása
KAB-ME-14-B-15943
Konfliktuskezelés a pártfogói
felügyelet alatt állókért és
hozzátartozóikért
KAB-ME-14-C-15556
Családterápia bevezetése a
szenvedélybetegek
(veszélyeztetettek)
megelőzésében programok
megvalósítása
KAB-FF-15-22002 Működési
támogatás
KAB-ME-15-B-22219
Speciális célcsoportokra irányuló
prevenciós és reszociálizációs
programok
KAB-ME-15-C-22004
Célzott és javallott prevenciósCsaládterápia bevezetése a
szenvedélybetegek,
(veszélyeztetettek)
megelőzésében programok
megvalósítása
KAB-FF-16-A-25415
On-line tanácsadás

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

3.000.000,- Ft

IGEN

1 000 000 Ft

1.200.000,- Ft

IGEN

950 000 Ft

1.600.000,- Ft

IGEN

800.000,- Ft

3.000.000,- Ft

IGEN

2.000.000,- Ft

900.000,- Ft

IGEN

900.000,- Ft

2.200.000,- Ft

IGEN

1.500.000,- Ft

2.570.000,- Ft

IGEN

2.400.000,- Ft
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KAB-ME-16-C-25412
célzott és javallott prevenciósCsaládterápia bevezetése a
szenvedélybetegek,
(veszélyeztetettek)
megelőzésében programok
megvalósítása
KAB-AL-16-25413
Működési támogatás
SZOC-17-FEJL-B-014
Befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése
SZOC-17-FEJL-B-2-015
Befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése
KAB-FF-17-B-26030
Működési támogatás
KAB-FF-17-A-26029
On-line tanácsadás
KAB-FF-18-26174
Alacsonyküszöbű
szolgáltatásainkat kiegészítő
szolgáltatásokra, on-line
felületen történő tanácsadás
fenntartására és fejlesztésére
KAB-KT-18-26300
Droghasználati szokások és
mintázatok, a szerhasználat
kialakulását befolyásoló védő és
kockázati tényezők, a különböző
egészségkárosító
magatartásformák
összefüggéseinek vizsgálata
különböző rizikócsoportok
körében.
EFOP-1.8.7-16-2017-00019
„Célzott prevenciós programok a
szenvedélybetegségek
megelőzése érdekében Békés
megyében - MI-ÉRTÜNK ”

3.000.000,- Ft

IGEN

3.000.000,- Ft

3.000.000,- Ft

IGEN

3.000.000,- Ft

968.024,- Ft

IGEN

968.024,- Ft

824.000,- Ft

IGEN

824.000,- Ft

3.000.000,- Ft

IGEN

1.500.000,- Ft

1.610.000,- Ft

IGEN

1.610.000,- Ft

4.000.000,- Ft

IGEN

2.000.000,- Ft

4.005.000,- Ft

NEM

-

100.000.000,- Ft

IGEN

89.366.269,- Ft

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Benyújtott pályázatok címe
„Szülősegítő szolgáltatások
támogatása”2015
„Autizmussal élő személyek
számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó, nem
állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása”
„2015. évi ifjúsági feladatok
ellátása”
/Békéscsaba Megyei Jogú Város

Igényelt támogatás
(Ft)

Nyert-e a pályázat

Elnyert összeg
(Ft)

500.000.- Ft

NEM

-

2.520. 204.- Ft

IGEN

2.520. 204.- Ft

100.000.- Ft

IGEN

25.000.- Ft

232

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
Önkormányzat Közgyűlése
Közművelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sportbizottsága/
„2015.évi Békéscsaba
közigazgatási területén
tevékenykedő civil közösségek
támogatása”
/ Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi
Bizottsága/
„Szociális célú tevékenységek
2015. évi támogatása”
/ Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága/
„Budapest Bank Békéscsabáért
Program”
FSZK - Fogyatékossággal élő
személyek számára bentlakásos
vagy lakóotthoni ellátást nyújtó
nem állami, nem egyházi
szervezetek egyszeri kiegészítő
támogatása 2016.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Hankook Tire Magyarország Kft.
2017.
Magyar Nemzeti Bank 2017.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2017.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2017.
Fogyatékossággal élő személyek
számára bentlakásos vagy
lakóotthoni ellátást nyújtó nem
állami, nem egyházi szervezetek
egyszeri kiegészítő támogatása
2017.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2018.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2018.
FSZK - Fogyatékossággal élő
személyek számára bentlakásos
vagy lakóotthoni ellátást nyújtó
nem állami, nem egyházi

115. 000.- Ft

IGEN

20.000.- Ft

110.000.- Ft

IGEN

20.000.- Ft

495.480.- Ft

IGEN

495.480.- Ft

356.216.- Ft

IGEN

356.216.- Ft

NEM

-

8.609.550.- Ft

NEM

-

gumiabroncs

IGEN

3 garnitúra gumiabroncs

gépjármű vásárlás

IGEN

10.510.115.- Ft

8.961.500.- Ft

NEM

-

8.961.500.- Ft

NEM

-

676.103.- Ft

IGEN

676.103.- Ft

9.000.000.- Ft

NEM

-

9.000.000.- Ft

IGEN

9.000.000.- Ft

n.a.

IGEN

826.530.-Ft

8.609.550.

,- Ft
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szervezetek egyszeri kiegészítő
támogatása 2018.
Hankook Tire Magyarország Kft.
2018.
„Autizmussal élő személyek
számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó, nem
állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása”
„2016. évi ifjúsági feladatok
ellátása”
/Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Közművelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sportbizottsága/
„2016.évi Békéscsaba
közigazgatási területén
tevékenykedő civil közösségek
támogatása”
/ Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi
Bizottsága/
Szociális célú tevékenységek
2017. évi támogatása – BMJV
Önkormányzata Közgyűlésének
szociális és Egészségügyi
Bizottsága
2017. évi Békéscsaba
közigazgatási területén
tevékenykedő civil közösségek
támogatása
EFOP-1.2.1-15-2016-00710
„Együtt a család egységéért
Békés megyében”
„Szociális célú tevékenységek
2018. évi támogatása”
/ Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága/
„2018.évi Békéscsaba
közigazgatási területén
tevékenykedő civil közösségek
támogatása”
/ Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Nemzetiségi, Érdekegyeztető,
Külkapcsolati és Egyházügyi
Bizottsága/
„2018. évi ifjúsági feladatok

gumiabroncs

IGEN

1. 423. 769,- Ft

IGEN

100.000,- Ft

NEM

2 garnitúra gumiabroncs

1. 423. 769 Ft

-

60. 000,- Ft

IGEN

20.000,- Ft

50.000,- Ft

IGEN

30.000,- Ft

50.000,- Ft

IGEN

40.000,- Ft

40.000.000.-Ft

IGEN

40.000.000.-Ft

30.000.-Ft

IGEN

20.000.-Ft

50.000.-Ft

IGEN

40.000.-Ft

100.000.-Ft

NEM

-
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ellátása”
/Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Közművelődési, Ifjúsági,
Oktatási és Sportbizottsága/
„Autizmussal élő személyek
számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó, nem
állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása” 2018.
„Autizmussal élő személyek
számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó, nem
állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása”2019.
FSZK - Fogyatékossággal élő
személyek számára bentlakásos
vagy lakóotthoni ellátást nyújtó
nem állami, nem egyházi
szervezetek egyszeri kiegészítő
támogatása 2019.
EFOP-1.3.5-16-2016-00737
„Bontsuk le a falat”
EFOP-3.1.6-16-2017-00024
„Tanulni tudunk és tanulni
akarunk”
EFOP-1.3.7-17-2017-00133
„ Együtt az esélyegyenlőségért
Békés megyében”

n.a.

IGEN

1.111.605.-Ft

n.a.

elbírálás alatt

n.a.

n.a.

elbírálás alatt

n.a.

25.000.000.-Ft

IGEN

25.000.000.-Ft

45.000.000.-Ft

IGEN

45.000.000.-Ft

50.000.000.-Ft

IGEN

50.000.000.-Ft

(*n.a.: nincs adat)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 404/2017. (IX.28.) közgy.
határozatában döntött arról, hogy a nem állami fenntartású szociális alapszolgáltatást nyújtó
civil szervezetekkel a 2018.-2020. évekre ellátási szerződést köt.
A nem állami fenntartású szociális alapszolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek 2018. évben a
önkormányzat az alábbi forrást biztosította:
Ssz.

Szervezet neve:

Nyújtott szolgáltatások:

1.

AUT-PONT Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány (5600 Békéscsaba,
Kereki sikátor 11.)
Béthel Alapítvány (5600
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.)
Egyensúly AE Egyesület (5600
Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.)

támogató szolgáltatás
fogyatékosok nappali ellátása

2.
3.

4.

Mentálhigiénés Egyesület Békés
Mérték Közösségi Ház (5600
Békéscsaba, Békési út 40.)

pszichiátriai betegek közösségi ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
szenvedélybetegek nappali ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
védett szállás
pszichiátriai betegek közösségi ellátása
szenvedélybetegek közösségi ellátása

235

Támogatási
összeg:
1.100.000,- Ft

1.100.000,- Ft
1.100.000,- Ft

800.000,- Ft
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MI-ÉRTÜNK Prevenciós és
Segítő Egyesület (5600
Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.)
6.
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete (5600
Békéscsaba, Kölcsey u. 27.)
Összesen:
5.

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása
támogató szolgáltatás
fogyatékkal élők nappali ellátása

800.000,- Ft

1.100.000,- Ft

6.000.000,- Ft

A személyes szociális gondoskodást szolgáltató fenntartók mindig aktív pályázatkeresési és
pályázatírási intenzitással rendelkeztek. Évről évre kihasználják a pályázati lehetőségeket,
sikeresen és hatékonyan veszik igénybe az egyes támogatásokat.

A 2014. évtől 2018. első félévéig vizsgált, a civil szervezetek által beadott pályázatokra
vonatkozó összefoglalót az alábbi táblázat tartalmazza:
Civil szervezet neve
AUT-PONT Autista
Gyermekekért és
Fiatalokért
Alapítvány
Béthel Alapítvány
Egyensúly AE
Egyesület
Mentálhigiénés
Egyesület
MI-ÉRTÜNK
Prevenciós és Segítő
Egyesület
Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei
Egyesülete
Összesen:

Benyújtott
pályázatok száma

Elnyert pályázatok
száma

Elnyert összeg (Ft)

54 pályázat

48 pályázat

112.471.596,- Ft

5 pályázat

5 pályázat

4.720.000,- Ft

6 pályázat

6 pályázat

389.953.742,- Ft

36 pályázat

35 pályázat

16.430.000,- Ft

16 pályázat

13 pályázat

20.452.024,- Ft

25 pályázat

17 pályázat

17.884.151,- Ft

142 pályázat

124 pályázat

561.911.513,- Ft

A pályázatokból származó bevételekre jól érzékelhetően szükség van, hiszen az állami
normatíva vagy a befogadást nyert szolgáltatások pályázati finanszírozásának összege nem
elegendő a szolgáltatások éves minimális költségeire sem. Látjuk, hogy az ellátórendszerben
fennmaradni, a szolgáltatásokat szinten tartani és fejleszteni csak akkor és csak úgy lehet, ha a
központi költségvetési támogatás más forrásból kiegészül.
A pályázatok kiírása, tárgya kiszámíthatatlan és bizonytalan, így ez komoly veszélyforrásként
jelenik meg az ellátást végző szervezetek fiskális politikájában. Világos, hogy a fenti civil
szervezetek segítő szakmájú vezetői, munkatársai nehéz helyzetét ellensúlyozza a kiváló,
megújulni tudó szakmaiságuk, a nagyfokú emocionális motiváltságuk és a szakma iránti
alázatuk.

236

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

VII. SWOT analízis a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez
Békéscsaba Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének elemzése
Erősségek
- az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák megoldása iránt,
- jól kiépült szociális alapszolgáltatások,
- hatékony szakmaközi kapcsolatok a különböző fenntartók és intézmények, szolgáltatók
között,
- a civil és az egyházi szolgáltatók aktív és hatékony részvétele az ellátórendszerben,
- színvonalas szakmai munka,
- elkötelezett, motivált, szakmailag felkészült, képzett szakemberek dolgoznak a
szolgáltatásokban,
- kezdeményezőkészség, innovativitás,
- széles körű és szektorsemleges kapcsolati háló,
- egymásra épülő szubszidiaritás elvén működő ellátórendszer,
- szoros, hatékony ágazatközi (szociális, egészségügyi, oktatási, gyermekvédelmi stb.)
együttműködés,
- stabil, kiszámítható szociálpolitikai ellátórendszer,
- rugalmas átjárható szolgáltatások,
- az ellátórendszer tudatos fejlesztése,
- az alapfokú szociális szakképzés lehetőségei adottak a városban,
- a felsőfokú szociális szakképzés lehetősége adott a közelben,
- az intézmények és a szolgáltatások jogszerű működése,
- fokozott részvételi aktivitás a pályázatokon, jelentős projekt-előkészítési és megvalósítási
tapasztalat,
- lakossági szükségletekre épülő ellátórendszer,
- jelentős infrastruktúra fejlesztés történt a szociális alapszolgáltatások tekintetében,
- jó tárgyi, infrastrukturális feltételek az ellátórendszerben,
- energetikai fejlesztések, az ellátórendszer fenntarthatóbbá válása.
Gyengeségek
- kedvezőtlen demográfiai folyamatok, elöregedő helyi társadalom, alacsony születésszám,
növekvő természetes fogyás, negatív vándorlási egyenleg,
- az önkéntesek részvételi aránya alacsony a szociális szolgáltatások teljesítése során,
- a bentlakásos ellátást igénylők egészségi állapota okán a szakápolási feladatok
dominanciája az ellátásban,
- magas a bentlakásos ellátásra várakozók száma,
- a szakemberek erős fizikai és mentális leterheltsége,
- alacsony a szociális felsőfokú képzésben résztvevők száma,
- nagy az ágazatból a szakemberek elvándorlása,
- jelentős adminisztráció az ellátásban,
- nem teljes körű és megfelelő tájékoztatás a speciális szolgáltatásokról az igénylők felé
(piktogrammok, jeltolmács, Braille),
- nem megfelelő mértékű a központi finanszírozás,
- a házi segítségnyújtás szolgáltatás központi szabályozásának és finanszírozásának jelentős
átalakulása,
- alacsony a jövedelme az ellátórendszerben dolgozó szakembereknek.
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Lehetőségek
- az ellátórendszer korszerű, szükségletekhez igazodó, rendszerszemléletű és tudatos
fejlesztése,
- a minőségirányítási rendszer további kiterjesztése,
- továbbra is aktív részvétel a pályázatokon,
- az intézmények működése gazdasági hatékonyságának a növelése,
- a bentlakásos férőhelyek számának növelése,
- az egyházak, civil szervezetek, vállalkozások közreműködésének növelése, a
többszektorúság fejlesztése,
- az ellátottak egészségi állapotának megfelelő szakmai létszám biztosítása a központi
jogszabály módosítás kezdeményezésével,
- az önkéntesek bevonásának növelése is hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás
erősítéséhez,
- más ágazatokkal való még szélesebb körű együttműködés javíthatja a szociális
ellátórendszer hatékonyságát is,
- tervezett bérfejlesztés, életpálya modell,
- valós szükségletfelmérésen alapuló a hiányzó szociális szolgáltatások minőségi
megszervezése,
- média nyitottsága és érzékenysége a szociális ágazat irányága,
- hatékony és rendszeres szupervízió, csapatépítő tréning.
Veszélyek
- a szociális szféra alacsony presztízse rögzül,
- a központi finanszírozás nehézségeinek hatása,
- csökken a szakképzett munkatársak száma az ellátórendszerben,
- tovább nő a lakosság idősödése,
- a saját források hiánya miatt a pályázati felhívások tartalma erősen befolyásolja a
fejlesztések irányát,
- Burn out” szindróma.
A fentiekben feltüntetett erős és gyenge oldalak, a megfogalmazott kitörési pontok és az
elkerülendő veszélyek a legfontosabbnak tartott jellemzői a működő szociális
ellátórendszernek. A jelenlegi struktúra kialakulásának okai a jelentkező ellátási szükséglet
mellett az érvényes közigazgatási, szabályozási és finanszírozási normákban is fellelhetők.
Olyan ellátórendszer kialakítására kell törekedni, amely egyrészt az ellátást igénybevevők,
másrészt a feladatokat ellátó, fenntartó számára relatíve gazdaságosan üzemeltethető, mégis a
lehető legnagyobb hatékonysággal bír.
Ehhez szükséges az ellátórendszer szereplőinek az együttműködése. Ezek lehetnek a döntés
előkészítő szakapparátus, a döntéshozó testületek, a végrehajtási feladatokkal megbízott
szolgáltatók, és végül, de nem utolsó sorban a szolgáltatást igénybe vevők. Szükséges az
intézmények tevékenységének összehangolása, ezzel a jelenleg is működő, és a későbbiekben
esetleg bevezetésre kerülő ellátási formák hatékonysági mutatói is nőhetnek.
VIII. Békéscsaba Megyei Jogú Város szociális szolgáltatásainak fejlesztési szükségletei
2019-2021.
Békéscsaba Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezése és szolgáltatásfejlesztése a
rendszerszemléletű szociálpolitika irányát hangsúlyozza. A városban működő szociális
ellátórendszer képviselői az önálló életvitelt támogató szolgáltatások kialakítását, a
bentlakásos intézményi elhelyezés fokozatos kiváltását, a szolgáltatások kistérségi vagy
238

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
települési lefedettségének biztosítását, valamint a társadalmi befogadást segítő integrált
szolgáltatások fejlesztését civil szervezetek aktív együttműködését preferálják.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatnak fontos feladata összehangolni az
állami/önkormányzati és a nem állami szociális szolgáltatók fenntartásban lévő szociális
szolgáltatásokat, valamint megszüntetni a párhuzamosságokat a szociális bentlakásos és az
egészségügyi, ápolási intézmények között. Békéscsaba Megyei Jogú Város szektorsemleges
szociális ellátórendszerének fejlesztésére úgy kell törekedni, hogy az gazdaságosan
üzemeltethető, mégis a lehető legnagyobb hatékonysággal működjön.
Az alapszolgáltatások fejlesztési, beruházási szükségletei:
- a külterületen élők ellátásának érdekében a tanyagondnoki szolgáltatás további fejlesztése,
további külterületi körzetek kialakítása, ellátása,
- az időskorúak nappali ellátása mellett a nappali ellátások a megjelenő társadalmi
szükségleteknek megfelelő fejlesztése (fogyatékos, szenvedély beteg, pszichiátriai beteg),
- a házi segítségnyújtás továbbfejlesztése (jogszabály módosítás kezdeményezése) több
ellátotti csoportban vagy ellátási szükséglettel rendelkezők körébe,
- Jamina városrészben új nappali ellátást nyújtó intézmény létrehozása, a jelenlegi
intézmény helyén szociális lakások kialakítása,
- hajléktalan személyek nappali melegedője (5600 Békéscsaba, Gyár u.16.), fejlesztése,
- az utcai szociális munka fejlesztése,
- a népkonyha szolgáltatás iránti igény megvizsgálása,
- gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátásának a lakossági igények
megjelenése esetén történő fejlesztése (férőhelyfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés, több
típusú ellátás szervezetés),
A szakosított szociális ellátásban megvalósult fejlesztések
A szakosított ellátás területén utoljára Békéscsaba Megyei Jogú Város a Békéscsaba, Ady
Endre utcai Idősek Otthona rekonstrukciójára és bővítésére nyert támogatást a 2003. évi
címzett támogatási pályázaton. A beruházás kivitelezése 2005 májusában befejeződött.
2012. évben a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Urszinyi Andor Utcai
Időskorúak Gondozóháza bezárásra került, az ellátottak az Ady Endre Utcai Idősek Otthonába
kerültek el- illetve áthelyezésre. Az Ady Endre Utcai Idősek Otthonának szenvedélybeteg
részlege átkerült a határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező 4-es Honvéd Utcai
Időskorúak Gondozóházába. Az Orosházi Úti Időskorúak Gondozóházának időskorúak
átmeneti elhelyezését biztosító szolgáltatása 2011. évben megszűnt. A Bartók Béla Úti Idősek
Otthonában 2012. évben, a Csaba Utcai Idősek Otthonában 2016.-ban szűnt meg az ellátás.
Tartós bentlakásos ellátást jelenleg a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona és a Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális Központ biztosít. Az Életfa Idősek Otthona 124 engedélyezett
férőhellyel rendelkezik, amelyből 28 emelt szintű (az átlagot jóval meghaladó minőségű
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító bentlakásos férőhely, amely az apartman
kizárólagos használatát biztosítja), 96 átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhely. Az Ady
Endre Utcai Idősek Otthonában 133 férőhely (4 átmeneti ellátást biztosító) működik.
A szakosított szociális ellátások, valamint gyermekjóléti ellátások fejlesztési, beruházási
szükségletei
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén a szakosított ellátások tekintetében az alábbi
fejlesztéseket tartjuk szükségesnek:
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- hajléktalanok átmeneti ellátása, (Békéscsaba, Gyár u. 16.) tekintetében további
infrastruktúrafejlesztés,
- éjjeli menedékhely szolgáltatás megszervezése,
- szükségletfelmérés alapján (amennyiben a felmérés eredménye szükségletet jelez) a tartós
bentlakásos férőhelyek fejlesztése, hajléktalanok otthona megszervezése,
- támogatott lakhatás iránti igény felmérése,
- az intézmények további energetikai fejlesztései,
- szociális és esetleg egészség térkép készítésére, amelyek eredményeit nem csak a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, hanem a prevenció, a pénzbeli ellátások, a
gyermekvédelem vagy a helyi lakáspolitika kialakításánál hasznosíthatják a döntés
előkészítő szakemberek, és a döntéshozók.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikát érintő saját forrásból
biztosított fejlesztései
Hajléktalan ellátás
Szakosított ellátás Békéscsabán, több telephelyen működik. Az ingatlanok közül a
hajléktalanok ellátására szolgáló épület nem felelt meg a jogszabályok előírásainak és az
átmeneti ellátás tekintetében határozott idejű - 2018. december 31. napjáig - működési
engedéllyel rendelkezik.
A hajléktalanok átmeneti ellátása tekintetében a 2018. december 31. napján lejáró működési
engedély okán indokolt és szükséges volt ezen ellátás biztosításához a megfelelő tárgyi és
infrastrukturális feltételek megteremtése. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye, mint kötelező
önkormányzati feladat hiányzik a szolgáltatások köréből. A hajléktalan ellátás
infrastrukturális feltételeinek biztosítása során, ezen szolgáltatás megszervezésének
kötelezettségét is figyelembe kell venni.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ellátás jogszerű feltételeinek a
megteremtése érdekében több alkalommal tárgyalt a hajléktalan ellátás biztosításra vonatkozó
előterjesztésekről. Ennek kapcsán az önkormányzat kérelmet nyújtott be a működést
engedélyező szervhez a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által nyújtott
hajléktalan személyek átmeneti szállása 30 férőhelye tekintetében az ideiglenes hatályú
bejegyzés hatályának 2018. december 31. napjáig történő meghosszabbítására.
A közgyűlés döntése alapján a hajléktalan ellátás jogszerű és a társadalmi szükségleteknek
leginkább megfelelő további működése érdekében a férfiak átmeneti ellátását az ingatlan
területén elhelyezett a jogszabályoknak megfelelő lakókonténerekben kell biztosítani. A
lakókonténerek jogszerű telepítésével egyidejűleg a hajléktalanok nappali ellátása és a
hajléktalanok átmeneti szállását igénybe vevő nők ellátása továbbra Békéscsaba, Gyár u. 16.,
szám alatti épületben (a továbbiakban: főépület) működik tovább.
Az önkormányzat hajléktalan személyek ellátásának biztosítása érdekében a költségvetéséből
az átmeneti ellátást biztosító lakókonténerek beszerzéséhez és a telepítéshez szükséges egyéb
feladatokhoz bruttó 40.000.000,- Ft forrást biztosított.
A hajléktalan ellátás további fejlesztési célkitűzése a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének a
kialakítása. A közgyűlés döntése értelmében ezt az ellátást a főépületben 17 férőhelyen kell
megszervezni. A közgyűlési döntés alapján a férfiak átmeneti ellátásának (24 férőhelyen)
lakókonténerben történő biztosítása mellett, a nők átmeneti ellátásának a biztosítása (8
férőhelyen) és a közösségi együttlétre szolgáló helyiség elhelyezése újabb konténerek
telepítésével történne. A hajléktalanok nappali ellátását (20 férőhelyen) továbbra is a
főépületben célszerű biztosítani. A jelenlegi irodaépületben célszerű az orvosi szoba és a
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betegszoba kialakítása. Az ellátások (nappali, átmeneti ellátás, éjjeli menedékhely és utcai
szociális munka) adminisztratív feladatainak az ellátását irodakonténer beszerzésével és
telepítésével célszerű biztosítani.
A fejlesztési elképzeléseknek első ütemének megfelelően a férfiak átmeneti ellátását biztosító
lakókonténerek beszerzése és telepítése megtörtént. 2018. június 16. napján a Békéscsaba,
Gyár u. 16. szám alatti, 10709/1 hrsz.-ú telken felépített (konténer) szállás rendeltetésű épület
használatbavételi engedélye véglegessé vált. A beruházás végleges költsége 34.025.360,- Ft
volt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szolgáltatói nyilvántartásba történő
adatmódosítás iránti kérelmet nyújtott be a működést engedélyező hatósághoz az általa
fenntartott Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében működtetett
Hajléktalanok Átmeneti Szállása által nyújtott hajléktalan személyek átmeneti szállása 30
férőhely szolgáltatás ideiglenes hatályú bejegyzésének határozatlan időre történő bejegyzése
érdekében.”
A működést engedélyező hatóság a kérelemben foglaltaknak megfelelően módosította a
Hajléktalanok Átmeneti Szállása tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés
hatályát, határozatlan idejűre. A hatóság ezen döntése 2018. október 17. napján véglegessé
vált.
Szociális bérlakás fejlesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 552/2015. (X. 29.) közgy.
határozatával fogadta el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakáskoncepcióját a
2015-2020. évekre vonatkozóan (a továbbiakban: koncepció). A koncepció alapján a
bérlakásállomány bővítése érdekében meg kellett vizsgálni a lakáscélú ingatlanok
vásárlásának lehetőségét, annak forrásigényét. Évente bővíteni kell az önkormányzati
lakásállományt, ingatlan vásárlásával, építésével, önkormányzati tulajdonú ingatlan
átalakításával.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 197/2013. (IX. 27.) közgy.
döntött arról, hogy az 5600 Békéscsaba, Békési út 24. szám alatt lévő ingatlanát - 4 db
lakóegység kialakításával - szociális bérlakásként hasznosítja és a felújítás befejezésétől
számított 5 évre a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központnak ingyenes
bérlőkijelölési jogot biztosít.
A közgyűlési döntés alapján a Békési u. 24. szám alatti ingatlan 3. és 4. lakóegysége 2014.
december 1. óta a hajléktalan ellátás részeként, működik.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében 20.000.000,- Ft-ot biztosított a lakáskoncepció végrehajtására.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 98/2016. (II. 25.) közgy.
határozatában döntött a Békési út 24. szám alatti ingatlanban a 4 db szociális bérlakás
kialakításáról és felkérte a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t a munkálatok elvégzésére.
A közgyűlési döntés alapján a lakóegységek kialakítása 2016. november 30. napjára elkészült,
a kialakított lakóegységben 7 hajléknélküli személy elhelyezésére nyílt lehetőség. A korábbi
két lakásban 5 fő lakik, így az ingatlanban összesen 12 fő elhelyezése biztosítható. A lakók
kiválasztása a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladata a bérlakásokra
biztosított ingyenes bérlőkijelölési jog alapján.
A bérlakás fejlesztés érdekében áttekintettük az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és
megvizsgáltuk a bérlakás kialakításának a lehetőségét.
Az 5600 Békéscsaba, Orosházi út 94-96. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti
része üresen áll, a földszinten időskorúak nappali ellátása működik. A szolgáltatást a
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ biztosítja. Az épület emeleti részén
2011. évig időskorúak gondozóháza működött. A szakosított szolgáltatások átszervezését
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követően az ellátottak másik telephelyre történő elhelyezése óta az ingatlan emeleti része
üresen állt.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati lakásállomány
bővítése érdekében az önkormányzat tulajdonában álló 5600 Békéscsaba, Orosházi út 94-96.
szám alatti, 10308 helyrajzi számú ingatlan emeleti (tetőtéri) részében 2 db lakóegység amelyben összesen 4 db szociális alapon bérbe adható lakrész alakítható ki - kialakításáról
dönt. A lakások kialakításához az önkormányzat évi költségvetésében 15.000.000,- Ft - ot
biztosított. A lakások 2018. végére elkészültek és a bérlők beköltöztek.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikát érintő TOP-os fejlesztései
A projekt
kódja

Pályázat címe

TOP-6.6.115-BC12016-00001

Erzsébethelyi
(Jaminai)
városrész
egészségügyi
alapellátás
komplex
fejlesztése

TOP-6.6.116-BC12017-00001

Védőnői
centrum
kialakítása
Békéscsabán

A beruházás
költsége
(Ft)
408.200.000

164.437.785

Akcióterület

A fejlesztés rövid összefoglalása

A Kolozsvári u. 33. szám alatti
rendelőintézetben 6 felnőtt
háziorvos,
1
házi
gyermekorvos és 3 fogorvos
területi
ellátási
kötelezettséggel
végzi
tevékenységét
vállalkozás
formájában, valamint 3 területi
védőnő közös tanácsadója
található.

A beruházás során rendelő épületének átalakítása, korszerűsítése mellett
annak bővítése is megtörtént. A beavatkozások eredményeképpen előírás
szerinti rendelő helyiségek kerültek kialakításra, amelyek hozzájárulnak a
háziorvosi, házi gyermekorvosi hálózat magasabb színvonalú
működéséhez. Megteremtődik a lehetősége az egészségnevelésben való
közreműködő szerepvállalásnak, a beteg klubok, felvilágosítóismeretterjesztő előadások, prevenciós tevékenységek, kampányszűrések
megtartására, kivitelezésére. A fejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés
kiegyenlítését is szolgálja a várandós nők, gyerekek, fiatalkorúak,
valamint az idősek, a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők
számára. Az épület korszerűsítése, bővítése alaprajzi módosításokat is
eredményezett. Korszerű épületgépészeti és elektromos rendszerek
épültek. A belső fal és padlófelületek megújultak, ugyancsak új
nyílászárókat építettek be. Az épület homlokzat felújítását a mai
hőtechnikai követelmények szerint készült el. A gazdaságosabb működést
a felszerelésre került napelemek teremtik meg, továbbá beteghívó, felvonó
kerül telepítésre, amelyek szintén a betegek kényelmét fogják szolgálni.
Lehetőség nyílt továbbá méhnyakrák-szűréshez szükséges eszközök,
közös helyiségek konformitását szolgáló berendezések, bútorok
beszerzésére is. Az épület udvara is teljesen megújult. Az épületet
körülölelő járda burkolatok fejlesztése történik, illetőleg a telek és úttest
közötti zöldfelületek is megszépültek. A beruházás befejeződött. A projekt
keretében teljesen megújult és kibővült a rendelőkomplexum.
A projekt során létesül 3 db tanácsadó helyiség, multifunkcionális terem
és a hozzájuk tartozó váró az ahhoz csatlakozó, de elkülönülten
elhelyezett szoptató helyiség. Továbbá kialakításra kerül a babakocsi
tároló és a nőgyógyászati vizsgálóhelyiség önálló váróval. A védőnői
dolgozóegységben kb. 15 fő elhelyezésére alkalmas dolgozószoba is
létesül. Az épület akadálymentesen használható, a megközelítést az
udvarról induló rámpa és lépcső biztosítja. Az épületben az energetikai

A
védőnői
szolgálat
munkatársainak helyt adó,
jelenlegi Védőnői Centrum a
Békés
Megyei
Központi
Kórház (Réthy Pál Kórház)
békéscsabai területén lett
kialakítva.
A
jelenlegi
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TOP-6.6.216-BC12017-00001

Kossuth utcai, Mokry
utcai és Jázmin utcai
Idősek
Klubjainak
felújítása – nappali
ellátás korszerűsítése

100.000.000

Védőnői Centrum nem felel
meg
a
jogszabályi
előírásoknak,
a
két
tanácsadásra használt helyiség
folyamatosan foglalt. Nem
alkalmas a hely közösségi
programok tartására, azokat
más intézménybe kihelyezve
kell
megoldani.
Nincs
babakocsi tároló és a szolgálati
kerékpárokat sem lehet tárolni.
Az új Védőnői Centrum
megoldja a fent említett
problémákat és hosszú távra
megoldja
a
szolgálat
rendeletekben
előírt
működését.
A kiválasztott épület a
Dedinszky utca 14. alatti jól
megközelíthető és a jelenlegi
centrumtól csak kb. 300 m-re
található.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város
3
szociális
alapszolgáltatást
biztosító
telephelye (Mokry, Jázmin,
Kossuth utca)
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korszerűsítés és az elektromos hálózatának felújítása valósul meg.
A beruházás befejezésének a várható időpontja: 2019. augusztus 31.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik ehhez is egyre
jobb
feltételeket
teremteni.
A
szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására
irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő
intézményi háttér. A projektben a Kossuth utca 2. szám alatti épületnek
felújítását, bővítését és átalakítását, a Mokry utca 14. szám és Jázmin utca
1. szám alatti épületek korszerűsítése valósult meg. A Kossuth utca 2.
szám alatti létesítmény rekonstrukciója során az épület belső átalakítása, a
pályázatban előírt akadálymentesítés, valamint az épület energetikai
korszerűsítése és elektromos hálózatának felújítása valósult meg. Továbbá
az épület a bővítés során megduplázódott. A Mokry utca 14. szám alatti és
a Jázmin utca 1. szám alatti létesítmények rekonstrukciója során a
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TOP-6.7.116-BC12017-00001

“Békéscsaba leromlott
városi
területeinek
rehabilitációja”

807.900.000

A
szegregátum
és
szegregációval veszélyeztett
területek
hátrányainak
kompenzálása. Franklin utcai
40 bérlakás korszerűsítése.
Ellátások
elérhetőségének
javítása
kerékpárforgalmi
létesítmények kialakításával.
Közösségi ház és közösségi
terek kialakítása.

TOP-6.8.215-BC12016-00001

Helyi foglalkoztatási
együttműködések
Békéscsaba
Megyei
Jogú Város területén
és várostérségében

1.104.000.000

Békéscsabai járás

TOP-6.9.116-BC12017-00001

Helyi szintű komplex
programok Békéscsaba
területén

283.000.000

TOP-6.7.1 kísérőprogramja.
A szociális városrehabilitáció
akcióterületén élők számára
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pályázatban előírt akadálymentesítés, valamint energetikai korszerűsítés
valósult meg.
A fejlesztés 2019 év elején befejeződött az intézmény átvette a felújított
ingatlanokat.
A projekt keretében a Czuczor utca 4. szám alatti épületben közösségi
házat és egy szolgálati lakást alakítanak ki. A 40 db. Franklin utcái
szociális önkormányzati bérlakásban többek között szigetelnek,
nyílászárókat cserélnek, napelemeket szerelnek stb.
Egy új játszótér kialakítására kerül sor a Berényi út környékén, a Pulszky
és a Lenkey utca sarkán, valamint egy meglévő korszerűsítése, bővítése
történik meg a Veres Péter, a Monda, a Zsigmond és a Tavasz utcák által
határolt parkban.
Kerékpárforgalmi létesítményt, bicikliutat alakít ki az önkormányzat a
projekt keretében a Berényi út, Baross utca, Szeberényi tér vonalán,
vagyis a belvárosig, illetve a Szabolcs utca, Szerdahelyi utca, Kazinczy
utca és Illésházi utca vonalán, tehát a Csaba Centerig. Ezek mind
csatlakoznak majd a meglévő és más projektek révén épülő szakaszokhoz,
így összességében hálózatot fognak alkotni.
A projekt befejezésének a várható időpontja:
2020. szeptember 31.
A célok elérése érdekében a Békéscsabai járásra kiterjedő foglalkoztatási
együttműködés (paktum) keretében olyan képzési és foglalkoztatási
programok megvalósítására kerül sor, melyek a munkaerő-piac
bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők
együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A fejlesztés hozzájárul a
megyei és települési stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez
szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a
hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A foglalkoztatási
együttműködés a járás egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel
működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a megyében megvalósuló
további foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket,
valamint segíti a megyei szintű koordinációt.
A projekt hozzá járul az akcióterületen élők életminőségének javulásához
az által, hogy saját igényeiknek megfelelő programokban vehetnek részt,
valamint a pszichés és a már szomatizálódott betegségeik is kiszűrésre
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programok megvalósítása.

TOP-6.2.216-BC12017-00002

Pszichiátriai betegek
és szenvedélybetegek
közösségi
alapellátásának
fejlesztése

73.999.999

A projektben a Bankó András
utca 44. szám alatti épület egy
részének
felújítása
és
átalakítása valósult meg.

TOP-6.2.116-BCl2017-00003

„Családbarát,
munkába állást segítő
közszolgáltatás
fejlesztése
Békéscsabán a 3.
számú
bölcsődében
(Wlassics sétány 4.)”

120.000.000

A 3. számú belvárosi bölcsőde
(5600 Békéscsaba, Wlassics
sétány. 4.)

TOP-6.2.116-BCl2017-00004

„Családbarát,
munkába állást segítő
közszolgáltatás
fejlesztése
Békéscsabán, a Pataky
László 2. szám alatti
bölcsődében”

69.343.286

"MIVA Bölcsi" (Békéscsaba,
Pataky László utca 2)
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kerülnek és megfelelő ellátásban is részesülnek. A projekt hatása kiterjed
minden korosztályra a gyermekektől kezdve az aktív korú népességen át
az idősekig. A közösségi élet fejlődik az akcióterületeken, a lakosok
egészségi állapota munkaerő-piaci helyzete javul.
A projekt befejezésének a várható időpontja: 2021. június 30.
Az energiahatékonysági intézkedések keretében utólagos külső
hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek
hőszigetelése valósult meg. A teljes épületrészben új padlószerkezet
készült, teljes rétegfelépítéssel és a meglévők teljes bontásával. Az épület
külső falfelületein hőszigetelő rendszer lett tervezve. Az
akadálymentesítés okán egy új parkoló is kiépítésre került. Az
átalakítással, funkcióváltással az épület belső terei teljesen átalakultak. A
meglévő hálózatok teljes villamos és gépészeti rendszer is felújításra is sor
került.
A beruházás befejeződött.
A pályázat keretében bölcsődei férőhelyeinek száma 24 új férőhely
kialakítására
került
sor.
További egy bölcsődei gondozási egység, multifunkciós terem, vasalótisztaruha raktárhelyiségek kialakítása történt meg. Új épületrész
hozzáépítésével a játszóház az új helyre került.
A korábbi fejlesztés során ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréje is
megvalósult. 1 db akadálymentes parkoló a bölcsőde gazdasági
udvarrészen lett kialakítva. Háztartási méretű napelemes kiserőmű
(HMKE)
létesítésére
került
sor.
A beruházás befejeződött.
A bölcsőde működése során igény merült fel további egy bölcsődei
csoportszoba kialakítására., amely 12 új férőhely kialakítására biztosít
lehetőséget. A meglévő épülethez kapcsolódóan új épületrészt épült az új
csoportszoba kialakítása céljából. A meglévő épületben az épület
adottságait figyelembevételével felújítás történt. Ezzel egyidejűleg
energiahatékonysági korszerűsítést is megvalósult, ami magába foglalja a
homlokzat utólagos hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét,
zárófödém utólagos hőszigetelését. A6z elavult, gazdaságtalanul működő
gázkazán, radiátorok cseréje is megtörtént.
A beruházás befejeződött.
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TOP-6.5.116-BC12017-00007

A Békéscsaba, Bartók
Béla út 12. szám alatti
és a Békéscsaba, Féja
Géza tér 1. (Lencsési
Közösségi
Ház)
önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése

157 500 000

TOP-6.5.116-BC12017-00012

Békéscsaba,
Árpád
Gyógy- és Strandfürdő
(Békéscsaba,
Árpád
sor
1.)
“Jázmin
Egészségcentrum” és
Békéscsaba, Könyves
utca 66. szám alatti
önkormányzati
épületek energetikai
fejlesztése
Békéscsaba, Fövenyes
utca 1. és Békéscsaba
Andrássy út 38. szám
alatti önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése.

33.793.399
+12.844.490
Ft saját forrás

TOP-6.5.116-BCl2017-00010

+29.500.000
önkormányza
ti forrás a
Bartók
12.
szám
alatti
ingatlan belső
felújításához

A Békéscsaba, Bartók Béla u.
12. szám alatti ingatlan, amely
a
beruházás
befejezését
követően
a
jelenleg
a
Békéscsabai
Egészségügyi
Alapellátási
Intézmény
keretében
működő
Pszichológiai Tanácsadó és
Menthálhigiénés
Gondozó
elhelyezését biztosítja.
A Békéscsaba, Könyves u. 66
szám alatti 4 db szociális
bérlakás

az
ingatlan
belső
felújításához

A projekt keretében a homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek
utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését
végzi el az önkormányzat. A szomszédos telken álló épület fűtési
rendszeréről való leválasztásával az épület önálló központi fűtési rendszer
kialakítására, valamint ennek korszerűsítésére kerül sor. A projekt
megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését is tartalmazza.
A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes
bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.
A projekt befejezésének a várható időpontja: 2020. december 31.
A projekt keretében a zárófödém utólagos hőszigetelése, homlokzat

utólagos
hőszigetelése,
homlokzati
nyílászárók
cseréje/korszerűsítése az épületben egy közös központi
fűtésrendszer kiépítése fog megvalósulni lakásonkénti külön
fogyasztásméréssel. Megújuló energiahasznosító rendszer (HMKE)
kiépítése is eleme a projektnek.
A projekt befejezésének a várható időpontja: 2020. december 31.

159.113.962

A Békéscsabai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és a
Békéscsabai
Kistérségi
Egyesített Szociális Központ
telephelyei.
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A projekt keretében a homlokzat utólagos hőszigetelését, központi
fűtésrendszer
korszerűsítését,
homlokzati
nyílászárók
cseréjét/korszerűsítését végzi el az önkormányzat.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését
tartalmazza.
A beruházás projektarányos akadálymentesítést is magába foglalja az
akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC
kialakítását is.
A projekt befejezésének a várható időpontja: 2020. december 31.

Melléklet

Ssz.:

Békés megye
települései

A település 2017. évi
demográfiai adatai
(állandó népesség)

A településen elérhető szociális
szolgáltatások, az önkormányzat ellátási
kötelezettségének teljesítése
Eng.
férőhely
(fő)
n.a.
9

Ellátott
ak (fő)
51
9

Várak
ozók
(fő)
0
0

n.a.

n.a.

0

étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás
idősek és demensek
részére
szenvedélybetegek
közösségi ellátása
család-és
gyermekjóléti
szolgálat
Biztos Kezdet
Gyerekház
étkeztetés

100
39

76
39

0
5

60

57

0

40

44

4

n.a.

n.a.

n.a.

12

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

275
322

0
0

házi segítségnyújtás

100
344
n.a.
n.a.
n.a.

104
159
287
202
8

n.a.
2
0
0
n.a.

53

58

0

54

78

0

4066

148

0

Szociális
szolgáltatások

1.

2.

3.

Almáskamarás

Battonya

Békés

össz: 883 fő
év
ff
0-18
92
18-60 269

nő
81
212

60-

139

90

össz: 6.004 fő
év
ff
0-18
556

nő
567

18-60

1774

1615

60-

622

870

össz: 19.648 fő
nő

étkeztetés
házi segítségnyújtás
család-és
gyermekjóléti
szolgálat

év

ff

0-18

3.627

családsegítés

18-60

10.707

60-

5.314

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
közösségi ellátás
(pszichiátriai
betegek
közösségi ellátás
(szenvedélybetegek)
támogató szolgálat

Az ellátottak
legfontosabb szociális
jellemzői

A település szociális szolgáltatásai
korcsoportos bontásban

A szociálisan rászoruló,
egyedül élő, alacsony
iskolai végzettségű,
valamint egészségi
állapotuk miatt rászoruló
személyek veszik igénybe a
szolgáltatásokat.
Az idős, egyedül élő,
alacsony jövedelemmel
rendelkezők,
a mélyszegénységben élők,
a hátrányos helyzetű
családok, és az
alkoholizmusban szenvedők
veszik igénybe a
szolgáltatásokat.

0-25: védőnői szolgálat
26-35: család- és gyermekjóléti szolgálat
36-50: család- és gyermekjóléti szolgálat,
étkeztetés
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás

A munkanélküliséggel
küzdők, az alacsony
jövedelműek, az időskorúak,
a szociális és mentális
problémákkal küzdők, a
pszichiátriai kórképpel
rendelkezők, továbbá
elmagányosodott emberek,
valamint az egészségügyi
problémákkal küzdők veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés, fogyatékosok nappali
ellátása, hajléktalanok nappali és átmeneti
ellátása, támogató szolgáltatás
26-35: családsegítés, fogyatékosok nappali
ellátása, hajléktalanok nappali és átmeneti
ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás
36-50: családsegítés, fogyatékosok nappali
ellátása, hajléktalanok nappali és átmeneti
ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás,
fejlesztő foglalkoztatás, szociális étkeztetés
51-65: idős nappali ellátás
66-: demens nappali ellátás, házi
segítségnyújtás

0-25: n.a.
26-35: Biztos Kezdet Gyerekház
36-50: n.a.
51-65: szenvedélybetegek közösségi
ellátása
66-: étkeztetés, nappali ellátás, házi
segítségnyújtás

2

4.

Békéscsaba

össz: 57.886

nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
demens személyek
részére
nappali ellátás
hajléktalanok
részére
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
nappali ellátás
pszichiátria betegek
részére
nappali ellátás
szenvedélybetegek
részére
hajléktalanok
átmeneti szállása
idősek otthona

140

143

0

n.a.

n.a.

n.a.

20

98

0

61

55

év

ff

nő

tanyagondnoki
szolgálat
étkeztetés

0-18

4.844

4.707

házi segítségnyújtás

18-60

16.919

17.447

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
családsegítés
támogató szolgálat

közösségi ellátás
(pszichiátriai
betegek részére)
közösségi ellátás
(szenvedélybetegek
részére)

0
10

14

0

12

0

50

48

0

288

299

48

51
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
54
n.a.
n.a.
n.a.

53
89
225
22
1153
40
215
663
138

52
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
13

n.a.

2430

n.a.

6230
n.a.
58
21
45
51
40
n.a.
n.a.

54
23
55
32
55
63
51
n.a.
24

n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

10

Az alacsony jövedelműek, a
szociálisan rászorulók, az
egészségügyi, mentális,
életvezetési problémákkal
küzdők, az elmagányosodott
emberek, valamint az
időskorúak, továbbá a
tartósan munkanélküliek,
valamint az alkohol és
drogproblémákkal küzdők
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: tanyagondoki szolgálat, támogató
szolgálat, családsegítés, fogyatékos
személyek nappali ellátása,
szenvedélybetegek közösségi és
alacsonyküszöbű ellátása
26-35: családsegítés, ápolást, gondozás
biztosítása, fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos
személyek rehabilitációs lakóotthona,
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú
lakóotthona, szenvedélybetegek nappali és
alacsonyküszöbű ellátása
36-50: családsegítés, hajléktalanok utcai,
nappali és átmeneti ellátása, fogyatékos és
pszichiátriai betegek nappali ellátása,
szenvedély és pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, támogató szolgálat,
lakóotthon, étkeztetés, házi segítségnyújtás
51-65: szenvedélybetegek nappali és
bentlakásos ellátása, fogyatékos személyek
nappali ellátása, idősek nappali ellátása,

3

60-

8.368

5.601

Szenvedélybetegek
részére nyújtott
alacsonyküszöbű
ellátás
utcai szociális
munka

5000

8298

n.a.

70

n.a.

n.a.

nappali ellátás
idősek részére

171

285

n.a.

nappali ellátás
demens betegek
részére

a
demens
nappali
férőhely
az idős
nappali
ellátáson
belül
engedél
yezett
24
58
24
40
36
20

51

n.a.

25
55
17
39
27
121

5
n.a.
n.a.
3
n.a.
n.a.

30
15
30

46
15
30

n.a.
n.a.
7

40
35

40
36

n.a.
9

4

6

12

30

53

n.a.

124
76
28
61
129

119
76
34
74
130

110
68
33
2
24

nappali ellátás
fogyatékosok
részére
nappali ellátás
hajléktalanok
részére
nappali ellátás
pszichiátriai
betegek részére
nappali ellátás
szenvedélybetegek
részére
idősek átmeneti
otthona
hajléktalanok
átmeneti otthona
idősek otthona

ápolás-gondozás biztosítása, támogató
szolgálat, házi segítségnyújtás, étkeztetés.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, tanyagondnoki
szolgálat, demens nappali ellátás, idősek
nappali ellátása, fogyatékos személyek
nappali ellátása, idősek átmeneti ellátása,
idősek otthona, családsegítés, hajléktalanok
utcai-, nappali-és átmeneti ellátása

4

5.

6.

Békéssámson

Békésszentandrás

szenvedélybetegek
otthona
fogyatékos
személyek otthona
fogyatékosok
ápoló-gondozó célú
lakóotthona
fogyatékosok
rehabilitációs célú
lakóotthona
szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona
fogyatékosok
rehabilitációs
intézménye
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

18

18

7

n.a.

n.a.

n.a.

115

114

4

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13

13

4

n.a.
54
360 db
készülék

71
11
n.a.

0
0
n.a.

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

364

n.a.

nő
268
990

tanyagondnoki
szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés

n.a.
n.a.
n.a.

52
66
129

n.a.
n.a.
n.a.

588

idősek otthona

n.a.

20

n.a.

időskorúak
gondozóháza
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

4

7

n.a.
30
n.a.

98
18
3

0
0
0

össz: 2.424
év
ff
0-18
265
18-60 749

nő
232
648

60-

319

211

össz.: 3.693
év
0-18
18-60

ff
297
1114

60-:

7.

Bélmegyer

436

össz.: 983
év
ff
0-18
75
18-60
327

nő
54
266

Az időskorúak, a rokkantak,
a krónikus betegségben
szenvedők és az
elmagányosodással küzdő
személyek, valamint a
krízishelyzetben lévő
családok
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az alacsony jövedelműek,
az önellátási képesség
hiányában szenvedők, a
társas kapcsolatokat
nélkülözők, az
elszigeteltségben élők, a
komfort nélküli lakásokban
lakók és a csonka családok
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: gondozási központ
66-: gondozási központ

Idős, egyedülálló emberek
veszik igénybe elsősorban a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali

5
60-

112

149

8.

Biharugra
(Nem szolgáltatott
adatot.)

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.
60n.a.

nő
n.a.
n.a.
n.a.

9.

Bucsa

össz.: 2.303
év
ff

nő

0-18
18-60

221
639

60-

10.

11.

Csabacsűd

Csabaszabadi

232
716

207

288

nő
143

60-

306

össz.: 301
év
0-18
18-60
60-

ff
28
103
32

40

40

nő
14
82
42

ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

n.a.

össz.: 1.779
év
ff
0-18
118
211

nappali ellátás

étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.
20
n.a.

63
16
2

n.a.
n.a.
n.a.

családsegítés
nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
fogyatékosok
részére

n.a.
37

40
44

n.a.
n.a.

8

8

n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás
időskorúak részére

n.a.
36
n.a.

76
36
5

0
0
0

n.a.

68
30

0

30

falu és
tanyagondnoki
szolgálat
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás
időskorúak részére

n.a.

37

n.a.

n.a.
27
n.a.
10

9
8
5
14

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

Az időskorúak, a külterületi
lakóhelyen élők, az orvos
által igazolt csökkent
önellátási képességgel bírók,
valamint az
elmagányosodott emberek
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés, étkeztetés
36-50: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás
51-65: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
66-: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

Az időskorú, egyedülálló
nyugdíjasok-zömében
férfiak veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

6

12.

Csanádapáca
(Nem szolgáltatott
adatot.)

össz: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.
60n.a.

13.

Csárdaszállás

össz.: 428
év
0-18
18-60
60-

14.

15.

Csorvás

Dévaványa
(Nem szolgáltatott
adatot.)

ff
42
125
48

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.
60n.a.

össz: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.

nappali ellátás
fogyatékkal élők
részére
n.a.

2

falugondnoki
szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

219

n.a.

70

73

3

családsegítés
nappali ellátás:
-időskorúak
-fogyatékosok
-pszichiátriai
betegek
ellátása
idősek ellátása (
tartós bentlakásos
ellátások)
idősek ellátása (
átmeneti elhelyezést
nyújtó)
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
időskorúak nappali
ellátása
demens személyek
nappali ellátása
idősek otthona

n.a.
144
30

231
132
30

n.a.
n.a.
n.a.

168

167

19

10

10

1

n.a.
n.a.
200
n.a.

3814
5451
317
15

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

74

27.662

22

2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0-25: falugondnoki szolgáltatás,
családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
26-35: falugondnoki szolgáltatás,
családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
36-50: falugondnoki szolgáltatás,
családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
51-65: falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek
otthona
66-: falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek
otthona

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek és demensek nappali ellátása, idősek
otthona
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
és demensek nappali ellátása, idősek
otthona

n.a.

n.a.

nő
n.a.
n.a.
n.a.

nő
37
107
69

nő
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
nő
n.a.
n.a.

7
60-

16.

17.

18.

19.

Doboz

Dombegyház

Dombiratos

Ecsegfalva
(Nem szolgáltatott
adatot.)

n.a.

n.a.

össz: 4.233
év
ff
0-18
386
18-60 1221

nő
367
1163

60-

628

438

össz: 2.134
év
ff
0-18
168

nő
152

18-60
60-

566
375

618
255

össz.: 581
év
ff
0-18
44
18-60 179
6056

össz: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.

nő
38
155
106

nő
n.a.
n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
támogató
szolgáltatás

n.a.
50

0
0

n.a.

62
55
136
226

idősek nappali
intézménye (Idősek
Klubja)

40

28

0

demens személyek
nappali ellátása

n.a.

15

0

fogyatékkal élők
nappali ellátása

6

10

0

étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
családsegítés

100
90
20

65
74
18

0
0
0

n.a.

107

0

idősek otthona
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés

28

27

0

n.a.
11
n.a.

n.a.
n.a.
91

n.a.
n.a.
n.a.

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

Idős, egyedülálló, rossz
egészségi állapotú,
önellátási képesség
hiányában szenvedő
személyek veszik igénybe
zömében a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: családsegítés
51-65: n.a.
66-: házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek
otthona

Idős részben önellátó,
egyedülálló szociálisan
rászoruló személyek, koruk
és egészségi állapotuk miatt
szociálisan rászorulók,
családok, veszélyeztetett
gyermekek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.
n.a.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés, étkeztetés
51-65: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás
66-:étkeztetés, házi segítségnyújtás

0
0

n.a.

8
60-

20.

21.

22.

Elek

Füzesgyarmat
(Nem szolgáltatott
adatot.)

Gádoros

n.a.

n.a.

össz.: 4857

étkeztetés

250

250

n.a.

év
0-18
18-60

ff
429
1437

nő
393
1376

házi segítségnyújtás

125

125

n.a.

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

9

9

n.a.

60-

514

708

családsegítés

22

22

n.a.

nappali ellátás

85

85

n.a.

közösségi ellátás

24

24

n.a.

idősek otthona

33

33

n.a.

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.

nő
n.a.
n.a.

60-

n.a.

n.a.

n.a.

össz.: 3.744
év

ff

nő

0-18

n.a.

n.a.

étkeztetés

n.a.

n.a.

n.a.

házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: közösségi ellátás
36-50: közösségi ellátás, családsegítés,
nappali ellátás
51-65: étkeztetés, nappali ellátás
66-: idősek otthona, házi segítségnyújtás ,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
étkeztetés, nappali ellátás

n.a.

n.a.

Az egyedül élők, a
nyugdíjasok, az alacsony
jövedelműek, a beteg vagy
önmaga ellátására részben
képes személyek veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: családsegítés
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek
klubja, idősek otthona

9

23.

24.

Gerendás

Geszt
(Nem szolgáltatott
adatot.)

18-60

n.a.

n.a.

családsegítés

n.a.

60-

n.a.

n.a.

Idősek Klubja

n.a.

2017ben:
147
család,
együttm
űködési
megálla
podás
alapján
120 fő,
egyszeri
esetkeze
lés 166
fő
vonatko
zásdába
sn
n.a.

idősek otthona

n.a.

n.a.

étkeztetés

n.a.

49

0

össz.: 1.270

n.a.

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

n.a.

55

0

0-18

101

86

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

18

0

18-60

356

325

családsegítés

n.a.

77

0

60-

154

248

össz.: n.a.
év
0-18
18-60

ff
n.a.
n.a.

n.a.
nő
n.a.
n.a.

Az egyedülállók, krónikus
alapbetegséggel küzdő
személyek, nyugdíjasok,
továbbá a problémákkal
küzdő gyermekes segítségre
szoruló családok veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

10
60-

25.

Gyomaendrőd

60-

Gyula

n.a.

össz.: 13.060
év
0-18
18-60

26.

n.a.

ff
1170
3823

1535

nő
1107
3710

2216

össz.: 30.958

év

0-18

ff

2391

nő

2207

tanyagondnoki
szolgálat
étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.

családsegítés

n.a.

512
367
219
73
n.a.
231

támogató
szolgáltatás

30

29

n.a.

Nappali ellátása:
-időskorúak
-fogyatékosok
-pszichiátriai
betegek ellátása

144
30

132
30

n.a.
n.a.

idősek ellátása
(tartós bentlakásos
ellátások)

168
33

167
n.a.

19
n.a.

idősek ellátása
(átmeneti
elhelyezést nyújtó)

10

10

1

n.a.
70
83

n.a.
n.a.
3
n.a.
n.a.

étkeztetés

n.a.

1815

n.a.

népkonyha

n.a.

n.a.

n.a.

tanyagondnoki
szolgáltatás

n.a.

185

n.a.

házi segítségnyújtás

n.a.

1224

n.a.

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

104

7

családsegítés

n.a.

602

n.a.

n.a.

0-25: családsegítés, tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
26-35: családsegítés, tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
36-50: családsegítés, tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
51-65: tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, idősek otthona
66-: tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek
otthona

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

11
18-60

8597

8784

60-

3730

5249

gyermekjóléti
szolgálat
támogató
szolgáltatás
nappali ellátás
időskorúak részére
nappali ellátás
fogyatékos
személyek részére

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

44

n.a.

340

340

n.a.

45

45

n.a.

nappali ellátás
pszichiátriai
betegek részére

30

30

n.a.

nappali ellátás
hajléktalan
személyek részére

90

92

n.a.

nappali ellátás
demens személyek
részére

n.a.

hajléktalanok éjjeli
menedékhelye
hajléktalanok
átmeneti szállása
időskorúak otthona
közösségi ellátás
pszichiátriai
betegek részére
közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
utcai szociális
munka
napos bölcsőde

34

77

n.a.

16

26

n.a.

n.a.
n.a.

672
61

n.a.
n.a.

n.a.

130

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

173

n.a.

házi
gyermekfelügyelet

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
96

12
helyettes szülői
hálózat

n.a.

n.a.

n.a.

ápolás, gondozást
nyújtó intézmények

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
támogató
szolgáltatás
Nappali ellátás:
- időskorúak
- fogyatékosok
- pszichiátriai
betegek ellátása
idősek ellátása
(tartós bentlakásos
ellátások)

n.a.
70
n.a.
30

219
73
231
29

n.a.
3
n.a.
n.a.

144
30

132
30

n.a.

168

167

19

idősek ellátása
(átmeneti
elhelyezést nyújtó)

10

10

1

tanyagondnoki
szolgálat

n.a.

37

n.a.

étkeztetés

40

39

n.a.

átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények

27.

28.

Hunya

Kamut

össz.: 627
év
ff
0-18
37

nő
45

18-60

170

153

60-

91

131

össz.: 1.071

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

20

21

n.a.

0-18

85

87

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

3

n.a.

n.a.

0-25: családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
26-35: családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
36-50: családsegítés, támogató szolgáltatás,
fogyatékosok klubja
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek klubja, idősek otthona
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, idősek otthona

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat
51-65: házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat
66-: házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása, étkeztetés, tanyagondnoki
szolgálat, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

13
18-60
60-

29.

30.

31.

32.

Kardos

Kardoskút

Kaszaper
(Nem szolgáltatott
adatot.)

Kertészsziget

294
140

261
204

össz.: 588
év
ff
0-18
43
18-60 172
6083

nő
30
143
117

össz.: 839

családsegítés
idősek nappali
ellátása
étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.
35

36
38

n.a.
n.a.

n.a.
18

36
12

n.a.
0

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali ellátás
idősek részére
tanyagondnoki
szolgáltatás
családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

25

27

3

n.a.

20

0

n.a.

0

tanyagondnoki
szolgálat

n.a.

esetnapl
ós 23 fő
alkalma
nként
46 fő
évente
180

0

év

ff

nő

étkeztetés

n.a.

27

0

0-18

62

66

házi segítségnyújtás

27

23

0

18-60

245

246

60-

106

114

össz.: n.a.

n.a.

év
0-18

ff
n.a.

nő
n.a.

18-60

n.a.

n.a.

60-

n.a.

n.a.

össz.: 386

falugondnoki

n.a.

n.a.

n.a.

Az egyedül élő, idős, beteg,
illetve külterületen élő
személyek, valamint
életviteli problémákkal,
anyagi nehézségekkel
küzdők, lelki és mentális
problémákkal küzdők veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: házi segítségnyújtás, étkeztetés, Idősek
Klubja, tanyagondnoki szolgáltatás

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14

33.

34.

év

ff

nő

szolgálat

0-18
18-60
60-

37
125
46

32
97
49

gyermekjóléti
szolgáltatás

Kétegyháza
(Nem szolgáltatott
adatot.)

össz.: n.a.
év
ff

nő

0-18
18-60
60-

n.a.
n.a.
n.a.

Kétsoprony

össz.: 1.393
év
ff

nő

0-18

253

216

18-60

414

377

60-

156

181

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás

30
27

20
25

0
0

tanyagondnoki
szolgálat
támogató szolgálat

1

31

0

1

6

0

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

5

5

0

30

63

0

n.a.

n.a.

Az alacsony jövedelműek,
az időskorúak, az egyedül
élő személyek, a krónikus
betegek, fogyatékkal élők,
tanyán élők veszik igénybe
a szociális szolgáltatásokat.

n.a.

Az időskorúak, az
önellátásra képtelen
emberek, nehéz anyagi
helyzetben lévő, valamint a
munkanélküliek veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: családsegítés
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
otthona

nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
demens személyek
részére

35.

Kevermes

össz.: 1.947
év
ff

nő

étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.
36

21
22

n.a.
n.a.

0-18

172

176

családsegítés
idősek otthona

n.a.
24

165
23

n.a.
n.a.

18-60

583

527

15
60-

36.

37.

Kisdombegyház

Kondoros

200

289

össz.: 513

falugondnoki
szolgáltatás

35

8

n.a.

év

ff

nő

étkeztetés

n.a.

n.a.

n.a.

0-18

43

42

házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

18-60

153

127

n.a.

n.a.

n.a.

60-

63

85

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés

- nincs
meghatá
rozott
létszám
-120
- nincs
meghatá
rozott
létszám

49
60
11

0
0
0

házi segítségnyújtás

90

57

0

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

nincs
meghatá
rozott
létszám
egész
térségbe
n max.
400 fő

0

0

48

0

össz.: 5.015

év

ff

nő

falu és
tanyagondnoki
szolgálat

n.a.

0-25: falugondnoki szolgáltatás
26-35: családsegítés
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A rossz egészségi állapotban
lévők, valamint az időskorú
emberek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés, falu és tanyagondnoki
szolgáltatás
51-65: házi segítségnyújtás, falu és
tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés
66-: idősek otthona, falu és tanyagondnoki
szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés

16
0-18

369

359

családsegítés

nincs
meghatá
rozott
létszám
nincs
meghatá
rozott
létszám
30
30
15

512

-

1

0

41
30
15

0
0
0

43
30
n.a.
n.a.

42
28
150
54

0
8
0
-0

nappali ellátás
idősek részére
ápolást, gondozást
nyújtó intézményi
ellátás

30

30

0

22

22

11

étkeztetés
házi segítségnyújtás

50
40

40
37

n.a.
n.a.

családsegítés

n.a.

33

n.a.

támogató
szolgáltatás

38.

39.

Körösladány

Körösnagyharsán
y

18-60

1477

1384

60-

656

861

össz.: 4.594
év
ff

nő

0-18

430

411

18-60

1357

1264

60-

447

685

össz.: 621
év
ff

nő

0-18

49

44

18-60

188

172

nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
idősek otthona
étkeztetés
házi segítségnyújtás

Idős, egyedülálló nehéz
élethelyzetben lévő, rossz
egészségi állapotban lévő
személyek, továbbá
mozgásukban akadályozott
személyek, továbbá azon
személyek akiknek a
gondozási szükséglete a
napi 4 órát meghaladja,
demens szakvéleménnyel
rendelkezők veszik igénybe
a szociális szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali
ellátás, ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátás

n.a.

n.a.

17
60-

40.

41.

42.

43.

Köröstarcsa

Körösújfalu

Kötegyán

Kunágota

69

99

össz.: 2.521
év

ff

nő

0-18

209

222

18-60

772

711

60-

259

348

össz.: 509
év
ff

nő

0-18

49

43

18-60

153

143

60-

52

69

össz.: 1478

étkeztetés

n.a.

39

0

Az anyagi gondokkal
küzdők, a szegénységben
élők, a munkanélküliséggel
küzdők, a betegségben
szenvedők, valamint a
magányos emberek veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: családsegítés
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása

házi segítségnyújtás

50

29

0

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

nappali ellátás
idősek részére

24

23

0

étkeztetés
nappali ellátás
idősek részére

30
30

28
28

0
0

Önmagukat ellátni saját
erőből már nem képes
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, nappali ellátás

étkeztetés

n.a.

81

0

Az anyagi gondokkal
küzdők, a szegénységben
élők, a munkanélküliséggel
küzdők, a betegségben
szenvedők, valamint a
magányos emberek veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: családsegítés
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali
ellátás, ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátás

Időskorúak, szociálisan
rászorultak, életvezetési
nehézségekkel küzdők és
gyermekvédelmi
problémákkal élők veszik
igénybe nagyrészt a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés, étkeztetés
36-50: családsegítés, étkeztetés
51-65: családsegítés, idősek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás
66-: családsegítés, idősek nappali ellátása,
házi segítségnyújtás

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

52

52

7

0-18

105

105

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

18-60

463

408

42

40

0

60-

161

236

23

23

9

össz.: 2.788
év
ff
0-18
311

nő
242

n.a.
30
20

33
23
10

n.a.
n.a.
n.a.

18-60

799

733

nappali
ellátásidősek
részére
ápolást, gondozást
nyújtó ellátás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás
időskorúak részére
családsegítés

n.a.

120

n.a.

60-

281

422

18
44.

Lőkösháza

össz.: 1.851

év

45.

46.

Magyarbánhegyes
(Nem szolgáltatott
adatot.)

Magyardombegyhá
z

ff

nő

0-18

160

155

18-60

552

507

60-

197

280

össz.: n.a.
év
ff

nő

0-18

n.a.

n.a.

18-60

n.a.

n.a.

60-

n.a.

n.a.

étkeztetés
falu és
tanyagondnoki
szolgáltatás
házi segítségnyújtás

n.a.
n.a.

70
67

0
0

n.a.

107

0

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
családsegítés
demens betegek
nappali ellátása

n.a.

12

0

n.a.

50

0

n.a.

15

0

n.a.
n.a.

110
20

0
0

n.a.

össz.: n.a.

falugondnoki
szolgáltatás

35

n.a.

n.a.

ff

nő

étkeztetés

50

n.a.

n.a.

év
0-18

23

29

házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

18-60

87

63

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

60-

21

30

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: fogyatékkal élők nappali ellátása
36-50: fogyatékkal élők nappali ellátása
51-65: fogyatékkal élők nappali ellátása,
étkeztetés
66-: fogyatékkal élők nappali ellátása,
étkeztetés, demens személyek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

0-25: falugondnoki szolgáltatás
26-35: családsegítés
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

19

47.

48.

49.

50.

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Méhkerék

Mezőberény

össz.: 1.043

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés

n.a.

n.a.

n.a.

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

n.a.

n.a.

n.a.

0-18

109

93

n.a.

n.a.

n.a.

18-60

304

254

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

60-

121

162

étkeztetés

n.a.

66

0

össz.: 3.590
év

ff

nő

családsegítés

n.a.

47

0

0-18

n.a.

n.a.

házi segítségnyújtás

36

22

0

18-60

n.a.

n.a.

idősek nappali
ellátása

30

19

0

60-

n.a.

n.a.

idősek ápoló,
gondozó otthona

30

30

25

össz.: 2.189
év
ff

nő

étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.
45

130
40

0
0

0-18

198

190

családsegítés

30

30

0

18-60

690

611

nappali ellátás
idősek részére

n.a.

változó

0

60-

240

291
tanyagondnoki
szolgálat
étkeztetés

n.a.

n.a.

n.a.

100

52

0

össz. 10.354

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

Az anyagi gondokkal
küzdők, a szegénységben
élők, a munkanélküliséggel
küzdők, a betegségben
szenvedők, valamint a
magányos emberek veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás
66-: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
idősek ápoló, gondozó otthona

Az időskorú, krónikus
betegek, egyedül álló,
valamint fogyatékkal élő
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: étkeztetés
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása

Az időskorú, krónikus
betegek, egyedül álló,
valamint fogyatékkal élő

0-25: családsegítés, támogató szolgálat
26-35: n.a.
36-50: n.a.

20

51

52.

Mezőgyán

Mezőhegyes

év

ff

nő

0-18

975

961

18-60

2937

2827

60-

1052

1602

össz.: 1.089

házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
támogató szolgálat
családsegítés
idősek nappali
ellátása
idősek otthona

60
74

70
75

0
0

n.a.
n.a.
100
102

22
n.a.
103
102

0
n.a.
0
15

étkeztetés

n.a.

62

n.a.

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

n.a.

71

n.a.

0-18

187

167

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

18-60

309

286

60-

127

163
étkeztetés

n.a.

58

0

össz.: 5.181
év

ff

nő

tanyagondnoki
szolgálat

n.a.

687

n.a.

0-18

687

653

családsegítés

n.a.

79

n.a.

személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

51-65: n.a.
66-: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek
otthona

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: házi segítségnyújtás
66-: házi segítségnyújtás

Perifériára került,
veszélyeztetett családok,
egyedül élő idős
nyugdíjasok veszik igénybe
a szociális szolgáltatásokat

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: családsegítés, tanyagondnoki
szolgálat, étkeztetés
66-: idősek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás, családsegítés,

21

53.

54.

55.

56.

57.

Mezőkovácsháza

Murony

Nagybánhegyes
(Nem szolgáltatott
adatot.)

Nagykamarás

Nagyszénás

18-60

1528

1368

házi segítségnyújtás

50

56

0

60-

622

890

idősek nappali
ellátása

45

45

0

össz.: 5.862
év
ff

nő

étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.
72

203
72

0
0

0-18
18-60

384
1744

417
1698

Idősek Klubja
családsegítés

30
n.a.

29
104

0
0

60-

640

976

támogató szolgálat

n.a.

44

0

össz.: 1.242
év
ff
0-18
103
18-60 379

étkeztetés

n.a.

30-38

0

nő
98
345

30
30

9
30

0
0

60-

179

házi segítésnyújtás
nappali ellátás
idősek részére
családsegítés

n.a.

15

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás
időskorúak részére
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.
27
30

családsegítés
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás

138

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.

nő
n.a.

18-60
60-

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

össz.: 1.366
év
ff
0-18
138

nő
122

18-60

365

379

60-

139

223

össz.: 4.971
év
ff

nő

0-18
18-60

363
1287

354
1456

tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés

Idős, beteg, egyedül élő
emberek, munkanélküliek,
alacsony iskolai
végzettségűek, fogyatékkal
élő személyek, a
létfenntartással küzdő
családok veszik igénybe a
szociális szolgáltatást.
Az időskorú, továbbá beteg
emberek, a mentális
támogatásra szorulók
,valamint az életvezetési
problémákkal küzdő
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés, támogató szolgálat
26-35: családsegítés, támogató szolgálat
36-50: családsegítés, étkeztetés
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, támogató szolgálat

n.a.

n.a.

n.a.

95
27
23

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

9

n.a.

Életkoruk, egészségi
állapotuk, szociális
helyzetük miatt rászorulók,
továbbá a veszélyeztetett
családok veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: étkeztetés, családsegítés
51-65: étkeztetés, nappali ellátás idősek
részére, családsegítés, házi segítségnyújtás
66-: étkeztetés, nappali ellátás idősek
részére, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

91
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Nehéz anyagi körülmények
között élők, betegek,
alacsony jövedelműek
veszik igénybe a
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés, bölcsőde
26-35: családsegítés
36-50: étkeztetés, családsegítés
51-65: étkeztetés, családsegítés, házi
segítségnyújtás

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: étkeztetés, idősek nappali ellátása
66-: étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás

22
60-

58.

59.

Okány

Orosháza

606

905

össz.: 2.561

idősek részére

66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,

étkeztetés

n.a.

éves
adat:
10.317
fő
éves
adat:
4416 fő
éves
adat:
1350 fő
éves
adat:
3918 fő
éves
adat:
7391 fő

n.a.

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

35

0-18

209

237

családsegítés

n.a.

fogyatékkal élők
nappali ellátása

16

nappali ellátás
idősek részére

30

családsegítés

n.a.

1357

n.a.

étkeztetés

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
korlátlan

53
81
36
28
49

0
0
0
0
n.a.

házi segítségnyújtás

45
63
5
5
54
30
30
25
30
30

50
61
4
5
58
28
26
30
33
36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
n.a.

18-60

825

729

60-

263

358

össz.: 28.744

év

0-18

ff

2263

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

nő

2194
nappali ellátás
idősek és demens
személyek részére
idősek nappali
ellátása

Az anyagi gondokkal,
alapszükségletek hiányával,
megélhetési problémákkal
küzdők, továbbá az időskorú
magányos emberek, akik
egészségügyi problémákkal
küzdenek vagy
mozgásukban korlátozottak,
valamint az önellátásra
képtelen, továbbá a
munkaerőpiacról kiszorult
fogyatékos személyek
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés, fogyatékkal élők
nappali ellátása
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős
korúak nappali ellátása

Az időskorú, egyedülálló,
megromlott egészségi
állapotú, hátrányos helyzetű,
alacsony jövedelemmel
rendelkező személyek,
valamint az izolált,
szenvedélybeteg, önellátásra
részben képes, magányos,
demens, megromlott
szociális- és pszichés
tényezőkkel bíró személyek
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: gyermekjóléti alapszolgáltatás,
szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása,
gyermekjóléti szolgáltatás
26-35: fogyatékos személyek nappali
ellátása, fejlesztő foglalkoztatás,
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása
36-50: pszichiátriai és szenvedélybetegek
nappali ellátása, szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű ellátása, családsegítés
51-65: hajléktalanok nappali melegedője,
hajléktalanok átmeneti szállása,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye, idősek
nappali ellátása
66-: idős/demens személyek nappali
ellátása, időskorúak/demens betegek
bentlakásos ellátása, házi segítségnyújtás,
étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat,

23
18-60

60-

60.

61.

Örménykút

Pusztaföldvár

8291

3207

8009

4780

össz.: 369

nappali ellátás
fogyatékosok
részére
nappali ellátás
pszichiátriai
betegek részére
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
fejlesztő
foglalkoztatás
szenvedélybetegek
nappali ellátása
szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű
ellátása
hajléktalanok
nappali ellátása
bölcsőde
tanyagondnoki
szolgáltatás
éjjeli menedékhely
hajléktalanok
átmeneti szállása
idősek otthona
demens betegek
bentlakásos ellátása

35

35

0

20

19

0

360

359

4

26

26

0

20

19

0

-

6233

-

36

26

0

76
2 körzet

71
206

0
0

26
14

22
11

0
0

224

221

étkeztetés

n.a.

19

0

házi segítségnyújtás

n.a.

18

0

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

n.a.

0

0

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

43

év

ff

nő

családsegítés

n.a.

3

0

0-18

118

143

n.a.

50

n.a.

18-60

549

452

27

27

0

60-

211

306

falugondnoki
szolgálat
idősek nappali
ellátása
fogyatékkal élők
nappali ellátása
étkeztetés

10

3

0

0

84

0

össz.: 1.583

Hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű egyének
és családok veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés, étkeztetés
36-50: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás
51-65: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
66-: családsegítés, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Idős, magányos emberek

0-25: tanyagondnoki szolgálat

24
év

0-18
18-60
60-

ff

155
457
171

147
404
249

nő
n.a.
n.a.
n.a.

62.

Pusztaottlaka
(Nem szolgáltatott
adatot.)

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.
60n.a.

63.

Sarkad

össz.: 10.250

év
0-18
18-60
60-

64.

Sarkadkeresztúr

nő

ff
985
3001
969

össz.: 1.551

házi segítségnyújtás

50

tanyagondnoki
szolgálat

0

44
1.

n.a.

n.a.

A munkanélküliek, a
kisgyermeket nevelők, a
lakhatási és életvezetési
problémákkal küzdők,
továbbá a nyugdíjasok,
rokkantnyugdíjasok,
egészségkárosodottak,
önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek, a
betegek, az idősek, a
fogyatékosok, pszichiátriai
betegek, időskorúak veszik
igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

0-25: Család- és Gyermekjóléti Központ,
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat,támogató szolgálat
26-35: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
fogyatékosok nappali ellátása
36-50: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
51-65:. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
átmeneti gondozást nyújtó intézményi
elhelyezés
66-: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
idősek nappali ellátása, étkeztetés, támogató
szolgáltatás, házi segítségnyújtás, ápolást,
gondozást nyújtó intézményi elhelyezés

Az időskorú, egyedülálló,

0-25: n.a.

k0
ö
r
z
e
t

Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
étkeztetés
házi segítségnyújtás

n.a.

382

n.a.

n.a.

248

n.a.

n.a.
65

146
54

0
0

támogató
szolgáltatás
nappali ellátás
idősek részére
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
támogató
szolgáltatás
idősek otthona
idősek gondozóháza

-

64

-

50

62

0

16

16

0

n.a.

53

0

70
20
n.a.

69
18
n.a.

34
21
n.a.

20

20

0

gyermekek átmeneti
gondozása
házi segítségnyújtás

26-35: tanyagondnoki szolgálat
36-50: tanyagondnoki szolgálat
51-65: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgálat
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgálat

0

n.a.

nő
977
2915
1403

veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

25
év

65.

66.

Szabadkígyós
(Nem szolgáltatott
adatot.)

Szarvas

ff

nő

0-18

98

107

18-60
60-

456
192

430
268

össz.: n.a.

étkeztetés

n.a.

102

0

falu és
tanyagondnoki
szolgáltatás

n.a.

219

n.a.

nappali ellátás

20

19

0

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

év
0-18

ff
n.a.

nő
n.a.

18-60

n.a.

n.a.

60-

n.a.

n.a.

össz.: 16.062

étkeztetés

év

ff

nő

házi segítségnyújtás

0-18

1373

1277

tanyagondnoki
szolgálat

18-60

4530

4423

60-

1848

2611

támogató
szolgáltatás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali ellátás idős
korúak részére

n.a.
n.a.
90
267
n.a.
400
400
n.a.
n.a.
82
40

145
n.a.
93
152
125
400
400
42
n.a.
82
40

0
n.a.
5
1
0
0
0
0
n.a.
3
3

240
30
20

242
28
19

2
0
0

megromlott egészségi
állapotú, hátrányos helyzetű,
alacsony jövedelemmel
rendelkező személyek,
valamint az izolált,
szenvedélybeteg, önellátásra
részben képes, magányos,
demens, megromlott
szociális- és pszichés
tényezőkkel bíró személyek
veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat.

26-35: családsegítés
36-50: n.a.
51-65: falu és tanyagondnoki szolgálat
66-: nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
étkeztetés

n.a.

n.a.

Idős koron és egészségi
állapoton alapuló önellátási
képesség hiánya,
fogyatékkal élők, önellátási
problémákkal küzdős
személyek veszik igénybe a
szolgáltatásokat.

0-25: támogató szolgálat
26-35: tanyagondnoki szolgálat
36-50: n.a.
51-65: fogyatékos személyek nappali
ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása,
támogatott lakhatás
66-: tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés,
átmeneti elhelyezés, támogató szolgálat

26

67.

Szeghalom

össz.: 9.068
év
ff
0-18
786
18-60 2819

60-

68.

Tarhos

90

össz.: n.a.

nő
691
2611

1249

idős és demens
személyek nappali
ellátása
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
szenvedélybetegek
nappali ellátása
szenvedélybetegek
közösségi ellátása
szenvedélybetegek
támogatott
lakhatása
idősek és
szenvedélybetegek
otthona
időskorúak
gondozóháza

83
27

66
27

0
0

8
10
20
30

9
3
23
31

0
0
0
0

n.a.

41

0

12

12

0

200

196

13

30

32

6

idősek otthona

63

55

6

idősek bentlakásos
intézménye

34

34

n.a.

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás
idősek részére
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
nappali ellátás
fogyatékosok
részére
nappali ellátás
pszichiátriai
betegek részére
idősek otthona

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

34
39
313
30

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

8

n.a.

n.a.

9

n.a.

n.a.

11

n.a.

n.a.

29

5

n.a.

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: étkeztetés
66-: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátás idősek
részére, idősek otthona

n.a.

n.a.

27

69.

70.

71.

(Nem szolgáltatott
adatot.)

év
0-18
18-60
60-

ff
n.a.
n.a.
n.a.

nő
n.a.
n.a.
n.a.

Telekgerendás

össz.: 1.528
év
ff
0-18
102

nő
108

Tótkomlós

Újkígyós

étkeztetés

n.a.

40

0

házi segítségnyújtás

27

27

0

25

20

0

n.a.

15

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
45
n.a.
n.a.

59
141
50
49
39
33
15

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1

52
n.a.

50
27

5
17

bölcsődei ellátás

24

24

n.a.

18-60 471
60185
össz.: 5.873

430
232

év

ff

nő

nappali ellátás
idősek részére
falu és
tanyagondnoki
szolgáltatás
étkeztetés

0-18

875

827

házi segítségnyújtás

18-60

1725

1610

60-

622

944

nappali ellátást
nyújtó intézmények
szenvedélybetegek
nappali ellátása
idősek otthona

össz.: 5.152
év

ff

nő

étkeztetés

n.a.

n.a.

n.a.

0-18

433

406

házi segítségnyújtás

81

n.a.

n.a.

Egyedülálló, segítségre,
gondozásra szoruló,
szociálisan rászorult, rossz
egészségi állapotú
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: n.a.

Magányos, egyedülálló,
rossz egészségi állapotú,
szociálisan rászorult
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: tanyagondnoki szolgáltatás
26-35: tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés
36-50: tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés, szenvedélybetegek nappali
ellátása
51-65: tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása
66-: tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek
otthona

n.a.

0-25: családsegítés
26-35: családsegítés
36-50: családsegítés
51-65: családsegítés
66-: családsegítés, házi segítségnyújtás,
étkeztetés, nappali ellátás idősek részére,

28

72.

73.

74.

75.

18-60

1499

1410

családsegítés

n.a.

n.a.

n.a.

60-

572

832

idősek nappali
ellátása

59

n.a.

n.a.

ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

50

48

65

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

étkeztetés

40

35

0

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat,
házi segítségnyújtás
66-: étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat,
házi segítségnyújtás, nappali ellátás idősek
részére

Önmagukat ellátni saját
erőből már nem képes
személyek veszik igénybe a
szociális szolgáltatásokat.

0-25: n.a.
26-35: családsegítés
36-50: n.a.
51-65: n.a.
66-: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali
ellátás

n.a.

0-25: n.a.
26-35: n.a.
36-50: n.a.
51-65: n.a.

Újszalonta
(Nem szolgáltatott
adatot.)

össz.: n.a.
év
ff
0-18
n.a.
18-60 n.a.
60n.a.

nő
n.a.
n.a.
n.a.

Végegyháza

össz.: 1.371
év
ff

nő

0-18

134

116

házi segítségnyújtás

54

50

0

18-60

402

356

tanyagondnoki
szolgálat

1807

0

60-

154

209

idősek nappali
ellátása
étkeztetés

a
település
külterület
e
90

87

0

48

48

0

Vésztő

Zsadány

össz.: 7.078
év

ff

nő

házi segítségnyújtás

17

17

0

0-18

745

677

idősek klubja

40

40

0

18-60

2142

1924

idősek otthona

35

35

32

60-

666

924

össz.: 1.657
év
ff
0-18
181

nő
164

étkeztetés
házi segítségnyújtás

94
117

55
94

n.a.
n.a.

18-60

441

családsegítés

n.a.

20

n.a.

504

ápolást, gondozást nyújtó intézmény

29
60-

150

208

támogató
szolgáltatás

4193
feladat
ellátási
egység
50

n.a.

n.a.

50

n.a.

bölcsőde

21

21

n.a.

családok átmeneti
otthona

25

25

n.a.

ápolást, gondozást
nyújtó intézmény

66-: n.a.

