Dozmat Község Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM

DOZMAT
A szakmai program a Dozmat Község Önkormányzata közigazgatási területén működő
falugondnoki szolgáltatásra terjed ki.

1

Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szoctv.) 60. § (1),(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a település falugondnoki szolgálatának szakmai
programját az alábbiak szerint határozza meg.
A szakmai program a Dozmat község közigazgatási területén a falugondnoki szolgáltatásra
terjed ki.
Fenntartó: Dozmat Község Önkormányzata
Székhelye: 9791 Dozmat, Fiumei u. 26.
Képviselő: Gombor György polgármester
Telefon: 06/94-540-521
E-mail: onkormanyzatdozmat@gmail.com
I. rész
Dozmat Község bemutatása
Elhelyezkedés
Dozmat település Szombathelytől 8 kilométerre nyugatra fekszik, az Arany-patak jobb partján
emelkedő dombon.
A szomszédos települések: észak felől Bucsu, kelet felől Torony, délkelet felől Nárai, délnyugat felől Felsőcsatár, nyugat felől pedig Narda.
Története
1238-ban Druzmoth néven említik először. Határában újkőkori település nyomait találták meg.
Bulcsú horka kíséretének faluja, temploma Szent György tiszteletére épült a 12. században. A
13. században várbirtok volt. 1269-ben villa Duruzmot, 1281-ben Duruzomat, 1291-ben Durzumot, 1333-ban Dorzmat, 1355-ben Torndurzmata, 1358-ban Dorozmath, 1416-ban Eghazasdorozmath, 1430-ban Kysdorozmath, 1466-ban Dorsmath, 1472-ben Drozmath alakban szerepel a különböző forrásokban. Itt jegyezték fel a legrégibb regőséneket, amely a 20. századig
fennmaradt.
A falu temploma a 14. században a térség egyházi központja volt, erre utal az 1416-ból származó Egyházasdozmath név is. Az 1674-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a templom
rossz állapotban volt, tornya közel a leomláshoz. Szent Ottó napján a környező falvak lakossága
énekelve, zászlókkal vonult Dozmatra. 1690-ben a templom leégett, tornya összedőlt, az újjáépítés 1697-ben már tartott. Szent György tiszteletére szentelt római katolikus templomát 1707ben barokk stílusban építették át. A templom legértékesebb tárgya a 14. századból származó
Mária a gyermekkel szobor Oltárképét Dorfmeister István festette.
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Vas vármegye 1898-ban kiadott monográfiájában "Dozmat, 50 házból és 307 lakosból álló magyar község, melynek lakosai r. kath. és ág. ev. vallásúak. Postája és távírója Torony. Plébániája
1600-ban már virágzott. Földesurai a gróf Nitzky – és a Szluha -család voltak.
1910-ben 339 magyar lakosa volt. 1986-ban elkészült a vízvezeték, 1994-ben a gázvezeték,
2003-ban pedig a szennyvízvezeték is kiépült, a szombathelyi tisztítóra kapcsolódva.
Nevezetességei
A dozmati kódex a 14. századból származik, Aegidius Romanus „De regimine principum” című jogtudományi művének az egyetlen Magyarországon talált példánya. 1972-ben egy
parasztház padlásán találták.
Emellett itt jegyezték fel Magyarország legrégibb regősénekét, amely a 20. századig fennmaradt, és amely így hangzik:
Ahol keletkezik egy ékes nagy út,
A mellet keletkezik egy halastó állás.
Hej regülejtem, regülejtem.
Aztat is fölfogá az apró sásocska,
Arra is rászokik csodafiúszarvas.
Hej regülejtem, regülejtem.
Noha kimennél, uram, Szent István király,
Halászni, vadászni, madarászni.
De ha nem találnál sem halat, sem vadat, sem madarat,
Hanem csak találnál csodafiúszarvast.
Hej regülejtem, regülejtem.
Ne siess, ne siess, uram, Szent István király
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadlövő vadad,
Hanem én is vagyok az Atyaistentől
Hozzád követ.
Hej regülejtem, regülejtem.
Homlokomon vagyon fölkelő fényes nap,
Oldalamon vagyon árdeli szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok.
Hej regülejtem, regülejtem.
Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyin vagyon százezer szövétnek,
Gyujtatván gyulladnak, oltatlan alusznak.
Hej regülejtem, regülejtem.
Regüllök a gazdát, gazdaasszony lányát.
Hej regülejtem, regülejtem.
Hej, már kit adjunk?
A Jancsinak adjuk,
Horváth Zsuzsit adjuk!
Hej regülejtem, neked ejtem!
Hej regülejtem, neked ejtem!
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II. rész
A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata
A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási
funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a
kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
A falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján
• közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat),
valamint
• az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás:
• a) szállítás,
• b) megkeresés, és
• c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.
A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre
A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül
kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan
jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme
térítésmentes.
Más intézményekkel történő együttműködés módja
A falugondnok munkája során együttműködik
• a házi segítségnyújtást végző személlyel, a kapcsolattartás napi rendszerességű,
elsősorban személyesen történik,
• Dozmat Község Önkormányzatával, a kapcsolattartás napi rendszerességű, elsősorban
személyesen a polgármester útján történik,
• a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatallal, a kapcsolattartás rendszeres, személyesen
vagy telefonon történik,
• a Toronyi Csicsergő Óvoda vezetőjével a kapcsolattartás alkalomszerű, telefonon vagy
személyesen történik,
• a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola igazgatójával a kapcsolattartás alkalomszerű,
telefonon vagy személyesen történik,
• a háziorvossal a kapcsolattartás hetente személyesen történik.
Az együttműködésük révén kölcsönösen tájékoztatják egymást a falugondnoki szolgálat
szolgáltatásába bevonandó, illetve a már a szolgáltatásban részesült személyekről.
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III. rész
A/ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
alapfeladatai, nyújtott szolgáltatáselemek
Szállítás
A javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a
közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok
helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg.
1. Közreműködés az étkeztetésben
A feladatellátás tartalma, módja:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetőleg önmaguk és eltartottjaik számára azt
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, valamint átmenetileg azoknak, akik
tartási, öröklési szerződést kötöttek helyzetük rendezéséig.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottakat is, aki kora, egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága
miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.
Az étkeztetés iránti igényt írásban kell kérelmezni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás igénybevételéről a képviselő-testület dönt. Azonban a képviselő-testület a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházta. A
polgármester az ellátás megkezdésének időpontjáról írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve
törvényes képviselőjét.
Az ellátottak köre:
Azok, akik szociálisan rászorultak, illetve koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek
gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésről, valamint az alapvető élelmiszerek
beszerzéséről.
A feladatellátás rendszeressége:
Munkanapokon.
2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában
A feladatellátás tartalma, módja:
A házi segítségnyújtás keretében a falugondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek
a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia
biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén.
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A falugondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét
meghaladó feladatok megoldásában:
• ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb.
cseréje),
• kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,
• nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú
munkások bevonásával)
• a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási
cikkek stb. beszerzése. A falugondnok az igénybevevő által jelzett beszerzési igényt
írásban rögzíti, a vásárlásra előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja
során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a
vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – a
beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni.
Az ellátottak köre:
•
•

Azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és
nem gondoskodnak róluk,
akik tartási, öröklési szerződést kötöttek – helyzetük rendezéséig, feltéve, hogy a
gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladja meg. Ha a gondozási szükséglet a napi
4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt a szolgáltatást végző tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a
szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi
segítségnyújtásra jogosult.

A feladatellátás rendszeressége:
Naponta.
3. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A feladatellátás tartalma, módja:
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz
szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. A falugondnoki szolgáltatást végző
feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások
igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a
lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.
Az ellátottak köre:
A közösségi és szociális ellátásokra vonatkozó információkat igénylők, potenciálisan a
település egésze.
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A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
4. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
A feladatellátás tartalma, módja:
A feladat három fő területet érint: a) a betegek háziorvosi rendelésre, illetve b) egyéb
egészségügyi intézménybe szállítását, valamint c) a gyógyszerek kiváltását, és a gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.
A falugondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban
jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez, gyógyászati segédeszközhöz.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A
településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek
számára előírt időpontokhoz. A fertőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell
eljárni. A falugondnoki szolgáltatást végző a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem
lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást
végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására vagy megérkezésére nincs lehetőség.
A falugondnoki szolgáltatást végző munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának
megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók
szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről,
helyszínéről, időpontjáról.
a) Háziorvosi rendelésre való szállítás- szakrendelésre szállítás:
A háziorvosi rendelésre, szakrendelésre való szállítás előzetes időpont egyeztetés, orvosi
beutaló alapján történik.
b) Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás:
Az egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont egyeztetés, orvosi beutaló
alapján történik.
c) Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása:
A falugondnok a gyógyszerkiváltást, a gyógyászati segédeszközök beszerzését az ellátottak és
a háziorvos szokásjoga, igénye szerint végzi.
A receptek kiváltása és a gyógyszerek időben történő házhoz szállítása nagy segítség a
betegeknek. Figyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint kerüljenek külön csomagolásra,
és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával kell igazolni.
Az ellátottak köre:
Betegek, mozgáskorlátozottak, kismamák, kisgyermekes családok, idősek, akik számára a
közlekedés elsősorban egészségi állapotuk, életkoruk, egyéni élethelyzetük és szociális
helyzetük miatt nehézséget okoz.
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A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
5. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása
A feladatellátás tartalma:
A falugondnoki szolgálat részt vesz a tankötelezett korú óvodás, iskolás gyermekek beíratási
körzeten belüli szállításában. A gyermekszállítási feladatok magukban foglalják a)
tankötelezettség megoldásában való segítségnyújtást (iskolába, óvodába szállítást), b) iskolai,
óvodai rendezvényekre, ünnepségekre, versenyekre való szállítást, c) egyéb szállítási
feladatokat: pl. úszásoktatásra, színházba történő szállítást.
a) Óvodába, iskolába szállítás:
A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a
falugondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában. A gyermekszállítási feladatok
egyik része a tankötelezettség megoldásában történő segítségnyújtás.
b) Iskolai, óvodai rendezvényekre, ünnepségekre, versenyekre való szállítás:
Az aprófalvakban élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való
hozzájutás (pl.: logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozások, úszásoktatás, zenetanulás, néptánc,
sportolási lehetőségek, színház, bábszínház, mozi stb.) segítése érdekében a falugondnoki
szolgálat részt vesz a gyermekek szállításában. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre,
versenyekre, ünnepségekre való szállítása is.
c) Egyéb gyerekszállítási feladatok:
A gyermekek szabadidős programra, iskolán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport
tevékenységekre stb. való szállítása is a falugondnoki szolgáltatás egyik alapfeladata. A
falugondnoki gépjárműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie kell
a szükséges tárgyi - személyi feltételekkel. A közúti közlekedési szabályoknak megfelelően a
gépjárművet a „gyermekszállítás” matricával kell/ lehet ellátni.
Az ellátottak köre:
A tankötelezettségi korba tartozó óvodás, iskolás gyermekek, fiatalok.
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
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B/ A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli
kiegészítő feladatai
1. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
A feladatellátás tartalma, módja:
A falugondnoki szolgáltatás egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása. Ez
jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó élénk közéletet, civil szervezetek
létét és működését, amit a falugondnoki szolgálat fenntartója támogathat. A feladat
elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoknak, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit,
élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek
megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője. A feladat
elvégzésében nagy szerepe van a falugondnoki szolgáltatást végzőnek, aki ismeri a település
lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat. Feladatainak nagy része a gépjárművel történő
szállítás (helyi egyesületek, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések
közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések stb.) megoldása. A feladatok
más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos.
A falugondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére
is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: falunap, színházlátogatás, nyugdíjasok
kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.
Az ellátottak köre:
A település lakosai, közösségei.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű.
2. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
A feladatellátás tartalma, módja:
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást
igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek szolgáltatást
végző által történő elintézésével. Ide tartozik a különféle ügyek elintézéséről (milyen ügyben
hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni, illetve benyújtani) való
tájékozódás és tájékoztatás is.
A falugondnoki szolgáltatást végző munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az
önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal
megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban
van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja.
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Az ellátottak köre:
A település lakosai, közösségei.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű, igény szerinti.
3. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
A feladatellátás tartalma, módja:
A falugondnoki szolgáltatást végző fontos feladata a Szoctv.-ben meghatározott szociális
alapszolgáltatások, valamint a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez nyújtott segítség, az
ezen intézményekkel, szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a
szakemberek szállítása.
A falugondnoki szolgáltatást végző munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság,
és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit. Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket,
a különböző szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.). Különös figyelemmel kell lennie a
gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra.
Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni a fenntartót, hogy a
szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen.
A falugondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben (otthonba
szállítás, gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő családok
szakemberekkel történő látogatása).
Figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a
háziorvost. Amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban már segítséggel
sem képesek gondoskodni, megteszi a szükséges lépéseket. A magatehetetlen személyek
esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről, a kórházba vagy otthonba került
egyedülálló falusi lakosokat látogatja.
A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése alapján vehető igénybe.
Az ellátottak köre:
A településen élő szociális, egészségügyi és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett,
illetve krízishelyzetbe került személyek, családok.
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
4. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
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A feladatellátás tartalma, módja:
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem
tartoznak:
Napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pl. alapvető élelmiszerek
beszerzése és házhoz szállítása).
Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy - megbízásuk
alapján - a falugondnoki szolgáltatást végző által történő nagyobb tételben történő egyidejű
beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a
nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással.
Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervízbe szállítása.
A falugondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra
nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat,
amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek,
és - egészségi állapotuk függvényében - legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben,
programokban is - aktívan részt venni. A falugondnoki szolgálat biztosítja számukra a
hozzátartozóik kórházi látogatását, illetve lehetővé teszi kapcsolattartásukat a környéken
működő szociális intézményekkel.
Az ellátottak köre:
Azok a rászorultak, akik a fenti szolgáltatásokat igénylik, s azok teljesítéséről más módon nem
tudnak gondoskodni, illetve az számukra aránytalan terhet jelentene.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű, igény szerinti.

C/ A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett - az önkormányzati
feladatok megoldását segítő - szolgáltatások
A falugondnoki szolgáltatást végző - amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására
történik - közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek
ugyancsak célja a falu lakosságának minél jobb ellátása, de amely feladatokat nem személyesen
és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi. Ilyen feladatok lehetnek:
a) Kapcsolattartási feladat az önkormányzat és a település lakossága között
A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a
polgármester határozza meg A falugondnok köteles az ellátottaktól érkező, önkormányzatot
érintő közérdekű kérdéseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani a
polgármester felé. Köteles továbbá az önkormányzati információkat közvetíteni a lakosság
részére (pl. írásos anyagok, szórólapok terjesztése, házhoz juttatása stb.).
b) A település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az Önkormányzat
számára
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c) A közfoglalkoztatás keretében dolgozók szállítása, rászoruló munkanélküliek szükség
szerinti szállítása az illetékes munkaügyi hatóság kirendeltségére
A szolgáltatást igénybe vevők köre:
A települési önkormányzat.
A feladatellátás rendszeressége:
Folyamatos.
1. Megkeresés
Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen,
illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való
hozzájutás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból
elérni nem tudják. Ismerje meg a környezetében lévő szociális és egyéb szolgáltatásokat, annak
érdekében, hogy szükség esetén tudjon hová fordulni, valamit az ellátott számára információt
nyújtani, az őt érintő szolgáltatással kapcsolatban.
1.1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
alapfeladatai
1.1.1. Közreműködés az étkeztetésben
A falugondnok szállításon kívüli feladata a településen élő lakosokkal való beszélgetés során a
további étkezési igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé, illetve a megszervezésében
való közreműködés.
1.1.2. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában
A falugondnok napi szinten figyelemmel kíséri az idős, egészségi állapotukban korlátozott,
főleg egyedül élő embereket. Szükség szerint jelzéssel él a megfelelő szakma képviselője felé
(családsegítő családgondozó, házi-segítségnyújtó), amennyiben azt tapasztalja, hogy
önmagukról saját háztartásukban is már csak segítséggel képesek gondoskodni. A folyamatos,
permanens ellátást, gondozást igénylő személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók
értesítéséről, ennek hiányában a fenntartó segítségével eljár az ellátott személy intézményi
elhelyezésében.
1.1.3. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
A falugondnok a sokrétű munkájának köszönhetően napi szinten kapcsolatban van a település
lakosaival, így lehetősége van figyelemmel kísérni az egyedül élőket, főként az idős embereket.
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Abban az esetben, ha valakinek az egészségi állapotában olyan mértékű romlás következik be,
amit már ő maga nem tud, vagy egyéb okok miatt képtelen szakembernek jelezni, azt a
falugondnok teszi meg, és tájékoztatja a háziorvost. Prevenciós célzattal segíti a település
lakosait egészségi állapotuk megőrzését azzal, hogy részt vesz a szűrővizsgálatok
szervezésében, és tájékoztatja a lakosságot a lehetőségekről.
1.1.4. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A falugondok a helyi közösségi élet főszereplője, aki nemcsak szállítási, de szervezési,
lebonyolító funkciót is ellát. A közösségi programokon aktívan részt vesz, aktivizál, bevon.
Ehhez felméri a lakosok szükségleteit, igényeit, összegez, továbbítja a fenntartó felé, majd a
szükséges információkat eljuttatja a település lakói számára.
A falugondnok további feladata: a helyben vagy a közigazgatási területen működő szociális
ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információk
felkutatása, erről a lakosság tájékoztatása.
1.1.5. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
A falugondnok a mindennapi munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri és észleli a
veszélyeztetett családok, egyének életkörülményeit. Észleli a veszélyhelyzeteket, a különböző
szenvedélybetegségeket, függőségeket (alkohol, drog stb.), különös tekintettel a gyermekek
helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Megfelelő
információ esetén jelzési kötelezettségének eleget téve elősegíti a szükséges, prevenciós
intézkedéseket (megelőzés, kríziskezelés), segíti a hivatalos ügyek intézését.
2. Közösségi fejlesztés
Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs
szemléletű, bátorító - ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi
együttműködéseket valósít meg.
2. 1. A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó
kiegészítő feladatai
2.1.1. Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
A falugondnok egyik fő feladata lehet a település közösségi életének fellendítése, fenntartása.
Személyiségével hat a közösségre, a településen élők számára minta, példakép lehet, mely
nagymértékben meghatározza a közös programok minőségét, gyakoriságát.
Minden korosztály számára hasznos, értékes, maradandó kulturális, sport és szabadidős
programokat szervez, mint pl. színház, mozi, nyugdíjas találkozó, elszármazottak találkozója,
más település programjain való részvétel stb.
2.2. Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások
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2.2.1. Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
A fenntartó által meghatározott közösségi programokról való tájékoztatás a lakosság részére,
szórólapok kiosztása, ösztönzés a programokon való részvételre.
D/ A falugondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások
A falugondnoki szolgálat a gépjárművel a személyes szociális segítségnyújtást végezve egyúttal
részét képezi annak a közlekedési rendszernek, amelynek révén a helyi lakosság általános
szükségleteinek kielégítését az emberek szállításával segíti. A falugondnoki szolgálat
közreműködik a településen élők tömegközlekedéshez való hozzájutásában.
A szolgáltatást igénybe vevő:
A település rászorult lakosai, akik számára a közlekedés más módon történő megoldása
aránytalanul nagy terhet jelentene.
A feladatellátás rendszeressége:
Alkalomszerű.
IV. rész
Az ellátás igénybevételének módja
A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése
A település lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módozatok szerint értesül a
lehetőségekről. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, így a falugondnoki
szolgáltatás igénybevétele is önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik.
A lakosok valamely falugondnoki szolgáltatás iránti igényeiket a polgármesternél vagy a
szolgáltatást végzőnél személyesen, írásban vagy telefonon jelezhetik.
A falugondnoki szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét
minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti, a településen kívüli szolgáltatási
igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt
a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.
A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra,
hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási
feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével kell
dönteni.
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V. rész
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Általános, közvetett tájékoztatás
A falugondnoki szolgáltatásokról szóló általános tájékoztatást a helyben szokásos módon kell
közzétenni:
•

hirdetményben, a szokásos helyeken,

•

az önkormányzat honlapján.

Eseti, közvetlen tájékoztatást nyújtása
•

a falugondnok (munkaidejében személyesen és mobiltelefonon),

•

a hivatal dolgozói (ügyfélfogadási időben személyesen és telefonon, azon túl írásban),

•

a polgármester (félfogadási idejében személyesen).
VI. rész
Egyéb - a falugondnoki szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos - előírások

Személyi feltételek
Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal
rendelkező 1 fő közalkalmazottat alkalmaz.
A közalkalmazott munkaköre: falugondnok, közvetlen felettese a polgármester.
A falugondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez
szükséges falugondnoki alapképzést.
A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a munkáltató által támogatott kötelező
továbbképzéseken részt venni.
A falugondnoki szolgáltatást végző köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra
vonatkozó etikai szabályokat betartani.
A falugondnoki szolgáltatást végző köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli
munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas
állapotban.
A falugondnoki szolgáltatást végző esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles
munkáltatójának mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen
vonatkozik a gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásában
az említett problémák miatt nem akadályozott.
VII. rész
Összegzés - várható eredmények
A falugondnoki szolgáltatás által csökkenthetőek a kistelepülési jellegből adódó hátrányok. A
szolgáltatás keretében megvalósuló, szinte mindenre kiterjedő segítségnyújtás, a lakossággal
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való bizalmi viszony kialakulása és erősítése hatékonyan és magasabb színvonalon működteti
a szociális ellátórendszert.
Különösen és kiemelten a nyugdíjasok és a rászorulók igénylik a szolgáltatást, hiszen néhány
egyedül élő, idős személy számára szinte az egyetlen kapcsolatot jelenti a külvilággal.
Az egészségügyi ellátás tekintetében jelentkező gondokat is hatékonyan orvosolja a
falugondnoki szolgáltatás. A betegek orvoshoz szállításával és gyógyszereik beszerzésével
olyan egészségügyi alapfeladat ellátáshoz nyújt segítséget a szolgáltatás, amelyet jelenleg
esetleg csak nagy nehézségek árán, kisebb-nagyobb költségráfordítással tudnak igénybe venni.
E tekintetben az elsősorban az idős, krónikus betegségekkel küzdő személyek számára
jelentkezik pozitív hatás, de akut betegségek esetén is a szolgáltatás lehetősége mindenki
számára előnyös.
A gépjármű használatával lehetővé válik, hogy szorosabb társadalmi és szakmai kapcsolat
alakuljon ki a környező településeken működő szociális alap és szakosított ellátást nyújtó
intézményekkel.
A kereskedelmi ellátás alacsony színvonala miatt a nagyobb bevásárlások a gépjárművel nem
rendelkezők számára szinte kivitelezhetetlenek, a gépjármű működtetésével lehetővé válik,
hogy a kisnyugdíjasok, illetve az alacsony jövedelműek időszakonként az olcsó árucikkeket a
nagyobb városokban szerezzék be.
Összességében tehát megállapítható, hogy a falugondnoki szolgáltatás működtetése a lakosság
számára hasznos és szükséges szolgáltatásokat láthat el: az óvodás korúaktól egészen a
nyugdíjas rétegig, szinte a lakosság minden korosztályát érintve, segítséget nyújthat az oktatási,
kulturális, egészségügyi és kommunális stb. feladatok megoldásában egyaránt.
Záradék:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2022.(III.23.) számú
határozatával a szakmai programot elfogadta.
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