Javaslat Biztos Kezdet Gyerekház
Szakmai programjának jóváhagyására

Ózd, 2016. március 7.

Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
Előkészítő: Biztos Kezedet Gyerekház
vezetője

Tisztelt Társulási Tanács!

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évben pályázott Biztos Kezdet Gyerekház
működtetésre, amely pályázatot megnyert. A Biztos Kezdet Gyerekház az Ózd Árpád vezér
út 22/C. szám alatt működik 2015. október 1-jétől. A Biztos Kezdet Gyerekházak 2016-tól
bejegyzés köteles gyermekjóléti alapellátássá váltak. A bejegyzés iránti kérelem benyújtásra
került a BAZ Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályára. A Főosztály
hiánypótlásra hívta fel a Társulást, amelyben kérte, hogy kerüljön megküldésre a Gyerekház
Szakmai programja is. A Szakmai program elkészült, amely a határozati javaslat mellékletét
képezi.
Kérem a Társulási Tanácsot, az előterjesztést tárgyalja meg és a Szakmai programot hagyja
jóvá.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../2016. (III. 7.) határozata
a Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának jóváhagyásáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Biztos Kezdet Gyerekház
Szakmai programját a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: a szakmai program végrehajtásáért a Biztos Kezdet Gyerekház vezetője
Határidő: folyamatos

1. melléklet a .…/2016. (III. 7.) határozathoz

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Biztos Kezdet Gyerekház
Szakmai program

Programért felelős: Biztos Kezdet Gyerekház vezető
3600 Ózd, Árpád vezér út 22/C
Tel.: 48/480-733

Működési terület: Ózd Kistérség Többcélú
Társulása társult települései

Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Biztos Kezdet Gyerekház
I. Szervezeti kérdések

Megnevezés:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Biztos Kezdet Gyerekház

Székhelye:

3600 Ózd, Városház tér 1.

Telephely:

3600 Ózd, Árpád vezér út 22/C

Működtetője:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

Fenntartó szerve:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

Felügyeleti szerve:

Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Létrehozás éve:

2015.

A Gyerekház működési területe Ózd Kistérség Többcélú Társulása társult települései.

A Biztos Kezdet Gyerekház irányítását a gyerekház vezető látja el. Munkáját Ózd
Kistérség Többcélú Társulása irányításával végzi.

II. A szakmai programot meghatározó jogszabályok

1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

15/1998. (IV.30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

2015. évi CXXXIII. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról

2011.

évi

CXII.

információszabadságról

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

III. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület általános jellemzői

III.1. A célcsoport jellemzői

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait a 0-5 éves korú nem óvodás gyermek illetve
szülője veheti igénybe. A kötelező óvodáztatás kezdetének módosításával a Biztos Kezdet
Gyerekház elsősorban a 3 év alatti gyerekekre koncentrál, hiszen egyik célja az óvodára való
felkészülés támogatása.
Elsődleges célcsoport a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű,
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Az ózdi Gyerekház az Árpád vezér út 22. szám alatt működik lakótelepi környezetben. A
látogatók 22 utcából érkeznek hozzánk, ebből 4-5 babakocsi távolságon túli, de szívesen
felvállalják az utazással járó esetleges nehézségeket. A Gyerekház jól megközelíthető helyen
van, tömegközlekedési eszközzel elérhető.

III.2. Az ellátandó terület jellemzői
Az Ózdi Kistérség általános bemutatása

2004. január 1. napjával kijelölésre, majd 2012-ben módosításra kerültek Magyarországon a
kistérségek határai. Az Ózdi Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén Megye nyugati részén 17
települést lehatároló kisrégió. A kistérség települései az ózdi dombvidéken a Hangony-patak
völgyében, a Hegyháton és az Uppony hegység peremén helyezkednek el. A kisrégió
területére két tájvédelmi körzet is benyúlik, és több sajátos geológiai képződménnyel is
találkozhatunk. A XIX. század ipari fejlődése egy új korszak kezdetét jelentette a térségben.
Az elmúlt százötven év jelentősen átformálta a táj arculatát, megváltoztatta a települések
életét, az évszázadokon át kialakult hagyományokat. Az Ózdra és Borsodnádasdra telepített
vasgyár, a Hódos-völgyében és Putnok térségében megnyitott szénbányák gyors fejlődést
biztosítottak a térségnek. Az 1988-1990-es években bekövetkezett rendszerváltást követően az
Ózdi kistérség településeit sem kerülték el a gazdasági-társadalmi változások. Mára Ózd
városban a kohászat jelentős része megszűnt, helyét fokozatosan a finommechanikai és
elektronikai ipar veszi át.

A települések önkormányzatai és lakossága folyamatosan mindent megtesznek annak
érdekében, hogy rátaláljanak azokra a meglévő, vagy eddig ki nem használt – lehetőségekre,
adottságokra, sajátosságokra, amelyek kiaknázásával elindulhatnak, vagy továbbléphetnek a
fejlődés útján.

IV. Biztos Kezdet Gyerekház nyitvatartási rendje

Hétfő - Péntek:

900-1300

13 óra után a kötelező munkaidő része az adminisztráció, az online dokumentációs rendszer
vezetése, a szakmai team megbeszélések szervezése, a közösségi rendezvények szervezése
stb.

V. A Biztos Kezdet Gyerekház általános célja, feladatai, alapelvei

V.1. Célja

A szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési
lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort
még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő
prevenciós szolgáltatás biztosítása.

A Gyerekház elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél
korábbi szakszerű támogatása. A gyermek a születés pillanatától, vagy már azt megelőzően is
fejleszthető, támogatható. A szülő feladata, hogy ezt ösztönös megérzései mellett, tudatosan is
megtegye. Ennek alapja a gyerekekkel való bánásmód érzelmi és értelmi támogatása. A
Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és
a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges
játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges
eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

V.2. Feladatai

Az 1997. évi XXXI. tv 38/A. § (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása az
alábbiak szerint:
A Gyerekház feladata biztosítani a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként
legalább képesség-kibontakoztató foglalkozást, fejlesztést, étkeztetést, valamint a szülőknek a
gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség és
kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat. Legalább havi 1
közösségi rendezvény megszervezését a szülők illetve a helyi közösség számára.

V.3 Alapelvei
A szolgáltatások a kisgyermeket nevelő családok számára jól megközelíthetőek. A Gyerekház
nyitva tartása folyamatos és rendszeres a munkanapokon, a szolgáltatás ingyenes. A program
a település összes kisgyerekes családja számára nyitott.
Fontos a szülők aktív részvétele a mindennapokon és a szervezett programokon.
A korai felismerés és az esetleges fejlődési elmaradások kezelése érdekében elengedhetetlen a
különböző szakmák közötti együttműködés kezdeményezése illetve a már meglévő
együttműködés erősítése.

VI. A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásai

VI.1 A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások
a) Gyermekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával,
b) a gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése,
c) fejlődési zavar, elmaradás észlelése vagy annak gyanúja esetén javaslat tétel a
szülő felé a gyermek szakemberhez történő eljutása érdekében,
d) rendszeres team-megbeszélések a helyi szakemberek között.

VI.2 A szülőkre irányuló szolgáltatások
a) A korszerű gyermeknevelési alapelvek közvetítése a gyermekekkel való
foglalkozások során,
b) gyermek fogadására való felkészülést segítő ismeretek, családtervezési tanácsok
nyújtása,
c) gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések,
d) egyéni konzultációk a szülőkkel,
e) a szülők megerősítése szülői szerepeikben.

VI.3 A helyi közösségre irányuló szolgáltatások
a) A helyi döntéshozók és fenntartó informálása a Gyerekház működéséről,
b) közösségi rendezvények szervezése.

VI.4 Szakmaközi együttműködés kezdeményezése és fenntartása
Havonta egy alkalommal csoportmegbeszélést szervez a család- és gyermekjóléti központ, a
védőnői szolgálat, az óvoda valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb
tagjainak részvételével.
Szakmai kapcsolatok
a) Család- és Gyermekjóléti Központ,
b) óvodapedagógus,
c) védőnő,
d) helyi formális és informális civil szervezetek.

VI.5 Étkeztetés

A gyermekek étkeztetésének biztosítása is a Gyerekház feladata. Az étkeztetés alapvetően a
délelőtti tízóraira vonatkozik. A közös étkezések célja az étkezésre vonatkozó helyes
szokások kialakítása, kézmosás, asztalnál étkezés, evőeszközök, szalvéta használata. Az
egészséges táplálkozás szokásának kialakítása, a gyermekek étkezésében a zöldségek,
gyümölcsök rendszeresítése.

VII. Dokumentációs rendszer
A Biztos Kezdet Gyerekháznak kötelezően - lehetőleg naprakészen - vezetnie kell a
dokumentációs rendszert.
A dokumentációs rendszer tartalmazza:
a) adatfelvételi lap,
b) adatvédelmi nyilatkozat,
c) napi látogatás dokumentálása,
d) gyermek fejlődésének dokumentálása,
e) félévente Biztos Kezdet megfigyelő lap kitöltése a szülővel közösen,
f) foglalkoztatási terv készítése,
g) heti team ülések dokumentálása,
h) havi szülői fórum dokumentálása.

VIII. Munkakörök
1 fő Biztos Kezdet Gyerekház vezető, heti 40 órában foglalkoztatva.
1 fő Biztos Kezdet Gyerekház munkatárs, heti 40 órában foglalkoztatva.

VIII.1 Gyerekház vezető és munkatárs feladatai
a) Elvégzi a Biztos Kezdet Gyerekház működéséből eredő adminisztratív feladatokat,
b) naponta feljegyzéseket készít a Gyerekházban történt eseményekről,
c) a megvalósítás során személyesen jelen van a rendezvényeken,
d) részt vesz a heti rendszerességgel megtartott szakmai megbeszéléseken,
e) részt vesz a kötelező továbbképzéseken,
f) a szülővel egyeztetve az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés
fejlődésének

elősegítésére,

követésére

és

értékelésére

alkalmas

pedagógiai,

pszichológiai, egészségügyi ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus
fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását,
g) gondoskodik a biztonságos és a gyermekek igényét kielégítő udvari játék feltételeiről,
h) gondoskodik a szülő bevonásával a gyermek helyes táplálásáról,

i) a szülőkkel szoros kapcsolatot igyekszik kiépíteni,
j) gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról,
k) szükség esetén biztosítja a tízórait.

A Gyerekház munkatárs munkáját a Gyerekház vezető útmutatása alapján végzi.

IX. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Írott tájékoztató, szórólap eljuttatása a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőkbe, védőnői
tanácsadókba, óvodákba. Érdeklődés esetén személyesen, telefonon, szóbeli és írásbeli
formában részletes, egyénre szabott információ nyújtása. A Gyerekház internetes
elérhetőséggel is rendelkezik.

