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1. Vezetői összefoglaló 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-

békési térségben” című pályázat Kedvezményezettje Gyula Város Önkormányzata, 

konzorciumi partnerei az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért Egyesület, Elek Község 

Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Község Önkormányzata és 

Doboz Község Önkormányzata.  

A program alapvető célkitűzése a célterületen működő humán közszolgáltatások minőségi 

fejlesztése, a szakember ellátottság javítása illetve a szolgáltatások terén a területi 

különbségek csökkentése. A szolgáltatásfejlesztés keretében olyan munkaerő-piaci 

programok kerülnek bevezetésre, melyek támogatják a hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatási esélyeinek javítását. A program ezen túl a társadalmi kohézió erősödését, a 

szakképzett munkaerő helyben tartását, a területi kötődés fokozódását erősítő komplex 

közösségi fejlesztési folyamatok megvalósítására terjed ki. 

A program megvalósításának szakmai tartalmát rögzíti a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Terv, mely dokumentum megfogalmazza, hogy a térségben jelentkező gazdasági, társadalmi 

és szociális hátrányok kezelése a helyi közösségek, a szolgáltatások fejlesztésére irányuló 

komplex beavatkozást igényel. A felzárkóztatáshoz szükség van a hátrányos helyzetű aktív 

korú lakosság foglalkoztatási esélyeinek javítására, a projektben érintett településeken 

működő humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények kapacitás növelésére, a fiatalok 

elvándorlásának mérséklését szolgáló közösségfejlesztésre.  

A „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat a fent 

megjelölt célok elérése érdekében szervezetfejlesztési tevékenység megvalósítását 

irányozza elő. A szervezetfejlesztési tevékenység keretében a konzorciumi partnerek 

területén működő 6 intézmény tekintetében a szolgáltatások fejlesztési irányainak 

meghatározására tanulmányok készülnek. A tanulmányok célja, hogy a fenntartó a 

vizsgált szolgáltatások hosszú távú fejlesztése érdekében valamint a humánerőforrás 

mérséklésére tartalmi javaslatokat fogalmazzon meg.  

Jelen tanulmányban a gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézményre (5700 Gyula, Béke 

sugárút. 39.) vonatkozóan kerülnek elemzésre a strukturális és formális jellemzők.  

A szervezetfejlesztési folyamat keretében külső szakértők bevonásával alapdokumentumok 

vizsgálatára, személyes és csoportos interjúk lefolytatására, folyamatkonzultációra, a feltáró 

tevékenységek tapasztalatainak összegzésére, és mindezek alapján szervezetfejlesztési 

cselekvési terv összeállítására kerül sor.  

Az elemzés és a tanulmány elkészítése 150 szakértői óra keretében valósul meg.  
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2. Gyulai kistérség társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális jellemzői 
 

Gyula a Gyulai kistérség központja infrastrukturális és szolgáltatási értelemben 

egyaránt, itt elérhető minden alapszolgáltatás, valamint egyes szakosított ellátások is.  

A Gyulai kistérség települései eltérő képet mutatnak gazdasági, földrajzi, történelmi, 

társadalmi adottságaikból adódóan. 

Gyula város, közel 800 éves múlttal rendelkezik, Magyarország délkeleti régiójában, Erdély 

kapujában fekszik. A román határ mellett jelentős határátkelőhely, megyei és regionális 

intézményekkel több nemzetiségű, több vallású település, ahol az itt élő emberek mind 

békességben, harmóniában élnek egymás mellett. 

Gyula városa 500 éven keresztül Békés megye székhelye volt, lakosainak életében 

alapvetővé vált a polgári lét. Történelme, kulturális hagyományai a látnivalók rendkívül színes 

és széles palettáját kínálja. Műemlék épületei világ-, gasztronómiai nevezetessége országos 

hírű. 

Közlekedési infrastrukturális adottsága a településnek gyenge, forgalmi árnyékhelyzetben van. 

Nincs közvetlen autópálya és a vasúti közlekedés is közvetett módon jelent kapcsolatot más 

régiókkal.  Nagy nemzetközi cég nincs jelen a gazdasági életben a pénzügyi szektor és a 

kereskedelem kivételével (bank, bevásárló központok). Gyorsforgalmi út megépítése is már 

sokat javíthat a közlekedési lehetőségeken. Pozitív adottságait kihasználva a turizmus, a 

szolgáltatói szféra és a mezőgazdaság jelenti a gazdasági húzóerőt. 

Gyula a dél-alföldi régió első számú turisztikai központja és mára a belföldi turizmus 

kategóriában Magyarország egyik legjelentősebb települése. Az elmúlt 4 évben a KSH adatai 

szerint a belföldi turizmus kategóriában az első tíz leglátogatottabb település között volt. 

Az elmúlt években jellemzően a már meglévő gyulai vállalkozások valósítottak meg jelentős 

munkahelyteremtő beruházásokat, mint például a Gyulai Fafém Bútor Zrt., Lovász Forgácsoló 

Kft., Erkel Hotel Gyógyszálló Kft., Hotel Gyula Kft., Hotel Park, Corvin Hotel, Körös-Maros 

Biofarm Kft. és a Gyulai Agrár Zrt. A helyi gazdaság új szereplőjeként a Food Analityca Kft. 

jelent meg. 
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Az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai: 

 Gyula Város Egyesített Óvodája, 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár, 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény, 

 Gyulai Polgármesteri Hivatal, 

 Gyulai Várfürdő Kft., 

 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., 

 Gyulakonyha Nonprofit Kft., 

 Gyulasport Nonprofit Kft., 

 Gyulai Hírlap Nonprofit Kft., 

 Gyulai Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Kft., 

 Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., 

 Gyulai Várszínház Nonprofit Kft., 

 Gyulahús Kft. 

 

 

Gyula Város célul tűzte ki a turizmus és élelmiszeripar további fejlesztését, versenyképes 

vállalkozói környezet kialakítását a 2015-2019-es gazdasági programjában, mely alapján 

többek közt a Gyulahús Kft, a Gyulai Várfürdő Kft, az Almásy Kastély Látogatóközpont 

felújítása megvalósult. 

Az infrastrukturális hátrányokkal küzdő település lakónépességének alakulása a térségre 

jellemzően öregedő korfát mutat. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs rendszerből (www.teir.hu) nyert adatok szerint az öregedési mutató az országos 

és a megyei átlag feletti. Az öregedési mutató az állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 

60 év felettiek számát mutatja, mely Gyula esetében 231,65 az országos átlag 174,76, és 

ugyanez az érték Békés megyében 207,77. A folyamatosan csökkenő lakosságszámot a KSH 

adatai is alátámasztják.  

A 2011. évi népszámlálási adatok rámutattak arra, hogy az itt élő lakosság körében 11,7 %-ra 

tehető a csak általános iskolai vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya a járásban. Magas arányuk kedvezőtlenül befolyásolja a településen élők aktív 

munkaerő-piaci elhelyezkedését. 

A lakosságszám alakulása mellett ugyancsak az öregedő korfára utal az élve születések és a 

halálozások ezer lakosra vetített különbözete, mely 2015-ben Gyula esetén -7,75. Ez az érték 

a megyei átlagnál (-7,56) és az országos értéknél (-3,5) is kedvezőtlenebb. A település 

http://www.teir.hu/
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társadalmi helyzetének vizsgálatával kapcsolatban ki kell még emelni Gyula vándorlási 

egyenlegét. A vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 

jelleggel bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 

jelleggel bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve, mely érték Gyula 

esetében 2015-ben – 3,4 volt, míg a megyében -4,05 ezrelék. 

Az itt élők életszínvonalára utal az egy lakosra jutó nettó jövedelem mértéke, mely az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer (www.teir.hu) 2014-re 

vonatkozó legfrissebb adatai szerint az egy lakosra vetített összes nettó jövedelem mértéke 

751 877 Ft, országosan ez 781 784 Ft, Békés megyei átlagban pedig 646 400 Ft. Amellett, 

hogy a jövedelmek megközelítik az országos átlagot, ki kell emelni a 15-59 éves aktív 

korosztályon belül a regisztrált munkanélküliek arányát, mely 2015-ben 3,57 % volt, 

ugyanebben az évben országosan ez az arány 5,55 %, megyei viszonylatban pedig 5.93 %. 

Az elvándorlás hátterében álló problémák közül az egyik legjelentősebb a fiatalok korlátozott 

elhelyezkedési lehetősége, melyre utal a pályakezdő munkanélküliek arányára utaló adat is.  

2015-ben Gyulán a pályakezdő elhelyezkedni nem tudó fiatalok aránya 13,2 % volt. Ez az 

arány az országos átlagnál (11,13 %) és a megyei átlagnál (12,36 %) magasabb.  

Elek város mintegy 800 éves történelmi múlttal rendelkező település, melyen a második 

világháborúig a megye legnagyobb lélekszámú német közössége élt, a várost szinte teljes 

egészben svábok lakták. A teir.hu adatok alapján a 2018-ban a lakosság száma 4 631 fő volt, 

míg 10 évvel korábban, 2008-ban 5048 fő, ez több, mint 8%-os csökkenést mutat. Az 

öregedési mutató 192,08 volt 2015-ben. Az egy lakosra vetített összes nettó jövedelem 

mértéke 479 456 Ft, ami messze elmarad az országos és a megyei átlagtól. 

Elek nem rendelkezik vasútállomással, legközelebb 6 km-re, Kétegyházán található. 

A helyi gazdaságot meghatározza, hogy a településhez tartozó földek jó talajtani adottsággal 

rendelkeznek. A helyi mezőgazdaságban a kukorica és gabonafélék termesztése jellemző. A 

településen mikro és kisvállalkozások működnek jellemzően, különböző helyi szolgáltatói 

iparágakban. 

Kétegyháza Békés megye délkeleti részén fekvő közel 3366 fős nagyközség (teir.hu – 2018.), 

a legnagyobb magyarországi román nemzetiségű település, a KSH 2011-es adatai alapján 

nagyjából az itt élők 30%-a vallotta magát román nemzetiségűnek. A Budapestet Bukaresttel 

összekötő nemzetközi vasútvonal mentén fekvő Kétegyháza közútról is könnyen 

megközelíthető: Északról Békéscsaba irányából, Gyula és a nemzetközi határátkelő felől a 44-

es számú főútról letérve, keletről az eleki határátkelő felől, nyugatról pedig Medgyesegyháza - 

http://www.teir.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunai_sv%C3%A1bok
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Orosháza felől. Ugyanakkor a település úthálózata magát a települést nehezen járhatóvá teszi 

gépjárművek számára. A népesség fogyás a teir.hu adatok alapján 2008-ról 2018-ra 20%-os. 

Mivel a település elmaradottnak számít az infrastruktúra és a gazdaság szempontjából, ezért 

csatlakozott a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Az iskolázottsági arány az 

országos áltagnál valamivel rosszabbnak tekinthető, ami kölcsönhatásban van a gazdasági 

helyzettel, így a település komoly hátránnyal indul versenyképesség tekintetében. 

Mindezek ellenére a közösségi élet jónak mondható, és kulturálisan sokszínű helyi 

társadalomról beszélhetünk. 

Lőkösháza a Dél-békési térség szélén található, az országhatár közvetlen közelében, a 

Budapest-Bukarest vasúti vonal mentén. Számos közigazgatási egységhez tartozott már, 

azonban a kistérségek jogi fogalmának megszűnése után is a Gyulai térség – egészen 

pontosan már járás – része maradt. Lőkösháza az ország második legfontosabbnak tartott 

határátkelője is. 

Lőkösháza lakossága az elmúlt 1 évtizedben majdnem minden évben folyamatosan csökkent. 

2006-ban még 2002 főt számlált, majd 2008 és 2012 között nagyjából stagnált 1950 lakószám 

körül, majd 2014-ben 1743 főre, 2015-ben 1804 főre esett. Az legutóbbi 2018-as mért adat 

ugyanakkor 1697 főt mutatott. Ez egy étvized alatt 15%-os populáció csökkenést jelent, amely 

egyrészt lassú elöregedés, másrészt lassú elvándorlás következménye is. 

 

Lőkösháza elsősorban mezőgazdasági jellegű település, hasonlóan más Békés megyei 

településekhez. Itt leginkább a búza, árpa, kukorica, napraforgó és a dinnye termesztés 

jellemző. 

 

A négy település tekintetében az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs rendszerből (www.teir.hu) nyert adatok szerint az öregedési mutató az 

országos és a megyei átlag feletti. Az öregedési mutató az állandó népességből a 100 fő 

0-14 évesre jutó 60 év felettiek számát mutatja, mely 4 település esetében együtt 221,44. 

Az országos átlag 174,76, és ugyanez az érték Békés megyében 207,77. A folyamatosan 

csökkenő lakosságszámot a KSH adatai is alátámasztják.  

 

 

 

 

 

http://www.teir.hu/
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § 1. bekezdése 

határozza meg a helyben biztosítandó közfeladatok körét, melyek közé tartozik az óvodai 

ellátás és az egészségügyi alapellátás megszervezése valamint az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások kiépítése. Ezen túl önkormányzati feladat a kulturális 

szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a filmszínház, az előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. A közfeladatokhoz tartoznak a szociális szolgáltatások és ezen 

belül elkülönülve a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.  

 

Szociális feladatok 

A járás területén a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatokra vonatkozó 

megállapodásai érvényesek, a szolgáltatások ellátását az önkormányzatok társulásuk alapján 

közösen biztosítják, központi intézmények segítségével. A kistérségi társulást a Gyulai járás 

tagjaival megegyező települések önkormányzatai alkotják. 

 

Szociális szolgáltatások Gyulai kistérségben 

Ellátás formája Gyula Elek Lőkösháza Kétegyháza 

Családsegítés és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Igen Igen Igen Igen 

Szociális étkeztetés Igen Igen Igen Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen Igen Igen Igen 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Igen Igen Igen Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen Igen Igen Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Igen Igen Nem Nem 

Ápolást, gondozást nyújtó 
intézmények  

Igen Igen Nem Nem 

Lakóotthon Igen Igen Nem Nem 

Közösségi ellátás Igen Igen Nem Nem 

Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény 

Igen[1] Nem Nem Nem 

Falugondnoki, tanyagondnoki 
szolgáltatás 

Igen Igen Igen Igen 

        

1[1] A Gyula Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés alapján a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet végzi a hajléktalanok ellátását. A civil szervezet által működtetett szolgáltatásban 
elérhető: nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás és népkonyhai étkeztetés. 
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A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a kistérségi társulás 

intézményeként Gyulán a szociális szolgáltatásokat, a gyermekjóléti alapellátásokat, az 

igazgatási feladatokat, a bölcsődei és az idősellátást végzi.  

Gyulán és Eleken a szociális szolgáltatások nagy része elérhető. A szakosított ellátások közül 

a krízishelyzetbe került családok ellátására szolgáló anyaotthon vagy családok átmeneti 

otthona nem található a kistérségben, legközelebb Békéscsabán van ilyen intézmény. A 

hajléktalanok ellátását a Gyula szerződéses partnerével, az Ökumenikus Segélyszervezettel 

biztosítja. 

Lőkösházán és Kétegyházán Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali idősek ellátása és a 

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás érhető a szociális szolgáltatások közül. 

 

Köznevelési, oktatási feladatok a kistérségben 

Gyula a köznevelés tekintetében igen gazdag és színes lehetőséget biztosít a lakosságnak 

mind humánerőforrás, mind infrastruktúra tekintetében.  

Gyulán, az óvodásoktól a főiskolásokig több mint 5000 gyerek, diák ellátása és képzése folyik. 

A határ-menti elhelyezkedés, az itt élő nemzetiségek és a regionális, megyei szerepkörű 

intézmények látják el az oktatási feladatokat. Kilenc fenntartó 15 köznevelési intézményt 

működtet.  

Gyógypedagógiai szolgáltatással ezek közül 1 általános iskola és egy óvoda foglalkozik, 

ebben a két intézményben együttesen 130 SNI gyermeket is ellátnak. 

Felsőfokú oktatást helyben a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc 

Főiskola, illetve a Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár- és Egészségtudományi Kara 

biztosít. 

 

Eleken egy óvoda-bölcsőde, két általános iskola működik, melyből egy iskola nemzetiségi, 

illetve középiskola is szélesíti a tanulási lehetőségeket. 

 

Kétegyházán egy bölcsőde, egy óvoda, egy általános iskola, egy nemzetiségi általános iskola 

és óvoda, egy alapfokú művészeti iskola és középiskola is működik. 

 

Lőkösházán egy óvoda-bölcsőde, egy általános iskola, és egy alapfokú művészeti iskola 

működik. 
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Egyházi, civil, nemzetiségi kapcsolatok 

A kistérség települései a nemzetiségi, egyházi, civil élet tekintetében sokszínű. 

A Gyulán az önkormányzaton belül működik a Gyulavári részönkormányzat, a településen 3 

nemzetiségi önkormányzat lát el nemzetiségi hagyományőrző, köznevelési, kulturális 

feladatokat: 

 Gyula Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

 Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  

 Gyula Város Román Nemzetiségi Önkormányzata. 

 

A városban 370 bejegyzett civil szervezet működik, ami lakosságarányosan is magas érték, 

még akkor is, ha nem minden szervezet végez ténylegesen tevékenységet. A 370 szervezet 

közül 202 egyesület, 168 alapítvány. Tevékenységi körüket tekintve a kulturális céllal alapított 

szervezetek száma emelkedik ki. A civil szervezetek 18%-a végez a kultúrához kapcsolódó 

tevékenységet. Ezen kívül oktatási, sport, szociális és egészségügyi céllal alapított 

szervezetek működnek legnagyobb számban.  

 

Egyházi intézmények Gyulán: 

 Református templom és egyházközség 

 Nádi Boldogasszony-templom 

 Evangélikus templom 

 Gyulai Baptista Gyülekezet 

 Szent Miklós-katedrális 

 Szent József-templom 

 Gyulavári református templom 

 Szent Paraszkéva-templom 

 

Eleken roma, román, szlovák, német nemzetiségi önkormányzatok, 10 bejegyzett alapítvány, 

17 egyesület működik. Református, evangélikus, római katolikus, adventista, román ortodox, 

pünkösdi egyház színesíti a hitéletet. 

 

Lőkösházán román és roma nemzetiségi önkormányzat, illetve 2 alapítvány, 4 egyesület 

működik. Római katolikus egyház gazdagítja a hitéletet. 
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Kétegyházán német és román nemzetiségi önkormányzatok működnek, illetve 19 

civilszervezet. Román ortodox, református, hetednapi adventista, baptista, római katolikus 

egyház van jelen a településen. 

 

Közösségfejlesztés 

Gyula kulturális intézményhálózata szerteágazó. A Mogyoróssy János Könyvtár a mai kor 

követelményeinek is jól megfelel, korszerű információs bázis. A közösségi közművelődési 

színtereket (művelődési ház, vigadó, múzeumok, kiállító helyek) a Gyulai Kulturális és 

Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működteti.  

 

Eleken a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és a Városi Könyvtár biztosít a lakosoknak 

közösségi programokat. 

 

Kétegyházán a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár felelős a kulturális, közösségi 

feladatok ellátásért. 

 

Lőkösházán a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár a kulturális, közösségi élet színtere. 

 

Egészségügyi feladatok 

A városban az egészségügyi alapellátást 13 felnőtt, és 6 gyermek háziorvosi praxis biztosítja, 

külön iskola-egészségügyi ellátás, EFI, gyermek- és ifjúsági fogászat, védőnői szolgálat, és 

felnőtt fogászat működik az önkormányzat feladatellátásában.  

 

Egészségügyi szolgáltatást biztosít továbbá Gyulán a Békés Megyei Központi Kórház, mely 

2016. 04. 01.-től mintegy 300.000 lakos egészségügyi szakellátását végzi több településen.  

 

Eleken 3 házi orvosi, 1 gyermekorvosi praxis működik, illetve a védőnői szolgálat. 

Kétegházán 1 fogorvos, 1 háziorvos rendel és a védőnői szolgálat működik. 

Lőkösházán 1 fogorvos, 1 háziorvos rendel és a védőnői szolgálat működik. 
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2.1 Megállapítások 

 

Gyulai kistérség társadalmi, gazdasági helyzetét mutató adatok alapján a települések 

legnagyobb társadalmi problémái az alábbiakból fakad: 

 népességfogyás, 

 időskorúak népességen belüli arányának növekedése, 

 alacsony iskolázottság, 

 infrastrukturális hátrányokból adódó gazdasági hátrány, és a képzett munkaerő, 
a fiatalok elvándorlása. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az idősek ellátására, a 

szociálisan rászorulok támogatására, illetve a fiatalok komplex humántámogatására, az 

elvándorlás csökkentése érdekében. 

 A települések nem rendelkeznek olyan jelentősebb gazdasági szereplővel, mely nagyobb 

számban tudná a helyi lakosokat foglalkoztatni. Ebből következően a képzett munkaerő és 

elsősorban a fiatalok a településekről elvándorolnak, melynek következménye, hogy az egyes 

humánszolgáltató intézmények feladatellátásához sem biztosított hosszú távon a 

szakemberpótlás. 

 

Az önkormányzatok és intézményeik több humánfejlesztést célzó pályázatot valósítanak meg 

a településeken, köztük az EFOP-1.5.2-15-16 számú pályázati konstrukciót, 5 kistelepülés 

(Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza, Doboz) együttműködésével; figyelmet fordítanak a 

lakosság életminőségének javítására.  

 
Jelen pályázat keretein belül 6 db humán-közfeladatot ellátó intézmény szervezetfejlesztését 

támogatja, köztük a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 

fejlesztését.  

 
Az intézmény bemutatását az SZMSZ, a rendelkezésre álló beszámoló, illetve az 

intézmény által szolgáltatott adatok, a személyes interjúk alapján végeztük el.  
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2.2 Szabályozó dokumentumok vizsgálata 

 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg.  

 

 Alapító okirat 

Az intézmény alapításáról Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

döntött a 96/2006 (12. 01.) számú TT határozatában. Az alapító okirat kelte 2016. 02. 15., 

száma: VII.3-6/2016. 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

Rögzíti az Intézmény adatait, szervezeti felépítését, az intézmény szervezeti formáját, belső 

szervezeti tagozódását, a szervezeti egységek megnevezését és feladatkörét, továbbá a 

szervezeti egységek szakmai együttműködésének, és esetleges helyettesítésének a rendjét, 

az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói 

jogok gyakorlásának rendjét. 

 
Egyéb, a működési rendet meghatározó dokumentumok 

 Szakmai programok 

 Házirend 

 Éves munkaterv 

3. Az Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 

bemutatása 
 

Az Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5700 Gyula, Galamb 

utca 21.) alapító okirata szerint 2007. óta Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulásának fenntartásában lát el közszolgáltatásokra vonatkozó feladatokat. Az intézmény 

olyan önállóan működő költségvetési szerv, mely önálló gazdasági szervezettel rendelkezik. 

 

Alaptevékenységébe tartozik: 

 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve alacsony küszöbű ellátás) 

 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
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 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

 Időskorúak átmeneti ellátása 

 Demens betegek átmeneti ellátása 

 Idősek nappali ellátása 

 Demens betegek nappali ellátása 

 Gyermekek átmeneti ellátása 

 Gyermekek napközbeni ellátása 

 Gyermekek bölcsődei ellátása 

 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

 Család- és gyermekjóléti központ 

 Szociális foglalkoztatás 

 Szociális étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeket nem végez. 

 

Az intézménynek honlapja nincs. A dokumentumok nyilvánossága biztosított a 

fenntartónál, az intézmény központjában, és minden tagintézményben. 

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulást egy fő intézményvezető képviseli, jogkörét esetenként, vagy az ügyek 

meghatározott körében az intézményvezető-helyettesre, vagy a gazdasági intézményvezető-

helyettesre, vagy a tagintézmény-vezetőre, illetve az intézmény más alkalmazottjára 

átruházhatja.  
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Az engedélyezett tevékenységekhez illeszkedve az intézmény belső szervezeti egységei 

funkcionálisan az SZMSZ szerint: 

 Szociális szolgáltatások 

o Alapszolgáltatás 

o Szakosított ellátás 

 Gyermekjóléti alapellátás szervezete 

o Bölcsőde 

o Család- és Gyermekjóléti Központ 

o Család– és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gazdasági részleg 

 

A szervezeti ábra alapján szervezeti egységek: 

 Intézményegység - Gyula 

o Intézményvezetés  

o Gazdasági részleg 

o Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

o Bölcsőde – Gyula  

o Szociális alap- és szakosított szolgáltatások  

 Intézményegység – Lőkösháza  

o Szociális szolgáltatások 

 Intézményegység – Elek  

o Szociális szolgáltatások 

o Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

 Intézményegység – Kétegyháza  

o Szociális szolgáltatások 

o Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

o Bölcsőde 
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Intézményegység és 
telephelyei 

Feladatok ellátására 
engedélyezett létszám 

Jelenlegi létszám 

Gyulai intézményegység 215,625 fő közalkalmazott, 
9 fő munkatörvénykönyv 
szerint foglalkoztatott 

215,125 fő közalkalmazott 

Telephelyek Engedélyezett férőhelyek száma 

Központi igazgatás - 

1. sz. Idősek klubja 50 fő 

Wenckheim Stefánia Mária 
Nappali központ 

40 fő idősek számára, 15 fő pszichiátriai betegek számára, 
15 fő fogyatékosok számára 

3. sz. Idősek Klubja 40 fő 

4. sz. Idősek Klubja 40 fő 

5. sz. Idősek Klubja 40 fő 

6. sz. Idősek Klubja 40 fő 

7. sz. Idősek Klubja 30 fő 

8. sz. Idősek Klubja 30 fő 

„Napfény” Nappali Központ 30 fő idősek számára, 15 fő pszichiátriai betegek számára, 
15 fő fogyatékosok számára 

„Szivárvány” Napközi 
Otthon 

15 fő 

Napsugár Idősek Otthona és 
Gondozóháza 

29 fő 

Nyugdíjasok Háza 13 fő 

Szép Alkony Idősek Otthona 
és Gondozóháza 

43 fő 

1. sz. „Csemeteház” 
Bölcsőde 

120 fő 

2. sz. „Tipegő-topgók” 
Bölcsőde 

27 fő 

Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat 

- 

 

 

Intézményegység és 
telephelyei 

Feladatok ellátására 
engedélyezett létszám 

Jelenlegi létszám 

Eleki Intézményegység 22 fő közalkalmazott, 2 fő 
munkatörvénykönyv szerint 
foglalkoztatott 

21 fő közalkalmazott 

Telephelyek Engedélyezett férőhelyek száma 

Fogyatékosok nappali 
ellátása 

32 fő 

Idősek klubja 40 fő 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

- 
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Intézményegység és 
telephelyei 

Feladatok ellátására 
engedélyezett létszám 

Jelenlegi létszám 

Lőkösházi Intézményegység  20 KA, 5 MT  20 KA, 5 MT 

Telephelyek Engedélyezett férőhelyek száma 

Nappali központ 50 fő idősek számára, 16 fő fogyatékosok számára 

 

 

Intézményegység és 
telephelyei 

Feladatok ellátására 
engedélyezett létszám 

Jelenlegi létszám 

Kétegyháza 
Intézményegység  28,5 KA, 2 MT  28,5 

Telephelyek Engedélyezett férőhelyek száma 

Bölcsőde 26 fő 

Fogyatékosok Nappali 
Intézménye 

30 fő idősek számára, 20 fő fogyatékosok számára 

Idősek Klubja 50 fő 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

- 

 

A feladatok ellátására engedélyezett létszám jelenleg 286,125 fő közalkalmazott és 18 fő 

munkatörvény szerint foglalkoztatott. Ebből 256,125 fő közalkalmazott és 5 fő munkatörvény 

szerint foglalkoztatott személy dolgozik az intézményben.  

 

A tanulmány elsősorban az intézmény humánerőforrás gazdálkodását, a folyamatok 

hatékonyságát vizsgálja, melyet alábbi jogszabályok határoznak meg: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, és kapcsolódó 

rendeletei 

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

kapcsolódó rendeletei 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról és kapcsolódó rendeletei 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és kapcsolódó rendeletei 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről és kapcsolódó rendeletei 

 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási Tanácsának határozatai 

 Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a térítési díjakról 

 

Az interjúk során a fejlesztési javaslatokat a résztvevők közösen határozták meg. 
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3.1 Szervezeti egységek bemutatása 

Az SZMSZ szerint Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye integrált 

szervezeti formában működik, melyben vertikális és horizontális integráció valósul meg. Az 

intézményegységek élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki egyben a 

gyulai intézmény vezetője. A székhelyen kívül működő intézményegységek a Szakmai 

Programjaik és egységes szakmai elvek alapján – koordinátorok közreműködésével – végzik 

munkájukat. 

Az SZMSZ-ben a feladatok meghatározása ellátási típusokhoz, munkakörökhöz 

rendelten jelenik meg, nem szervezeti egységenként. Az SZMSZ nem egyértelműsíti, 

milyen tagintézmény, milyen feladatot lát el egyes településeken. A dokumentum 

mellékletét képező szervezeti ábrából és a szakmai beszámolóból lehet következtetni a 

tagintézményekhez rendelt települési feladatok ellátására. 

 

 

Gyulai intézményegység 

Részei a szervezeti ábra szerint: 

 Intézményirányítás (feladat-meghatározás az SZMSZ 7.1., 7.2. részei alapján) 

 Gazdasági egység (feladat-meghatározás az SZMSZ 3.4., 7.4. részei alapján) 

 Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (feladat-meghatározás SZMSZ 

3.1.3.6 és 7.6.3 részei alapján) 

 Bölcsőde (feladat-meghatározás SZMSZ 3.3, 7.6.1 részei alapján) 

 Szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás (feladat-meghatározás SZMSZ 

3.1, 3.2 és 7.3., 7.7.1 részek alapján) 

 

Az intézményt a Kistérségi Tanács a pályázat elfogadását követő kinevezése alapján – az 

intézményvezető egyszemélyi felelősként vezeti és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Feladatköre: 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményi szervezeti egységei 

munkájának irányítása, összehangolása. Irányító tevékenységét az egyes szervezeti 

egységek vezetői útján gyakorolja, akik a rájuk átruházott jogkörök ellátásáért teljes körű 

felelősséggel tartoznak. 
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 A szakmai munka és a gazdálkodás megszervezése, a folyamatos működés 

biztosítása. 

 A munkaerő optimális kihasználását biztosító szervezeti felépítés meghatározása. 

 A költségvetési gazdálkodás belső ellenőrzésének megszervezése. 

 A működési mutatók elemzése, szükséges intézkedések megtétele. 

 A különböző szervezeti egységek tevékenységének összehangolása. 

 Irányítja és ellenőrzi helyettesei, közvetlen beosztottai munkáját, rendszeresen értékeli 

tevékenységüket. 

 Gazdasági helyettesén keresztül irányítja a munka- és tűzvédelmi tevékenységet. 

 A fenntartó által megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja az ellátottak 

rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat. 

 Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos feladatokat. 

 Megállapítja az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályait és biztosítja a fórum 

működéséhez szükséges feltételeket. 

 Elkészíti az intézmény SZMSZ-t, valamint a Közalkalmazotti Szabályzatot, és 

javaslatot tesz az intézmények házirendjére. 

 Biztosítja az intézmény ellátottjainak a személyiségi jogainak védelmét és gondoskodik 

az adatok védelméről. 

 Jóváhagyja a hatályos jogszabályok figyelembevételével előírt és elkészített 

szabályzatokat. 

 Elkészíti az éves munkatervet, valamint az intézmény szakmai programját, az egyes 

ellátási formák vezetőinek munkaköri leírását, jóváhagyja a dolgozók munkaköri 

leírását. 

 Kivizsgálja a panaszokat és közérdekű bejelentéseket, és erre vonatkozóan 

intézkedéseket tesz. 

 Eleget tesz az intézmény felügyeleti szerve felé az időszakos beszámolási 

kötelezettségének. 

 
Intézményvezető helyettes feladatköre: 
 
Feladatait az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Alapvető feladat az 

intézmény szabályos működésének biztosítása, a szociális szolgáltatások területén dolgozók 

munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és az egész intézményen belül a 

feladatok koordinálása.  
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Az intézményvezetéssel folytatott interjúk eredménye: 

Az intézményvezető elmondta, hogy jelen státuszát 2015. október 16-tól tölti be. A napi 

vezetői feladatok ellátásán túl fontos feladatának tartja a működési folyamatok 

racionalizálását.  

 

 Az intézmény több településen, soktétű feladatot lát el. Minden település más helyi 

viszonyokkal rendelkezik. Ebből adódóan a kommunikáció nehézkes, lassú. Ezt tovább 

nehezíti a gyenge informatikai támogatottság. A rendszeres hétfői Vezetői Tanács és 

egyszerűsített vezetői értekezletek segítik a naprakész információáramlást az 

intézményegységek között. 

 

Javaslat: 

o Informatikai rendszer, internet stabilitásának felülvizsgálata 

intézményegységenként. 

o A vezetői értekezleteken elhangzottak megvalósulása a résztvevők tovább-

kommunikációjától függ. Amennyiben valamelyik területen a teljesülés hibás, 

hiányos, az információáramlás lassú, tartalma módosul, javasolt az adott terület 

vezetőjének vizsgálata, fejlesztése munkamódszer, kommunikációs technika 

tekintetében.  

o Javasolt a kommunikációs protokoll felülvizsgálata. 

 

 Minden ellátott település más-más adottságokkal rendelkezik a célcsoport, illetve a 

település vezetése tekintetében. Ez sok esetben differenciált szervezeti és szakmai 

irányítási feladatot igényel.  

Javaslat: 

o Az adott településen érzékeny kérdések esetén előre egyeztetés a helyi 

településvezetőkkel. 

 

 A jelenlegi SZMSZ igazodik a jogszabályi követelményekhez, egy statikus, irányadó 

dokumentum. A valós, és folyamatosan változó környezeti körülményekre reagáló 

működési folyamatok komoly operatív szervezési, koordinációs feladatot rónak az 

intézményegységek, és a teljes intézmény vezetőségére.  

Javaslat: 

o Ennek legnagyobb támogatását a munkaköri leírásban rögzített követelmények 

és jogkörök adhatják/adják. 

o Az integrált intézményi struktúrához igazodó kommunikációs protokoll 

rövidítheti a változásokhoz igazodó reakcióidőt. 



21 
 

 

A hatékony vezetői munka érdekében szakmai értekezleteket hívnak össze heti, illetve havi 

rendszerességgel. 

 

A gazdasági egység működésének vizsgálata jelen pályázatnak nem feladata. 

 

Az SZMSZ szerint a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat és vezetőjének 

feladatai az alábbiak. 

A központ vezetője a központ munkájáért az egyszemélyi vezetés elve szerint felelős, az 

intézményvezető nevezi ki. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szociális és mentális alapfeladatokat lát el, a 

családok kiegyensúlyozottabb életvitele, konfliktusos helyzetek feloldása, hátrányok 

mérséklése érdekében, egységes családgondozói hálózat segítségével. 

A szolgáltatás nyitott, igénybevétele önkéntes, feltételekhez nem kötött, működése nem 

hatósági jellegű. Segíti az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő személyek 

szociális és mentálhigiénés ellátását. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladatai: 

 Jelzés esetén a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási 

területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek 

körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 

A szolgáltatás tartalmát és a dolgozók feladatait a szakmai programok és a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

 Közösségfejlesztő programokat, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést 

szerveznek. 

 A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve 

az egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást 

nyújtanak. 

 Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat 

nyújtanak. 

 Biztosítják a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe 

foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését. 

 Szociális diagnózist készítenek. A feladat ellátásába szükség szerint bevonják a nem 

járásszékhelyen működő családsegítést ellátó szolgáltatót. 
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 A Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szolgálatok a szociális munka módszerének 

és eszközének felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, 

családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt 

gyermek visszahelyezését. 

 Feladataik ellátása érdekében és a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

céljából működteti az észlelő és jelző rendszert, koordinálja a jelzőrendszer tagjainak 

működését. 

 Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és az igényelhető ellátásokról. 

 Szervezi az önkormányzat prevenciós tevékenységét, koordinálja a más alapellátások 

keretében történő, a gyermek veszélyeztetettségét megelőző tevékenységet. 

 Szervezi a helyettes szülő ellátást, kezdeményezi a gyermekek ellátását, szükség 

esetén a hatósági beavatkozást. 

 Családgondozást végez, kapcsolat ügyeletet biztosít. 

 Koordinálja a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatát. 

 Segíti a gyermekeket és a családokat jogaik érvényesítésében. 

 Együttműködik a családra hatást gyakorló szervekkel, intézményekkel. Segíti a 

szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anyát és gyermekét, segíti a hivatalos 

ügyek intézését. 

 Szabadidős programokat, táborokat szervez. 

 Az arra rászorult gyermekeknek korrepetálást biztosít, koordinálja a gyermek 

szakemberhez jutását, szükség szerint az ezt segítő folyamatban is részt vesz. 

 A veszélyeztetettség megszűntetése érdekében együttműködik a családdal, 

hatóságokkal, családgondozást végez. 

 Felméri a települése élő gyermekek helyzetét. 

 A települések vezetőinek javaslatot tesz a gyermekek érdekében új szolgáltatások, 

ellátási formák bevezetésére. 

 Jelzőrendszeri értekezletet tart, beszámolót készít a jelzőrendszer éves 

tevékenységéről. 

 Együttműködik mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyeket a 

gyermekvédelmi törvény számára előír. 

 

Az általános szolgáltatási feladatok megosztása a központ és a szolgálat feladatait ellátó 

önálló szakmai egységek között áll fenn. Feladat ellátás Gyulán, Lőkösházán, Eleken és 

Kétegyházán van. 
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A szolgáltatás tartalmát és a dolgozók feladatait a szakmai programok és a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 
A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjével folytatott interjú eredménye 
 

 A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ egy 

intézménnyé vált. A vonatkozó jogszabály alapján hangsúlyosabb szerepet kap a 

gyermekvédelem ellátása. Kevesebb idő jut a prevencióra. A jogszabályi kényszer, a 

rendelkezésre álló humánerőforrás szűk lehetőséget biztosít a folyamat fejlesztésre. A 

családsegítőknek a kettős (segítő és egyben hatósági) szerepkörrel való azonosulás 

nehéz feladat.  

Javaslat:  

o Csoportos tréning két csoportban a családsegítők, esetmenedzserek számára. 

o Esetmegbeszélés fejlesztési javaslatok megfogalmazására. 

o Egyéni és csoportos szupervízió. 

 

 A prevenciós feladatokat az iskolai szociális munka bevezetése támogatja. Az iskolai 

szociális munkás és a köznevelési intézmények közti együttműködés településenként 

eltérő.  

Javaslat: 

o A szakmaközi együttműködés fejlesztése hálózatosodással – szükség esetén 

szakember bevonásával. 

 Családsegítők folyamatszemlélete esetenként fejlesztésre szorul. 

Javaslat: 

o Esetmegbeszélés, intervíziós technikával (nincs külső vezető, hanem a 

megtanult struktúra segítségével és kooperációs technikák alkalmazásával a 

kollégák maguk irányítják a folyamatot). 

 

A gyulai intézményegység Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkatársai egy 12 

fős és egy 8 fős csoportban 1-1 napos tréningen vettek részt Gesztelyi Tamás szupervízor, 

tréner, szakértő bevonásával. A tréningeknek kettős célja volt: fejlesztési javaslatok a 

munkaterületen, a jogszabályban előírt kettős szerepkörrel való azonosulás.  

 

Gesztelyi Tamás szakmai beszámolójából részletek: 

„Saját megfogalmazásuk szerint, ők egy jó csapat emberileg, értékrendileg és egymás 

segítése szempontjából. A régi és az új kollégák között érdekes különbség jelenik meg. 

Elmondásuk alapján az újak nyugodtan kérdezhetnek, ha nehézségeik támadnak, amire a 

régiek készséggel válaszolnak. Ezen a területen tehát megvan az összhang. A nehézséget 

talán az okozza, hogy a régiek tudása és tájékoztatása határozza meg a jövőt, aminek 
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következtében az újak kevésbé mernek újítani, innovatív módszereket belevinni munkájukba. 

A régiek „elvárják”, hogy tiszteljék a tudásukat, ugyanakkor készségesen „mentorálják” az 

újakat. 

Ami nagyon hangsúlyosan megjelent egységesen a munkatársak részéről, hogy hiányzik a 

munkájukban a szakmai kontroll és a visszajelzés. A következőkben, a szakterületükkel 

összefüggő nehézségeket fogalmazták meg: 

 Kevés a sikerélmény ezen a területen 

 Sok olyan feladatot végeznek, amelyek a szakmával nem függnek össze 

 Nincs elismertsége a szakmának 

 Elenyészően kevés, az a helyzet, amikor valóban segítséget tudok adni a 

gyereknek 

 Eszköztelenség (ez vonatkozik mind az infrastrukturális, mind a kompetenciával 

összefüggő eszközökre) 

 Gyakori konfrontálódás a családokkal 

 Gyakran marad egyedül a segítő az esetével 

 Hálátlan feladat a gyermekvédelem” 

 

„A résztvevők az elvárásaikat a következőkben fogalmazták meg: 

 Csapatépítés, elsősorban a régi és az új kollégák összehozása. 

 Önismeret. 

 Változásmenedzsment (különös tekintettel a 2016-os változásokra). 

 Konfliktusok hatékony kezelése. 

 Kommunikáció áramlás protokolljának kidolgozása. 

 A munka során kialakuló stresszek kezelése. 

 Érdekérvényesítés megtanulása az esetkezelés során.” 

 

Bölcsőde 

Az SZMSZ szerint a gyulai intézményegységben a bölcsődevezető, egyben szakmai vezető is, 

akit az intézményvezető nevez ki. Munkájáért az egyszemélyi vezetés elve szerint felelős. 

Az alapdokumentum szerint a gyermekjóléti ellátás része a bölcsődei nevelés. 

Alapfeladata: a bölcsődés korú beíratott gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, 

testi-lelki fejlődésüket elősegítő gondozása-nevelése. A hatályos jogszabályok alapján a 20 

hetestől 3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátása a bölcsődei nevelés feladata. 

Kiegészítő feladat: 

 Napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása azon családoknak, akik kisgyermekük 

nappali gondozását-nevelését időszakosan nem tudják ellátni. 

 Játék- és eszközkölcsönzés. 

 Biztosítják a bármilyen élelmiszer allergiában szenvedő kisgyermekek orvos által előírt 

megfelelő táplálását. 
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 Átmeneti elhelyezés. 

 Játszócsoport működtetés. 

 

Interjú a gyulai intézményegység bölcsődevezetőjével: 

 A jelenlegi bölcsődevezető 2019. elejétől tölti be posztját. Ezt megelőzően 

intézményvezető-helyettes volt az intézményben. A vezető-váltással új szemléletet 

szeretne kialakítani.  

Javaslatai: 

o 1 napos interaktív beszélgetés az intézmény dolgozóival, melynek célja a 

változás-kezelés, szemléletfejlesztés. 

o Továbbképzési lehetőségek feltérképezése, szükség esetén forrásvizsgálattal. 

o Jó gyakorlat-vizsgálat, más bölcsődékkel együttműködés.  

 

 

 Más – a kisgyermeknevelést, fejlesztést, prevenciót – érintő szakmaközi 

együttműködés fejlesztése. 

Javaslat:  

o Szakmaközi hálózati együttműködés fejlesztése a hatékonyabb kisgyermek-

fejlesztés érdekében (védőnők, családsegítők, óvónők, stb.) 

 

Szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás  

Az SZMSZ szerint az intézmény alapszolgáltatási területének felelős vezetője az 

alapszolgáltatás vezető. Feladatait az intézményvezető és az intézményvezető helyettes 

irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 

Alapvető feladata a szociális alapszolgáltatás nappali ellátások egyszemélyes vezetése, 

továbbá étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 

szolgálat, intézményen belüli szociális foglalkoztatás – ellátási terület munkájának 

megszervezése, irányítása, ellenőrzése az egész intézményen belül e feladatok koordinálása, 

mint koordinátor. Munkájáért az egyszemélyi vezetés elve szerint felelős. 

 

Az alapszolgáltatási feladatok: saját lakáson vagy környezetben történő segítség biztosítása 

közvetlenül a településeken, nem szakad ki közvetlen környezetéből a rászoruló személy, 

önállósága tovább fenntartható, életvitelében a megszokott környezetében marad. 

Alapszolgáltatás típusai az SZMSZ 3.1.2. pontja szerint: 

 Étkeztetés. 

 Házi segítségnyújtás. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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 Támogató szolgálat. 

 Nappali ellátások 

o Idősek nappali ellátása 

o Demens személyek nappali ellátása 

o Fogyatékosok nappali ellátása 

o Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

 Közösségi ellátások 

o Pszichiátriai 

o Szenvedélybeteg 

 Tanyagondnoki szolgáltatás  

 

 

Szakosított ellátások: átmeneti és tartós bentlakásos idősek otthona 

Az SZMSZ szerint a Telephely-vezető ápolók, mint középvezetők irányítják az idős otthonokat. 

A telephely-vezetők a hozzájuk tartozó intézményegységek tekintetében egyszemélyi vezetés 

elve szerint felelősek. Fő feladatuk az idősek otthonai és gondozóházai ápolási 

tevékenységének irányítása. Ellátják a demens betegekkel kapcsolatos szakmai feladatokat, 

Az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak tekintetében intézkedési jogkörük van a 

munkarend, munkaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul felmerülő problémák 

megoldása tekintetében. 

Az idősek otthona és gondozóháza egységek feladatai: 

 Idősek átmeneti elhelyezése 

 Idősek otthonában teljes ellátás biztosítása 

 

Az alapszolgáltatás vezetővel folytatott interjú 

 Az alapszolgáltatáshoz tartozó feladatok szakmailag és földrajzilag is szerteágazóak. 

Fontos az alapos jogszabályismeret, a részletes nyilvántartások vezetése. A 

kollégákkal, folyamatokkal kapcsolatosan fejlesztési javaslat nem fogalmazódott meg.  

 A Gyula, Galamb utcai épület infrastruktúra-fejlesztését határozta meg az 

alapszolgáltatás vezető fontos feladatnak a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

 
 

A vezető ápolók javaslatai 

 Az intézményen belül az intézményegységek és szakterületek közti szakmai 

együttműködés fejlesztése a hatékonyabb ellátás érdekében. 
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Javaslat: 

o Szakterületek közti esetmegbeszélés, műhelyfoglalkozás. 

 Konfliktuskezelés 

Javaslat: 

o Személyiségfejlesztés, egyéni szupervízió. 

o Mediáció a konfliktusok rendezésére. 

 9 idősek klubja működik, ahol tevékenységek témájában igazodni szükséges az idősek 

változó szemléletéhez, igényeihez. 

Javaslat: 

o A programok tervezésénél az adott célcsoport bevonása. 

 

A gyulai központ mellett 3 településen, Eleken, Kétegyházán és Lőkösházán működik 

tagintézmény, ahol az intézményegység vezetők munkájukért az egyszemélyi vezetés 

elve szerint felelősek az SZMSZ szerint. 

Kinevezőjük és a munkáltatói jogok gyakorlója az intézményvezető, közvetlen felettesük az 

intézményvezető, annak távollétében az intézményvezető helyettese, illetve gazdasági 

helyettese. 

 Felelősek az elemi költségvetésben jóváhagyott működési előirányzatok 

felhasználásának szükségszerűségéért, az igénybevett szolgáltatás mennyiségéért, 

mértékéért, az elvárható takarékosság betartása mellett. 

 Döntenek az egységük működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, 

amelyekben döntési jogkörüket előzetes egyeztetési kötelezettség nem korlátozza. 

 Eleget tesznek – szakmai területükön – a vezetők részére előírt ellenőrzési 

kötelezettségeknek. 

 Értékelik egységük dolgozóinak munkáját. 

 Vezetik egységük szociális és gyermekjóléti tevékenységét. 

 Felelősek az intézményegységükhöz tartozó valamennyi területen a szakmai munka 

kifogástalan megvalósulásáért. 

 Közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése esetén az egységvezetőnek 

javaslati, egyetértési joga van. 

 Az irányításuk alá tartozó intézményegységek magas színvonalú szocilis-szakmai 

tevékenységének biztosítása, fejlesztése, ellenőrzése. 
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Eleki intézményegység 

Részei a szervezeti ábra szerint: 

 Intézményegység vezetés (feladat-meghatározás SZMSZ 7.5. része alapján) 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Eleken és Lőkösházán (feladat-

meghatározás SZMSZ 3.1.3.6. része alapján) 

 Szociális alapszolgáltatás (feladat-meghatározás SZMSZ 3.1, 3.2 és 7.2.2., 

részek alapján) 

o Fogyatékosok nappali ellátása 

o Idősek klubja 

 

A 2017. évről készített szakmai beszámoló alapján az intézményegység az alábbi 

feladatokat látja el saját településén: 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Nappali ellátás 

 Idősek klubja 

 Fogyatékosok nappali ellátása 

 Fejlesztő foglalkoztatás 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás Eleken és Lőkösházán 

 Közösségi ellátások 

 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

 

Az intézményegység vezetővel folytatott interjú tapasztalatai: 

 Ez az intézményegység látja el a családsegítői feladatokat Lőkösházán is. Az 

engedélyezett létszám teljesüléséhez az intézményegység vezető fél állásban, 

illetve egy fő családsegítő fő állásban látja el a feladatokat. Így az 

intézményegység vezető egyszerre vezető és operatív munkatárs a 

szervezetben.  

 Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 55/2015 (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében módosult a családsegítés és 

a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása. 2016. évtől kezdődően a két 

szolgáltatás, illetve a feladat összevonásra került. A vonatkozó jogszabály 

alapján hangsúlyosabb szerepet kap a gyermekvédelem ellátása. Időben 

kevesebb lehetőség van a prevencióra. 

 A szociális alapszolgáltatásoknál az alapszolgáltatás vezetője a szakmai 

koordinátor, a gyermekjóléti feladatok tekintetében a család- és gyermekjóléti 
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központ vezetője a szakmai vezető az SZMSZ szerint. A szakmai egyeztetés 

leginkább a heti vezetői értekezleteken valósul meg. 

 Az intézményegység vezető szerint a helyi kérdéseket érintő szakmai döntések 

esetén jól működik az intézményvezető és a településvezető közti párbeszéd. 

 

Kétegyházi intézményegység 

Részei a szervezeti ábra szerint: 

 Intézményegység vezetés (feladat-meghatározás SZMSZ 7.5. része alapján) 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (feladat-meghatározás SZMSZ 3.1.3.6. 

része alapján) 

 Bölcsőde (feladat-meghatározás SZMSZ 3.3, 7.6.1 részei alapján) 

 Szociális alapszolgáltatás (feladat-meghatározás SZMSZ 3.1, 3.2 és 7.2.2., 

részek alapján) 

o Fogyatékosok nappali ellátása 

o Idősek klubja 

 

A 2017. évről készített szakmai beszámoló alapján az intézményegység 11 feladatot lát 

el 4 telephelyen el, saját településén: 

 Gyermekjóléti alapellátás 

 Bölcsődei ellátás Elek, Kétegyháza és Lőkösháza településeken 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Támogató szolgáltatás 

 Tanyagondnoki szolgáltatás 

 Közösségi szolgáltatás 

 Idősek nappali ellátása 

 Fogyatékosok nappali ellátása 

 Időskorúak nappali ellátása 

 Fogyatékkal élők nappali ellátása 

 

Az intézményegység vezetővel folytatott interjú tapasztalatai: 

 A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása 

összevonásra került. A vonatkozó jogszabály alapján hangsúlyosabb szerepet 

kap a gyermekvédelem ellátása. Időben kevesebb lehetőség a prevencióra. A 

családsegítő a gyulai központ jó együttműködésével ellátja a területet. 
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 A prevenció jegyében az iskolai szociális munka kap hangsúlyosabb szerepet a 

jelenlegi jogszabályok alapján. Az iskolai szociális munkától elzárkóznak a 

köznevelési intézményben ezen a településen. 

Fejlesztési javaslat: 

o Szakmaközi együttműködés érdekében közös műhelyfoglalkozás. 

o Az intézményvezetők egyeztetése. 

 Házi segítségnyújtás területén a folyamatszemlélet esetenként fejlesztésre 

szorul. 

Fejlesztési javaslat: 

o Szemléletfejlesztés 

o Esetmegbeszélés 

o Csoportos szupervízió 

 A gyulai központtal jó az együttműködés. A bölcsődei nevelés tekintetében a 

közös szakmai együttműködés, programegyeztetés lazult intézményi szinten.  

Javaslat: 

o Szakmai együttműködés erősítése. 

 

Lőkösházi intézményegység 

Részei a szervezeti ábra szerint: 

 Intézményegység vezetés (feladat-meghatározás SZMSZ 7.5. része alapján) 

 Szociális alapszolgáltatás (feladat-meghatározás SZMSZ 3.1, 3.2 és 7.2.2., 

részek alapján) 

o Nappali ellátás 

 

A 2017. évről készített szakmai beszámoló alapján az intézményegység 10 alapellátási 

feladatot lát el saját településén: 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Tanyagondnoki szolgáltatás 

 Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 Idősek nappali ellátása 

 Demensek nappali ellátása 

 Fogyatékkal élők nappali ellátása 

o Fejlesztő foglalkozás 

 Közösségi ellátást 

o Közösségi pszichiátriai ellátás 
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o Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 

Az intézményegység vezetővel folytatott interjú tapasztalatai: 

 Lőkösháza Önkormányzata Elek Városával közösen nyújtotta be a TOP-4.2.1-

15 kódú, Az idősek nappali ellátásának fejlesztése Lőkösháza településen című 

pályázatot. Ennek keretében informatikai és egészségügyi eszközök kerültek 

beszerzésre. A tagintézmény vezető fontosnak tartja az idősebb kollégák 

informatikai kompetenciáinak fejlesztését. 

Javaslat: 

o IKT kompetencia fejlesztés forráselemzéssel. 

 Gyulai központtal jó az együttműködés a szakmai feladatok ellátása 

tekintetében. 

 Az intézményvezető és a településvezető között szükséges a döntéshozatalok 

előtt az egyeztetés a szakmai és pénzügyi érvek ütköztetésével. 

 A túl terheltég, a szociális területen jelentkező bevonódás kiégést eredményez, 

mely csökkenti az alkalmazottak teljesítőképességét. Ennek elkerülésére a 

szakmai segítségnyújtás jelenleg nem áll rendelkezésre. 

Fejlesztési javaslat. 

o Szakmai és személyiségfejlesztő továbbképzési lehetőségek 

feltérképezése, forrásvizsgálattal. 

3.2 Az intézményben folytatott interjúk összegzése 

A szervezetfejlesztésre irányuló elemzés részeként a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményének vezetőjével, az intézményegység vezetőkkel, a szakmai 

vezetőkkel személyes, illetve online interjúk során vettük át a humánerőforrással és a 

működési folyamatokkal kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket.  

 
A személyes találkozókon a fejlesztéssel kapcsolatosan együttműködést tapasztaltunk. 

A munkatársak személyiségét tekintve összességében pozitívak, segítőkészek, 

felkészültek, hivatás-tudatuk nagy. A szakember-ellátottság képzettségben, létszámban 

megyei viszonylathoz jó.  
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A fejlesztési javaslatok, megállapítások az alábbi témákat érintették: 

 Nem egyértelmű kommunikációs protokoll az intézményen belül. 

 A vezetők eltérő minőségben képviselik a vezetői értekezleten elhangzottakat. 

 A belső működési rend nem minden szakterületen azonos mértékben szabályozott. 

 Intézmény-szintű változásmenedzsment hiányzik.  

 A gyulai és kétegyházi bölcsődék szakmai párbeszéd fejleszthető. 

 Humán szakterületek közti hálózati együttműködés fejlesztésének igénye a bölcsődék 

részéről, illetve az iskolai szociális munka tekintetében. 

 Iskolai szociális munka és a köznevelési intézmények kapcsolata településenként 

változó képet mutat. 

 Egységes intézményi honlap nincs. 

 Instabil informatikai hálózat a négy településen. 

 Informatikai kulcskompetencia fejlesztés szükséges az idősebb kollégák számára. 

 Konfliktuskezelés. 

 Egzakt visszacsatolás hiányos- és személyiségfüggő. 

 Bár ez a terület nem tartozik a pályázathoz, fontos, hogy a munkatársak 

létszámát tekintve, kinőtték a helyüket. A zsúfoltság hátráltatja a szakmai 

munkát, a kollégáknak nincs nyugodt munkára alkalmas irodája, és a klienssel, 

családokkal való foglalkozáshoz sincs megfelelő helyiség. Ez az állapot fokozza 

a konfliktusos helyzetek kialakulását. 

 

3.3. Megállapítások 

 

A szervezet 4 különböző adottságokkal rendelkező településen széles körű feladatellátást 

végez. A www.teir.hu szerinti adatok alapján az ellátottak körében a gyermekek létszáma 

csökken, az idősödő korosztály nő, a lakosság öregedő korfát mutat. Az intézményben a 

feladatellátással és a jogszabályban foglaltakkal összhangban áll az alkalmazotti létszám. Az 

intézményben a munkavállalók képzettsége megfelel a szociális törvény által támasztott 

követelményeknek.  

 

A jogszabályi változások, a célcsoport összetételének változása, a költségvetési korlátok 

folyamatos fejlesztési feladatot rónak az intézményre. 

 

Az intézményvezető státuszát 2015. október 16-tól tölti be. A napi vezetői feladatok ellátásán 

túl, fontos feladatának tartja a működési folyamatok folyamatos racionalizálását, a szemlélet 

frissítését.  

http://www.teir.hu/
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Az újítások esetenként a régi hagyományok által támasztott akadályokba ütköznek. Ez 

nehezíti a szemléletváltását, folyamatok racionalizálását. 

Az intézményvezető nyílt kommunikációja, új vezetési szemlélete nem tükröződik az 

intézmény minden szervezeti egységében egységesen.  

 

A szakmaközi hálózati együttműködés kiterjedt. A jogszabályi kötelezettségek szerint 

együttműködik az ellátási területeken működő: 

o szociális szolgáltatókkal, 

o egészségügyi szolgáltatókkal, 

o köznevelési intézményekkel, 

o munkaügyi szolgáltatókkal, 

o rendőrséggel. 

A civil szervezetekkel, felsőoktatási, köznevelési intézményekkel tart kapcsolatot gyakorlati 

hely, önkéntesség, közösségi szolgálat feladatokkal kapcsolatosan. 

 

4. Fejlesztési területek összefoglalása 

 
A település lakosságának társadalmi, egészségügyi, szociális adottságainak figyelembe 

vételével, az intézmény jelenlegi humánerőforrására építve az intézmény szervezeti 

fejlesztésére vonatkozóan az alábbi célterületek határozhatók meg: 

 
1. Kommunikáció fejlesztése  

a. Belső kommunikáció: szakterületeken belül, szakterületek közt, 

intézményegységeken belül, intézményegységek között. 

b. Külső kommunikáció: 

i. Humán szakterületi intézmények közötti hálózati együttműködés 

erősítése. 

ii. Intézmény egységes megjelenése a célcsoport, a lakosság előtt. 

2. A szervezet szabályozó alapdokumentum szerkezetének felülvizsgálata. 

3. Változásmenedzsment, az intézményt érintő változások teljes körű kommunikálása, 

a „fejlesztési folyamatok intézményesítése”.  

5. Javaslatok, szervezetfejlesztési cselekvési terv 

 

A szervezetfejlesztési cselekvési terv célja a fejlesztési javaslatok rendszerezése. A 

célterületek lehetőleg egyidejű, párhuzamos fejlesztése, minden esetben területenként 

ütemterv felállításával, felelősök kijelölésével, az érintettek és a fenntartó bevonásával. 
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Az alábbiakban meghatározott fejlesztések egy része elkezdődött az intézményben, melyeket 

a többi javaslattal együtt komplexen, intézményt átfogóan érdemes megvalósítani.  

 

1. Kommunikáció fejlesztése  

Az egységes arculat kialakításával a biztonság, bizalomérzet, összetartozás érzete alakul ki a 

szervezeten belül és a külső partnerekben, a célcsoportban egyaránt. Ezért az egységes 

struktúra, egységes kommunikáció, egységes viselkedés kialakítása meghatározó az 

intézmény életében. Alapvető eleme a nyílt kommunikáció. 

A kontrollálható kommunikáció a szabályozásokban, hivatalos nyilatkozatokban, arculati 

elemekben jelenik meg. 

A nem, vagy nehezen kontrollálható kommunikáció a szervezet tagjaival együtt 

megfogalmazott közös értékrendek elfogadásával, következetes képviseletével fejleszthető, 

illetve a szervezet tagjainak egyéni, csoportos fejlesztésével. 

 

a. Belső kommunikáció fejlesztési javaslatai: szakterületeken belül, szakterületek 

közt, intézményegységeken belül, intézményegységek között. 

o A működési folyamatok racionalizálásához – a szubjektivitás csökkentése 

érdekében - a kommunikáció rendjének, kultúrájának egységesítése, a 

települési adottságok figyelembe vételével. A szabályozás intézményi szintű 

tájékoztatása, betartatása. 

o Az új fejlesztési javaslatok beépítése a régi hagyomány szerinti működésbe a 

jogszabályok, egyéb szabályozók figyelembevételével. 

o Intézményen belüli egyes értekezletek alternatív megvalósítása. 

Műhelymunkák szervezése adott részcélok, folyamatfejlesztések érdekében:  

i. a két bölcsőde dolgozói közös gondolkodása,  

ii. az alapellátásban és a gyermekjóléti területen dolgozók közötti 

esetkezelés,  

iii. stb.  

o Egyéni/csoportos szakmai és személyiségfejlesztések, tréningek, források 

vizsgálatával. 

i. 2019. április végéig a gyulai családsegítők, esetmenedzserek 

fejlesztése – plusz forrást nem igényel. 

ii. 2019. április végéig a gyulai kisgyermeknevelők fejlesztése - plusz 

forrást nem igényel. 

iii. IKT kompetenciafejlesztés az idősebb dolgozók számára – ingyenes 

képzési lehetőség 12-15 fő számára júniusban, áprilisi jelentkezéssel. 
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o Az intézményen belül ismert konfliktusok kezelése szakember bevonásával 

(mediáció, szupervízió). 

o Informatikai eszközök, szoftverek, internethálózat, technikai feltételek 

fejlesztése, amennyiben a forrására fedezet mutatkozik. 

b. Külső kommunikáció: 

o Humán szakterületi intézmények közötti hálózati együttműködés erős, kielégíti 

a jogszabályi követelményeket. Javasolt más humán-szakterületi 

intézményekkel hálózati együttműködés fejlesztése a jogszabályban 

meghatározott együttműködésen túl a lakosok prevenciójának, támogatásának 

erősítéséért, adott települési célok elérése érdekében. Szociális, egészségügyi, 

köznevelési, felnőttképzési, közösségfejlesztési szakterületek, civil szervezetek 

hálózati együttműködésének fejlesztése különösen a korai fejlesztés, a komplex 

pályaorientációs tanácsadás, felnőttkori egészséges életmód, illetve időskori 

demencia megelőzése témáiban. 

i. Szakmai napok szervezése. 

ii. Közös, meghatározott célhoz rendelt műhelyfoglalkozások. Például az 

iskolai szociális munka és a pedagógusok együttműködésének 

fejlesztése. 

o Intézmény egységes megjelenése a célcsoport, a lakosság előtt is. 

i. Egységes, interaktív intézményi honlap. 

 

2. A szervezet szabályozó alapdokumentum szerkezetének felülvizsgálata. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban a feladatok meghatározása ellátási 

típusokhoz, munkakörökhöz rendelten jelenik meg, nem szervezeti egységenként. Az 

SZMSZ nem egyértelműsíti, milyen tagintézmény, milyen feladatot lát el egyes 

településeken. A dokumentum mellékletét képező szervezeti ábrából és a szakmai 

beszámolóból lehet következtetni a tagintézményekhez rendelt települési feladatok 

ellátására. 

 

 

3. Változásmenedzsment, az intézményt érintő változások teljes körű 

kommunikálása, a „fejlesztési folyamatok intézményesítése”. 

o A változásmenedzsment célja, hogy felkészítse és alkalmassá tegye az 

intézményt a rugalmas alkalmazkodásra, a lehetőségek kihasználására, a 

problémák megoldására. 

o A felmerülő problémák megoldásának, változások kezelésének (például 

jogszabályváltozás, vezető személyének változása, költségvetési 
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struktúraváltozás, stb.) halogatása kárt okozhat a szervezet eredményes 

működésében.  Az új célokhoz, változásokhoz minden esetben szükséges a 

struktúrát, és a működési folyamatokat alakítani, különben a változás 

megreked. 

Ennek érdekében a változást irányító vezetőség  

i. tagjait körültekintően szükséges kiválasztani, az ellenszegülő erők 

kizárásával, illetve 

ii. felkészítése együttműködés, változáskezelés, stratégiai szemlélet 

tekintetében (coaching, tréning). 

o Elengedhetetlen az intézményt érintő változások kommunikálása, indoklása a 

teljes intézményben, következetesen közölni a változásból adódó lépések 

logikus egymást követő rendjét, az elvárt eredményt. 

o A változások eredményének kommunikálása rendszeresen, és egységesen, 

ezáltal a napi feladatvégzés részévé válik a korábbi működésekhez képest. 
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6. Felhasznált források 

 Gyula Város Gazdasági Programja 2015-2019 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 2017. évi 

szakmai beszámolója 

 Intézményi adatszolgáltatás 

 www.teir.hu 

 Személyes interjúk 

 

http://www.teir.hu/

