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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. április 12-ei rendes, nyílt ülésre

Hiv. szám: DV/4903-1/2022. Targy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2021. évben a családi bölcsödében végzett
tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt évben a családi bölcsödében végzett
tevékenységéröl szótó szakmai beszámolót elkészitette, és megkuldte a Képviselö-testület részére. A
beszámolójelen eloterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az elkészített szakmai beszámoló alapján a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2021. évben a családi bölcsödében végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat
meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az eloterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fenyvesí-Jóri Teréz Íntézmény-felügyeleti ügyintézö

Melléklet: 2021. évi szakmai beszámoló

Dunavarsány, 2022. áprüis 4.

Az előterjesztés törvényes:
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021-ben
Dunavarsányban végzett tevékenységéről

A fenntartó nevébenjóváhagyta:

Molnar Tamás

regionális űgyvezeto
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Szeretetszolgálat

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bambi és Törpikék Családi bölcsőde

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 19/A.

Az intézmények bemutatása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 januárjában nyitotta meg a Bambi és Törpikék

Családi Napköziket, azon kisgyermekek számára, akiknek szülei munkavégzés, tanulás vagy

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudtak gondoskodni. 2017 januárjában

jogszabályi változások következtében Bambi Családi Bölcsőde besorolást kapta, mely

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyennekvédelmi intézmények közé tartozik,

ezen belül pedig a gyermekek napkőzbeni ellátását biztosítja.

Az intézmény Dunavarsány központjában, zöld övezetben helyezkedik el, az óvoda és az

iskola szomszédságában. Tömegközlekedéssel, autóval, könnyen megközelíthetö.

Buszmegálló a közelben található.

Az épület előtt a parkolási lehetőség biztosított. A bölcsőde zárt, parkosított udvarral

rendelkezik.

Az épület akadálymentesített, a jogszabályban előirt követelményeknek eleget téve lett

kialakítva. Tárgyi feltételeinket, a szakmai követelmények ismeretében folyamatosan

bővi'tjük. A gyennekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási

eszközökkel, játékokkal rendelkezünk.

Célcsoport

Engedélyezett férőhelyek száma 14 fő. Ellátotti létszám 14 gyermek.

Célcsoport jellemzői: 18 hónapos korú gyermektől 3 évesig látjuk el a gondozásukat,

fejlesztésüket a gyermekeknek, amíg az óvoda át nem veszi őket. Beíratott gyermekek közűl

szeptemberben 10 fő, december végén 4 fő ment óvodába, így folyamatosan új családok

gyermekeit is tudtuk fogadni és beszoktatni a bölcsődébe az év folyamán.

Uj ellátottijogviszonyok száma 2021. évben 14 fő. Megszűntjogviszonyok száma 14 fő.
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2021. évi nem szerinti megoszlás
BAMBI CSOPORT
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2021. évt nem szerinti megoszlás
TÖRPDCEK CSOPORT
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2021. év gyermekek kor szerint
csoportositva

TÖRPIKEK CSOPORT

.s-Láay . Fíu

2021. év gyermekek kor szerint
csoportositva

BAMBICSOPORT
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Személyes ajánlás, szülő szülőnek, védőnő ajánlása, Máltai Szeretetszolgálat honlapján

intemetes keresés a bölcsődére, óvoda ajánlása útján érdeklődnek a szülők, keresik fel

intézményünket gyennekükkel. Helyi újságban, orvosi rendelőben, védőnői szolgálatnál

plakátokon hirdetünk. Évek óta minden férőhelyünk betöltött. Onkormányzati bölcsőde épül

városunkban, eimek ellenére a visszajelzések pozitívnak mondhatóak bölcsődénk igényére az

érdeklődő szülők részéről. Családi bölcsődénkben a koronavírus járvány idején is megmaradt

a szülők bizalma a szolgáltatásunk iránt.

Humánerőfarrás gazdálkodás

Szakmai létszám: a jogszabály szerint a 14 gyermeket négy szolgáltatást nyújtó személy

gondozza.

Betöltött a négy státusz. 2021. évben a Bambi családi bölcsödében Dobos Anita és Csilip

Teréz, a Törpikék családi bölcsödében Sütt Beáta és Végh Istvánné látta el a munkakört.

Ajogszabályban előirt kötelező tanfolyamokkal rendelkeznek.

Terepintézményi tevékenység:
Családi bölcsődénkben 2021. év márciusában és nyarán töltötte gyakoriatát csecsemő és

kisgyermelaievelő nappali alapképzés szakos tanuló, MACSKE vezetőképzésen vett részt

vevö.

A beszámolási időszakban történt ellenorzések

Pest Megyei Kormányhivatal 2021.04. 16. -tol végezte a szolgáltatás dokumentációinak

ellenőrzését.

A Szigetszentmiklósi Járás Népegészségügyi Osztálya 2021.április 26. engedélyezési

eljárás keretén belül végezte az intézmény ellenőrzését. Eszrevételt, intézkedést nem

kért pótohii.

MACSKE, a szolgáltatás szakmai megfelelőségét vizsgálta 2021. augusztus 06. -n.

Elismerőjó véleménnyel volt a munkáiikról.
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Partnerkapcsolatok

Jó partnerkapcsolatot ápolunk az Övodával, a Védőnöi Szolgálattal, az Onkormányzattal, a

Családsegítő Szolgálattal, Városgazdálkodási Kft.-vel, a Dunavarsányi Máltai csoport

önkénteseivel és tagjaival.

Gyermekétkeztetés beszállítója a Városgazdálkodási Kfi, pontos a szállítás, jó az ételek

mmösége.

Megvalósult programok, fejlesztések

A gyermekek születésnapját apró ajándékokkal, énekkel megünnepeltük.

Az idei évben is érkezett Mikulás hozzájuk. A csomagokat a dunavarsányi máltai csoport

adományozta a gyermekeknek.

Karácsonykor a KMR vezetösége mesekönyv ajándékkal örvendeztette meg a gyermekeket.

A fa udvari játékok felújítása, javítása, festése, gumiszőnyegre szerelése, mert a nedves fiild

elkorhasztotta a foldközeli részeket. Szélfogó épitése a bejárathoz.

Egyéb fontosabb szakmai tevékenységek, a beszámolási időszak nehézségei, nem várt
eredmények, sikerek, javaslatok.

Eredménynek elmondható, hogy a kollégáic és gyermekek nem voltak fertőzöttek a

beszámolási idöszakban. Az intézmény fertőzés miatt nem volt zárva. A munkatervben

megfogalmazott napi, heti fertőtlenítő takarítás, játékok átmosása, a belső eljárásrend

következetes betartása a Pandémia időszakában hozzájárult az eredményekhez.

Dunavarsány 2021. 01.21.

Készítette: Végh Istvánné
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2021 képmelléklet



NYILATKOZAT

Alulirott Morva Emília (szül. : Esztergom, 1968. 07. 20., 638560 IA) és Molnár Tamás (szül.:
Budapest, 1979. 01. 12., 177904 LA), mjnt a támogatott fél a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas G. út 58-60., adószáma: 19025702-2-43)
képviseletérejogosultak nyilatkozunk, hogy

szervezetünk egy önálló jogi személyként 2021. évben egy adó-és járulékbevallást készít és
kozpontosítotfr módon -az Országos Központ, mint szervezeti egység elkülönített
járulékalszámlájáról-adó- ésjáruléknemenkéntezerre kerekített egyetlen befizetést teljesít a
Nemzeti Adóhivatal felé.

Ezen kívűl nyilatkozunk, hogy a pénzügyi elszámolásban szereplő munkabérek az illetékes
személyeknek csoportos átutalás formájában került kiflzetésre.

Kelt: Budapest, 2022. év 02. hó 24. nap

Morva Emília

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közép-magyarországi Régió

régjövezetö

MAGVARMALTAI,
SZEÍlÍTEnZOLGÁLAT
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MolnárTamás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közép-magyarországi Régió

regionális ügyvezető


