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Tisztelt Társulási Tanács!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 92/B. § (1)
bekezdés d.) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet
ellátó intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli az intézmény szakmai
munkájának eredményességét és a szakmai program végrehajtását.
Az intézmények által benyújtott szakmai beszámolót évente egyszer a Pécsi Többcélú
Agglomerációs Társulás Társulási Tanácsa döntésével értékeli, illetve elfogadja. A gazdálkodásról szóló beszámoló külön előterjesztés tárgyát képezi.
Az elmúlt évben a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás fenntartásában a társuláshoz tartozó 28 településen látott el szociális alapszolgáltatásokat, öt telephelyen működtetett az idősek nappali ellátása keretében idősek és demens betegek részére idősek klubját. Ezen kívül szociális alapfeladatot lát még el az
intézmény Bissén, Szaván, Garéban is, igény szerint a tagtelepülések vonzáskörzetének szakszerű ellátása érdekében.
Az intézmény ellátási körzetébe tartozó társult önkormányzatok: Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Baksa, Bogád, Bosta, Cserkút, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kovácsszénája, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Ócsárd, Orfű, Pécs, Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szilvás, Szőke, Tengeri, Téseny községek. Az
intézmény feladata a szociális alapszolgáltatások megszervezése és ellátása, amelynek
keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az önkormányzatok a feladatellátáshoz éves költségvetésükből támogatást biztosítanak.
Az intézmény másik fő ellátási területe, a gyermekek napközbeni ellátása – családi bölcsőde– mely ellátás 2018 évben tovább bővült. Októberben az intézmény Keszü Község Önkormányzatának támogatásával egy hét fős családi bölcsődét alakított ki Bölcs
Csibe Családi Bölcsőde néven. A szalántai Mesevár Családi Bölcsőde újabb, a társulásban tagként nem részt vevő településekről (Bisse, Túrony) várja a gyermekeket, így
biztosítva a telephely kihasználtságát és gondoskodva a térség gyermekeinek ellátásáról. A családi bölcsődei férőhelyek bővítése folyamatos, az önkormányzatok kötelező és
önként vállalt feladatként is egyre szívesebben vállalják a gyermekek napközbeni ellátásának ezt a formáját.
Az EFOP 1.5.2. kódszámú pályázatban vállalt konzorciumi partneri feladatoknak köszönhetően az intézmény tárgyi feltételei bővülhettek. A pályázat keretén belül az intézmény számos képzést és programlehetőséget biztosít nem csupán saját munkaválla-
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lóinak, hanem a térségben élők számára is. Az intézmény, illetve a fenntartó pályázott a
használt ingatlanok fejlesztésére, felújítására, mely eddig még nem járt sikerrel.
A személyi feltételek megfelelőek, jelentős a közfoglalkoztatottak alkalmazása a feladatellátásban, melynek állami támogatottsága sajnos csökkenő tendenciát mutat.

A Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
és Családi Bölcsőde Hálózat részletes feladatait és az elmúlt évi szakmai működést a
mellékelt dokumentum tartalmazza, melyből megállapítható, hogy az intézmény szakmai munkája eredményesnek mondható, a szakmai program végrehajtása megfelelő.
Javaslom a Társulási Tanács számára az előterjesztés mellékleteként csatolt szakmai
beszámoló elfogadását.

Pécs, 2019. május 8.

Pfeffer József
elnök

3

