BEsZÁnnoló

Tisztelt Falugyűlés!
Tisztelt Lakosság!

A falugondoki szolgálat már több mint hat éve működik Hegyesd községben. A falugondnoki
szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, a szociális
alapellátásának bővítésea minél jobb életminőség elérése.
A falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás feladatai fontossági sorrendben:

Mi is

a falu- és tanyagondok

dolga?

Falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás feladatai fontossági sorrendben:

t.

2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

közreműködés az étkeztetésben
Közreműködés a házi segítségnyújtásban
Közremúködés a közösségi és szociális információk nyújtásában
Háziorvosi ellátáshoz való hozzájutás
Szakorvosi ellátá§hoz való hozzájutás
Gyógyszerkiváltás,

gyógyászati segédeszközök beszerzése

Szükség esetén gyermekek óvodába, isko]ába való eliuttatása

Gyermekek szállítása uszodába, bábszínházba
Közösségi, művelődési, sport- és szabadidő tevékenységekszervezése, a szervezés segítése

10. Énekkar, népdalkör szállítása
11. Sportolók szállítása

12. Fiataloknak programok szervezése
13. ldős emberek szállítása templomba, zarándokútra
14. Családok szállítása családi rendezvényre (ballagás, esküvő, temetés}

15. Egyéni hivatalos ügyek intézéséneksegítése,lakossági igények továbbítása az önkormányzat

felé
16. Egyéb lakossági szolgáltatások pl. {bevásárlás)
17. Az emberek egyéb alapszolgáltatásokhoz való eljuttatása
18. Ételszállítás
19. Önkormányzati hírek közvetítése a lakosság részére

20, Egyed ülá lló, idós emberekkel való beszélgetés, kapcso latta rtás
21. Falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők
karbantartása, gépkocsi takarítása, adm inisztrációs munka megírása
2 2. Ö nkormá nyzati dolgozók szá lítása, polgá rmester szállítása
l

ellátása

{gépkocsi

A

tevékenYségi naPló nyilvántartása szerint 2015. évben a falugondnoki szolgáltatás
iránti
kérelmekről, napi és havi bontásban nyilvántartást vezetek.
amely szerint:

2015. első félévében
2015. október 31-ig bezárólag

Mindösszesen:

276 íő vette igénybe a szolgáltatást

99 fő vette igénybe a szolgáltatást
315 fő

Még vissza van a 2015. november, december hónapok, ez a tendencia változni
fog az éwégéig.

A nYÍlvántartás szerint a falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmekről pontos adataim
vannak.

Leggyakrabban egyénileg és csoportosan (orvosi szakrendelésre, kardiológiai
szakvizsgálatra,
bevásárlásra, iáró beteg ellátásra, kulturális rendezvényre, programokra igényelték
az önkormányzat
által létrehozott szolgáltatá§t.
Már tÖbb mint hat éve látom el a falugondnoki feladatokat, ezen kívül még a
könyvtári munkát és a
kulturális feladatokat is ellátom.
Tisztelettel kérem a képviselő testületet, a lakosságot, hogy a 2015. évi beszámolómat
elfogadni
szíveskedjenek.

Hegyesd, 2015. november 11.

'J4"erra"r^-+*-J

íJ a

Holczbáuerné kiss Erika
falugondnok
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