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SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI  KONCEPCIÓ
ZALAEGERSZEG – 2003 
I. 	BEVEZETÉS  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen, élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

Az Szt. rendelkezései szerint a szolgáltatástervezési koncepciót a megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata 2003. december 31-ig, a települési önkormányzat 2004. december 31-éig készíti el.

A törvényi kötelezettség teljesítésén túl elsőleges célunk, hogy a város minden lakója számára legyenek elérhetőek a szociális biztonságot garantáló ellátási formák, másrészt a szociális szféra működése magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat.




II. 	ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP 

Zalaegerszeg a nyugat-magyarországi Zalai-dombság szélén elterülő város, Zala megye székhelye, 60 ezer fős település. A megyeszékhely a szerepkörének megfelelő közigazgatási, oktatási, kulturális, sport intézmény ellátottsággal rendelkezik.

A városban 22.214 lakás található. A teljes lakásállomány 96%-a a közüzemi ivóvízhálózatból kapja a vizet, a lakások 88%-a közcsatornára csatlakozik, míg vezetékes gázzal ellátott a lakások 95%-a. A lakásállomány döntő többsége (94,5%-a) összkomfortos, illetve komfortos komfortfokozatú, az ennél alacsonyabb minőségű lakások (pl. komfort nélküli vagy szükséglakás) aránya nem jelentős, azonban számuk (1.185) figyelemreméltó.  

A városban a munkanélküliségi ráta 3,64 %, a munkaképes korú lakosságból 1.507 fő a regisztrált munkanélküli. A regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt esztendőhöz (2002.) képest valamelyest nőt, azonban városunkban a munkanélküliségi ráta mind az országos (8,0%), mind pedig a regionális és megyei helyzethez képest kedvezőbben alakul. Munkanélküliségi ráta – a 2003. júliusi adatok szerint - országosan: 8,0%; Nyugat-Dunántúlon: 5,0; Zala megyében 6,6% 

Zalaegerszeg túljutván a társadalmi, politikai és gazdasági átalakulás legnehezebb szakaszán, mára fejlődő közepesen versenyképes várossá vált.
A gazdaság a magántulajdonra épül, fő vezérlő elve a piac és a verseny. Fejlettsége azonban még nem megfelelő, ez különösen igaz a magyar tulajdonú, elsősorban a hazai piacra termelő kisvállalkozásokra, ami Zalaegerszeg gazdaságának kétpólusúvá válásának veszélyére figyelmeztet.

A város gazdasági életében meghatározó a feldolgozóipar, amelyen belül a gép és bútoripar kivételével csökkentek a teljesítmények. A feldolgozóipar termelésének nagy részét adó élelmiszeripar teljesítménye 7%-kal esett vissza.
Az építőipar teljesítménye viszont örvendetesen javul, a növekedés mértéke meghaladja mind a régió mind az ország átlagát.
A kereskedelem lassan, de biztosan bővül, azonban csökken az egyéni vállalkozásban működtetett üzletek száma.
Zalaegerszegi székhellyel mintegy 7200 gazdasági szervezet működik, amely folyamatosan növekszik. A lakosság számát figyelembe véve ez viszonylag kedvező gazdasági intenzitást jelent, az 1000 lakosra jutó működő gazdasági szervezetek száma 116.

A nyugat-dunántúli régió kedvező földrajzi fekvésének, különféle kapcsolatainak valamint a nagymértékű külföldi működő tőke beáramlásának köszönhetően az ország egyik legsikeresebb térségévé vált.

Zalaegerszeg helyzete azonban a régión belül nem megfelelő, versenyképességünk elmarad a régióba tartozó másik két megye megyeszékhelyi városaitól. Nálunk a legalacsonyabb az egy lakosra jutó bruttó hazai termék, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete.

A gazdasági szervezetek értékesítése túlnyomóan a hazai piacra irányul, miközben mind az ország, mind a régió termelése exportorientált.
Annak ellenére, hogy városunk környezete és a megye is kifejezetten aprófalvas település az egy km2-re jutó országos közutak hossza a megyében nem éri el az országos átlag háromnegyedét.
Az infrastruktúra további elmaradottságát jelzi, hogy az 1000 lakosra jutó telefonvonalak száma szintén itt a legalacsonyabb.
Helyzetünk perifériális voltát bizonyítja az a tény is, hogy miközben az egy külföldi vállalkozásra jutó külföldi működő tőke országosan mintegy 110 millió forint, a régióban 75 millió forint, nálunk alig haladja meg a 26 millió forintot.
A viszonylagos gazdasági fejletlenség megmutatkozik a népjóléti mutatókban is, nálunk a legalacsonyabb az átlagnyugdíj, legmagasabbak viszont az 1 főre jutó gyermekvédelmi támogatások. Az épített lakásokból itt a legalacsonyabb a négy és több szobások aránya. 
További negatívum, hogy városunkban a felsőoktatási kapacitások elégtelenek, a gyakorlati tudományos kutató tevékenység pedig marginális. 

Annak ellenére, hogy földrajzi fekvésünk kedvező a nemzetközi úthálózatba való bekapcsolódásunk nem megfelelő. Különösen rossz az összeköttetés a régió legfejlettebb északi részével, ezért lemaradásunk addig számottevően nem csökkenthető, amíg az észak-déli irányú összeköttetés nem javul jelentősen. Megjegyezhető, hogy az időszükséglet tekintetében Zalaegerszeg a Budapesttől legtávolabb lévő megyeszékhely.



II.1.	Demográfiai helyzet

Zalaegerszeg város összlakosságának száma – a KSH adatai szerint - a nyolcvanas évek jelentős növekedését követően a kilencvenes években valamelyest csökkent (1980: 52.827 fő; 1990: 62.212; 2001: 61.654 fő).

A legutóbbi három népszámlálás (1980. 1990. és 2001.) adatai a korosztályi arányok változását jelzik, amelynek jelentős hatása van többek között az oktatási, a foglalkoztatási feladatokra, a szociális gondoskodás tennivalóinak, célcsoportjainak meghatározására. 
Népesség aránya korcsoport szerint

Év
0-14 éves
%
15-59 éves
%
60 év feletti
%
1980
25,9
63,7
10,4
1990
22,7
64,1
13,2
2001
14,7
67,2
18,1
2001/Nyugat-Dunántúl
16,3
63,5
20,2
                                                                                                              Forrás: KSH népszámlálási adatok (1980,1990,2001)	
A gyermekkorosztály nagyarányú csökkenése, a 60 év feletti korosztály növekedése egy folyamatosan idősödő zalaegerszegi társadalom képét rajzolja fel. Jelenleg ez a helyzet még tapasztalati szinten kevésbé érzékelhető, sok a fiatal és az aktív korú a lakosság körében, de a tendencia már figyelmeztető erejű.
Az egyik jellemző probléma, hogy a nagyobb létszámú fiatal korosztálytól várt magasabb gyermekvállalás nem valósult meg, jelentős hányaduk még a házasságkötésig, vagy a tartós együttélésig sem jutott el. Kisebb korrekció, pozitív változás még megvalósulhat, ha a még mindig magas létszámú 19-34 éves korosztály Zalaegerszegen marad. Ennek feltétele, hogy kedvezményekkel lakáshoz juthat, jövedelmező állást talál, vagy vállalkozásba kezd, és nem túlzottan későn házasodik, mert a késői családalapítás alapvetően negatív hatással van a gyermekvállalásra. A segítségnyújtás ebben az esetben döntően komplex társadalompolitikai intézkedésekkel, a fiatal családok preferálásával valósítható meg.

A másik figyelemre érdemes korcsoport a legidősebb generáció, ugyanis kiemelkedően magas a 75 év feletti nők aránya az állandó népességben. A korosztály egészségi állapotának romlásából fakadó szociális problémák megoldására az önkormányzatnak, a szociális intézményeknek, a karitatív és civil szervezeteknek folyamatosan biztosítani kell a bővülő szolgáltatásokat, különösen a belvárosi körzetekben, Kertvárosban és Landorhegyen. Feltétlenül szükség van egy olyan átgondolt ellátási rendszerre, ami a "fiatal" vagy rokkant nyugdíjasoknak, azaz a részleges és a teljes ellátásra szoruló időseknek differenciált szolgáltatásokat képes nyújtani.

A zalaegerszegi háztartásokban 2001-ben átlagosan 3,1 személy él, a 2001. évben végzett szociális térkép adatai szerint, a leggyakoribb a három tagú háztartás. Az 1995-ben készült szociális térkép szerint ez a mutató még 3,2 volt, a csökkenés is jelzi az alacsonyabb születésszámot és a lakosság elöregedését, továbbá az egyszemélyes háztartások arányának növekedését. Az 1995-ben meghatározó nagyságrendű négytagú háztartások száma fogyatkozik, a kétszemélyesek növekedése elsősorban a nyugdíj előtt állók és a nyugdíjasok nagyobb arányát mutatja a városban.

A családi állapotban bekövetkezett változások is megerősítik a létszámadatoknál már jelzett tendenciát: csökken a 18 év alattiak aránya a város népességében, kitolódik a házasságkötési életkor, gyakoribbá vált az élettársi kapcsolat, nagyobb figyelmet érdemel az özvegyek számának jelentős növekedése. 

A következő öt év jelentős változása lesz, hogy a törvényesen előírt nyugdíj korhatár (62 év) közelében nagy létszámú népességcsoport van. Növekedni fog tehát a nyugdíjasok aránya a városban, ami jelenleg az országos és a megyei átlaghoz képest nem magas, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
Figyelemre érdemes a 75 év felettiek magas aránya jelenleg is a népességen belül, ami a szociális gondoskodásban a feladatok növekedését, illetve az időskorúak ellátási rendszerének folyamatos bővítési szükségletét valószínűsíti.



II.2. 	Egészségi állapot

A magyar lakosság egészségi állapota évtizedek óta a legrosszabbak között van Európában. Hazánkban Zala megye és ezen belül Zalaegerszeg város lakosságának egészségi állapota a rangsorban a legutolsó helyek között található. 

A születéskor várható élettartam az elmúlt tíz évben 69 évről 72,3 évre emelkedett. Ez utóbbi a legmagasabb érték a várható élettartamok száz éves idősorában. Az Európai Unióban a születéskor várható élettartam 78,3 év. A férfiak várható élettartama 3,6, míg a nőké 2,6 évvel nőtt. Ily módon a férfiak életkilátásainak nőkét meghaladó mértéke az alapvető demográfiai, epidemológiai változás egyik bizonyítéka. A XX. század ez irányú fejlődésére ugyanis az volt a jellemző, hogy a nők várható élettartama sokkal jobban emelkedett, mint a férfiaké.  

1900. és 1993. között a nők életesélyei 35,7 évvel, míg a férfiaké csak 28 évvel nőttek. 1993. óta a férfiak fertőző betegségei, keringési, légző és emésztőrendszeri betegségei főcsoportjában a többlethalandóság csökkent, míg a daganatok és az erőszakos események okozta halálozások főcsoportjában emelkedett.

A férfi populációban lényegesen nagyobbak az életkilátások javításához szükséges tartalékok, mint a női populációban. A nők várható élettartalmának meghosszabbodását nehezíti, hogy társadalmi szerepük és ennél fogva munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a férfiakéhoz, aminek az a velejárója, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők közelednek a férfiakéhoz.
A kor specifikus halálozás egyik sajátos esete a csecsemőhalandóság, mely a XX. században folyamatosan csökkent Magyarországon, illetve Zalaegerszegen is.

Csecsemőhalálozás alakulása
(1.000 élveszülöttre)

Év
Országosan
Zala megye
Zalaegerszeg
1994
11,5
8,4
21,7
1995
10,7
11,6
7,9
1996
10,9
8,3
12,8
1997
9,9
9,9
17,0
1998
9,9
9,9
10,5
1999
9,4
9,4
6,7
2000
11,2
11,2
9,5
2001
8,1
8,2
4,4

A zalaegerszegi halálozások adatok 1998-óta csökkenést jeleznek. 

A kóroki összetétel alapján megállapítható, hogy továbbra is vezető halálok a szív és érrendszeri betegségek. Ezt követik a daganatos betegségek, az emésztőrendszer betegségei, valamint az erőszakos jellegű halálokok és a légzőrendszer betegségei.

A szív és keringési betegségek tekintetében az – ÁNTSZ adatai szerint - elmúlt évekhez képest kissé csökkentek a számszerű mutatók, azonban e betegségcsoporton belül emelkedett az agyérbetegségek száma. Zala megye és ezen belül Zalaegerszeg az országban talán a legrosszabb adatokkal rendelkezik e tekintetben. Nálunk a legmagasabb a halálozási arányszám, hiszen az országos átlag 100 ezer lakosra vetítve 200 haláleset, míg a megyében ez 200-230 között mozog. Az ilyen jellegű esetek hatékony, gyors sürgősségi ellátást igényelnek, ami ismerve Zala aprófalvas településszerkezetét nem mindig elérhető, így sürgősségi ellátás, a megfelelő szakszerű ellátáshoz való hozzájutás fejlesztésével az ilyen jellegű halálokok száma csökkenthető lenne.

Nincs nagy különbség a szívbetegségben és a „stroke”-ban (szélütés) elhunytak számában. A helyzet azonban az, hogy a szélütésben szenvedők 60%-a rokkant lesz, ápolásra szorul, míg a szívbetegek felépülésére, társadalomba történő reintegrációjára jóval nagyobb esély van napjainkban. Igazán nagy jelentősége itt is a megelőzésnek van, amely az egészséges életmódra nevelést, sok mozgást, megfelelő táplálkozást jelent.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a daganatos betegségek száma sajnos nem csökkent. Sajnálatos tény, hogy azon rosszindulatú folyamatok halálozási aránya, melyek a dohányzással, illetve az alkoholfogyasztással kapcsolatosak a nők körében emelkednek – miközben a férfiaknál már valószínűleg túljutottak a tetőzésen. Ilyen a tüdőrák, melynek halálozási aránya a tendenciák alapján néhány éven belül meghaladja az emlőrákét, ezzel a női populációban is a leggyakoribb halálok lesz.

A Johan Béla népegészségügyi program a szervezett szűrővizsgálatokat szintén kiemelten kezeli. Az emlőszűrések mellett a méhnyak rák és a vastagbéldaganatok szűrővizsgálatai is beindultak.

Az emésztőrendszer betegségei között szám szerint az alkoholos májzsugorodás a legnagyobb arányú. Az alkoholfogyasztási mutatók továbbra is kedvezőtlenek.
A fiatal korosztállyal kapcsolatos visszatérő gond az alkohol, valamint a drogok kipróbálása, használata.
A fiatalkorúak diszkó drogokat, marihuánás cigarettát, míg a fiatal felnőttek az erősebb szereket (pl. heroin) használják. A serdülőkor gondjai, a családi háttér problémái, az inadekvát konfliktus kezelési módok könnyen az alkohol és a kábítószerek felé terelik az egyént. Ez egy nagyon sokrétű társadalmi probléma. Tovább kell folytatni az e téren megindult és eredményes kortársoktatás programját. A család szerepének erősítése szintén kiemelt fontosságú a fiatalok egészséges életmódra nevelésében, hiszen az ismeretek, tapasztalatok megszerzésének első lépcsője a gyermekekre odafigyelni tudó, számára biztonságot nyújtó családi háttér.

A lakosság egészségi állapotát vizsgálva megállapítható, hogy számos területen súlyos megoldásra váró gondok vannak (szív és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek számának növekedése, alkohol kábítószer fogyasztás stb), melyeket csak átfogó programok megvalósításával, jelentős erőforrások mozgósításával lehet pozitív irányban orvosolni.  

Tény, hogy az életkor emelkedésével arányosan növekszik a rendszeres orvosi ellátást, folyamatos kezelést igénylő betegkör, ami a népességen belül az 50 év feletti korosztály számának növekedésével elsősorban a háziorvosi szolgáltatásra, de bizonyos szakellátásokra is egyre nagyobb terhet ró a városban a következő évtizedben. 
A egészségi állapotot és az életmódot kutató szociológusok egyöntetű megállapítása, hogy az egészségmegőrzés és az egészségi állapot javítása minimálisan 40%-ban az egyénen, azaz életmódján, aktivitásán múlik. Természetesen erősen behatárolják az egyének mozgásterét a gazdasági - társadalmi - környezeti adottságok, lehetőségek, de minden embernek van bizonyos autonómiája, szabad mozgástere az egészséget elősegítő, vagy azt károsító tevékenységek választásában. 

Az egészségi állapot vizsgálatakor – a számos negatív folyamat mellett – néhány területen pozitív irányú elmozdulás is tapasztalható. Nőtt a születéskor várható élettartam és csökkent a csecsemőhalandóság. 




III. 	A ZALAEGERSZEGEN MŰKÖDŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER BEMUTATÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján biztosítja a különböző szociális ellátásokat. A szociális igazgatás hatósági feladatait és a város szociálpolitikai ellátórendszerének koordinálását a Népjóléti Osztály látja el. Az igazgatási feladatok államigazgatási hatósági és önkormányzati hatósági ügyekből állnak.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokra több mint 212.000 eFt-ot biztosított az önkormányzat 2002. évben. Az ellátást igénybevevőinek létszáma alapján megállapítható, hogy elsősorban a gyermekes családok részére adható rendszeres és eseti támogatások területén mutatkozik immáron 2 éve csökkenés (lásd. 1. és 2. sz. melléklet). 

Tekintettel arra, hogy a gyermekek neveléséhez, taníttatásához nyújtott támogatási lehetőség évek óta létezik, jogosultsági küszöb, továbbá a hozzájutás feltételei sem változtak, vélhetően a családok jövedelme növekedett, ez a 2001. évi minimálbéremelés, illetve a közszférában 2001-2003. években lezajlott béremelés következménye. Jelentősen (25%-kal) csökkent a legalacsonyabb jövedelemből élő, kiegészítő családi pótlékban (2003. évtől rendszeres gyermekvédelmi támogatás) részesülő gyermekek száma. A gyermeknevelés egyszeri kiadásaihoz havonta 197 gyermek részesült segélyben, amely 25%-os csökkenést jelent a megelőző évhez képest.

Az államilag támogatott lakásprogram népszerűségének köszönhetően 2002. évben havonta 346 család részesült lakásfenntartási támogatásban, ez 26-tal több a megelőző évinél.

Folyamatos emelkedést mutat a rendszeres szociális ellátások közül - a nem kifejezetten segély típusú ellátás - a felsőoktatásban tanulók szociális támogatásában részesülők száma. Ennek egyik oka, hogy egy új ellátási formáról van szó, így a növekedés egy fajta „érési” folyamat eredménye, az emelkedés hátterében megfigyelhető továbbá a felsőoktatásban tanulók számának növekedése, valamint a segély típusú ellátásokhoz képest relatíve magas jogosultsági küszöb.

A segélyezési rendszerből kikerülök emelkedő száma természetesen nem egyszerűen azt jelenti, hogy zalaegerszegi családok életszínvonala jelentős mértékben javult. 

Ez a segélyezés egyik általános problémájára világít rá, mely szerint Magyarországon a segélyezési küszöböt úgy állapítják meg, hogy az együttélők jövedelme eléri-e vagy sem az egy főre jutó nyugdíjminimumot vagy annak valamilyen többszörösét. Ez az összeg azonban semmilyen összefüggésben nincs a háztartások nagysága és összetétele szerint számított megélhetési minimumokkal.

A népjóléti osztály egyéb tevékenysége során a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően ellátja a városban és vonzáskörzetében lévő 79 településen működő alap és nappali ellátást nyújtó intézmények engedélyezésének és szakmai ellenőrzésének feladatait, melynek keretében a szakmai jogszabályok alapján megvizsgálja az intézményekben végzett tevékenységet és a személyi-tárgyi feltételek meglétét.

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben évente átfogó fenntartói ellenőrzésekre kerül sor, ezt különböző cél-, és témavizsgálatok egészítik ki. Az intézmények tevékenységéről készült beszámolót a szakbizottság évente értékeli. 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint 30.000 főnél több állandó lakosú település ellátási kötelezettsége – a Szociális törvény alapján – az alapellátásokra Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, speciális alapellátási feladatok (közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat), a nappali ellátást nyújtó intézményekre Idősek klubja; fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek nappali intézménye továbbá a nappali melegedő, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre Időskorúak gondozóháza; fogyatékos személyek gondozóháza; pszichiátriai és szenvedélybeteg átmeneti otthona; hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása terjed ki. 

Zalaegerszeg város jelenleg az alábbi ellátásokat biztosítja:
Az alapellátások közül étkeztetés, házi segítségnyújtás az Időskorúak Gondozási Központja keretében, a családsegítés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működik. 
A nappali ellátást nyújtó intézményi formák közül az idősek klubja az Időskorúak Gondozási Központja, a fogyatékosok nappali intézménye a Fogyatékosok Klubja, míg a nappali melegedő a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja Az intézmény fenntartója a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete keretében működik. 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül az idősek ellátása az Időskorúak Gondozási Központja keretében működő Idősek Gondozóházában, míg a hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központjában működik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján önkormányzatunk gyermekjóléti szolgálatot, 280 férőhelyen bölcsődei ellátást nyújtó intézményt tart fenn, ellátási szerződés keretében 5 férőhelyen gyermekek átmeneti gondozása, 40 férőhelyen családok átmeneti otthona ellátásokat biztosítja.

A szociális szolgáltatásokat önkormányzatunk 3 intézmény fenntartásával biztosítja. Valamennyi intézményünk végleges működési engedéllyel rendelkezik.






III.1. 	Alapellátás

Az Időskorúak Gondozási Központjának feladata a szociális étkeztetés biztosítása. Az étkeztetés az intézmény saját konyháinak, illetve a bölcsődei konyhák igénybevételével történik. Az ellátás kapacitása megfelelő, hiszen az elmúlt években nem fordult elő, hogy jogosan jelentkező igénylőt el kellett utasítani. Szociális étkeztetésben 2002-ben 524 fő részesült, az ellátottak 2/3-a (66%-a) nő, a korösszetétel alapján az ellátást igénybevevők 62,8 %-a a 70 éven felüliek közül kerül ki (lásd 4. sz. melléklet).

Ugyancsak az Időskorúak Gondozási Központjának feladata a házi segítségnyújtás biztosítása.
Házi segítségnyújtásban 2002. évben 372 fő részesült, az ellátottak 68,5%-a nő, a korösszetétel alapján az ellátást igénybevevők 75%-a a 70 éven felüliek közül kerül ki (lásd 4. sz. melléklet). Ezen ellátási formában jelenleg 31,5 fő dolgozik, míg a társadalmi gondozók száma 50 fő (ők az étel házhozszállításában vesznek részt). Az elmúlt években a házi segítségnyújtásban létszámfejlesztésre került sor, amely lehetővé tette a gondozási idő meghosszabbítását (az ellátási idő jelenleg a hét minden napján 7-19 óráig terjed).

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében történik a családsegítés feladatának ellátása.       A szolgáltatást igénybevevők száma 2002. évben az előző évhez képest közel 13 %-kal nőtt. A növekedésben szerepet játszik egyfelől helyi társadalom szociális helyzetének alakulása, részint a jelzőrendszer hatékonysága, illetőleg a segítő tevékenység/szolgáltatás ismertebbé válása.



III.2.	Szakosított ellátások

Az idősek nappali ellátása az Időskorúak Gondozási Központjának feladata. Az idősek ellátása 4 telephelyen működő idősek klubjaiban történik. Az engedélyezett 160 férőhelyen 2002. évben 178 fő ellátására kerülhetett sor. Az ellátottak 68,5%-a nő, a korösszetételt vizsgálva megállapítható, hogy az ebben az ellátási formában részesülő 70 éven felüliek aránya 57,3% (lásd 5. sz. melléklet). Ez az arány – összehasonlítva más ellátásokban részesülők arányával - arra utal, hogy az életkor előrehaladtával egyre inkább más típusú szükségletek iránti igények merülnek fel (pl. otthoni gondozás, intézményi elhelyezés).

Az idősek klubjaiban ellátottak száma 1999 óta kismértékben, mintegy 8%-kal csökkent. A klubok tényleges kihasználtsága tényleges kihasználtság = ténylegesen megjelentek száma
                              férőhely szám x nyitvatartási napok száma klubonkét eltérő képet mutat (lásd 5. sz. melléklet). A legnagyobb kihasználtsággal évek óta a belvárosi II. számú klub működik, míg a másik belvárosi klub (I. sz.) kihasználtsága a legalacsonyabb. A kihasználtsági mutatók alapján megállapítható, hogy az ellátási kapacitás a felmerült igényekhez képest összességében megfelelő, várakozási idő nincs, a jelentkező szükségleteket mindig képes kielégíteni az intézmény.

A fogyatékosok nappali ellátása a Fogyatékosok Klubja feladata. A 20 férőhelyes intézmény 2002. évben 22 fő, családban élő enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos részére biztosított nappali gondozást.

Az intézményben az ellátottak létszáma 2002. december 31-én 3 fővel több volt, mint a megelőző év hasonló időszakában 2001: 19 fő; 2002: 22 fő). A gondozottak átlagéletkora 1 évvel csökkent (25 évről 24 évre).
Az intézmény kihasználtsága 2002. évben a megelőző évhez képest kismértékben csökkent, annak ellenére, hogy az ellátotti létszám az év végén három fővel meghaladta a 2001. évit. A kihasználtság csökkenésének oka, hogy évközben átlagosan kevesebben voltak az intézményben, a távozások az első félévben történtek, míg az új felvételekre az év végén került sor.

A hajléktalan személyek nappali melegedője a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja keretében történik. A nappali melegedőn az engedélyezet férőhelyek száma 20, 2002-ben a nappali melegedőt 124 fő vette igénybe, a kihasználtság szinte 100%-os volt.

Az idősek átmeneti elhelyezését – az Időskorúak Gondozási Központja keretében működő – Idősek Gondozóháza biztosítja, az engedélyezett férőhelyek száma 42 fő. Az ellátást igénybevevők száma 2002-ban 125 fő volt, ez a megelőző évhez képest 6,8%-os növekedést jelent (lásd: 6. sz. melléklet). A gondozottak átlagéletkora 75,43 év. Az intézmény kihasználtsága 98 %-os, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy üres férőhely csak addig fordul elő amíg a távozott gondozott helyére az új gondozott felvételre kerül. Az intézménybe várakozók száma 2002. évben 43 fő volt.

A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja keretében történik. Az éjjeli menedékhelyen az engedélyezett férőhelyek száma 30, míg az átmeneti szállón 40, 2002-ben az éjjeli menedékhelyet 113 fő, az átmeneti szállót 64 fő vette igénybe, a kihasználtság szinte 100%-os volt.



III. 3. 	Ellátási kötelezettség teljesítése

A szociális törvény alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, mint 30.000 főnél több állandó lakosú település – amint ez az ellátórendszer bemutatását követően világossá vált – a nappali ellátást nyújtó intézmények közül a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye, az átmeneti elhelyezési formák közül a fogyatékosok gondozóháza, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti intézménye terén rendelkezik hiányosságokkal.

A Szociális törvény 2003. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a megyei jogú város a saját területén köteles a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, továbbá előzetes igényfelmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott két további intézménytípus feladatait is biztosítani.

Javaslat a további két intézménytípusra: 
	Hajléktalanok otthona, 

Pszichiátriai betegek otthona 




IV. 	AZ ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL ÉS MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAPELVEK

A város területén működő intézmények magas szakmai színvonalon biztosítják szolgáltatásaikat az ellátást igénybevevők részére, azonban a jogszabályi változások és a szakmai elvárások következtében  szükséges az egyes szolgáltatások fejlesztése. 

A szolgáltatások fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat az alábbi alapelvek határozzák meg:
	a helyi társadalom változó igényeinek, szociális szükségleteinek figyelembevételével kell kialakítani a szolgáltatások rendszerét;

a különböző problémák, esetek bonyolultsága és komplex módon történő kezelése az egyes ellátási típusok és szintek egymásra épülését igényli (komplex, integrált ellátások);
a szolgáltatások kínálatánál biztosítani szükséges a válaszhatóságot;
a szociális szolgáltatások biztosításában – az önkormányzat ellátási felelősségének hangsúlyozása mellett - erősíteni szükséges a civil szervezetek részvételét (az ellátások társadalmasítása).

V. 	AZ ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSÉVEL ÉS MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK

Általános cél:  a szociális biztonság megteremtése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatástervezési koncepciójában általános célként fogalmazhatjuk a szociális biztonság (ne fordulhasson elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül maradjanak) megteremtését a város területén élők számára. 

Stratégiai célok:

	Hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás.

A felmerült szükségletekhez igazodóan mindenki számára elérhető legyen az intézményi ellátás.
A civil szervezetek részvételének erősítése a szociális szolgáltatások működtetése terén.



V.1. 	Hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás
V.1.1. 	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Gyermekjóléti Szolgálat 
A program célja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által megyei jogú városban kötelezően előírt gyermekjóléti központ működtetése.
Célcsoport: a város területén élő gyermek és fiatal felnőtt korú lakosság.
Tervezett intézkedés:
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai túl speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, ennek keretében utcai és lakótelepi szociális munkát; kapcsolattartási ügyeletet; kórházi szociális munkát és készenléti szolgálatot biztosít.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. Olyan fiataloknak nyújt segítséget, akik magatartásukkal veszélyeztetik testi-lelki-értelmi fejlődésüket és a gyermekjóléti szolgálat hagyományos családgondozásával nem érhetők el, vagy gondozásuk ily módon eredménytelen. 
A programot 2005-től indítanánk (létszám igény: 2 fő), az első előkészítő fázisban történne meg a terepmunka előkészítése (információgyűjtés, kutatás, helyzetfelmérés), majd ezt követően megkezdődhetne az érdemi terepmunka (kapcsolatfelvétel, szabadidős programok stb.).
A kapcsolattartási ügyelet célja, hogy a gyermekek a szülők válása után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvető joga valamilyen ok miatt nem biztosított a gyermekjóléti központ szakemberei mediátori (közvetítői) segítséget, „semleges” helyet, a gyermekek számára megfelelő környezetet biztosítanak. 
A program jelenleg is működik, 2005-től bővül a szolgáltatás elérhetőségének ideje (szombaton is elérhető a szolgáltatás). 
A gyermekjóléti kórházi szociális munka célja a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, illetve a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás megelőzése, vagy észlelése esetén a szükséges beavatkozás megtétele. 
A program szintén 2005-ben indulna (létszám igény 1 fő), az első időszak feladata az egészségügyi intézménnyel (Zala megyei Kórház) való kapcsolatfelvétel, illetve a feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás elkészítése, amelyben rögzítésre kerül a kórházi szociális munka célja, feltételrendszere, a kapcsolattartás és információátadás módja.
A készenléti szolgálat célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás.
A program az előzőekhez hasonlóan 2005-ben indulna, a központ munkatársai váltott rendszerben látják el az ügyeleti szolgálatot. Eddig az időpontig készenléti szabályzatban kell meghatározni a krízishelyzetet, a beavatkozás szükségességét, továbbá erre megteremthetők a készenléti szolgálat ellátása érdekében a szükséges tárgyi feltételek (pl. mobil telefon). 


Családsegítő Szolgálat
A program célja:  az Szt. szerinti adósságkezelési tanácsadás működtetése.
Célcsoport: a város területén élő, lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló személyek.
Tervezett intézkedés:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő szakmai csoportjában az adósságkezelési tanácsadói tevékenység megszervezése. Az új szolgáltatás 2003. októberében kezdheti meg tevékenységét. A beindításához szükséges személyi feltételek az intézményi létszámstruktúra átalakításával biztosítottak, a tanácsadók képzése is elindul ebben az esztendőben. A tárgyi feltételek megteremtéséhez szükséges költségvetési fedezetet az önkormányzat 2003. évi költségvetésben biztosította.  


V.1.2. Időskorúak Gondozási Központja

A program célja: az Szt. szerinti házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatási formájaként jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése.
Célcsoport: a város területén élő, segítségre szoruló idős, fogyatékos személyek, tartósan betegek.
Tervezett intézkedés:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, hogy a házi segítségnyújtásban részesülő, esetenként már szociális intézményi elhelyezésre várakozó, a saját otthonában élő, de egészségi állapota miatt segítségre szoruló idős, fogyatékos személyek, tartósan betegek biztonságérzetét erősítse, valamint a szükséges segítségnyújtást minél gyorsabban biztosítsa a súlyosabb helyzetek megelőzése érdekében. Az új szolgáltatás városunkban 2003. IV. negyedévében történő elindítása külső - pályázat utján elnyert - forrás felhasználásával vált lehetségessé. A program indulásaként a városban 30 fő – elsősorban nehezen megközelíthető helyen, egyedül élő idős ember - részére biztosítható ez a szolgáltatás. 



V.2. 	A felmerült szükségletekhez igazodóan mindenki számára elérhető legyen az intézményi ellátás.
V.2.1. Időskorúak Gondozási Központja

A program célja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény szerinti 50 férőhelyes idősek otthona létrehozása.
Célcsoport: a város területén élő időskorúak, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátotti adatok ismeretében városunkban mintegy 200 ápolást, gondozást nyújtó intézményi férőhelyre lenne szükség.
Tervezett intézkedés:
Az Idősek Otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött életkorú, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére kíván ápolást, gondozást nyújtani (Indokolt esetben 18. életévét betöltött személy is felvehető, ha betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni). Az 50 férőhelyes tervezett intézményt, mind szakmai, mind pedig gazdasági szempontból – a jelenleg is integrált intézményként működő - Időskorúak Gondozási Központja keretén belül működne. Ez a szervezeti megoldás jó lehetőséget biztosít az egyes ellátási formák közti átjárhatóságra, az ellátási szintek egymásra épülésére. Az intézmény szervezeti - irányítási rendszerét is ennek megfelelően kell átalakítani.

A különböző ellátási formákat (alapellátás; nappali ellátás; átmeneti ellátás; ápolást, gondozást nyújtó ellátás) magában foglaló intézmény szakmai bázisként működhet a megyében az idősellátás terén, ugyanakkor mintaként is szolgálhat más társadalmi csoportok (fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek stb.) intézményhálózatának kialakításához.  

V.2.2. 	Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátórendszerének kiépítése

A program célja: a pszichiátriai és szenvedélybetegek – Szt-ben meghatározott - ellátórendszerének kiépítése. Az ellátórendszer tervezett elemei: közösségi pszichiátriai ellátás, nappali ellátás, átmeneti elhelyezést, valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény.
Célcsoport: a város területén élő szenvedély- illetve pszichiátriai betegséggel küzdő személyek. A városban működő pszichiátriai osztály adatai alapján 300-400 pszichiátriai és szenvedélybeteg áll gondozás alatt, természetesen a segítségre szoruló pszichiátriai problémákkal küzdők, valamint a szenvedélybetegek száma ennél nagyságrenddel magasabb. A jól működő egészségügyi ellátásból kikerülve a rászorulók egy jelentős csoportja magára marad. Számukra szükséges - a közösségi gondozástól a tartós bentlakást lehetővé tevő ápolást, gondozást nyújtó intézményig - új szolgáltatási formákat létrehozni.
Tervezett intézkedés:
Egy teljesen új, önkormányzati fenntartásban működő integrált intézmény létrehozása, amelynek szolgáltatásai a közösségi pszichiátriai ellátást, nappali ellátást, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt, valamint a pszichiátriai betegek otthonát foglalnák magukban.
A közösségi pszichiátriai ellátás keretében a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget kell nyújtani mindennapi életvitelében, továbbá lehetőség szerint biztosítani szükséges a meglevő képességeinek megtartását, illetve fejlesztését. A pszichiátriai beteg állapotának figyelemmel kísérése érdekében a szociális ellátást végző személy kapcsolatot tart fenn az ellátott személy háziorvosával, illetve pszichiátriai szakorvosával, valamint családjával. 
A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, foglalkoztatásra, szabadidős programokra valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali intézményt 20 férőhellyel tervezzük.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai és szenvedélybeteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy lakókörnyezetében, illetve a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. Az átmeneti otthon 10 férőhellyel kezdené meg működését.
A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. A tartós bentlakást nyújtó otthon férőhelyszáma – indulásként - 50 fő lenne.

V.2.3. Fogyatékosok átmeneti ellátásának biztosítása

Fogyatékosok Klubja
A program célja: az Szt. szerint fogyatékkal élők részére átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (fogyatékos személyek gondozóháza) biztosítása.
Célcsoport: a város területén élő veleszületett, vagy szerzett fogyatékossággal élő személyek.
A KSH 2001. évi népszámlálási adatai szerint a városban 2.462 fogyatékkal élő ember él (1.274 férfi és 1.188 nő). 
A fogyatékosság típusa szerint:
·	mozgássérült:                   1.007 fő - 41%
·	vak, illetve gyengénlátó:     336 fő - 13,6%
·	siket és nagyothalló:           264 fő - 10,7%
·	értelmi fogyatékos:             261 fő - 10,6%
·	egyéb beszédhibás, halmozottan fogyatékos stb.:                                594 fő - 24,1% 
                                összesen: 2.462 fő - 100%

Tervezett intézkedés:
A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. A fogyatékos személyek gondozóházát 10 férőhelyesre tervezzük.


V.3.	A civil szervezetek részvételének erősítése a szociális szolgáltatások működtetése terén
V.3.1. 	Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja 
A program célja: a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának fejlesztése.
Célcsoport: a város területén élő hajléktalan személyek és családok.
Tervezett intézkedés:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. november 30-án ellátási megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével. A megállapodás értelmében a Vöröskereszt a Zalaegerszeg, Hock János u. 98. szám alatti épületben Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központját működtet, melynek keretében az alábbi ellátásokat nyújtja a rászorulók részére:
	40 fő befogadására alkalmas átmeneti szállás,

30 fő befogadására alkalmas éjjeli menedékhely,
20 fő befogadására alkalmas nappali melegedő,
40 fő befogadására alkalmas családok átmeneti otthona,
Népkonyha 50 adag,
Csomagmegőrző,

Az ellátási színvonal javítási érdekében elsősorban infrastrukturális és a tárgyi feltételeket érintő fejlesztésekre van szükség. 


Hajléktalanok Otthona
A program célja: az Szt. szerinti hajléktalanok ápolását, gondozását nyújtó intézményi ellátás biztosítása ellátási szerződés keretében a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezetével.
Célcsoport: a város területén élő hajléktalan személyek és családok. Városunkban is egyre több olyan hajléktalan személy él, akiknek ellátása elsősorban egészségi állapotuk miatt átmeneti szálláshelyen nem biztosítható. 
Tervezett intézkedés:
A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa városában tervezi létrehozni az 50 férőhelyes intézményt, melyhez a saját erőn felül külső – pályázati – forrást szeretnének igénybe venni.

Támogató szolgálat
A program célja: az Szt. szerinti támogató szolgálatnak, mint új alapellátási feladatnak a biztosítása, ellátási szerződés keretében a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezetével.
Célcsoport: a város területén élő veleszületett, vagy szerzett fogyatékossággal élő személyek
Tervezett intézkedés:
A támogató szolgálatok kialakítása új alapellátási feladat, amellyel elő kívánjuk segíteni a fogyatékos személyek ellátásának integrációját, a fogyatékos személy saját lakóhelyén, saját lakókörnyezetében történő segítését, életvitelének megkönnyítése érdekében. Elsődleges feladat a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítése, valamint a fogyatékos személy önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A cél olyan támogató szolgálat kialakítása, amely magában foglalja a szociális gondozás, kísérés, ügyintézés, szállítás feladatainak ellátását illetve hozzájutást annak érdekében, hogy a sérült személy életviteléhez szükséges feltételek biztosíthatók legyenek.
A szolgálatot a Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete működteti, az önkormányzati szerepvállalás - szükség esetén - a szolgálat székhelyéül szolgáló ingatlan biztosítására és a működtetés támogatására terjed ki. A szerepvállalás konkrét tartalmát és mértékét a megkötendő ellátási szerződés szabályozza.
V.3.2. 	Együttműködés egyházakkal a szociális ellátórendszer (különös tekintettel az idősek ellátórendszerének) fejlesztése terén

A program célja: az idősellátás terén differenciált, sokszínű ellátórendszer kialakulásának támogatása a városban.
Célcsoport: a város területén élő időskorúak.

Tervezett intézkedés:
Az egyházak által - az időseket ellátórendszer mennyiségi és minőségi bővítése érdekében – tervezett intézmények részére beépítésre alkalmas helyszín, illetve ingatlan biztosítása, ellátási szerződés megkötése az egyházi fenntartókkal.


VI.	A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK, FEJLESZTÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSE


Szolgáltatás megnevezése
Szolgáltatás kialakításának költsége (eFt)

2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
Adósságkezelési szolgáltatás
3.000 




Gyermekjóléti Központ


10.000 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
700 




Támogató szolgálat

1.000 



Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátórendszere




300.000 
fogyatékosok gondozóháza



25.000 

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

9.000 



Idősek Otthona

500.000 



Hajléktalanok Otthona


5.000 



Az egyes intézményi szolgáltatások fejlesztése során a kialakítás/fejlesztés teljes (becsült) költségigényét tüntettük fel, az alapellátások (adósságkezelési szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti központ, támogató szolgálat) esetén a várható éves működési költséget jeleztük. Természetesen külső források bevonásával mind az intézmények létrehozásával, mind a működtetéssel kapcsolatos költségek csökkenthetők.  



VI.1. Szolgáltatások működtetésének finanszírozása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális és gyermekjóléti feladataihoz nyújtott állami normatíva 2003. évi összegét lásd  7. sz. mellékletben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 125.§-a alapján a települési önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és természetben nyújtott ellátások kiadásaihoz, továbbá a rendszeres szociális segélyt kérelmező foglalkoztatásának költségeihez, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák működési és fejlesztési költségeihez az állam
	az állandó lakosok után járó szociális célú normatív állami támogatással (szociális normatíva);

kötött felhasználású foglalkoztatási támogatással;
az időskorúak járadékához, a rendszeres szociális segélyhez, a lakásfenntartási támogatáshoz, az ápolási díjhoz és az adósságcsökkentési támogatáshoz kötött felhasználású támogatásokkal;
a fenntartott szociális intézmények után járó normatív állami támogatással (szociális intézményi normatíva);
a szociális továbbképzéssel és szakvizsgával kapcsolatos kiadásokhoz kötött felhasználású támogatással járul hozzá.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszer finanszírozását a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. (II.7.) számú rendelete alapján tekintjük át.


VI.1.1.	A rendszeres pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások fedezete

Az önkormányzat által nyújtott rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint természetbeni ellátások fedezetéül szolgáló normatív támogatás lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám alapján illeti meg az önkormányzatokat. (E normatíva fajlagos összege 2003. évben a költségvetési törvény alapján 3.300 és 15.000 Ft között mozgott.) 
A hozzájárulás a települési önkormányzatok által külön jogszabály alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányzatokat terhelő különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közcélú munka szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik.

VI.1.2. 	Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

Az ellátások fedezetéül szolgáló állami normatíva két részből: alap és kiegészítő hozzájárulásból áll.
Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a szociális törvényben, valamint a gyermekvédelmi törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézmények működési költségeihez kapcsolódik. 
Ezek különösen: 
	az étkeztetés, 
	a házi segítségnyújtás, 
	a családsegítés, 
	a speciális alapellátási feladatok, 
	a gyermekjóléti szolgáltatás.

Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg. Az alap-hozzájárulás fajlagos összege 2003. évben 1.300 Ft/lakos volt.
Kiegészítő hozzájárulást az a települési önkormányzat vehet igénybe, amely a költségvetési törvényben meghatározott intézményeket tart fenn és megfelel az ott szabályozott feltételeknek.          Ez alapján önkormányzatunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséhez Megjegyzendő, hogy a 2004. évben új ellátásként bevezetendő támogató szolgálat 2003. évi normatív állami támogatása 10.000 eFt/ szolgálat. kap hozzájárulást.
A kiegészítő hozzájárulást az intézményt fenntartó települési önkormányzat a lakosságszám alapján veheti igénybe. A hozzájárulás fajlagos összege 2003. évben 520Ft/lakos volt.
A fentieken túl az állam a Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatainak ellátásához éves szinten 4.060 eFt normatív támogatást biztosít.


VI.1.3. 	Személyes gondoskodást keretébe tartozó szakosított ellátások

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák a következők:
	az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,

a rehabilitációs intézmény,
a lakóotthon [a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a)-d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
a nappali ellátást nyújtó intézmény
Az intézmények működtetéséhez az állam az alábbi normatív támogatásokat biztosítja:

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban, hajléktalan- és egyéb rehabilitációs intézményekben - kivéve a pszichiátriai, szenvedélybetegek és a fogyatékosok ápoló-gondozó és rehabilitációs bentlakásos intézményeit -, valamint a gyermekek, a családok, az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek és a fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben, továbbá a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülőnél ellátottak után illeti meg az önkormányzatot. 
A normatíva a felsorolt intézményekben ellátottak után illeti meg az önkormányzatokat (a normatíva fajlagos összege 2003. évben 725.000.- Ft/ellátott).
Megjegyzendő, hogy a létrehozni kívánt pszichiátriai, szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonának állami normatívája 2003-ban 770.000.- Ft/ellátott volt.

Hajléktalanok átmeneti intézményei
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek az Szt-ben szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.
A normatíva a fenntartott férőhelyek után illeti meg az önkormányzatokat (a normatíva fajlagos összege 2003. évben 399.500.- Ft/férőhely).
Nappali szociális intézményi ellátás
Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása:
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek az Szt-ben szabályozott módon időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali intézményét (idősek klubja, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő) tartanak fenn.
A normatíva a felsorolt intézményekben ellátottak után illeti meg az önkormányzatokat (a normatíva fajlagos összege 2003. évben 176.000.- Ft/ellátott).
Fogyatékos személyek nappali ellátása:
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek az Szt-ben szabályozott módon fogyatékosok nappali intézményét tartanak fenn. A normatíva a jelzett intézményben ellátottak után illeti meg az önkormányzatokat (a normatíva fajlagos összege 2003. évben 442.000.- Ft/ellátott).
Az intézmények működtetési költségeit és az állami normatívák összegét megvizsgálva összességében megállapítható, hogy az állami normatíva aránya az intézmények kiadásainak mintegy 58%-át fedezte. 




VII. 	VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A szolgáltatástervezési koncepció gyakorlati megvalósítása a szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének, a szolgáltatások sokszínűségének fejlődését eredményezi. A szociális ellátórendszer nem csupán ez egyes problémákat kezeli, hanem komplex segítséget nyújt a szociális munka egyes célcsoportjai számára életkörülményeik javításához.

Az integrált szolgáltatások elősegítik a választási és döntési lehetőséget, mind az ellátást igénylőnek, mind pedig a professzionális szakembereknek. A különböző gondozási formák egymásra épülése, a szervezeti struktúrák összehangolása az erőforrások optimális kihasználását és a hiányok pótlását teszik lehetővé.

A szolgáltatástervezési koncepció megalkotása fontos annak érdekében is, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a legjobb szolgáltatás nyújtása az ellátást igénylők megelégedésére, a magas színvonalú szakmai munka végzése átgondolt és megalapozott költségvetés tervezésre épüljön.

A szolgáltatástervezési koncepció egyes elemeinek végrehajtása már ez évben elkezdődött, de a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeknek, valamint a fenntartóknak kétévente kötelessége a végrehajtás folyamatát értékelni, annak érdekében, hogy a dinamikusan változó szükségletekhez igazodjon a megvalósítás.
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1. számú melléklet
1. számú melléklet
 


Rendszeres/eseti szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülők száma
(1999-2000.)




M e g n e v e z é s 
Ellátottak száma (fő)

1999.
2000.

évi összes
évi összes
Rendszeres  s z o c i á l i s  ellátási formák
1.
Rokkantak rendszeres szociális segélye
6
4
2.
Időskorúak járadéka
38
34
3.
Aktív korúak rendszeres szociális segélye
49
76
4.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
513
276
5.
Lakásfenntartási támogatás
421
426
6.
Ápolási díj
111
111
7.
Közgyógyellátás (méltányossági)
662
595
8.
Felsőoktatásban tanulók szociális támogatása
181
234
Rendszeres  g y e r m e k v é d e l m i  ellátási formák
9.
Rendszeres gyerm.véd. támogatás
kiskorú (fő)
3073
2925


család (db)
1597
1520
10.
Rendsz. gyerm.véd. tám. Kiegészítése
kiskorú (fő)
562
527


család (db)
331
293
11.
Rendszeres gyermekvédelmi segély
kiskorú (fő)
188
188


család (db)
187
138
Eseti  s z o c i á l i s  ellátási formák
1.
Átmeneti segély
2522
2259
2.
Temetési segély
432
386
3.
Köztemetés
14
19
Eseti  g y e r m e k v é d e l m i  ellátási formák
4.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2788
3743
                                                                                           Forrás: Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály
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Rendszeres/eseti szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülők száma
 (2001-2002.)




M e g n e v e z é s 
Ellátottak száma (fő)

2001.
2002.

évi összes
Évi összes
  Rendszeres  s z o c i á l i s  ellátási formák
1.
Rokkantak rendszeres szociális segélye
4
6
2.
Időskorúak járadéka
33
31
3.
Aktív korúak rendszeres szociális segélye
171
244
4.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
93
20
5.
Lakásfenntartási támogatás
459
489
6.
Ápolási díj
109
104
7.
Közgyógyellátás (méltányossági)
620
626
8.
Felsőokt.tanulók szociális támogatása
345
356
9.
Bursa Hungarica ösztöndíj
44
94
 Rendszeres  g y e r m e k v é d e l m i  ellátási formák
10.
Kiegészítő családi pótlék
kiskorú (fő)
2634
2335


család (db)
1395
1235
11.
Emelt összegű kiegészítő családi pótlék
kiskorú (fő)
423
337


család (db)
240
193
12.
Rendszeres gyermekvédelmi segély
kiskorú (fő)
129
127


család (db)
96
100
Eseti  s z o c i á l i s  ellátási formák
1.
Átmeneti segély
2174
2079
2.
Temetési segély
298
339
3.
Köztemetés
18
17
Eseti  g y e r m e k v é d e l m i  ellátási formák
4.
Rendkívüli gyerm.véd. támogatás
2242
1685
Forrás: Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály
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4. számú melléklet


Étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülők száma
(2003. I. félév)



Életkor
Ellátási forma

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás


Étel lakásra
szállítása
Gondozás
Összesen
F é r f i
19-39 éves
6 fő
3 fő 
-
3 fő
40-59 éves
34 fő
17 fő
2 fő
19 fő
60-69 éves
34 fő
19 fő 
1 fő 
20 fő
70-79 éves
46 fő
21 fő
6 fő
27 fő
80-x éves
57 fő
41 fő 
7 fő
48 fő
N ő
19-39 éves
7 fő
1 fő
-
1 fő
40-59 éves
49 fő
16 fő
3 fő
19 fő
60-69 éves
65 fő
27 fő
4 fő
31 fő
70-79 éves
115 fő
88 fő
17 fő
105 fő
80-x éves
112 fő
81 fő
18 fő
99 fő
Összesen:
525 fő
314 fő
58 fő
372 fő
Forrás: Időskorúak Gondozási Központja
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Nappali ellátásban részesülők száma
(2003. I. félév)



Idősek Klubja
Életkor
Ellátottak száma
F é rf i
19-39 éves
3 fő
40-59 éves
11 fő
60-69 éves
19 fő
70-79 éves
17 fő
80 - x éves
6 fő
N ő
19-39 éves
-
40-59 éves
12 fő
60-69 éves
31 fő
70-79 éves
52 fő
80 – x éves
27 fő
Összesen
178 fő
Forrás: Időskorúak Gondozási Központja






Férőhely kihasználtság alakulása a nappali ellátásban
(1999-2002.)


Év
I. sz. Idősek
Klubja
II. sz. Idősek
Klubja
III. sz. Idősek
Klubja
IV. sz. Idősek
Klubja
1999.
60 %
117 %
89 %
95 %
2000.
60 %
112 %
84 %
96 %
2001.
62 %
103 %
86 %
100 %
2002.
62 %
101 %
89 %
96 %
 	Forrás: Időskorúak Gondozási Központja
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Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben az 
ellátást igénybevevők száma 



Év
Ellátottak
száma
Férfi
Nő
Átlag életkor
Várakozók
Száma
2001.
117 fő
27 fő
90 fő
80,68 év
50 fő
2002.
125 fő
34 fő
91 fő
75,43 év
43 fő

2001-ben kihasználtsági arány:		98 %
2002-ben kihasználtsági arány:		98 %

Forrás: Időskorúak Gondozási Központja
















7. számú melléklet
2

7. számú melléklet
A helyi önkormányzatok normatív támogatása
(2001-2003.)

Megnevezés
2001.
2002.
2003.
SZJA-ból pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokra visszajuttatott támogatás
2 700-13 000 Ft/fő állandó népesség                                                  (214 874 000 Ft)
2 900-14 000 Ft/fő állandó népesség                                                  (241 373 000 Ft)
3 300-15 000 Ft/fő állandó népesség                                                  (238 330 000 Ft)
Lakáshoz jutási és lakásfenntartás támogatási normatíva
1000 - 2000 Ft/fő                                                (113 479 000 Ft)
1100 - 2100 Ft/fő                                                (120 410 000 Ft)
1100 - 2100 Ft/fő                                                (67 591 000 Ft)
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási normatíva
1 100 Ft/fő                                                                                         (64 474 000 Ft)
1 160 Ft/fő                                                                                        (71 154 000 Ft)
1 300 Ft/fő                                                                                        (79 058 000 eFt)
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási kiegészítő normatíva        
380 Ft/fő                                                                                           (23 309 000 Ft)
410 Ft/fő                                                                                           (25 149 000 Ft)
520 Ft/fő                                                                                           (31 623 000 Ft)
Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai
2 000 000
2 000 000
4 060 000
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi normatíva
455 700 Ft/ellátott                                                 (18 684 000 Ft)
539 200 Ft/ellátott                                                 (22 107 000 Ft)
725 000 Ft/ellátott                                                 (29 725 000 Ft)
Nappali szociális intézményi normatíva (idősek)
118 300 Ft/ellátott                                                  (29 220 000 Ft)
143 300 Ft/ellátott                                                  (35 395 000 Ft)
176 000 Ft/ellátott                                                  (359 424 000 Ft)
Nappali szociális intézményi normatíva (fogyatékosok)


442 000 Ft/ellátot                                                      (8 398 000 Ft)
Hajléktalanok átmeneti int. normatíva
202 650 Ft/férőhely
230 200 Ft/férőhely
399 500 Ft/férőhely
Bölcsődei  kp-i normatíva
177 600 Ft/ellátott                                                    ( 34 632  000 Ft  )                                    
208 800 Ft/ellátott                                                    ( 40 925 000 Ft  )                                    
361 000 Ft/ellátott                                                    ( 70 034 000 Ft  )                                    
Bölcsődei önkormányzati normatíva
311 940 Ft/férőhely/év
384 060 Ft/férőhely/év
568 400
Bölcsődei önkormányzati kiegészítő normatíva
3 200  Ft/férőhely/év
3 800  Ft/férőhely/év
5 510

8. számú melléklet
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Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményekben szükséges felújítások 
tervezett ütemezése

[2004-2007]





2004. év
·	Egyesített Bölcsőde Kis utcai tagbölcsődéje		 27.100 eFt
·	Gyermekorvosi rendelő Andráshida			 10.680 eFt
·	IV. számú Idősek Klubja Andráshida			   4.150 eFt
·	Központi ügyelet					      500 eFt
                                                                                            	: 42.430 eFt

2005. év
·	Egyesített Bölcsőde Napsugár úti tagbölcsődéje	 35.500 eFt
·	Felnőtt háziorvosi rendelő Landorhegy			   5.000 eFt
·	Gyermekorvosi rendelő Landorhegy			   1.700 eFt
·	Idősek Gondozóháza					   2.550 eFt
: 44.750 eFt

2006. év
·	Egyesített Bölcsőde Petőfi úti tagbölcsődéje		 27.500 eFt
·	Gyermekorvosi rendelő Páterdomb			   2.000 eFt
·	Gyermekorvosi rendelő Kertváros			      350 eFt
·	Felnőtt háziorvosi rendelő Landorhegy			      400 eFt
·	II. számú Idősek Klubja				   2.780 eFt
: 33.030 eFt

2007. év
·	Egyesített Bölcsőde Űrhajós úti tagbölcsődéje		 13.200 eFt
·	Zárda utcai háziorvosi rendelők			      500 eFt
·	Gyermekorvosi rendelő Belváros			      970 eFt
·	Felnőtt háziorvosi rendelők Páterdomb			      220 eFt
·	Fogyatékosok Klubja					      150 eFt
·	III. számú Idősek Klubja				   2.840 eFt
·	I. számú Idősek Klubja				   2.360 eFt
: 20.240 eFt



