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Feljegyzés

Készült 2020. március 23-án, Sall István Somogyfajsz polgármestere és
Sall Éva a „Jó kis hely” Szolgáltatóház szakmai vezetője között zajlott
megbeszélésről.
A kialakult járványhelyzet szükségessé teszi, hogy a Szolgáltatóház
működését, szolgáltatásainak formáját átalakítsuk a kiadott rendeletek,
állásfoglalások alapján.
A Jó Kis Hely Szolgáltatóház működését az alábbiakban szabályozzuk:
•

A

vészhelyzet

idejére

minden

meghirdetett

foglalkozást,

rendezvényt, programot felfüggesztünk, gyermekfelügyeletet nem
vállalunk.
•

Folyamatosan
szolgálattal,

együttműködünk
amelyről

a

család-

feljegyzés

és

készül,

gyermekjóléti

illetve

on-line

kapcsolattartás estén az e-mail mentésre kerül.
•

Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai
tekintetében:
-

Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységeket folytatnak a
ház munkatársai: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott
fejlesztő
iskoláival,

segítségnyújtás,
iskolai

on-line

kapcsolatfelvétel
oktatást

támogató

gyermektagjaink
tevékenységek

végzése
-

IT kompetenciák erősítése tagjaink körében

-

Ebben az időszakban kríziskezelés, tanácsadás, esetkezelés,
mentális gondozás és információnyújtás folyik.
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•

A

kommunikáció

elsősorban

online

formában

/Facebook,

Messenger/ és telefonon történik.
•

Hétfőtől péntekig minden délelőtt 9 – 12 óra között a Házban a
munkatársak ügyeletet tartanak, hogy halaszthatatlan, nagyon
fontos ügyekben intézkedni, tanácsod adni tudjanak. Itt be kell
tartaniuk

a

járványügyi

előírásokat,

a

személyes

kontaktust

minimálisra kell csökkenteni.
•

A Szolgáltatóház látogatását korlátozzuk: egyszerre egy személyt
tudunk fogadni a járványügyi előírásoknak megfelelően. Csak
fontos, halaszthatatlan kérdéssel tudnak a munkatársak foglalkozni.

•

A ház dolgozói kerüljék, minimálisra csökkentsék a személyes
találkozást minden klienssel és partnerrel!

•

A családlátogatásokat felfüggesztjük.

•

A dolgozók feladata ebben az időszakban továbbá az új helyre
történő költözéssel járó feladatok lebonyolítása /pakolás, takarítás
mindkét helyszínen, játékok és eszközök fertőtlenítése, helyiségek
dekorálása, szépítése/. A dolgozók munkavégzése az ügyeleti időn
felül otthon történik, amely során a kapcsolattartás a célcsoporttal
és egymás között a fentiekben jelzett formában történik.

•

Minden érintettet értesítünk a megváltozott rendről.

Somogyfajsz, 2020.03.23.

Sall István

Sall Éva

Polgármester

Szakmai vezető

