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FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
MÓRICGÁT
2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Bozó Sándor vagyok és 2010. áprilisa óta dolgozom Móricgáton falugondnokként. Elődöm, Vajda
István 1993. óta – a móricgáti falugondnoki szolgálat elindulása óta – látta el ezt a feladatot.

A Falugondnoki szolgáltatás a Jászszentlászlói Alapszolgáltatási Központ keretein belül
működik.
A falugondnok alapfeladatai:
- ebédkiszállítás a Jászszentlászlói Élelmezési Konyháról a móricgáti rászoruló igénylők részére,
étkezési térítési díjak rendezése. 14-18 fő
- A házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatokat is ellátom, pl.
favágás, fabehordás, bevásárlás, stb. Bevásárlás: 10-12 család részére /ez változó/.
- Közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés. Háziorvosi
rendelésre szállítás: betegek szállítása Móricgát kül- és belterületéről hétfő, szerda és pénteki
napokon az orvosi rendelésekre a Faluházhoz. 5-10 fő alkalmanként
- Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás. Szükség esetén szakorvoshoz szállítás.
- Gyógyszerkiváltás. 10-12 személy veszi igénybe esetenként
- Az óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása a jászszentlászlói oktatási és nevelési
intézményekbe. 15 fő
- A közösségi tevékenységek szervezése, segítése. (Arató ünnepség, Falunap, Idősek Napja,
Bálak, illetve különböző ünnepségek)
- Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása az
intézmények vezetői felé. /Polgármester, Körjegyző, stb./ a két település között a
családgondozók, védőnő, óvónők családlátogatásokban való közreműködése.
- Önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé.
A falugondnoki feladat igen sokrétű. Mivel Móricgáton a csökkenő gyermek-létszám miatt bezárt az
óvoda és az iskola is, Jászszentlászlóra szállítom azokat a gyermekeket, akik – koruk miatt tömegközlekedéssel nem utazhatnak egyedül. Ezt a feladatot egy 15+1 személyes Renault kisbusszal
látom el.
Minden tanítási nap reggelén 7 órakor már felveszem az első gyermeket, és mire a Móricgáton végig
megyek, megtelik a busz az ovisokkal és az alsó tagozatos iskolásokkal. 16 órára megyek értük, és
mindenkit hazaszállítok.

Településünk 504 lakosának kb. kétharmad része nyugdíjas, a többségük 70 éven felüli. A
tanyán magukra maradó idős emberek napi segítségre szorulnak, ezért nagy szükségük van a
falugondnoki szolgáltatásra. 14-18 fő idős, többnyire egyedülálló részére végzek
ebédszállítást a Jászszentlászlói Felnőtt- és Gyermekélelmezési konyháról.
A bevásárlásban is segítek a tanyákon élő időseknek. Van, aki elmegy velem a boltba, van aki csak
elmondja mit kér, és én vásárolok be neki.

Szólnak, ha gyógyszert kell íratni, kiváltani és ha háziorvoshoz szeretnének menni.
A betegszállítás a háziorvoshoz heti három alkalommal /hétfő, szerda, péntek/ történik, de
szükség esetén bármikor megoldható, ha kérik.
Móricgáton Körjegyzőség működik, hivatalos ügyeink nagyobb részét Jászszentlászlón tudjuk
intézni. A lakosság számára is segítséget nyújtok az olyan ügyek intézésében, ami nem
igényel személyes megjelenést.

A Móricgáti Önkormányzat munkájában is részt veszek, pl. a falunap, a szüreti felvonulás,
falufórum, idősek napja megszervezésében, lebonyolításában, a különböző sport
rendezvényekre, vetélkedőkre való szállításban.
Lehetőségeimhez mérten részt veszek szakmai találkozókon, melyeken ismerős falugondnokokkal
találkozhatom. Ezek a rendezvények jók, hisz lehetőség van az információcserére és egy kis
kikapcsolódásra is.
Kérem a képviselőtestületet 2012. évi beszámolóm elfogadására.
Móricgát, 2013. 03. 06.
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