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8. évfolyam 23. szám

MEGHÍVÓ
Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek,
véleményének, települése bemutatkozásának.
Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását,
illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert
információink csak így tudnak célba érni.

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
szeretettel meghívja évi rendes közgyűlésére
2014. 05. 23-án 17. 00 órai kezdettel
Hetvehely helyszínen

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, ismételten összehívom
2014.05.23-án 17.30 órai kezdettel, a napirend és a helyszín
változatlanul hagyásával.

Szerkeszti és kiadja:
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

Javasolt napirendi pontok:

honlap: www.baranyafalu.hu
Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk:
7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103.
Telefon/fax: 73/352-057, E-mail: bmfalu@h-wnet.hu
A délutáni órákban Somogyváriné Pandur Beatrix a 06/30-329-2063-as
telefonszámon érhető el.

Hetvehely - Szolgáltató Ház, Rákóczi u.40.

1. Tagsági viszonyok rendezése- ea.: Samu János
2. 2013. évi közhasznúsági jelentés és számviteli
beszámoló-ea: Samu János
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója –ea: Brunner Árpád
4. 2014. évi munkaterv- ea: Samu János
5. Alapszabály módosítás- ea: Samu János
6. Egyebek- ea: Samu János
A jelentkezéseket 2014.05. 21-ig (szerda) várjuk ( vacsora
miatt) a 73/352-057-es üzenetrögzítős telefonszámon!!

 ALAPKÉPZÉS
Egyesületünk változatlanul szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.
A 2013. november hónapban induló képzésen az alábbi települések
falugondnokai
vettek
részt:
Merenye,
Szentegát,
Gerényes,
Mindszentgodisa, Kisdér, akik sikeres vizsgát tettek 2014.04.24-én.

 TOVÁBBKÉPZÉSEK !!!!
Egyesületünk jelenleg „ A hatékony kommunikáció – eredményes
együttműködés” című tanfolyamra vár Benneteket, melyre a jelentkezési
lap igényelhető az iroda alkalmazottaitól, illetve az egyesület új
honlapjáról letölthető. A továbbképzés 15 fővel indítható (még nincs ennyi
jelentkező), ezért kérek minden munkáltatót, hogy tegye lehetővé a
falugondnok számára a kötelező képzés elvégzését

 „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj elnyerésének lehetőségére hívtuk fel
minden munkáltató és falugondnok figyelmét. E lehetőséggel élve
terjesztette fel Görcsönydoboka Önkormányzata az egyesület
támogatásával Ritzl Jánosné falugondnokot, aki 2014-ben elnyerte a
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat. Ezúton is gratulálunk neki!
 1%
A 2012. évben átutalt összeget (32972.-Ft) tartalékoltuk a 2013. évben
megrendezésre kerülő, az egyesület 20 éves évfordulóját megünneplő
rendezvényre.

 „BALESETMEGELŐZÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN”
címmel kistérségi szakmai napokat szerveztünk Takátsy Zoltán, a siklósi
Rendőrkapitányság Hivatal vezetőjének előadásában, négy helyszínen. Az
érdeklődés e téma iránt meglehetősen csekély volt, így azok, akik tisztában
szeretnének lenni a személyszállítás feltételeivel, iskolabusz, gyermekülés
használatával, honlapunkon megtekinthetik, és elsajátíthatják az ezzel
kapcsolatos szakmai előírásokat.
 PÁRTOLÓ TAGDÍJAK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2014-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához:
Kórós, Lúzsok, Zaláta, Boldogasszonyfa, Páprád, Cún, Ófalu, Mekényes,
Sumony, Görcsönydoboka, Ivándárda, Szűr, Csebény, Almamellék, Bár,
Lippó

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁSA!!
 JOGS ZA B Á LY VÁ L TOZÁ S !!!
Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:
19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét az 5.
számú melléklet tartalmazza.(lásd jogszabályban)
 ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA!


Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési
Igazgatóságának salgótarjáni részlege 2012. április 1-től
Budapestre költözött. Az új elérhetőség az NCSSZI
székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Tel.: 06-1/237-6700



A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapja
átköltözött az nrszh.kormany.hu címre.

KULCSÁR MELINDA
Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20/489- 9576
Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22.
E-mail: kulcsar.melinda@obdk.hu

 „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára KIVÁLÓ
SZOLGÁLAT elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.
Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és
tanyagondnokságok pályázhatnak, akik legalább 5 éve falu/tanyagondnoki
munkakörben dolgoznak. Évente legfeljebb öt elismerés adható ki. A
Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának
működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.
A pályázatot 2014. június 30-ig lehet benyújtani az egyesület bogdásai
irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három példányban. A
Bíráló Bizottság augusztus 14-ig bírálja el a pályaműveket. A
pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság szakmai
programját, a falugondnokság működésének részletes beszámolóját
legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelemben.
Kérjük a fenntartókat, hogy akik szerint a lakosság és az
önkormányzat legnagyobb megelégedésére végzi a falu/tanyagondnok
a feladatát nyújtsanak be pályázatot. Várjuk a pályaműveket!

 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED
A falugondnoki alapképzés megyei gyakorlata során intézménylátogatást
tettünk Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben.
Minden településnek ajánljuk a programjaikat, ezeket:
Állandó programok:
- A Zsolnay aranykora - Gyugyi László gyűjteménye
- Bábmúzeum – Bóbita Bábszínház
- LABOR - Interaktív Varázstér
- Rózsaszín Zsolnay Kiállítás
- Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás
- Zsolnay Mauzóleum
Időszakos programok 2014. június - augusztus hónapra:
- Képzőművészeti kiállítások
- Ismeretterjesztő előadások – családi délutánok
- Nyáresti térzenék- pécsi és baranyai fúvós együttesek
koncertsorozata
- Könnyűzene, jazz előadások
- Bóbita Bábszínház- bábmúzeum, Grosschmid Erik bábtervező
kiállítása
-

Rózsaszín Zsolnay Kiállítás

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal vettünk búcsút Panka József Endrőc
falugondnokától, aki 2014. 01.11-én, 56 éves korában, hosszas
betegség után elhunyt. Emlékét őrizzük!

