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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.

10. évfolyam 28. szám

MEGHÍVÓ!
A Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete
Országos Falugondnoki Konferencia

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Szerkeszti és kiadja:
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

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 06/20-298-0719-es
telefonszámon érhető el.

rendezvényre várja a falu és tanyagondnokokat!
Időpont: 2016. október 14-15.
Helyszín: Lakitelek – Népfőiskola

Várjuk a jelentkezéseket 2016. szeptember 23-ig az alábbi
telefonszámokon: 06-73/352-057, 06-20-2980719

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2016-BAN
Szakmai nap
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatnak
megfelelően szakmai napot tartottunk 2016.április 26-án Görcsönydoboka
településen, melyre szép számban érkeztek falugondnokok és
polgármesterek egyaránt. A rendezvényt az egyesület elnöke, Samu János
nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, nagy hangsúlyt fektetve az
előadók személyére. Ezt követően Troszt József, a település polgármestere
is szívélyesen köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a települést, az
eddigi sikereiket, és nehézségeiket.
Az előadók között köszönthettük:
Horváth Takács Bernadett -EMMI szociális szakreferenset
Dr. Livják- Rozoga Veronika – Baranya Megyei Kormányhivatal osztályvezető
Vida Laura – MNVH területi felelős Baranya Megye
Nagy Csaba - elnök
Baranya Megyei Önkormányzat
Az előadások témái érintették a jogszabály módosítási terveket, a
kormányhivatal falugondnoki szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési
tapasztalatait, valamint a várható fejlesztési pályázatokat.
Köszönjük Ritzl Jánosnénak, a település falugondnokának – aki nemcsak
falugondnok, de kiváló közösségi személy - ,valamint Troszt József
Polgármester Úrnak, hogy biztosították a helyszínt, és közreműködésükkel
emelték a rendezvény színvonalát, és hozzájárultak annak sikeréhez!
Közgyűlés
Egyesületünk évi rendes közgyűlését tartotta 2016. május 20-án , Oroszló
településen.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően elfogadásra
került a 2015. évi közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló. A tagság
jelenlévő tagjai elfogadták a 2016. évi munkatervet, valamint elfogadásra
került a módosított SZMSZ.

Az egyesület tagságából törlésre kerültek az alábbi falugondnokok, illetve
a volt falugondnokok: Csaba Károly, Illés István, Gáyer István, Nagy
Ferenc,Bódis Gyuláné, Bak Kálmán, Varga Miklós, Molnárné Pálfi
Mária,Budai Sándor, Bogdán László, Gotthár László, Farkas Antal, Saár
János, Józsa Szilárd, Bene Pál, Frech Ferenc, Kovács Oszkár, Keszthelyi
József, Debreczeni Tibor.
Felvételt nyertek: Szabó Tibor Kisszentmárton, Laboda István
Babarcszőlős, Kordé György Kisherend falugondnoka.
Köszönjük Molnár Gábor Polgármester Úrnak, hogy biztosította
közgyűlésünk helyszínét, valamint köszönjük a finom vacsorát is!
Szakmai nap Péterin
A Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesülete 2016. 08. 23-án szakmai
napot tartott Péteri településen, melynek témája volt „A Falu és
tanyagondnoki hálózat erősítése”. A rendezvényen részt vett Czibere
Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár,
aki elismeréssel szólt a falu és tanyagondnoki szolgáltatásról, a
folytonosságról, tekintve a 25 éves fennállását. A rendezvényen
egyesületünk vezetősége is részt vett. Ezúton szeretnénk megköszönni
Gágó Zoltán Lúzsok falugondnokának felajánlását, aki a rendezvényre
saját termesztésű dinnyét juttatott el.
 ALAPKÉPZÉS
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
szabályozza, hogy falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan
személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a
munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és
tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a
foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.
A képzés szervezését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(továbbiakban Hivatal) látja el. A képzésre történő jelentkezés folyamatos.

A jelentkezéseket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fogadja.
Cím: 1391 Budapest, Pf.: 244
Képzésre a jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a
szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben
alkalmazott személyt.
További információ:
Bartus István
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1391 Budapest, Pf.: 244
E-mail: bartusi@nrszh.hu
Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.
Utolsó csoportunk 2016. május 12-én sikeres vizsgával zárta le a képzést:
Szalatnak,
Hegyhátmaróc,
Óbánya,
Magyarlukafa,
Bürüs,
Kisszentmárton, Babarcszőlős, Töttös település falugondnokai.
Gratulálunk Nekik, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak ezideig 2016-ban is az egyesület működtetéséhez,
fenntartásához:
Almamellék, Alsómocsolád, Bár, Bezedek, Boldogasszonyfa,
Görcsönydoboka, Hásságy, Hegyhátmaróc, Helesfa, Ivándárda,
Katádfa, Kishajmás, Kisharsány, Kisherend, Kórós, Köblény, Kölked,
Lippó, Liptód, Lothárd, Mánfa, Márok, Mekényes, Nagypall, Ófalu,
Sárok, Sumony, Szalánta, Szalatnak, Szárász, Szentdénes, Szűr,
Teklafalu, Tormás, Zaláta, Zengővárkony.
Az idei évben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.
 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ
Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátott jogi
képviselői feladatok elvégzése Baranya Megyében az alábbi területi
megosztással valósul meg:

 TOVÁBBKÉPZÉSEK
A következő képzés témája:
„Amit tudni kell a baleset-megelőzésről és az elsősegélynyújtás korszerű
elméletéről és gyakorlatáról” ,
valamint a
„Hatékony kommunikáció - eredményes együttműködés"
Az első képzés T- jelű, vagyis tanfolyam, melynek megléte kötelező egy –
egy képzési időszakban.
Jelentkezési lapok kérhetők az egyesület irodájából, vagy a honlapról
letölthető (www.baranyafalu.hu)

BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA
bogardi.andrea@obdk.hu
06-20-4899-576
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
bosnyak.frida@obdk.hu
06/20/489- 96-04
Bólyi, Hegyháti, Komlói, Mohácsi, Pécsváradi járások
Az egyesülethez beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti
elérhetőségen megtalálható ellátott jogi képviselőhöz.

 AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI RENDSZERREL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK
A 2016. január 1-étől hatályos a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.) átfogóan
újraszabályozta az Országos Jelentési Rendszert.
Erre a célra új jelentési felület kerül kialakításra az Igénybevevői
Nyilvántartáson (KENYSZI) belül, amely fejlesztése jelenleg még
folyamatban van. A jelentési lehetőség megnyitásáról honlapunkon adunk
tájékoztatást (www.baranyafalu.hu)
 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED
2016. szeptember 1. 19.00
Pannon Filharmonikusok: Díszhangverseny a Város napján
2016. szeptember 3., 4. 14.30
Varázsóra – Ütköző golyóktól az ütköző atomokig
2016. szeptember 3., 17. 17.00
Gyerekjátszó -Daltanulással, néptánccal és kézműves foglalkozással
egybekötött játszóház magyar népzenei kísérettel.
2016. szeptember 6., 13., 20., 27. 9.30–10.00 és 10.15–10.45
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Oldott, szeretetteli légkörben, már néhány hónapos kortól hároméves
korig várja a kisgyerekeket, anyukákat, apukákat, nagyszülőket László
Virág fuvolatanár egy játékos, énekes foglalkozásra.
2016. szeptember 8., 22. 9.15
Dúdolda – Zene-műhely a legkisebbeknek
Gyermekdalok és népdalok, ritmushangszerek, ölbeli játékok, mozgásos
mondókák Bende Kornélia vezetésével.
2016. szeptember 10., 17., 24. 10.00
Mesekuckó

Dalokkal, mesékkel, mondókákkal gazdagított foglalkozás 3 éves korig.
Énekes-mondókás ölbéli játékok sok mozgással, ritmusérzék-fejlesztő
játékkal, évszakokhoz, ünnepekhez kötődő dalokkal, mondókákkal és
népmesékkel.
2016. szeptember 10., 17. 24. 17.00
Bábkészítő foglalkozás
2016. szeptember 10. 10.00 és 11.30
Zimmezumm
A bóbita nyelven született kifejezés lehet kirándulás a Kis Tücsökkel
Békavárra a Vízililiomhoz, majd hazatérés a Nagykendőhöz, anyu ölébe;
2016. szeptember 14. 19.30
A Pécsi Playback Színház előadása
2016. szeptember 17. 10.00
Dödölle
Csecsemőszínház hároméves korig
2016. szeptember 17. 16.00
Bagolykisasszony meséje
Bábjáték 5 éves kortól
2016. szeptember 17. 19.00
Magyar táncház – moldvai táncház a PásztorHóra zenekarral
Minden hónap negyedik szombatján húzzák talpunk alá a ropogós
táncmuzsikát. Lendületük mindenkit magával ragad.
2016. szeptember 24. 10.00
Tipegő-topogó
A csöppségek együtt fedezhetik fel a természet apró csodáit, titkait
Zsuzsival, és sok-sok mondókával.
2016. szeptember 30. 17.00
Testbeszéd Projekt 7
A X. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó programja
2016. szeptember 30. 19.00
Vizin táncház
Szeptemberben is a Vizin Zenekarral mulathat az, aki vérpezsdítő
ritmusokra szeretné járni a Pécsett és Baranyában is népszerű és ismert
körtáncokat. Játszik a pécsi Vizin Zenekar, táncházvezető Vélin Veszna.

