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a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján 

ellátandó házi segítségnyújtás alapellátás biztosítására szociális gondozó 
álláshelyre.  

A szociális gondozó munkakörében az alábbi feladatok ellátására köteles: 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítja. 
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
- közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében, 
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz 

való hozzájutásban, 
- az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 
segítése. 
A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és 
szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. 
A házigondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban 
meghatározottak szerint gondozási naplót vezet. 
 
A szociális gondozó munkaköre betöltéséhez az alábbi képesítések 
valamelyikének megléte szükséges: 
szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó, 
házi szociális gondozó, szociális otthon gondozó, ápoló, általános betegápoló, 
pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai szakápoló (csak: 
geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, körzeti - közösségi szakápoló), 
felnőtt szakápoló, általános ápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló, 
egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató szakasszisztens), 
foglalkozás-egészségügyi szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice 
szakápoló és koordinátor, ideg-elmeápoló, gyermek ideg-elme ápoló, körzeti 
betegápoló, körzeti ápoló, rehabilitációs terapeuta. 



 
Az állás betöltésére pályázat a polgármesteri hivatalban (3593 Hejőbába, Fő út 39.) 
nyújtható be személyesen vagy postai úton 2011. január 25. napjáig. A pályázathoz 
mellékelni kell a szakmai képesítést igazoló dokumentum másolatát, valamint 30 
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. Bérezés a közalkalmazotti 
törvény alapján. 
Érdeklődni személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 8-16 óráig, szerda 8-17 
óráig, péntek 8-12 óráig) és telefonon a (49/458-816) Juhász Barnabás 
polgármesternél lehet. 
 


