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A tervezett átalakítás és felújítás során két foglalkoztató szoba, személyes beszélgetésre is
alkalmas iroda, a közösségi ház vezetője részére iroda, fürdő- és mosdóhelyiség, konyha,
játszóudvar, továbbá virágos- és/vagy konyhakert létesül. Nem célunk új közösségi tér
létesítése, a meglévő épületet hasznosítjuk, funkcióját bővítjük, a következő új feladatokra
alkalmassá
tesszük.
Célok\feladatok
Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti
központtal.
A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. Tákos
Község Önkormányzata nem rendelkezik önálló szolgálattal, ezért más települési székhellyel
működő intézmény ellátási területéhez tartozva látják el Tákoson a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás
jogszabály
adta
feladatait.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás fő feladata a szociálisan hátrányos helyzetben élő
családok segítése, illetve a veszélyeztetett, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben
nevelkedő gyermekek testi, lelki és egészségbeli épségének megőrzése. A Közösségi Ház a
területen dolgozó családgondozónak helyet biztosítva, részére fogadó óra megtartásának
lehetőségét adva segíti a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, hozzájárulva annak a
Községben
végzett
szolgáltatások
biztosításában.
-3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai
-Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával. Erre minden nap
főként a délelőtti órákban van lehetősége a Szülőknek és gyermekeiknek. A „Jó kis hely”közösségi tér munkatársának feladata a játék/játszáson keresztül a gyermek
játéktevékenységgel történő otthoni fejlesztéshez szükséges információk és minták átadása,
bemutatása,
közös
elsajátítása.
-Koragyerekkori
programok
a
gyerekek
és
a
szülők
számára:
Heti rendszerességgel 1 délelőtt baba-mama klub működtetése a védőnő aktív bevonásával.
-A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése.
-Partneri viszony kialakításában való közreműködés az óvoda - szülő között,
Szülőknek igény esetén külön klubok, csoportos foglalkozások vezetése. Alkalmanként a
védőnő mellett, gyermekorvos, pszichológus meghívása egy-egy célzott beszélgetés
levezetésére, előadás megtartására.
-Lehetőség biztosítása a gyermek-szülő közös (fejlesztő) munkájára, játékára, étkezésére a
Közösségi Házban,
-Partneri együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel, helyi közösséggel.
-Tanköteles
korú
gyerekek
és
25
év
alatti
fiatalok
programjai
-Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás,
célzott fejlesztő segíts
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