A költségvetési szerv közfeladata:
A Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) - b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás,
valamint a Gyvt. 92. §-ában előírt utógondozás biztosítása.
A közfeladat ellátásának tartalma:
A feladatok körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.
XXXI. tv, (továbbiakban: Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-jóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben megfogalmazottak alkotják.
A gyermekotthon feladata, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek
számára teljes körű ellátást, családgondozást nyújtson, illetve, ha az utóbbi nem lehetséges,
akkor készítse elő a gondozott örökbefogadását. Szükséges még gondoskodni az
utógondozásról is.
A teljeskörű ellátás keretében lakhatási lehetőséget, valamint a Rendelet 83-85. §-ban megfogalmazott nevelést és gondozást kell biztosítani.
Céljai elérése érdekében a gyermekotthon esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs,
egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásokat nyújt és kialakítja napi életgyakorlatát.
Fontos feladat még számunkra a környezet támogatórendszerének feltérképezése annak
érdekében, hogy az intézmény minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani.
Arra kell törekedni, hogy a gondozott gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg
koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, képességeik, személyiségük teljességében kibontakozzék és legyenek képesek a családjukba történő visszailleszkedésre, az önálló
életvitelre.
A gyermekotthonban dolgozó felnőtteknek tudással kell rendelkezniük a különböző csoportdinamikai történésekről, mert csak e tudás birtokában tudják elősegíteni az egyén
beilleszkedését a közösségbe.
Fontos, hogy az otthon lakói vegyék ki a részüket a házimunkából, aktívan vegyenek részt a
különböző foglalkozásokon, szabadidős programokon.
Szintén feladat a tanulás figyelemmel kísérése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás a
gyermekek képességeinek megfelelően. Ez nem merülhet ki az általános iskolai tanulmányok
befejezésével, célunk az, hogy lehetőleg minden neveltünk piacképes szakmát sajátítson el.
Az ellátás igénybevételének módja
Az Intézmény szolgáltatásai csak hatósági intézkedés következtében vehetők igénybe.
A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Az intézmény a közszolgáltatásért nem kérhet díjazást.

