
1.1.2. A szervezeti struktúra 

 

 

Az intézmény szervezeti felépítésének leírása: 
Az intézmény integrált szervezeti formában működik, hierarchikus szervezet. Egy szervezeti keretben, 

egymással szoros együttműködésben, funkcionál a család és gyermekjóléti alapszolgáltatást biztosító 

csoport és a hatósági, illetve speciális feladatokat ellátó szakmai csoport.  

Az intézmény élén az intézményvezető áll. Alárendelt pozícióban közvetlenül alatta a szakmai 

igazgatóhelyettes.  Az igazgató és helyettese alá közvetlenül a szakmai csoportok tartoznak, valamint a 

háttér feladatokat is ellátók- központi irányítást is segítő titkárnő-gépkocsivezető- illetve szociális 

asszisztensek és a higiéniai asszisztens. 

Az intézményen belül a szakmai csoportok munkáját külön- külön csoportvezető irányítja, segíti. 

Az alapszolgáltatási feladatokat ellátó- család és gyermekjóléti szolgálat, csoportvezetője egyben a 

település jelzőrendszeri felelőse is. 

A hatósági csoport és speciális csoport vezetőjének közvetlen irányítása - koordinálása mellett, 

dolgoznak az esetmenedzserek-tanácsadó kollégák. A csoportvezető látja el a járási jelzőrendszeri 

tanácsadó feladatait is. 



Az intézmény a gazdasági feladatok ellátásában együttműködési megállapodás alapján kölcsönös 

munkakapcsolatban áll az Idősek Otthona és Klubja gazdasági vezetőjével, annak helyettesével, illetve 

kihelyezett gazdasági szervezetével.  

A feladataikat illetően a Váci Család - és Gyermekjóléti Központ igazgatója a két intézmény által kötött 

együttműködési megállapodás szerint rendelkezhet, amit a 203/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi 

határozat fogadott el. 

 

Az intézményen belüli szakmai csoportok: 

 

Család és Gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó csoport, csoportvezetőből valamint helyettes 

által irányítva,  12 fő családsegítő kollégából áll valamint 1 szociális asszisztensből áll, 

A hatósági és speciális feladatellátást biztosító szakmai csoport, szintén csoportvezető és 

helyettes által irányítva, 7 esetmenedzserből, 3 tanácsadó (pszichológus, jogász, mediátor) és 1 

szociális asszisztensből tevődik össze. 

Új feladatként került bevezetésre az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, melyet a 

hatósági és speciális feladatellátást biztosító csoport 13 munkatársa lát el. A szociális diagnózis 

felvételét 1 esetmenedzser látja el. 

A kiszolgáló – háttér feladatok ellátásában segítik a központi irányítás és a két szakmai 

csoportot, a titkárnői munkakört betöltő, a gépkocsivezetői munkakört betöltő, illetve a 

higiéniai asszisztensi munkakört betöltő kollégák. 

A TAJ alapú elektronikus nyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére a fenntartó, 

ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki, aki felelősséggel tartozik a 

415/2015. (XII.23.) Korm. rendeletben foglalt adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért. 

Az intézmény élén az intézményvezető áll alárendelt pozícióban közvetlenül alatta az 

igazgatóhelyettes. 

A gazdasági feladatok ellátásában a fent említett együttműködési megállapodás alapján 

kölcsönös munkakapcsolatban áll az Idősek Otthona és Klubja gazdasági vezetőjével, annak 

helyettesével, illetve kihelyezett gazdasági szervezetével. 


