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Nagyv6zsony kiizs6g



Nagyvrizsony k(irzetlrzet 
-v6don,6i 

feladatait 2017. szeptember 1_j6h vettem rit Kertdsz
{leon6ra

rJe4r voulem at Kertdszvdd6n6t6l' Akdlzet'helyet{esftve van, a kolldgan6 m6sodik kislfnyrit sztilte any6rom,
A szolg'rat teriiflet6n r12 cparrid van, amely vddcin6ileg gondoziisb anvan.

Eedsadeiiwi elihttis:

Av6d6n6i ell6t6q m6dosul6pokon megy 6t, akoragyermekko
helyez6ddse, m6{osft otta a y6d6n6i feladatokat . Az fij v6d6n
szeptember 1-j6tql az tj sziiy6programot v6gezz4ka vdd<in6
e4vrlrvur.,er r-Jorgr az q sziyoprogramot v6gezz4k a vdd<in6
nem kiitelezl, arAig err6l rendelet nem lesz, de ahogy munk
vegezni fogom h rendelet megjelendsdig is. Az tjfajta
sz{itlvizsgdlatokai ds dsszerdbb nyomonkcivet6st ercdminyez, ami vdlem.nyem 

Nzerintnagyon j6' Emellptt egy sztil6i k6rd6fwel b6vtiltek ki a vizsg 6ratok, amelyek azt 
lesziklefiet6vd' hogy r4in6l apr6lfkosabban tudjuk nyomon kcivetn{ a gyermekek fejr6fl6sdt,valamint a szi\lilompetenc jdt eftsiti.

a veo<i101 munka sor6n komplex egdszs6gtig yi erhtBstcirtdnik. d kismam, \,ecrr on--.r-^ -<-gverrnekei moll^t+ L- --..rgyermekei mellett, ha sziiks6ges, akkor a kozeh hozzStartoz
ell'tdsa is zajlik. v{inot tcibb erpber ismeri fel azt,ami a m
a legfontos abb az {letben. Ha tudunk tenni egy betegs6g va
nagyon sokat segft 

{z dletrink nlin<lsdg6nek javu*isa..rdekdben

Egy project keretdbpn Kert6sz Eleon6ra a Kinizsi p6l Altalu
6rdkat tartott a tilrldzser koposzt6lynak. Ezenkiyil, egy
Melind6val miik<5dltt egyiitt, 1ki baba jelnyelvet tanitott,
drdeklodtek ez fudrlt. A tankTsad6ban okt6ber z!_t6l negy
tanfolyamot tart.

"Nagyvdzsony orvosi re1del6jer1ek korszertisitdse" 'llop-4. 1.1- l64bdsz6mu, ,,Eg6szs6gripyi

ilT.ffi:1t'*furrilis 
fejlepztdse" c' relhivdtsra kerelem reu u{ry:jtva, mely a jdv6{en
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(2017. szeptemQer 30_ai dltppot szerjnt:)

Egy esetben volt tewezettintdzeten kfvrili sziilds"

o Csecsem(t< 
1o_r t hb):20 f6

o Kisdedet< [tZ_:S ho):34 f6
c Kisgyermgkek (3-6 6fl:46 f6

I t_ _ _ v4vL rLLa 
)

1" n"51,gison,f
o Vrirand6$ok szrima: 13 f6,ebb6l kriltenileten dl6 :1 fo
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Kisdedek (12-pS h6):7 tg
Kisgyermekek (3-6 6v): 4 f6



Me4 csh elyi gon do znttak-.*r;;
2017.
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o Yarand6so$ sz6ma: 1 116

. Csecsem6k (0_11 h6): :l f6
o Kisdedek (12_35 h6): 5 ft
o Kisgyermelek (3-6 6v)i 6 f6

6

5

4

2

t

0



A h6rom telepti ondozqttjaina megoszl6s6t az atilbbi abra l:nuati a:

a nevpl6si-

A tandcsad6 lehet(' .r r - .

m6sik csat6dn6tr^[r':;tr:k^]rftn"r' 
az e vik csal6d riltal kisflejtezetttjdt6kok, ruhlik a

Orcimrimre szolgill

Fo,yamatos", j., +"l'.'Jff;:TnJ",,::';, J, 
"fi 

;"J, ;*:::: 
zottak,'!^u

bekciltdzds tartja egdensrilyban f eonaorott akretsz6m6t 
-.--' -4Y'r sokkal kdi6bb

Nagyv6zson y,20trT .okt6ber 17.

Gondo tVottak szizalilLo, -.;r;^ ;
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Pichner D$ra


