Reménység Családok Átmeneti Otthona

HÁZIREND VIZSGATESZT

A csoport

__________________________ (név)
Kérem a kérdés után feltüntetett betűk mellett elhelyezett körbe ( )X jelölje meg a helyes választ.
Figyelem! Egy kérdésen belül időnként több helyes válasz is lehetséges!
Miért van szükség a házirendre? (3)
___________________________________________
___________________________________________

5. Térítési díj fizetési határideje: (1)

 a.)
 b.)
 d.)

hetente és félévente
tárgyhónapot követő hó 10-éig
tárgyhónapot követő hó 10-éig, vagy előre
egy hónapot

___________________________________________
6. Napi leltár áttekintése (1)
Mit jelent keresni a békességet? (3)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
1. Házirend alapelvek (2)

 a).



Tisztelet-Pontosság-Rend-FegyelemBecsület-Boldogság T-P-R-F-Bc.) Tisztelet-Pontosság-Tisztaság-BecsületTakarékosság- Békességkeresés T-P-T-B-T-B
b). Takarékosság-Becsület-Türelem-SzeretetFigyelem
T-B-T-SZ-F

2. Szülőként felelősséggel tatozom: (2)






a). Gyermekem magatartásáért
b.) Gyermekem rendszeres édességgel való
ellátásáért
c.) Gyermekem étkezési, egészségügyi
ellátásáért, iskoláztatatásáért
d.) Gyermekem szórakoztatásáért

3. A beköltözést követően hány napig ad
gondolkodási időt az otthon, hogy
átgondolja a megállapodás aláírását? (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

4-5 nap
4 nap
1 nap
2 nap

4. Az ellátás maximális időtartama: (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

6 hónap
legfeljebb 12 hónap
12 hónap + 6 hónap
10 hónap

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

minden reggel 8 órakor
minden este 20 óra 30 perckor
minden este ½ 9 órakor
szerdán 20 órakor

7. Melyik nap ellenőrzik a reszortokat? (1)

 a.)
 b.)
 c.)

hétfőn
minden nap
hétfőn, szerdán és pénteken

8. Hány fok jelenti a mértékletes fűtést? (1)

 a.)
 b.)
 c.)

24
18
18-22

9. Mikor lehet fogadni látogatót? (1)

 a.)
 b.)
 c.)

minden nap délelőtt
kedden és csütörtökön bármikor
kedden, csütörtökön és vasárnap 14.0016.00 között

10. Szobák tisztaságának ellenőrzése (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

minden nap
hétfőn, szerdán és pénteken
hétfőn és szombaton
hétfőtől péntekig másnaponként

11. A család közvetlen segítője (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

intézmény vezetője
családgondozó
mentor
védőnő

12. Hétértékelő beszélgetés, tervezés: (1)

 a.)
 b.)
 c.)

hétfőn este 20-21 óra között
vasárnap este
szombat este

13. Hétköznap a reggelizés időpontja: (2)

 a.)
 c.)
 d.)
 d.)

6.óra 45 perc és 7 óra 15 perc között
6-7 óra körül
¾ 7 órától - ¼ 8 óráig
½ 7 órától - ½ 8 óráig

14. Vacsora előkészítés ideje: (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.

18.00 óra
17.00 - 17 óra 30 perc között
17 - 18 óra körül
este 5 órától ½ 6 óráig

20. Mosógép használata (1)

 a.)
 b.)
 c.)

igénybejelentő lappal
bármikor igényelhető
A mosókonyhás reszort idején délelőtt
9.30 és 12.00 óra között.

Fogalmazza meg, miért veszi igénybe az Átmeneti
Otthon szolgáltatásait: (5)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

15. Teljes takarodó ideje: (1)

 a.)
 b.)
 c.)

21.00 óra után bármikor
21.óra 30 perc
21.óra 30 és 22.00 óra között

16. Mire válthatók a reszortok végzéséért
kapott pontok (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

használati tárgyakra
csokira
teára
használati tárgyakra, egyéb kiváltságokra

17. Ismeretlen helyre történő távozás esetén
meddig tartja fenn a helyet az otthon? (1)

 a.)
 b.)
 c.)
 d.)

5
72
3
10

napig
óráig
napig
napig

18. Hányadik írásbeli figyelmeztetés esetén kell
elhagynia a családnak az intézményt? (1)

 a.)
 b.)
 c.)

5
8
10

19. Melyek a súlyos magatartási problémák,
amikor 3 figyelmeztetés után azonnali
hatályú a kiköltözési kötelezettség? (3)

 a.)




tiszteletlen viselkedés az otthon lakójával
vagy munkatársával
b.) dohányzás az épületben
c.) alkoholfogyasztás
d.) rendszeres kávéfogyasztás

___________________________________________
Fogalmazza meg, hogy miért fogalmaznak meg kéréseket, illetve szabályokat az Otthon munkatársai: (4)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Ha van javaslata a házirend módosítására, akkor
foglalja pár sorerejéig írásba: (E kérdést nem
pontozzuk!)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Elérhető pontszám:

40 pont. (1 pont=2,5 %)

Elért pontszám:

_________ pont

Százalék:

__________% > min 75%
A tesztet ismételni kell / nem kell.*

Kelt: Nágocs: 201__. ________ _________.
Javította: _______________________ aláírás
*: A megfelelő rész aláhúzandó.
A javítóteszt írásának időpontja:
201__. ________ _________.

