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1.Bevezetés (múltunk, jelenünk, fejlesztésünk iránya) 
 
 
 
Az intézményre vonatkozó általános adatok 
 

 
Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt.200. 
A székhely postacíme: 1146 Budapest, Hungária krt. 200. 
Telefonszáma: 06-1-460-0747 
Telephely: Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona  
5350 Tiszafüred, Temető út 1. 
Telefonszáma: 06-59-511-381 
Az intézményvezető neve: Görcsös Éva 
Az intézményvezető telefonszáma: 06-59-511-381 
Az intézmény típusa: szociális szakellátás 
Férőhelyek - működési engedély szerinti - száma: 165 fő 
Ellátottak köre: súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok, halmozottan 
fogyatékosok, autista személyek 
Ellátási terület: országos hatáskörű 

 

A Fenntartó adatai: 
 

◘ A fenntartó megnevezése: Magyarországi Református Egyház 
◘ A fenntartó székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 
◘ A fenntartó postacíme: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 
◘ A fenntartó telefonszáma: 06-1-460-0747 
◘ A fenntartó képviselőjének neve: Czibere Károly 
◘ A fenntartó képviselőjének beosztása: irodavezető, Szeretetszolgálati 

Iroda 
 
 
 
 
  Otthonunk (a „szeretetház”) 1936 őszén alakult meg református egyházi  
kezdeményezésre. Hajdani „társintézményei” árvaházak és aggmenhelyek voltak, amelyeket 
már régen elsöpörtek a történelmi, társadalmi változások.                

Érdemes belegondolni abba, hogyan is vészeltük át a korszakváltásokat?         
Küldetésünk tartalma- a missziós alapokon nyugvó szeretetszolgálat- az alapításkor 
megfogalmazódott, megmaradásunk ennek a tartalomnak időtálló érvényességét bizonyítja.  

Hagyományos szolgáltatásunk a bentlakásos formában működő fogyatékos személyek 

ápoló, gondozó otthona. Manapság a fogyatékosokat ellátó intézmények funkcióváltáson 
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mennek keresztül. A fejlesztés, átalakítás igénye otthonunk életében is jelen van. Nyomon 

követjük a szakmai paradigmaváltásokat, melynek elemei, a nemzetközi szintű integrációs 

törekvés, a normalizációs elv, a politikai-polgárjogi mozgalmak. Magyarországon az un. 

„esélyegyenlőségi törvény” fogalmazza meg a fogyatékos emberek hátrányait, és az ebből 

következő jogokat, a szemléletváltás szükségességét. Ez a törvény azt is előírja, hogy a 

fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan át kell 

alakítani.  

Otthonunkban évekkel ezelőtt a munkatársak szakképesítésével célirányos 
továbbképzésekkel, belső munkatárgyalásokkal, új szabályzatok elkészítésével és a „kifelé 
nyitás” szemlélet gyakorlattá válásával kezdődött az átalakítás folyamata. 

Támogatóinkkal megváltoztattuk a formális kapcsolattartás gyakorlatát, és hosszú 

távú fejlesztés, szervezetfejlesztés, célkitűzésével hoztuk létre a Kerítésbontó Alapítványt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatásunk fejlesztésének elvi alapjai: 
 

 
• A keresztyén szellemiség, mint tág fogalom, magában hordozza az emberi jogok és a 

humánum érvényesülését. 
Az eredeti küldetés szemmel tartása mellett folyamatos önértékelésekre, és az ezt 
követő megújulásra van szükségünk. Ez a keresztyén gondolatmenet jó kiindulópontja 
a minőségbiztosítási alapelveknek és a szolgáltatásfejlesztésnek. 

• Szükségletfelmérés: bentlakásos otthonunkban folyamatosan telt házzal üzemelünk, 
azonban ez a tény nem feltétlenül az adott szükséglet egyedüli üdvözítő kielégítését 
jelenti. Az érintett családok túlnyomó többsége számára még mindig két végletes 
lehetőség adott otthongondozás vagy bentlakásos otthoni elhelyezés. 

• Egyértelmű, hogy differenciált szolgáltatások elérése jelenti a valós szükségletek 
kielégítését. 

 
 
Intézményfejlesztésünk tervezett lépései: 
 
 
Átmeneti férőhelyek - Nappali ellátás 

Fejlesztő iskola 
(2010) 

- Bentlakásos 
otthon 
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• Új egységek létrehozása 
• A meglévő egységek megújítása 
• Az egész rendszer összehangolása. 
• TQM, minőségbiztosítási,- fejlesztési feladatok: 
o Az egységes minimális szakmai követelmények rögzítése 
o Munkakörök pontosítása, erőforrások, folyamatok mérése, monitoring bevezetése 
o Gyakorlati továbbképzések 
o Belső szakmai műhelyek: a minimális szakmai követelményeken túlmutató speciális 

szolgáltatási tervünk (a diakóniai jövőkép) megfogalmazása, saját szervezeti 
kultúránk ápolása. 

 
Hálózat és partnerség-építés az új szolgáltatások szükségletorientált, illetve ezen túlmenően 
a keresztyéni - diakóniai koncepciót közvetítő, érvényesítő szolgáltatás működtetése 
érdekében 
 

• Partnerek: helyi, kistérségi, regionális önkormányzatok, társulások, civil szervezetek, 
különböző fenntartású szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók, 
képzőintézmények, egyházi képzőintézmények, egyházak, családsegítő és ifjúságvédő 
központok, területi és településfejlesztő társulások, művelődési házak, munkaügyi 
központ. 

 
 
 
A differenciált szolgáltatás bevezetésének várható eredményei 
 
 
 

 Célcsoportunk számára 
 

Intézményünk számára 
 

Aktivizálás 
 
 
A hozzátartozók számára: a munkába való 
visszatérés személyes akadályainak lebontása 
Önfenntartó képesség fejlesztése 
 
 
Társadalmi befogadás felé elmozdulás 

A ” felhasználók” bevonása a tervezésbe és a 
működésbe: gondozási attitűdváltás 
 
Összehangoltabb, egyszerűbb, 
költséghatékonyabb és versenyképesebb 
szolgáltatásnyújtási formák. 
 
 
 
Társadalmi befogadás felé elmozdulás 

 

Szakemberek és felhasználók párbeszéde 

Előítéletek (le)bontása 
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2. Bentlakásos otthonunk szolgáltatásának célja, feladata 
 
 
 

Cél: Fogyatékos személyek teljes körű ellátása, gondozása, ápolása és fejlesztése. 
Feladata: A teljes körű ellátás magába foglalja a megfelelő lakhatási feltételeket, az 
ellátottak napi háromszori étkeztetését (indokolt esetben a szükségleteknek megfelelő 
számú étkeztetést), személyes ruházattal, textíliával való ellátást, az egészségi állapotnak 
megfelelő orvosi, szakorvosi, kórházi ellátáshoz való hozzájutást, ápolást, az ezzel 
összefüggő gyógyszer és gyógyászati segéd-eszközzel történő ellátást (a mindenkori 
jogszabályi előírások figyelembe-vételével), az állapotnak megfelelő terápiás jellegű 
foglalkoztatást, mentális gondozást, közösségi kapcsolatok szervezését. 
 

 

   3.  Feladatellátásunk szakmai tartalma, módja 
 
 

Alapelvünk: 
Intézményünk életét, amennyire ez lehetséges, a természetes életritmushoz, életformához 
közelítve szervezzük meg. Tudatosan törekszünk a hospitalizációs ártalmak megelőzésére. 
Ennek érdekében történik: az életterek és az ellátási szintek, illetve feladatok elkülönítése. 

- Életterek elkülönítése: 
Nappali-éjszakai tartózkodási hely elkülönítése. Ne legyen mód arra, hogy a 
gondozott indokolatlanul ágyban töltse a napját. A fekvőket lehetőség szerint 
mobilizálni, levegőztetni kell. 
Foglalkoztatás, fejlesztés, játék helyi elkülönítéssel. 
Közösségi terek kialakítása 

- Ellátási szintek, illetve a feladatok elkülönítése: 
Kb. 50 fős gondozási részlegeket, a részlegeken belül 9-15 fős gondozási 
csoportokat alakítottunk ki. 
Az 1/2000 (1. 7.) SzCsM rendelet 40.§-a szerint otthonunkban elkülönítetten 
szerveztük meg a kiskorúak, felnőttek valamint a középsúlyos-, és a súlyos 
értelmi sérült személyek ellátását. 
 
 

 Feladatellátásunk szakmai tartalmát lakóink pszichoszomatikus, mentális 
állapotához szabjuk, fejlesztési célkitűzések formájában.  
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 Minden lakónk részére komplex fejlesztési tervet dolgozunk ki, melyben figyelembe 
vesszük sérülésének jellegét és fokát, a rendelkezésre álló szakértői véleményeket, életkorát, a 
gondozói tapasztalatokat, a család kéréseit és javaslatait, de mindenek előtt a lakónk 
személyiségét, kívánságait, szükségleteit és pszichés egészségének megtartását (vagy 
visszaállítását). 
 
 A komplex terv kidolgozásában részt vesznek: 
   - A lakó(lehetőség szerint)  
   - A szülő/ hozzátartozó/ gondnok 
   - Állandó gondozói 
   - Pedagógus és mentálhigiénés munkatársak 

- Foglalkoztatás- és szabadidő szervezők 
-  

A komplex terv tartalmazza: 
A fejlesztés hosszú távú célját, ennek eszközeit és módszereit, a felelős személyeket, az éves 
felülvizsgálatot, mindenkori állapotnak leírását. 
 
A 23 évnél fiatalabb gondozottjaink tanköteles korba esnek, az ő fejlesztésük fejlesztő 
felkészítés (képzési kötelezettség) keretén belül valósul meg (Hivatkozás: 14/ 1994. (VI. 24.) 
MKM rendelet)  
A fejlesztő felkészítés célja, hogy heti 8 alkalommal olyan fejlesztő foglalkozáson vegyen 
részt a fiatal, amely hozzájárul értelmi képességeinek fejlődéséhez, önkiszolgáló 
tevékenységének javulásához, kommunikációjának, társas kapcsolatainak és 
szocializációjának előremozdulásához. 
 
A tantervi program befejeződése után is minden gondozottunk számára elkészítjük egyéni 
fejlesztési tervét, amely olyan szocioterápiás foglalkozásokat tartalmaz, melyek hozzájárulnak 
pszichoszomatikus egészségük megtartásához  
 
A fejlesztési célkitűzések megvalósításához adekvát tevékenységi formákat választunk, pl: 
bazális stimuláció, önkiszolgálási tréning, kézműves foglalkozás, terápiás lovaglás és 
állatterápia, szépségstimuláció, terápiás tánc és torna. Ezen kívül kirándulások, rendezvények, 
és integrált városi programok szerepelnek kínálatunkban. 
 

4. Ellátottaink köre: 
 
A szociális törvényben meghatározottak szerint intézményünk által nyújtott szolgáltatások 
az alábbiakban felsorolt helyzetekre vonatkoznak: 

„„HHaa  aazz  éélleettkkoorruukk,,  eeggéésszzssééggii  áállllaappoottuukk,,  vvaallaammiinntt  sszzoocciiáálliiss  hheellyyzzeettüükk  mmiiaatttt  aa  rráásszzoorruulltt  
sszzeemmééllyyeekkrrőőll  aazz  aallaappeellllááttááss  kkeerreettéébbeenn  nneemm  lleehheett  ggoonnddoosskkooddnnii,,  aakkkkoorr  aazz  öönnmmaagguukk  eellllááttáássáárraa  
nneemm,,  vvaaggyy  ccssaakk  ffoollyyaammaattooss  sseeggííttssééggggeell  kkééppeess  sszzeemmééllyyeekkrrőőll  aazz  áállllaappoottuukknnaakk  ééss  hheellyyzzeettüükknneekk  
mmeeggffeelleellőő  sszzaakkoossííttootttt  eellllááttáássii  ffoorrmmáábbaann  kkeellll  ggoonnddoosskkooddnnii,,  ffeellttéévvee,,  hhooggyy  eellllááttáássuukk  mmááss  mmóóddoonn  
nneemm  oollddhhaattóó  mmeegg..  

IInnttéézzmméénnyyüünnkkbbee  nneemm  vveehheettőőkk  ffeell  eellssőő  éélleettéévv  aallaattttii  ccsseeccsseemmőőkk,,  ttoovváábbbbáá  aazzookk  aa  
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sszzeemmééllyyeekk,,  aakkiikk  aazz  eellllááttááss  iiggéénnyybbee  vvéétteelléénneekk  iiddőőppoonnttjjáábbaann  vveesszzééllyyeezztteettőő  áállllaappoottúúaakk,,ééss//vvaaggyy  
aakkuutt  ggyyóóggyyiinnttéézzeettii  kkeezzeelléésstt  iiggéénnyyeellnneekk..””  

 
Intézményünkben középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi-, és 

más fogyatékosságban szenvedő állandó és folyamatos ápolást igénylő halmozottan sérült 
személyek ápolása és gondozása történik. 

Ellátotti körünk a legsúlyosabb - súlyos – középsúlyos sérüléssekkel élő emberek 
csoportja. Vezető fogyatékosság az értelmi fogyatékosság, amely minden lakónkat érint, bár 
különböző mértékben. Társuló fogyatékosságok: mozgás-, látás-, hallássérülés, autizmus, 
halmozott fogyatékosság (a súlyos értelmi fogyatékosság mellett legalább két másik, 
súlyos/közepesen súlyos fokú társuló fogyatékosság, károsodás van jelen). 

 

 

5. Az ellátásunk igénybevételének módja, az előgondozás 
célja, rendje 

 
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 
 
- intézményi katalógus 
- intézményi honlap 
- szórólapok 
- helyi média 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére indítványára történik. Ha az ellátást igénylő 
személy cselekvőképtelen, a kérelmet illetve indítványt -az érintett személy véleményét 
lehetőség szerint figyelembe véve- a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan 
cselekvőképes személy kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével 
vagy –ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta -önállóan terjesztheti 
elő.  

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó 
kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.  

Személyes gondoskodást nyújtó intézményünkben az intézményi jogviszony 
keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

Egyházi intézményünkben az intézményvezető a szociális- és mentálhigiénés 
munkatárs közreműködésével végzi az előgondozást. Az előgondozást végző 
személy(ek) tájékozódnak az intézményi ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi 
állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása 
érdekében, továbbá felkészítik az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. 
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Mivel országos ellátási területtel működünk, ezért az előgondozás folyamatába 
indokolt esetben az illetékes módszertani központot is bevonjuk. 

Az előgondozás célja: 

-az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az 
igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, 

-a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az 
intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében 

-annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint a 
szociális helyzet alapján jogosult-e az ellátásra, 

-a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben 

-az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az 
intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. 

Az előgondozás két szakaszból áll. Az előgondozás I . szakaszában az előgondozást végző 
személy az előző bekezdés első három pontjában meghatározott feladatokat látja el. Az 
előgondozás I. szakaszában át kell  adni az ellátást igénybe vevőnek illetve törvényes 
képviselőjének a megállapodás tervezetét, tájékoztatni kell a házirend tartalmáról, valamint a 
térítési díj várható mértékéről is. Az előgondozás II. szakaszában az előgondozást végző 
személy az előző bekezdés 4-5 pontjában meghatározott feladatokat látja el. 

Az előgondozás I. szakaszában az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezésre 
irányuló kérelem beérkezése után a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő 
életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának 
fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai 
megfelelnek-e az ellátás igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény 
szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást 
végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző 
személy megállapításait az előgondozási lapon rögzíti. 

Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges 
különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy 

-kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa -amennyiben erre mód van-  előzetesen vizsgálja 
meg az elhelyezést igénybe vevőt, és/ vagy 

-az intézményvezető kezdeményezi a „kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
igénybevételéhez” B fejezetében foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő 
lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés-az ellátást indokoló diagnózis szerint 
illetékes- szakorvosától. 

 

Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi 
elhelyezés igénybevételét megelőzően  végzi el, egyben kitölti az előgondozási adatlap II.-t. 
(A 3.számú melléklet szerinti adatlapot.) 
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Szociális intézményi áthelyezés, valamint egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb 
intézményből történő átkerülés esetén az előgondozást végző személynek csak az 
előgondozás II. szakaszában meghatározott feladatokat kell ellátnia. 

A fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézményébe 
történő bekerülést megelőzően az előgondozás I. szakaszában az ellátást igénylő fogyatékos 
személy előzetes alapvizsgálatát is  el kell végezni. (A szociális és családügyi miniszter „a 
fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek 
állapotának felülvizsgálatáról szóló”11/2000 (X.18.) számú rendeletre hivatkozva) 

Az előzetes alapvizsgálat célja az intézményi elhelyezést megelőzően annak megállapítása, 
hogy az ellátást igénylő az állapotának, képességeinek, készségeinek megfelelő ellátást kíván-
e igénybe venni. 

Az intézmény vezetője a kérelem benyújtását követően gondoskodik az előzetes 
alapvizsgálatnak az előgondozás I. szakaszára meghatározott időtartamon belül történő 
lefolytatásáról. Ennek érdekében megkeresi az illetékes módszertani intézmény vezetőjét. 

A szakértői bizottság az előzetes alapvizsgálatot az általa a fogyatékosság jellegére tekintettel 
választott, az ellátást igénylő ápolása, gondozása vagy rehabilitációja módjának és 
eszközeinek megállapítására alkalmas módszer segítségével végzi, melyhez felhasználja a 
külön jogszabályban meghatározott orvosi szakvéleményt is. 

Az előzetes alapvizsgálatot a szakértői bizottság egy tagja az ellátást igénybe vevő lakhelyén, 
tartózkodási helyén vagy abban az intézményben végzi, ahová az ellátást igénylő az 
elhelyezését kéri. Az előzetes alapvizsgálat elvégzésétől számított nyolc napon belül a 
szakértői bizottság az előzetes alapvizsgálaton alapuló megállapításait az előzetes 
alapvizsgálat eredményéről szóló értesítés szerinti szakvéleményben rögzíti, melyet megküld 
az intézmény vezetőjének és az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. 

Az intézményvezető az intézményi elhelyezést érintő döntése meghozatala során a szakértői 
bizottság szakvéleményét figyelembe veszi. 

A szakvélemény megállapításai ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, a szakvélemény 
azonban az intézményvezetőnek az elhelyezési kérelem tárgyában hozott döntésével együtt 
vitatható.  

Az előzetes alapvizsgálatot a gondozottnak más intézménybe történő áthelyezése során is el 
kell végezni, kivéve, ha alapvizsgálata vagy ellátási felülvizsgálata az áthelyezést megelőző 
egy éven belül történt. 

Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot  

-az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító 
személlyel, 

-az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a 
segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése 
végett,  

-az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi 
gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, 
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-a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal, a cselekvőképességre vonatkozó adatok 
megismerése végett, 

-az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival. 

Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek 
az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. 

Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a helyszínen 
tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségügyi 
állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény szolgáltatása megfelel-e az igénybe 
vevő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző 
személy az egyszerűsített előgondozási adatlapot tölti ki. 

Az intézményvezető illetve a megállapodás megkötésére feljogosított személy az 
ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásra várakozókról, illetve az ellátást igénybe vevőkről című nyilvántartásba veszi. A 
nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és 
a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. 

Ha az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg, az 
intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy, szóban vagy 
írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem 
nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról.  

Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az 
intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban vagy szóban értesíti az ellátást 
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés tartalmazza: 

-az előgondozás II. szakaszának időpontját, 

-a férőhely elfoglalásának időpontját,  

-az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. 

Az értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét. 

A megállapodás tartalmazza: 

-az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

-az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 

-a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.  

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők 
elhelyezéséről.  

Az intézményvezető szükség esetén segítséget nyújt az intézménybe történő beköltözés 
megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésről. 

Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást 
igénybe vevőt. Az intézményvezető szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti 
ápolási, gondozási feladatok ellátásáról. 
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Jogorvoslat: 

A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik. Az ellátást 
igénybe vevő a vitatott intézményvezetői intézkedéssel szemben a fenntartóhoz fordulhat. 

 

 

A térítési díj 
Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét 
(továbbiakban személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és 
arról az ellátást igénylőt az ellátást megelőzően  tájékoztatja. A térítési díjat az igénybe vétel 
napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény 
részére. A térítési díjfizetési kötelezettséget az intézmény által biztosított csekken vagy 
kézpénzben az intézmény pénztárában, vagy az intézmény elszámolási számlájára átutalva 
kell teljesíteni. 
 
        A térítési díjat az alábbi személyek kötelesek megfizetni: 

• az ellátást igénybevevő jogosult, 
• a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 
tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének két és félszeresét, 

• a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 
• a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 
• a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő, 
• a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult 

esetén a családi pótlék felvételére jogosult, 
• ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra 

jutó személyi térítési díjat az intézményvezető, 
• egyéb esetben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes 

személy fizeti meg az intézménynek 
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik 
és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.  
 
 A személyi térítési díj: 

• Nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
• Nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi 

jövedelmének 80 %-át, (jövedelemhányad) amennyiben azt az 
ellátást igénybevevő kizárólag a rendszeres havi jövedelméből 
fizeti meg. 

• Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a 
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési 
díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. 
Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési 
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számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-
szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének 
azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj 
egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj 
felülvizsgálatakor meghaladja. 

• Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős 
pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 
kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, 
de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 
Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes 
értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. 
Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás 
igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást 
igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt 
illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyonértékű jogot, 
illetve az ellátás igénylését, vagy a felülvizsgálatot megelőző 
18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes 
forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös 
tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 

• Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy 
írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal 
azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem 
kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani 
kell, hogy az ellátást ilyen  módon igénylő érintett ne kerüljön 
előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 
megfizető más személy nem tenné meg. 

• A személyi térítési díj összegét úgy kell megállapítani, hogy az 
ellátást igénybevevő részére legalább a tárgyév január 1-én 
érvényes legkisebb öregségi nyugdíj összegének 20 %-a, 
vagyonra történő terhelés esetén 30 %-a, mint költőpénz, 
visszamaradjon. 

• A napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj 30-
ad része, a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj 
30-ad része, a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 

 

Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi 
összegét alapul véve, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben, konkrét összegben, 
forintra kerekítve állapítja meg, melynek módosítására évente két alkalommal jogosult. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátást igénybevevő 
jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem 
tud eleget tenni, vagy ha jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át meghaladó mértékben nő. 
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A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról az intézmény fenntartója rendelkezik. 
 
Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem 
hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona 
terhére állapították meg. A költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-én 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-nál, ha a térítési díjat úgy állapították 
meg, hogy az vagyont is terhel, 30 %-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni 
az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. 
Az intézményi térítési díj teljes összegét az ellátást igénybevevő tartását és gondozását 
tartási és öröklési szerződésben vállaló személy fizeti meg. 
 
Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj 
Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben. 
A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek.  
Az ellátásban részesülő két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át fizeti.  
Az ellátott a két hónapot meghaladó távolléte idejére: 

a) egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden 
napjára a napi személyi térítési díj 40 %-át fizeti, 
b) az „a” pont alá nem tartozó esetekben a távollét minden napjára a napi személyi térítési 
díj 60 %-át fizeti. 

 
Jogorvoslat a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatban 
Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak 
az intézmény vezetője által megállapított összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy 
elengedését kéri, az annak felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 
Ha az ellátást igénybe vevő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díjnak 
az intézmény fenntartója által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj 
megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell 
megfizetni. 
 
A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás 
Abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy, fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a 
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a 
határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (29/1993 (II.17.). Korm. rendelet 31.§) A 
nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az intézmény 
fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A 
személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja 
és az ellátást igénybevevő halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 
 
Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, továbbá más térítési díj 
fizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó – jo 
gszabályban meghatározott módon – intézkedik a térítési díjhátralék behajtása iránt. 
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Eseti térítési díj 
A Házirendben meghatározott, az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek 
nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl. fodrász, kozmetika), valamint az intézmény által 
szervezett szabadidős programokért (pl. kirándulás, színházlátogatás, tábor) eseti térítési díjat 
kell fizetni. 
A szociális foglalkoztatásból származó munka-rehabilitációs díj és a munkabér térítési-díj 
köteles. 
 

 

 

 
 

6. Bentlakásos intézményünk ápolási, gondozási 
rehabilitációs és fejlesztési feladatainak jellege, a 
szolgáltatások formái 

 
Általános szempontok 
 
 

Lakóink sem életkor, sem a fogyatékosság mértéke, sem a szociális készségek 
tekintetében nem alkotnak homogén csoportot. Ellátásuk csak személyre szabott 
bánásmóddal, követelményekkel és szabályokkal lehetséges. (Ez nem mond ellent az 
általános szabályok betartására vonatkozó kötelezettségnek). Részükre az adott lehetőségek 
figyelembevételével a legnagyobb önállóságot kell biztosítani, ezért képességeiknek és 
igényeknek megfelelően kell megfogalmazni egyéni gondozási és ápolási és fejlesztési 
terveinket.  

 
A lakóink részére az állapotuknak megfelelő ellátást biztosítjuk. A gondozási egységek 
külön épületekben vannak: 

  ÁÁppoolláássii  ootttthhoonn  
  LLáánnyyookk  ootttthhoonnaa  
  FFiiúúkk  ootttthhoonnaa  
  LLáánnyyookk  ttrréénniinnggootttthhoonnaa  
  FFiiúúkk  ttrréénniinnggootttthhoonnaa  

 
Az ápolási otthonban kerülnek elhelyezésre azok a lakóink, akik súlyosan és/vagy 

halmozottan sérült személyek. Legyengült, mozgásukban korlátozott és szomatikus, pszichés 
állapotuk miatt szükségleteik kielégítésében nagyfokú, illetve teljes körű segítséget 
igényelnek, életkortól függetlenül.  

A gondozási részlegekben („fiúk”, „lányok”, valamint „tréningotthon”) lakóink 
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viszonylag önállóak, szükségletük kielégítésében csak részleges jellegű segítséget és állandó 
odafigyelést, irányítást, ellenőrzést igényelnek. Fontos a meglevő képességek, és önállóság 
megtartása, erősítése, lehetőség szerinti javítása. Az ápoló-gondozó személyzetnek törekednie 
kell arra, hogy az adottságaik önkiszolgálási képességekké, készségekké váljanak, hogy 
mindennapos tevékenységeikbe szervesen beágyazódjon az önkiszolgálásra való nevelés, 
elősegítve ezzel a személyre szabott fejlesztést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatásaink célcsoportjai 

 
1. Súlyosan- halmozottan sérült lakóink   
 

 Mozgásfogyatékosságuk meghatározó (prae /perinatális sérülés, bénulás) 

 Ágyhoz kötött életmód 

 Társuló (érzékszervi, beszéd stb.) fogyatékosságok, epilepszia 

 Következményes sérülések  

 Magatartásuk, jellemzői lehetnek: autostimuláció, önkárosító magatartásformák, 
érzékelés-észlelés hiányosságai miatt kialakult sztereotípiák 

 Nagyon különböző kommunikációs, adaptációs képesség, készség  

 Apátia/ túlzott izgatottság 

 

 

2. Autisták, autisztikus, egyéni bánásmódot igénylő lakóink 

 

 Állandó orvosi felügyelet, gyógyszerelés szükséges 
 Sajátos személyiségük határozza meg beilleszkedésüket vagy különállásukat 

(nem elsősorban értelmi képességük) 
 Jelen lehet még kisgyermekkoruktól kezdve epilepszia, magatartás, illetve 

viselkedészavar, kényszercselekvések 
 Beilleszkedésüket inkább napirendhez, időrendi kötöttséghez 

alakítják/befolyásolják 
 Személyi kötődés nem várható el. 
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3. Értelmileg súlyos fokban sérült lakóink 

Jellemzőik: 

 Jelentős mentális elmaradottságukhoz következményes társuló fogyatékossággal 
élnek 

 Egyéni bánásmóddal, orvosi felügyelettel, állandó gyógyszereléssel tarthatók 
csoportjukban. 

 Autisztikus jegyek is lehetnek, amely az értelmi sérülés miatt kialakult korlátozott 
önkifejezés hiányából is eredhetnek. 

 
 
 
4. Értelmileg középsúlyos fokban sérült lakóink 

 

 Fejlesztésük jó prognózisú, ha megtalálják a hozzájuk vezető utat 
 Kétszemélyes kapcsolatok biztosításával és többnyire állandó gyógyszerelés 

mellett biztosítható kiegyensúlyozottságuk. 
 Igénylik a felnőttek segítők jelenlétét és ekkor szívesen csatlakoznak sokféle, de 

elsősorban szabadidős foglalkozásokhoz. 
 Egyéni feladatkörük, szerepkörük, feladattudatuk munkához való pozitív 

viszonyuk kialakítása folyamatban van. 

 Sokan közülük kora gyermekkoruk óta nálunk nevelkednek. Állandó 
gyógyszerelés mellett (vagy anélkül) régóta problémamentesen beilleszkedtek. 

 Önkiszolgálásuk, szociális adaptációjuk jó, vagy magas szintű. 
Csoportmunkákban, házimunkákban, valamint többféle szabadidős 
tevékenységben részt vesznek. 

 Habilitált, kiegyensúlyozott személyiségek. 
 

Szolgáltatási alapelvek 
 

A kompenzációs ápolás lényege, hogy fizikai és pszichés vonatkozásban egyaránt 
kellemessé tegye a kellemetlent, a sérült ember a gondozási szituációkban kellemesen és 
biztonságban érezze magát, és aktívan működjék közre. Esetenként azt is mérlegelni 
lehet, hogy feltétlenül szükség van-e minden "beavatkozásra", amit az ápolási protokoll 
előír, illetve, hogy mindenáron ebben a helyzetben, időben, személlyel stb. kell megtenni, 
vagy sem. 
 
A fejlesztő gondozás a gyermek fejlődésének egyik alapköve. Az ápolás-gondozás 
tevékenységeit (étkezés, fürdetés, pelenkázás, öltözés stb.) naponta többször el kell 
végeznünk, rengeteg időt vesznek igénybe. Ilyenkor közvetlen testi kapcsolatba kerülünk 
a fogyatékos gyermekekkel, kommunikálunk velük, szenzoros ingereket közvetítünk a 
testhelyzetváltozások, a különböző érintések és tevékenységek segítségével. Épen ezért a 
kellő és szükséges szemléletváltással komoly fejlesztő hatásokat célozhatunk meg, ha a 
"kötelező" mindennapos tevékenységek, az ápolás-gondozás feladataiban rejlő 
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lehetőségeket maximálisan kiaknázzuk. 
 
A normalizációs elv azt jelenti, hogy az intézmény mindennapi életét úgy kell 
megszervezni, illetve kialakítani, hogy a gondozottak életkorának, általános állapotának, 
korábbi életritmusának és az együttélésből eredő követelményeknek egyaránt 
megfeleljenek: felkelés, lefekvés, étkezések idejének megválasztását a házirendben 
rugalmasan meghatározott időszakokban a gondozottak kedve szerint biztosítjuk. 
Szükséges mértékű fizikai ellátás mellett érdekes, hasznos, tartalmas időtöltést kell 
kínálni, segítjük a családdal, ismerősökkel való kapcsolattartást, eltávozási lehetőséget 
biztosítunk a gondozottak számára megfelelő környezetbe (pl. a családhoz). 

 

 Szolgáltatásaink  formái 
 

I. Ápolási-gondozási feladatok ellátása 

II. Fizikai ellátás-gondoskodás 

III. A gondozottak szomatikus-pszichés állapotának nyomon követése 

IV. Korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés 

V. Szociális foglalkoztatás és szocioterápiás foglakoztatás 

 

 

I. Ápolási-gondozási feladatok ellátása 
 

- Felvételkor ellenőrizni kell a gondozott korábbi egészségügyi dokumentációját. 
Érdemi adatok hiányában a gondozott szakorvosi vizsgálatát kell kezdeményezni. 
Szakorvosi vizsgálatok mellé: pszichológiai, gyógypedagógiai szakvélemény is 
szükséges. Ezekben részletesen ki kell térni: intelligencia-hányados, fogyatékossági 
szint megállapítás, érzelmi, kognitív funkciók felmérése, szokások, ösztönélet 
felmérése. 

-  A fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő esetekben a heveny és idült 
betegségekben teljes körű ellátást kell biztosítani. Figyelmet kell fordítani különösen: 
az intézménybe felvett új gondozott egészségi állapotának felmérésére, 
dokumentálására (háziorvos, illetve szakorvos által vezetett egészségügyi 
dokumentáció, vizsgálat) 

-  A cukorbetegek, egyéb krónikus vagy daganatos betegségekben, pszichiátriai 
betegségekben szenvedők, epilepsziások, bizonyos gyógyszereket rendszeresen szedők 
rendszeres szakorvosi ellenőrzésére, mellékhatások, kísérő tünetek megfigyelésére, 
kezelésére, fekvőbetegek rendszeres vizsgálatára, rizikócsoportnak megfelelő 
szűrővizsgálatok elvégzése orvosi javaslatra, adott esetben fogamzásgátlásra. Évente 
legalább egy alkalommal minden gondozott orvosi vizsgálata szükséges. 

- Minden egészséget érintő jelentős eseményt rögzíteni kell a gondozott egészségi 
lapján. 
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II. Fizikai ellátás -gondoskodás 
 
      1. Lakhatás körülményei 

 A rendelkezésre álló terekben lakóinknak otthont biztosítunk. Halmozottan sérült, és 
autisztikus lakóink számára a terek és berendezések részleteinek változtatásával is 
érzékeltetjük, pl. az évszakok változását, és az ünnepek eljövetelét. 

 

 

 

2. Élelmezés 

Alkalmazkodunk lakóink korához, egészségi állapotához. A rendszeresen munkát 
végzők magasabb kalória igényét pótétkezéssel elégítjük ki. A betegségeknek 
megfelelő diétát biztosítunk. A fogatlan, vagy rágási problémákkal küzdők pépes ételt 
kapnak. Igyekszünk gondot fordítani az étkezés kultúráltságára. Az étkeztetés során 
ápolói felügyeletet biztosítunk, falánkság, félrenyelés miatt, illetve a gyámoltalanabb 
gondozottak védelme érdekében. Lakóink igény szerint saját élelmiszereiket 
megfelelően becsomagolva, névvel ellátva csoportjuk hűtőszekrényében tárolhatják. 

 

    3. Ruházat biztosítása 

Célunk, hogy lakóink ruházata mindig tiszta, rendezett, ízléses és az évszaknak 
megfelelő legyen. Munkatársaink feladata, hogy a ruházat szennyeződését, 
elszakadását észrevegyék, tapintatosan figyelmeztessék lakóinkat, szükség szerint 
segítsék az öltözködésben. Különösen figyelünk arra, hogy halmozottan sérült 
lakóink, akik több időt töltenek ágyban fekve, kényelmes viseletben legyenek. Ők 
egyúttal incontinensek is, esetükben egyszer használatos pelenkát használunk. 

 

     4. Környezeti higiéné 

Lakóink többsége nem törődik saját és környezete tisztaságával, ezért fokozott figyelmet 
fordítunk a személyi és környezeti higiénére. A gondozó személyzet feladata a higiénés 
szabályok betartása és betartatása. A rendszeres napi mosakodás, fürdés ellenőrzése és a 
szükség szerinti segítségadása gondozó személyzet feladata. A takarítás minőségének, 
és a fertőtlenítési előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, valamint a 
hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele az 
osztályvezető főnővér feladata. A lakószobák, közösségi terek és az udvar rendben 
tartásába képességeik szerint a gondozottakat is - felügyelettel - bevonjuk. 
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III. A gondozottak szomatikus-pszichés állapotának nyomon követése 
 
 

Lakóink többsége alapbetegségei és/vagy fogyatékossága miatt nem jelzi milyen 
panasza, tünete van, vagy éppen "állandóan" panaszkodik. Gondozóink feladata tehát 
észrevenni a különböző állapotváltozásokat akkor is, ha ők ezt nem megfelelő módon 
vagy egyáltalán nem jelzik. 

 

 

 

AAzzookkbbaann  aazz  eesseetteekkbbeenn::    
 

• ha a gondozott viselkedése, hangulata, aktivitása, szokásai korábbi panaszai-
tünetei, étvágya, alvása, mozgása megváltozik, 

• ha akut betegséget, fájdalmat, lázat bőrön, nyálkahártyákon keletkezett 
elváltozásokat, duzzanatokat észlelünk 

• ha várható a menstruációja,  
••  ééss  mmiinnddeenn  eeggyyéébb  vváállttoozzáásstt  aa  ccssooppoorrttookk  ssoorrsszzáámmoozzootttt  eesseemméénnyynnaappllóóiibbaann  ((  

ááttaaddóó  ffüüzzeettbbeenn))  mműűsszzaakkoonnkkéénntt  ddookkuummeennttáálluunnkk  ((116622000000..  ((II..  77..))  SSzzCCssMM  
rreennddeelleett  5511..§§))  AAzz  eesseemméénnyynnaappllóótt  55  éévviigg  őőrriizzzzüükk..    

 
A mentálhigiénés ellátás keretében bentlakásos intézményünk biztosítja: 
 

• A személyre szabott bánásmódot, 

• A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 
megbeszélést, 

• A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 

• A szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 

• Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 

• A gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, 

• A hitélet gyakorlásának feltételeit, lehetőségeinek kibővítését, és a lelki gondozást 

• Segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 
kialakulását és működését. 

• Testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében lakóink korának, 
egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével 
szervez: 

a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, 
fekvőbetegek levegőztetése, ágy torna stb.), 

b) a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, 
felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, 
vetélkedők, zenehallgatás stb.), 

c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, 
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színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). 

• Az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével - 
előre kell tervezni és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani 
szükséges. 

• Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az igénybe vevők 
mentálhigiénés ellátásának biztosítása a szociális intézmény valamennyi dolgozójának 
a feladata. 

Az intézmény vezetője, ha az ellátást igénybe vevő gondnokság alá helyezése szükséges, 
intézkedést kezdeményez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál. 
IV. Korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közoktatási jogai: 
 

 -    1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 
- 14/ 1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a 

pedagógiai szakszolgálatokról 
 

Közoktatási törvény 30.§ (1):” A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy 
különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították. A különleges gondozást- a gyermek életkorától és állapotától függően…a 
szakértői és rehabilitációs biztottságok szakértői véleményében foglaltak szerint-a korai 
fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés 
kereteiben kell biztosítani. A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, 
bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott 
gondozás…keretében.” 
 
A közoktatási törvény legújabb módosításai irányt mutatnak arra, hogy az eddigi képzési 
kötelezettséget mindinkább felváltja a tankötelezettség, mely heti 20 órás 
foglalkoztatást/fejlesztő felkészítést ír elő a súlyosan, halmozottan fogyatékos iskoláskort 
betöltött gyemekeknek, mely 23 éves korukig meghosszabbítható. 
 A heti 20 óra fejlesztést fejlesztő iskolai oktatás keretében kell, hogy megkapják a 
gyermekek. A képzési kötelezettség intézményét fokozatosan kell felszámolni 2010-ig.  
Szándékunkban áll az előírt változtatásokat végrehajtani, hogy az előírt határidőre fejlesztő 
iskolát tudjunk indítani, nem csak lakóink, hanem a környéken élő iskoláskorú gyermekek 
igényeit is kielégíti, bejáró formában. 
 
Intézményünk az elmúlt években folyamatosan részt vett az 5 évesnél fiatalabb halmozottan 
sérült kisgyerekek korai gondozásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy igény lenne olyan 
óvodai csoportra, mely a kistérségben élő sérült gyermekeket fogadná be, ahol integráltan 
vennének részt lakóinkkal fejlesztő foglalkozásokon. 
 
 
 
 
 
V. Szociális foglalkoztatás 
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Intézményünkben 2008 év során teljesülnek a szociális foglalkoztatás infrastrukturális 
feltételei. Jelenleg még nem rendelkezünk szociális foglalkoztatási engedéllyel. 
 
A szociális foglalkoztatáshoz szükséges az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 113/G. § szerinti 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, melyet a szociális intézmény megkeresése alapján 
szakértői bizottság végez. (1993. évi III. tv. 99/B-99/E § és az I/2000 (I.7.)SzCsM rendelet 47 
§, 55-58 §). A szakértői bizottság meghallgatja az ellátottat és törvényes képviselőjét, és a 
megkeresést követő 15 napon belül megküldi indokolással ellátott szakértői véleményét a 
szociális intézmény vezetője részére. A szakértői bizottság a szakértői véleményben 
megállapítja, hogy az ellátott alkalmas-e szociális foglalkoztatás keretében történő 
munkavégzésre, és - az ellátott alkalmassága esetén - javaslatot tesz az ellátott munka-
rehabilitáció, vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására. 
 
Az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99/§ szerint az 
intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni 
gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő 
meg lévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően a szociális 
foglalkoztatás keretében biztosítjuk. 
 
Az intézményen belüli foglalkoztatás formája: 
„ Munka-rehabilitációs” foglalkoztatás 

 
       2. A szociális foglalkoztatásban résztvevők száma 

 A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján jelenleg 16 főt 
talált alkalmasnak a bizottság 
 

3. A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek: 
 
MEGNEVEZÉS TEVÉKENYSÉG TEÁOR SZÁM 

Növénytermesztési szolg. Vetés, telepítés, gondozás 0161 

Állattenyésztési szolg. Istállózás, gondozás, etetés 0162 
Szőnyeggyártás Szőnyeg, lábtörlő készítés 1393 
Zöldterület-kezelés Parkok, kertek gondozása 8130 
Intézményi étkeztetés kiegészítő Konyhai kisegítő 75195-0 
Építmény üzemeltetés Takarítás 8110 
 Kisebb javítás karbantartás 8110 
 Recepciós (Portás) 8110 
 Mosodai tevékenység 8110 
   
 
A munka-rehabilitáció 
 
Célja: a lakó munkakészségének, testi- és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő 
megőrzése, fejlesztése, valamint fejlesztő felkészítő foglalkozásra való előkészítése. 
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Az intézményi jogviszony keretében valósul meg. Szolgálati időre jogosító, 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló intézeti lakók számára is biztosított szociális 
foglalkoztatási forma. 
 
Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott lakók az 
intézmény vezetőjével (fenntartó vezetőjével) megállapodást kötnek, melyben rögzítik a 
munkavégzés feltételeit. 
 
A megállapodás tartalmazza: 
- a munkakör leírását 
- a munkavégzés időbeosztását 
- a munka-rehabilitációs díj havi összegét 
- a dolgozó munka-rehabilitációs közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. 
 
Munka-rehabilitáció esetén a foglalkoztatott munka-rehabilitációs díjban részesül, melynek 
összege nem lehet kevesebb a mindenkori bérminimum 30%-ánál. 
A foglalkoztatás időtartama napi 4-6, heti 20-30 óra között lehet. 
 
A támogatás összege: az adott munkaidő-beosztásban foglalkoztatott személy által 
ledolgozott munkanap után, az általa igénybe vett munkaszüneti nap, valamint az általa 
igénybe vett, a Munka Törvénykönyve 131-132. §-a szerinti szabadság után igényelhető. 
 
Munka-rehabilitáció            4 órás          5 órás        6 órás 
                                           2000 Ft        2200 Ft      2450 Ft 
 
 
Intézményünkben jelenleg:  
 
kerti munkát végez napi                                                               4 órában 1 fő 
          napi                                                                6 órában 2 fő    
istállózást, állatgondozást végez napi                                             4 órában 1 fő 
szőnyegkészítést, lábtörlő készítést napi                                         4 órában 1 fő  
parkgondozást, kertgondozást napi                                                4 órában 3 fő 
konyhai kisegítő napi                                                                    4 órában 2 fő 
                            napi                                                                6 órában 1 fő 
takarítás napi                                                                               6 órában 1 fő 
karbantartás napi                                                                         6 órában 1 fő 
recepciós (porta) napi                                                                   5 órában  2 fő 
mosodai tevékenység napi                                                            6 órában 1 fő 
       összesen:                          16 fő 
 
 
A tevékenységekhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek: 
 
A különböző típusú munkafolyamatok betanítására, koordinálására és felügyeletére, 
gyógypedagógus, gyógypedagógiai- asszisztens, erdész, kertész, szakács, és egyéb 
szakmunkások segítenek. A különböző munkafolyamatokra specializálódnak a segítők. 
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A segítők iskolai végzettsége a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendeletben előírtaknak (részben) 
megfelel. 
A segítők iskolai végzettsége, képesítése: 
1 fő szakközépiskola, erdész, kertész 
1 fő gim. érettségi szakács 
1 fő szakmunkás villanyszerelő 
1 fő szakmunkás varrónő 
2 fő felsőfokú gyógyped. asszisztens 
 
1 fő speciális szakértelemmel rendelkező és sajátos módszereket alkalmazni tudó segítő, 
akinek végzettsége pedagógiai szakos bölcsésztanár és gyógypedagógus, szociálpedagógus. 
 
Feladata: 

- javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira 
- megtervezi a napi tevékenységet 
- irányítja a foglalkoztatást 
- szervezi a munkavégzést 
- koordinálja a szükséges anyagok beszerzését 
- vezeti a szociális foglalkoztatási naplót és az előírt nyilvántartásokat 
- részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában 
- a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, 

segítő szolgáltatásokat nyújt. 
 
 
A tárgyi feltételeknek meg kell felelnie a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet követelményeinek 
Az intézet területén kialakított munkahelyi környezet világos, szellőztethető és érvényesülnek 
a hatályos munkavédelmi- és tűzrendészeti-, valamint a higiéniai előírások. 
A parkosított udvar, a művelésre bevont terület alkalmas a parkgondozói feladatok ellátására 
valamint a konyhakerti növények termesztésére. 
 
 
A szociális foglalkoztatásban résztvevő lakók továbblépési lehetősége: 
 
Minden embernek, így az intézetünkben élőknek is különböző képességei, készségei, 
elképzelései, tervei, céljai vannak. 
A felnőtt tartalmas élet feltétele a munkavégzés, mely a megélhetéshez szükséges anyagi 
javakat és emberi tartást biztosít. 
Intézményünkben úgy a munka-terápiában résztvevőknek, mint a munka-rehabilitációban 
résztvevőknek lehetővé kell tenni, hogy folyamatosan tanuljanak, fejlődjenek, 
integrálódjanak. 
Ehhez biztosítjuk az egyes foglalkoztatási formákon belül egyre jobb teljesítmény elérésének 
feltételeit, ill. a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat alapján a magasabb szintű foglalkozási 
formában való előre lépés lehetőségét a védett, vagy integrált munkahelyre. 
 
Intézményünk jelenleg nem rendelkezik a 112/2006. (V.12) Korm.rend. alapján előírt 
engedéllyel. Ezeket, a tevékenységeket jelenleg a szociális foglalkoztatás keretén belül, mint 
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munka-terápiás foglalkozás műveljük. Előrelépést jelentene, ha az engedély megszerzése 
után, mint munka-rehabilitációs tevékenységeket folytathatnánk.  
Célul tűztük ki a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosított munkavégzés elérését 
is. 
 
 
Szocioterápiás foglalkozás 
 
 

Intézményünk lakóink meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében 
szocioterápiás foglalkozásokat szervez. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást 
igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választjuk 
meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. 
Otthonunk szocioterápiás foglalkozásaink formái: 
 

- a munkaterápia, 
- a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás. 

 
 
 
Munkaterápia 
 

A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik – az Szt. 99/B. §-ának (3) 
bekezdése szerinti szakértői vélemény, ennek hiányában az intézményvezető megítélése 
szerint – nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. 
 

Jelenleg azok a lakóink is munkaterápiát végeznek, akikről a szakértői bizottság 
megállapította ugyan a munkarehabilitációra való alkalmasságot, de megfelelő infrastruktúra 
hiányában ez a foglalkoztatási forma még nem működik. Addig is érvényesül a munkaterápia 
elsődleges célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy lakóink alkalmassá 
váljanak a szociális foglalkoztatásban való részvételre. A munkaterápiára egyebekben a 
terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 

Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát. 
 
Intézményünkben az alábbi munkafolyamatokat használjuk fel munkaterápiás 
foglalkoztatásokra: 

• konyhai előkészítő tevékenység 
• bekapcsolódás a mosodai, varrodai munkák bizonyos részterületeibe 
• bekapcsolódás takarítási folyamatokba 
• bekapcsolódás udvar, kert, park rendezés folyamataiba 
• Bekapcsolódás állattartási munkákba (ló, kutya, baromfietetés és gondozás, istállózás) 
• Bekapcsolódás portási szolgálatba. 
 

Munkaterápiás jutalom: 
 

A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A 
munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi 
összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján 
az intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. Ha az ellátott 
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költőpénzben részesül, a költőpénz összege nem csökkenthető a munkaterápiás jutalom 
összegével. 
 

A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint 
annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az 
intézmény vezetője határoz. 
 
Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás 
 

A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten 
tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény környezetében, foglalkoztató 
helyiségben és az intézményen kívül is. 
 

Terápiás foglalkozások: 
• táncterápia 
• mozgás, és ritmusnevelés, torna 
• kézműves foglalkozások: szőnyegszövés, kerámia 
• lovasterápia 
• zeneterápia (2008-tól tervezett) 

 
Készségfejlesztő foglalkozások: 

• önellátás, önkiszolgálás 
• kreatív manipulációs tevékenységek 
• bazális stimuláció 
• számítógépes játékok 

 
Otthonunk kézműves termékeiből patronáló református gyülekezetünk kiállítást és vásárt 
szokott rendezni. A vásárból származó eredményt még megtetézve adományként szoktuk 
visszakapni, amelyet közvetlenül az érintett lakók jutalom programjaira és a kézműves 
foglalkoztatás színvonalának emelésére fordítunk. 
 
A felsorolt készségfejlesztő foglalkoztatás keretei otthonunkban biztosítottak. A felsorolt 
foglalkoztatások jellege szerinti munka, védőruha ellátásról, valamint a biztonságos 
feltételeiről intézményünk gondoskodik. 
 

  
 

7. Bentlakásos otthonunk lakóinak érdekvédelme, az 
érdekvédelem jogi szabályozása 

 
  Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az 
ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátottjogi képviselő, illetve az 
érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről. 

 

99. § (1) A, bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi 
jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: 
érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. 
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(2) Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók 
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben 
meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek-képviseleti fórum megalakítását 
a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. 

(3) Az érdek-képviseleti fórum tagjai 
a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 
     -kettőszáz férőhelyig kettő fő, 
     -kettőszáz férőhely felett négy fő; 
b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő; 
c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő; 
d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. 

(4) Az érdekképviseleti fórum 
a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint 
az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az 
éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, 
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat, és 
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, 
c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, 
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes 
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

(5) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend 
tartalmazza. 

 
Az Intézet egyházi jellegű objektum. Ennek megfelelően különös körültekintéssel kell az 
előforduló eseteket vizsgálni; el kell érni a végeredményig, az adott eset teljes feltárásához, 
orvoslásához garantált egyértelműséggel. 

7. 1. Az Érdekvédelmi Fórum működését nagyban segíti, amennyiben az Intézet valamennyi 
dolgozója azonosul a közös célokkal, fontos a kölcsönös nyíltság, együttműködési készség a 
közösségben, annak minden irányában. 

 

Az érdekképviseleti fórum tagjai otthonunkban: 

 

STÁTUSZ NÉV 
FÓRUM 

ÖSSZEHÍVÁSÁRA 

JOGOSULTSÁG 
ELÉRHETŐSÉG 

1 lakó Hajnal Ildikó 99 § (3) bek. Tiszafüred, Temető út 1.  
59 / 511-381 

2 lakó Belovay László György ’’ Tiszafüred, Temető út 1.  
59 / 511-381 

3 szülő Schmidt István ’’ Tiszafüred, Külsőkertsor 24/a 
59 / 353-393 

4 intézeti dolgozó Agócs Lajosné ’’ Tiszafüred, Arany J. u. 24. 
59 / 351-419; 70 / 502-6649 

5 fenntartó képviselője Bohátka Gyöngyvér ’’ Bp. 1146 Abonyi u. 21 
1 / 460-0683 
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7. 1. Az érdekképviseleti fórum szerepe 
 
Az érdekképviseleti fórum szerepe, hogy az intézménnyel jogviszonyban állók 
jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegítse. 
 
A intézményi ellátottak jog érvényesülése elősegítését különösen az alábbi 
jogokkal kapcsolatban kell biztosítani: 

- az intézményellátottakat is érintő szabályzatai (pl.: a házirend) ne sértsék az 
ellátottak jogait, 
- az intézmény működése során jogsértés ne történjen az ellátottak sérelmére, 
- az ellátottak személyiségi jogai ne sérüljenek stb. 
 

Az intézményi ellátottak érdekei érvényesülésének elősegítését biztosítani kell 
különösen: 

- az intézmény belső működését szabályozó dokumentumok véleményezése során, 
- az ellátottak részéről felmerülő panaszok megtárgyalásakor stb. 

 
7. 2. Az érdekképviseleti fórum feladat- és hatásköre 
 
7. 2. 1. Az érdekképviseleti fórum jogosítványai 
 
Az érdekképviseleti fórum jogai: 

▫▫  vvéélleemméénnyyeezzééssii  jjoogg,,  
▫▫  ddöönnttééssii//ttáárrggyyaalláássii  ééss  kkeezzddeemméénnyyeezzééssii  jjoogg,,  
▫▫  ttáájjéékkoozzttaattááss--kkéérrééssii  jjoogg,,  
▫▫  iinnttéézzkkeeddééss--kkeezzddeemméénnyyeezzééssii  jjoogg..  

 
7. 2. 2.  Az érdekképviseleti fórum véleményezési joga 
 
Az érdekképviseleti fórum véleményezési joga 
- előzetes véleményezési jog. 
 
Az előzetes véleményezési jog az intézmény vezetője által elkészített, összeállított olyan 
dokumentumokra terjed ki, mely az intézményi ellátottakkal, valamint az intézmény belső 
életével kapcsolatosak. 
 
Az előzetes véleményezési jog körébe tartozó dokumentumok különösen: 

▪ a szakmai programra 
▪ éves munkatervre 
▪ házirendre 
▪ ellátottakra vonatkozó tájékoztatók 

 
 

7. 2. 3.  Döntési tárgyalási és kezdeményezési jog 
 
A szociális ellátásra jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit 
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képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az 
érdekképviseleti fórumnál. 
 
Az érdekképviseleti fórum az alábbi, hozzá benyújtott panaszok esetében dönt: 
 - az intézményi jogviszony megsértése, különösen az ellátott: 

- személyiségi jogainak és 
- kapcsolattartásának sérelme esetében; 

 - az intézményi jogviszony megsértése az intézmény dolgozói által, különösen a dolgozó: 
- szakmai, 
- titoktartási, 
- vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése esetében; 

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 
 
 

7. 2. 4. Az intézményi panaszokkal kapcsolatos döntéshozatal 
 

Az intézményi panasz érdekképviseleti fórumhoz való megérkezését követően az 
érdekképviseleti fórum vezetője 5 napon belül összehívja az érdekképviseleti fórumot. 

Az érdekképviseleti fórum ülésén megtárgyalja az intézményi panaszt, majd 
szavazással dönt. 

A panasz kivizsgálásáról, a megszületett döntésről az érdekképviseleti-fórum írásban 
értesíti a panasztevőt. 

Az értesítéssel párhuzamosan a szükséges intézkedések egyidejű megtételével 
felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. 

A panasztételre jogosultak: panaszukkal az intézmény fenntartójához fordulhatnak, ha a 
panasz kivizsgálásra jogosult érdekképviseleti fórum: 

- határidőben nem intézkedett, illetve ha 

- a megtett intézkedéssel, döntéssel nem értenek egyet. 

A panasz kivizsgálását követően az érdekképviseleti-fórum intézkedést kezdeményez. (Az 
intézkedés kezdeményezésére vonatkozó szabályok megegyeznek a kezdeményezési jog 
címszó alatt meghatározottakkal.) 

 
 
 
7. 2. 5. Tájékoztatás kérési jog 
 
Az érdekképviseleti fórum tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől - az ellátottakat 

érintő kérdésekben, 
- az ellátás megszervezésével kapcsolatban. 
 

Az érdekképviseleti fórum tájékoztatást csak a feladatköréhez közvetlenül kapcsolódóan 
kérhet. 

A tájékoztatás kérése történhet: szóban, írásban. 

A szóbeli tájékoztatáskérés és adás történhet tárgyalás, megbeszélés formájában is. 

AA  ttáájjéékkoozzttaattáásskkéérrééssrree  aazz  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőőnneekk  aa  kkéérréésstt  kköövveettőő  1100  nnaappoonn  bbeellüüll,,  bboonnyyoolluulltt  



SZIVÁRVÁNY-HÁZ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS OTTHONA 

 5350 Tiszafüred, Temető út 1.   Tel: 59/511-381, Fax: 59/511-382  
                  www.szivarvanyhaz.zsoltar.hu    email: szivarvany-haz@reformatus.hu 
 

31 
 

üüggyyeekkbbeenn  --  aazz  éérrddeekkkkééppvviisseelleettii  ffóórruumm  ttáájjéékkoozzttaattáássaa  mmeelllleetttt  --  2200  nnaappoonn  bbeellüüll  kkeellll  
mmeeggvváállaasszzoollnniiaa..  

 
 
7. 2. 6. Intézkedés kezdeményezése 
 
Az érdekképviseleti fórum: 

▪ az ellátottak (illetőleg hozzátartozójuk), 
▪ az intézményi dolgozók, valamint  
▪ a fenntartó  

érdekében különböző intézkedéseket kezdeményezhet. 
 
Az intézkedés kezdeményezése történhet: 

- panasz kivizsgálásához kapcsolódóan, illetve 
- önállóan, attól függetlenül. 

 
 
7. 2. 7.  Az intézkedések kezdeményezésével kapcsolatos döntéshozatal 
 
Ha a panasz kivizsgálása kapcsán merül fel, akkor az intézkedés kezdeményezése tárgyában 
az érdekképviseleti fórum a panasszal együtt dönt. 

Ha önálló intézkedéskezdeményezés történik, akkor a kezdeményezésre szóló bejelentés, 
javaslat érdekképviseleti fórumhoz való megérkezését, illetve tudomásra jutását követően az 
érdekképviseleti fórum vezetője 10 napon belül összehívja az érdekképviseleti fórumot. 

Az érdekképviseleti fórum ülésén megtárgyalja az adott intézkedési javaslatot, majd 
szavazással dönt az intézkedés kezdeményezéséről. 

A megszületett döntésről az érdekképviseleti fórum írásban értesíti az érintettet: 

▪ a beutaló önkormányzatot és/vagy 
▪ a fenntartó önkormányzatot és/vagy 
▪ az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságot és/vagy 
▪ a hatáskörrel rendelkező egyéb szervet. 

Az értesítés megtételéért az érdekképviseleti fórum elnöke felelős. 
 
 
 
7. 2. 8.  Az érdekképviseleti fórum egyéb jogai 
 
Az érdekképviseleti fórum számára különböző szabályzatok, rendelkezések egyéb jogokat is 
adhatnak. 

Az érdekképviseleti fórum ilyen egyéb jogai lehetnek, pl.: 

▪ a véleményezési jog, 
▪ az egyetértési jog. 

E jogok gyakorlásának feltételeit, körülményeit az adott jogot keletkeztető dokumentumok 
tartalmazzák. 
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7. 3. Az érdekképviseleti fórum működése 
 
7. 3. 1. Az ülések 
 

Az érdekképviseleti fórum szükség szerint tart üléseket, évente azonban legalább egy ülés 
megtartása kötelező. 

Az érdekképviseleti fórum ülését az elnök hívja össze és vezeti. 

Az érdekképviseleti fórum az ülését főszabályként az intézmény székhelyére kell összehívni. 

Az ülés összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. 

 
 
7. 3. 2. Döntések hozatala 
 
Az érdekképviseleti fórum döntéseit az ülésein hozza. 
Az érdekképviseleti fórum ülésén a tagok szavazati joggal vesznek részt. 
A meghívottak közül az állandó meghívott(ak)at tanácskozási jog illeti meg az ülés 
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan. 
Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 
meghívottak közül azt akit, azokat akiket egy-egy napirendi pontra korlátozva hívtak meg 
(pl.: panaszos). 
 
 
 
7. 3. 3. Az érdekképviseleti fórum ülésének vezetése 
 
Az érdekképviseleti fórum ülésének vezetése során ellátandó feladatokat a házirend 
tartalmazza. 
 
A főrum ülése lehet nyilvános és zárt. 
Az érdekképviseleti fórum elnöke zárt ülést tart, ha: 

▪ az érintett (illetőleg hozzátartója) a nyilvános ülésbe nem egyezik 
bele, vagy 

▪ egyéb ok miatt az érintett személyiségi jogainak védelme azt indokolja. 
 
 
 
7. 3. 4. A vita és a döntéshozatal módja 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a fórum tagjai és a meghívottak kérdést 
intézhetnek. 
A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott 
észrevételekre. 
 
Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel 
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szavazásra. 
 
Az érdekképviseleti fórum az ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt, azaz adott javaslat 
elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges. 
 
Az érdekképviseleti fórum döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Az 
érdekképviseleti fórum a jelenlévő tagok egynegyedének indítványára név szerinti szavazást 
rendelhet el. 
A név szerinti szavazás alkalmával az elnök a névsor alapján minden tagot személy szerint 
szólít és a kapott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a 
tag a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 
 
 
7. 3. 5. Előterjesztés 
 
Előterjesztésnek minősül az érdekképviseleti fórum ülésén ismertetett, az ülés napi 
rendjéhez kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, javaslat, döntés tervezet. Az előterjesztés 
általában írásos, melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Kivételes esetben 
lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt az ülés egyszerű szótöbbséggel elfogadta. 
 
Az előterjesztések tartalmi elemeit a házirend tartalmazza. 
 
 
 
7. 3. 6. Döntési javaslat 
 
A döntési javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy az elnök 
által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
A javaslat részei: 

aa))  aa  ddöönnttééss  sszzöövveeggee,,  
bb))  vvééggrreehhaajjttáásstt  iiggéénnyyllőő  ddöönnttéésseekknnééll  

--  aa  vvééggrreehhaajjttáássááéérrtt  ffeelleellőőss  sszzeemmééllyyeekk  nneevvee,,  
--  aa  vvééggrreehhaajjttááss  hhaattáárriiddeejjee..  

 
Az elnök gondoskodik a döntések nyilvántartásáról. 
 
 
 

7. 3. 7. A jegyzőkönyv 
 
Az érdekképviseleti fórum üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést. 
 
 
 
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 

- a meghívót, 
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- a jelenléti ívet, 
- az írásos előterjesztéseket. 

 
A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és ha van(nak) a jegyzőkönyv hitelesítő(k) 
írják alá. 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyveket naptári évenként - külön a nyílt és a zárt ülés jegyzőkönyveit - külön kell 
tárolni. 
 
 

 
 
 

8. A szolgáltatásokat igénybe vevők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 
 
A szociális szolgáltatásokat igénybevevő ellátottak jogairól, az ellátott jogi képviselőről és az 
ellátási alap- és felülvizsgálatról az alábbi törvények és rendelkezések szólnak: 
 
1993. évi III. törvény 

1997. évi XXXI. törvény 

1997. évi CLIV. törvény (a betegek jogairól szóló rendelkezések)  

1/2004. (1. 5.) SzCsM rendelet 

11/2000. (X. 18.) SzCsM rendelet 

 

A törvények megfogalmazzák azokat a jogokat, amelyeket a bentlakásos intézményünk 
ellátásában részesülő személyek számára biztosítanunk kell. 
 
 
Alapvető jogok a szociális szolgáltatásokat igénybe vevőknek 
 
Az ellátottaknak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a 
szociális intézmény által biztosított teljes körű szolgáltatásra, valamint az egyéni 
szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátásra, illetve az egyenlő 
bánásmódra. 
 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletévei 
kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott 
adataihoz, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 
kapcsolatos információkhoz illatéktelen személy ne jusson hozzá. 
 
A szolgáltatásban részesülőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismerésére, amelyekről az intézmény vezetője 
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valamennyi dolgozója köteles az ellátottakat megillető alkotmányos jogok maradéktalan és 
teljes körű tiszteletben tartására. 
 
Az intézménybe bevihető személyes tárgyak körét, mennyiségét és nagyságát a házirend 
tartalmazza. 
 
Az intézmény azonban nem korlátozhatja az ellátottat, a személyes tulajdonát képező tárgyai 
mindennapi használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek 
veszélyt jelentenek az intézményben élők testi épségére. Az intézmény vezetőjének kell 
gondoskodnia az intézménybe bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek 
biztonságos elhelyezéséről. 
 
 
 
 A kapcsolattartás joga és a szabad mozgáshoz való jog. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, 
látogatók fogadására. Az intézményi házirendünk szerint a lakóinkat hozzátartozóik bármikor 
meglátogathatják. A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy 
mellette tartózkodhasson. 
 
Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját 
és társai nyugalmára, biztonságára. A házirend határozza meg az intézményből történő 
távozás és visszatérés rendjét. 
 
 A tájékoztatáshoz való jog 
 
A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtása kor tájékoztatni kell a kérelmezőt. A 
tájékoztatás többek között kiterjed a szolgáltatás tartalmára és feltételeire, a fizetendő térítési 
díjra, a megállapodásban foglaltakra, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteire, a 
panaszmód gyakorlásának módja. Az ellátás megkezdésének időpontjáról az intézmény 
vezetője értesítést küld. A bentlakásos intézményben a betegek ápolásra szorulók alapvető 
joga, hogy egészségi állapotukról általános jelleggel folyamatos tájékoztatást kapjanak. 
 
 Az egyes ellátottak speciális jogai 
 
A fogyatékos embernek olyan szociális szolgáltatást kell biztosítani, amelynek során egyéni 
gondozásban részesül, képességeit, készségeit megfelelő módon fejlesztik, illetve az 
állapotának fenntartására, javítására törekednek. A szolgáltatást végzők tiszteletben kell, 
hogy tartsák a fogyatékos személy életvitelévei kapcsolatos saját döntését, önrendelkezését 
segítik társadalmi integrációját, kapcsolatainak alakítását. A bentlakásos intézményben 
lakónak joga van az állapota felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére. 
A pszichiátriai beteg, ha veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít - 
indokolt esetben - szabad mozgásában korlátozható, illetve pszichés megnyugtatással, 
gyógyszerrel, vagy az intézményen belüli elkülönítéssel kezelhető. 
A korlátozás nem lehet büntető jellegű, csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető, 
vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart. A korlátozó intézkedést, az eljárás módjait írásban 
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dokumentálni kell. 
 
 A panaszjog 
 
A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az 
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén a szolgáltatás vezetőjéhez lehet fordulni 
panasszal szóban, vagy írásban. Az intézmény vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt 
írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény 
vezetője nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért egyet az intézkedéssel, nyolc napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 
A panasz megfogalmazásában, intézkedésben segítséget nyújthat az ellátottjogi képviselő. 

 
 
 
 Az ellátott jogi képviselő és a feladata 
 
Az ellátott jogi képviselőnek igen fontos szerepe van a különböző problémák szociális 
intézményen belüli megoldásában. Segíti a szolgáltatás igénybevevőt jogai gyakorlásában, 
panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, tájékoztatást nyújt a 
jogokról, az intézmény kötelezettségeiről. A képviselő intézkedést kezdeményezhet a 
jogsértő gyakorlat megszűntetéséről. Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási 
munkára vonatkozóan, megvizsgálhatja a korlátozó intézkedésekre vonatkozó 
dokumentációt. Az ellátott jogi képviselők a Betegjogi, Ellátott jogi és Gyermekjogi 
Közalapítvány alkalmazásában állnak, megyénként a kijelölt szociális intézmények területén 
végzik munkájukat. 

 

 Ellátottjogi képviselőnk neve: 
 
 Pappné Szabó Janka 
Elérhetősége: 
 06-20-489-9588 
Fogadóórája: 

 

Intézményünkben minden hónap első csütörtökjén, délelőtt 10. 00-tóI. 

 

 

9. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 
 
 
A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell hogy: 
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§ A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, 

§ Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat 

§ Munkájukat elismerjék, 

§ Valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson 
számukra. 

 
 

A szociális szolgáltatás munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személyeknek 
minősülnek. 
 

10. Más intézményekkel történő együttműködés: 

 
Intézményünk szoros kapcsolatot ápol a testvérintézményekkel. Egyházi fenntartású 
intézményeken kívül fontosnak tartjuk, hogy főként a környezetünkben élő állami fenntartású 
otthonok lakóival közös programokat szervezzünk, a munkatársakkal pedig képzéseken együtt 
veszünk részt. 
 
Az integrációs célkitűzések megvalósítását erősíti, hogy a helyi iskolákkal közösen is 
szervezünk programokat, sporteseményeket. 
 
Nyitottak vagyunk a civil szervezetek irányában is. 
Szociális területet érintő felsőfokú intézményekkel, hallgatóiknak gyakorlati terepet 
biztosítunk. 
A munkaügyi központtal napi jó kapcsolatban vagyunk. A település önkormányzatával, 
családsegítőkkel, járási feladat ellátó szakemberekkel is jó a kapcsolatunk. 
 
A kapcsolattartás módja: 
 
- szakmai megbeszélések, fórumok, továbbképzések 
- műhelymunkák 
- közös programok, szabadidős elfoglaltságok 
- közös levelezőprogramok, honlap ajánlók 
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11. Az intézményre vonatkozó egyéb szakmai információk 

 

Organogram 

 

 

Igazgatás 

Fogyatékos 
Személyek 

Gazdasági, 
adminisztrációs 

Pedagógiai és 
foglalkoztatási 

Egészségügyi, 
ápolási, gondozási 

Pedagógusok, 
szervezők, 

asszisztensek 

Vezető ápoló 

Osztályvezető 
főnővérek 

Szociális gondozó-
ápolók 

Gazdasági ügyintéző 

Varrodavezető 
élelmiszer raktáros 

Pénztáros 

Műszaki vezető 

Karbantartó 
Tűzvédelmi 

Konyhai, mosodai, 
varrodai dolgozók 
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Szervezeti tagozódás, helyettesítések rendszere 

 
    Igazgatás: Intézményvezető /egyszemélyi vezető/  

Helyettesítés: Az intézményvezető teendőket az intézményvezető távollétében a gazdasági 
ügyintéző látja el a következő megkötésekkel: 
Ápolási-gondozási kérdésekben a vezető-ápolóval együttműködve teszik meg a döntő 
lépéseket. Alkalmazás és elbocsátás kérdésében az intézményvezető dönthet, mint a 
munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója. Helyettesítés tekintetében az elbocsátásról csak az 
intézményvezető személyesen dönthet. Az intézményvezető tartós távollétében a 
Szeretetszolgálati Osztály vezetője gyakorolja a fegyelmi jogkört. Az intézetvezetőt 
haladéktalanul értesíteni kell a távollétében megtett valamennyi intézkedésről. 

     Az egészségügyi, ápolási, gondozási részleg munkatársainak helyettesítési rendszere 
 
      Vezető ápoló: Távollétében a helyettesítési feladatokat az ápolási egység osztályvezető 
főnővére látja el. 
     Orvosok: Távollétük esetén saját maguknak kell gondoskodniuk helyettesítésükről. 
     Osztályvezető főnővérek: Szükség esetén egymást helyettesítik. 
     Középvezető munkatársak: Szükség esetén egymást helyettesítik az alábbi, azonos 
munkakörökben 
 -szociális-mentálhigiénés munkatársak 
 -mozgásterapeuták 
 -fejlesztő pedagógusok 
 -foglalkoztatás-és szabadidő szervezők       
       Az osztályvezető főnővérek gondoskodnak az ápoló személyzet megfelelő létszámáról 
(beosztáskészítés, helyettesítések és szabadságolások tervezése). 
 
      A gazdasági ügyintézőt szükség esetén az intézményvezető és a szociális ügyintéző 
helyettesíti. 
      A műszaki vezető távollétében az intézményvezető és a  gazdasági ügyintéző 
intézkednek. 
      A pénztáros helyettesítéséről a gazdasági ügyintéző gondoskodik, szükség esetén a 
szociális ügyintéző bevonásával. 
    A műszaki vezető felelős a karbantartó helyettesítéséért. 
     A gazdasági ügyintéző és a szociális ügyintéző gondoskodnak a technikai személyzet 
megfelelő létszámáról, a helyettesítéséről. 
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12.  Szakmai egységek létszáma, szakképzettség szerinti 
megoszlása: 

 
INTÉZMÉNYVEZETŐ: 

11  ffőő                            TTeeoollóógguuss--lleellkkéésszz  

INTÉZETI LELKÉSZ: 

11  ffőő  TTeeoollóógguuss--lleellkkéésszz,,  mmeennttáállhhiiggiiéénnééss  aasssszziisszztteennss  

EGÉSZSÉGÜGYI RÉSZLEG:        3 FŐ 

Orvos: 

11  ffőő                            HHáázzii  oorrvvoossttaann  sszzaakkoorrvvooss  

11  ffőő                          PPsszziicchhiiáátteerr  

  

Vezető ápoló: 

11  ffőő  PPsszziicchhiiááttrriiaaii  sszzaakkááppoollóó  

Osztályvezető ápoló: 2 fő 

11  ffőő  SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoozzóó  ééss  sszzeerrvveezzőő    

11  ffőő    DDiipplloommááss  ááppoollóó  

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOK: 8 FŐ 

11  ffőő                          GGyyóóyyppeeddaaggóógguuss  

11  ffőő                          FFeejjlleesszzttőőppeeddaaggóógguuss  

11  ffőő                          SSzzoommaattooppeeddaaggóógguuss  

11  ffőő                          TTaannííttóó  

11  ffőő                        LLooggooppéédduuss  

22  ffőő                      GGyyóóggyyppeeddaaggóóggiiaaii  aasssszziisszztteennss  

  

  

SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRSAK: 2 FŐ 

11  ffőő                MMeennttáállhhiiggiiéénnééss  aasssszziisszztteennss,,  sszzoocciiáálliiss  mmuunnkkááss          

11  ffőő          MMeennttáállhhiiggiiéénnééss  aasssszziisszztteennss,,  rreeffoorrmmááttuuss  lleellkkéésszz  

  

FOGLALKOZTATÁS ÉS SZABADIDŐ SZERVEZŐK: 5 FŐ 

11  ffőő        GGyyóóggyyppeeddaaggóóggiiaaii  aasssszziisszztteennss  
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22  ffőő        ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguuss  

11  ffőő        tteerrááppiiááss  mmuunnkkaattáárrss,,  sszzaakkááccss  

  

ÁPOLÁSI ÉS GONDOZÁSI RÉSZLEG: 51 FŐ 

55  ffőő                      EEggéésszzssééggüüggyyii  ggoonnddoozzóónnőő  

55  ffőő                    EEggéésszzssééggüüggyyii  sszzaakkkköözzééppiisskkoollaa  

33  ffőő                  ÁÁllttaalláánnooss  ááppoollóó  ééss  aasssszziisszztteennss  

22  ffőő                CCsseeccsseemmőő  ééss  ggyyeerrmmeekkggoonnddoozzóó  

3366  ffőő            SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoozzóó  ééss  ááppoollóó  

  

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ:  

11  ffőő  GGiimmnnáázziiuummii  éérreettttssééggii,,  ggyyoorrss--  ééss  ggééppíírróó,,  
ppoossttaaffoorrggaallmmii  üüggyyiinnttéézzőő  

 

GAZDASÁGI RÉSZLEG: 24 FŐ 

Gazdasági ügyintéző: 

11  ffőő                          GGiimmnnáázziiuummii  éérreettttssééggii,,  ggyyoorrss--  ééss  ggééppíírróó  

Pénztáros: 

11  ffőő                        GGiimmnnáázziiuummii  éérreettttssééggii,,  OOKKJJ  sszzáámmííttóóggéépp  kkeezzeellőő  

Műszaki vezető: 

11  ffőő                          

Tűz- és munkavédelmi felelős: 

11  ffőő                      KKöözzééppffookkúú  mmuunnkkaavvééddeellmmii  tteecchhnniikkuuss  

Karbantartó: 

11  ffőő                    SSzzoobbaaffeessttőő  

11  ffőő                  SSeeggééddmmuunnkkááss  

Takarítónő: 

44  ffőő                    88  áállttaalláánnooss  

Varrónő 

11  ffőő                  88  áállttaalláánnooss  

Mosó- Vasalónő: 

33  ffőő              88  áállttaalláánnooss  

Portás: 

11  ffőő            88  áállttaalláánnooss  

Élelmezésvezető és élelmiszer raktáros: 
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11  ffőő          éélleellmmiisszzeerriippaarrii  mméérrnnöökk,,  éélleellmmeezzééssvveezzeettőő  ((kkééppzzééss  
ffoollyyaammaattbbaann))  

Szakácsnők: 

44  ffőő          SSzzaakkááccss  

Konyhalányok: 

33  ffőő        88  áállttaalláánnooss 


