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Bevezetés
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény
szolgáltatásainak magas szint  ellátása érdekében az alábbi szakmai programot alkotja.

A  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása,  mint  az  intézmény  fenntartója,  és  Csanytelek  Község
Önkormányzata Képvisel -testülete, mint az intézmény alapítója 49/2005. (V. 27.) ÖKT határozatában
rögzített alapító okirata szerint létre hozta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központot, mint szociális
intézményt.
Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó id sek otthonát m ködtet a „Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvényben, a „Személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és m ködésük feltételeir l” szóló I/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben,
valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó hatályos helyi rendeletében szabályozott el írások szerint.

Az intézmény integrált intézményi formában biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátást.
Az intézmény a különböz  ellátási formák egymásra épülésével, egy szervezeti és szakmai egységben, a
feladatok összekapcsolásával, a részterületek együttm ködésével m ködik. Az egyes szervezeti egységek
szorosan együttm ködnek, egy intézményvezet  irányításával.

A szolgáltató adatai
Az intézmény neve: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Költségvetési törzsszáma: 358619100

 tevékenységei:

Szakfeladat Megnevezés

412 000 Lakó és nem lakó épület építése

841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
881 011 Id sek nappali ellátása
889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889 921 Szociális étkeztetés
889 922 Házi segítségnyújtás
889 924 Családsegítés
873 011 Id skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
932 918 Mindenféle m.n.s. Szabadid s szolgáltatás

Az intézmény székhelye:
6647. Csanytelek Kossuth u. 39. sz.
Tel.: 63/478-004.
Tel. Intézményvezet : 20/9762673
(A továbbiakban intézmény)
Az intézmény telephelyei:
Csanytelek Kossuth u. 34.
Csanytelek Radnóti u. 2.
Az intézmény fenntartójának neve és székhelye:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
6640. Csongrád Kossuth tér 7.

mailto:remeny:@csanytelek.hu


3
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

6647. Csanytelek Kossuth utca 39.
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu

(A továbbiakban fenntartó)
Az intézmény tulajdonosa:
Csanytelek Község Önkormányzata
6647. Csanytelek Volentér János tér 2.
Az intézmény szervezete:
A szolgáltatás típusa: integrált intézmény. Önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szerv.

I. Az intézmény szolgáltatásainak célja, feladatai

A szolgáltatások célja
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások célja, hogy a szociálisan
rászoruló embernek szükségleteihez igazodó segítséget biztosítson, amelynek mértékét és módját
mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozza meg
úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehet  legteljesebb mértékben érvényre jusson. Valamint az
intézmény célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet  okok megel zésében
segítséget nyújtson.

Feladata: Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (6647 Csanytelek, Kossuth u. 39. ) ellátási területe
Csongrád megye közigazgatási területén, alapszolgáltatások esetében Csanytelek község közigazgatási
területén szociálisan rászorultak ellátásának biztosítása.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása

A szakmai program megvalósítása során a várható következmények a társadalmi kapcsolatrendszerek
er sítése térségi és helyi szinten egyaránt. A szakmai program megvalósításának az eredményessége a
leszakadó rétegek társadalmi és gazdasági integrációs esélyeinek jelent s növelése, a társadalmi aktivitás,
és mobilitás fokozása valamint a társadalmi kapcsolatrendszerek er sítése.
A szakmai program megvalósulásával végleges m ködési engedély elérése a célunk, ami nagyobb
biztonságot adna a szolgáltatásainkat igénybe vev k és a dolgozóink számára. A szakmai program
megvalósulásával az intézményünkhöz forduló szociálisan rászoruló személyeknek megfelel  ellátást
kívánunk nyújtani, mellyel megteremthetjük számukra a szociális biztonságot. A szakmai program
megvalósításának következménye az ellátotti szükségletek kielégítése.
Intézményünk személyes gondoskodást biztosít, szociális alapszolgáltatásokat, és szakosított ellátást
szakképzett dolgozók közrem ködésével. Az ellátó rendszerben nem csak a szociálisan rászorulók
megfelel  ellátása, szükségleteik kielégítése jelentkezik, hanem Csanytelek Községben munkalehet ség
teremtése is.
Elvárásaink szerint a szakmai programban megfogalmazottak a lakosság körében minden igényt ki
tudnak elégíteni az eddigi ellátás színvonalát tudják biztosítani. Legfontosabb szakmai célkit zésünk: a
meglev  képességekre épített ápolás, gondozás, rehabilitáció. Kiemelt cél: törekedni a maximális
önellátó képesség elérésére.   Lehet ségeink szerint szolgáltatásaink színvonalát úgy kívánjuk emelni,
hogy folyamatos szakmai továbbképzéseken és azok szervezésében veszünk részt.

Az öregedés természetes folyamat. Az id skor elfogadása sok ember életében krízishelyzetet okoz. A
magyar átlagcsalád szinte megoldhatatlan feladat elé kerül, amikor id s hozzátartozója ápolásra szorul,
aki állandó odafigyelést igényel. A családokat akár anyagilag is megterhelheti az id s ember gondozása, a
hozzátartozók  sokszor  nem  tudják  vállalni  ezt  a  tevékenységet,  mert  az  egyik  keres  kiesése  a  család
elemi létszükségleteinek kielégítését veszélyeztetheti. Az anyagiakon túlmen en az id sek gondozása
egyéb problémákkal is együtt jár – fizikailag, szellemileg és pszichésen is igen meger ltet  lehet.
A családok által el nem látott id sgondozási feladatok az államra és a nem állami szerepl kre hárulnak.
Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtunk a rászorulók részére saját otthonukban, és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális

mailto:remeny:@csanytelek.hu


4
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

6647. Csanytelek Kossuth utca 39.
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu

állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azokról a rászorultakról, akik
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, az ápolást-gondozást nyújtó
intézményben gondoskodunk. A tartós bentlakást biztosító id sek otthonában az egészségügyi ellátáson
kívül nagyon fontos szerepe van a gondozásnak is, melynek célja és feladata a gondozásra szoruló ember
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló
ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg.

A létrejöv  kapacitások

Feladatmutatók:

Id sek nappali ellátása
Az intézmény 40 f  fér hellyel rendelkezik.
Az intézmény kihasználtsága 100%-os. Határozott idej  m ködési engedély, 2012. december 31. napjáig
a tárgyi feltételek hiánya miatt.

Házi segítségnyújtás
ködési engedélyben meghatározott létszám: 27 f . Határozatlan idej  m ködési engedéllyel

rendelkezünk 2010. december 31. napjától.
A házi segítségnyújtást 3 gondozási körzetben 3 szociális gondozó végzi. Jelen állapot szerint az ellátást
igénybevev k száma 27 f .

Étkeztetés
ködési engedélyben meghatározott létszám: 50. Az engedély határozatlan idej .

A kistérségi feladatellátás maga után vonja a lakosság szélesebb információs lehet ségeit, a már nyújtott
szolgáltatások népszer sége eredményeképpen növekedhet a szolgáltatást igénybe vev k száma.
A már kidolgozott HACCP rendszerünket folyamatosan felülvizsgáljuk, a követelményeknek
megfelel en módosítjuk, annak érdekében, hogy minél jobb min séget tudjunk biztosítani az ellátottak
számára.

Id sek Otthona
ködési engedélyben meghatározott fér helyek száma: 23

Jelen állapotban a fér hely kihasználtsága 100%-os. Határozott idej  m ködési engedély, 2012.
december 31. napjáig a tárgyi feltételek hiánya miatt.

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

Étkeztetés során napi egyszeri meleg ételr l, igény szerint hideg reggeli és vacsoráról gondoskodunk a
rászorulók számára vállalkozó által. Az étkeztetést munkanapokon biztosítjuk  helyben fogyasztással,
elvitellel és kiszállítással. Hétvégén is igénybe vehet  elvitellel és helyben fogyasztással. Az étkezés
igénybe vétele során a helyben fogyasztás esetében egy f  szociális gondozó nyújt segítséget.
A házi segítségnyújtás során a szolgáltatását igénybe vev  személyek részére a saját
lakókörnyezetükben biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi
segítségnyújtást három ellátási körzetben biztosítjuk három házi szociális gondozó segítségével. A házi
segítségnyújtást munkanapokon biztosítjuk. Indokolt esetekben hétvégén és ünnepnapokon is
megszervezzük a szolgáltatást.
A nappali ellátás hajléktalan személyek és els sorban a saját otthonukban él , tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehet séget a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvet  higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak - ide nem értve az id s személyeket - napközbeni étkeztetését. Klubunk

mailto:remeny:@csanytelek.hu


5
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

6647. Csanytelek Kossuth utca 39.
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu

munkanapokon tart nyitva, de igény esetén lehet séget biztosítunk az ünnepnapokon való igénybe
vételre.
Családsegít  szolgáltatásai segítséget nyújtanak a szociális vagy mentálhigiénés probléma, illetve egyéb
krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára.
Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl déséhez, jólétéhez,
családban történ  nevelésének el segítéséhez, a veszélyeztetettség megel zéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megsz néséhez, valamint a gyermek családjából történ  kiemelésének megel zéséhez
nyújt segítséget.
Id sek otthona ellátásunk során biztosítjuk az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos
segítséggel képes személyek teljes kör  ellátását. Folyamatos, 24 órás szolgálatot, a m ködéshez
szükséges személyi és részben tárgyi feltételeket, teljes kör  ellátást biztosítunk.

Más intézményekkel történ  együttm ködés módjai

Az intézmény jó munkakapcsolatot tart a szociális és egészségügyi hálózat intézményeivel és a
módszertani intézményekkel. (Id seket ellátó, családsegít , gyermekjóléti módszertani intézmények).
Évente több alkalommal rendezvényeinkre, közös programokra hívjuk a társintézményeket, ahol
eszmecserét folytatunk a munkánk során felmerül  kérdésekr l.  Társintézményeinkkel a kapcsolattartás
rendszeresen megtörténik szóban és írásban. Az információáram kifogástalanul eléri az intézményt, és
mindent megteszünk ennek folyamatosságára és folytonosságára.
Helyi szinten munkakapcsolatunk kiterjed az intézmény valamennyi szolgáltatására /házi
segítségnyújtás, családsegítés, klub, étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás/. Intézményünk integrált
szervezeti formában m ködik, ami lehet séget biztosít a különböz  szakterületen dolgozók nyílt
kommunikációjához, ami nagyban el segíti a rászorultakat a megfelel  ellátási formákhoz való
hozzájutásban.
Az egészségügyi intézményrendszer elemeivel napi kapcsolatot tartunk /háziorvosi szolgálatok, Dr.
Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény, Szentes Kórház, Országos Ment szolgálat,
betegszállítás, otthonápolási szolgálat/. Intézményünk együtt m ködik a csongrádi munkaügyi
központtal.
Kapcsolatrendszerünk kiterjed a karitatív civil szervezetekre /ÉFOÉSZ, Máltai Szeretetszolgálat,
Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nyugdíjas Egyesület,
Nagycsaládosok Egyesülete, Polgár r Egyesület stb./.
A Csongrádi Rend rkapitányság közrem ködésével 2010. december 28. napjától b nmegel zési és
életveszély elhárítása céljából 17 készülék került elhelyezésre.
2007. novemberét l kinevezésre került a kistérségi intézmények segítésére egy f  szociális referens, aki
nagyban segíti munkánkat.
A kapcsolattartás módja a fent említett intézményekkel személyesen, levélben, telefonon, e - mailban
történik.
Ezen intézményrendszer részeként, az ellátottak érdekében közösen, a szükségleteiknek megfelel en
nyújtjuk szolgáltatásainkat.
Minden kapcsolatban lév  intézménnyel korrekt szakmai együttm ködést tartunk fenn.
Az intézmény dolgozói munkájuk hatékonysága érdekében együttm ködnek és munkakapcsolatban
állnak az alábbi szervekkel is:

- Közigazgatási szervek
- Polgármesteri hivatalok
- Munkaszervezetek
- Oktatási intézmények
- Beteg, - és Ellátottjogi képvisel
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II. Az ellátandó célcsoport jellemz i

A társadalmi és demográfiai változások új szükségleteket támasztanak, melyre a szociális rendszereknek
is szükséges reagálnia. Térségünkben is fogy és öregszik a népesség, és adatok sokasága bizonyítja, hogy
a nyugdíjasok helyzete sem társadalmi, sem egészségi - mentális, sem anyagi szempontból nem
megfelel . A korösszetétel kedvez tlen, sokan élnek egyedül, magányosan.
Az ellátási területre jellemz  az id skorúak magas aránya, az alacsony jövedelm  személyek, családok, az
életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségben szenved k.
A fiatalabb generációk egyre kevésbé válnak alkalmassá arra, hogy az id sebb nemzedékek támaszává
váljanak. Mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyre nagyobb szerep hárul a szociális ellátó
rendszer különböz  intézményeire, így az id sellátásra is.
Sok  id s  ember  ki  van  téve  a  társadalmi  kirekesztés  kockázatának,  az  elszigetel désnek,  egészségi
problémáknak. Jellemz  az alacsony jövedelem, csökkent hozzáférés a környezethez, információkhoz.
Ezen ellátási szükségletekb l adódóan, a szociális alapszolgáltatásokon túlmen en, szükség van
bentlakásos intézményre, ahol biztosított a folyamatos 24 órás felügyelet.
Az szolgáltatásunkat igénybe vev  id skorúakra jellemz  az elmagányosodás, az izoláció veszélye. k
legtöbbször a mentális támogatást, és az ügyeik intézéséhez nyújtott segítségünket veszik igénybe.
Az alacsony jövedelm  személyek jellemz en a kisnyugdíjasok és az aktív korú nem foglalkoztatottak
köréb l kerülnek ki. Részükre tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehet  szociális ellátási formákról,
illetve lehet ség és igény szerint adományokkal (élelmiszerek, ruhanem , bútorok, háztartási eszközök)
támogatjuk ket.
A családsegít  által ellátottak körében a szenvedélybetegség általában nem els dleges, hanem az
alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a családi kapcsolati problémák vonzataként jelentkezik.

Étkeztetés:
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Étkeztetés igénybe vétele esetén kiterjed azokra a szociálisan rászorultakra, akiknek kora, egészségi
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedély betegsége, hajléktalansága miatt indokolt az
intézmény által biztosított szolgáltatás.
Étkeztetésre jogosult az, aki háziorvosa igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut
beteg, fogyatékosságát pszichiátriai betegsége, hajléktalansága, vagy szenvedélybetegsége miatt
önmagáról, vagy az el ekben felsorolt okok valamelyikének fennállása miatt eltartottjáról
gondoskodni képtelen.

Házi segítségnyújtás
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Házi segítségnyújtás során az ellátottak köre kiterjed azokra az els sorban id skorú személyekre, akiknek a
gondozási szükséglete megléte szükségessé teszi az ellátást, otthonukban önmaguk ellátására saját er l
nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint
megállapított gondozási szükséglettel rendelkez , házi segítségnyújtást igényl  személyek ellátásáról
köteles gondoskodni.
A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot,
az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képessége.
A Szt. 68. §. (2) bekezdése alapján nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek esetében, hanem a
18. életévét betöltött, de betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes
személyek esetében is szükséges a gondozási szükséglet megléte.

Nappali ellátás
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Nappali ellátás során az ellátottak köre kiterjed a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes, els sorban id skorú, vagy egészségi állapotuk miatt rászorult személyekre.
Az id sek klubjába történ  ellátásra jogosult az az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött id skorú, aki
nappali ellátásra szorul, vagy azt igényli. Az ellátást igénybe veheti a nyugdíjas, vagy nyugdíjszer
ellátásban részesül  egyedül él , vagy családban él  id skorú is, aki a családi gondozást napközben
nélkülözi.
Az ellátás biztosításánál el nyt élvez az az id skorú, aki egyedül él, jövedelmi viszonyai alacsonyak,
illetve szociálisan hátrányos helyzet .
Ellátásra jogosult az  a  18.  életévét  betöltött  személy  is,  akinek  egészségi  állapota  indokolja  és
napközbeni ellátása nem megoldott.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
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Bentlakásos id sek otthona által ellátottak köre els sorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyekre, illetve
azokra a személyekre, terjed ki, akik önmagukról nem tudnak gondoskodni, és akiknek egészségi
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a gondozási szükséglete indokolja az ellátás
igénybe vételét.
Legtöbb ellátottunk rászorultságát a szociális és egészségügyi körülményei igazolják. Az ellátottakra
jellemz  alacsony nyugellátás, ami nem teszi lehet vé, hogy id s korukra megélhetésükhöz megfelel
anyagi fedezetük legyen.
Magas életkor és a korral járó id skori sajátosságok határozzák meg az ellátási szükségleteket.
A gondozási és ápolási feladatok egyformán hangsúlyt kapnak az ellátás során.
Ahogy a bentlakók életkora emelkedik egyre több ellátott válik önellátásra képtelenné.

A családsegít  szolgáltatás során ellátásban részesül k köre a segítségre szoruló személyek, családok.
A gyermekjóléti szolgáltatás ellátottjainak köre a 0 – 18 éves korosztályra, az észlel  és jelz rendszer
által jelzett gyermekekre illetve családjaikra, valamint a szociális válsághelyzetben lév  várandós anyákra
terjed ki.

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és

fejlesztési feladatok jellege, tartalma

Intézményünkben a feladatok ellátását a komplex gondozás módszerével a lehet ségek szerint próbáljuk
megvalósítani. Szolgáltatásainkkal törekszünk arra, hogy az eddig igénybe vett, már nem megfelel
szolgáltatást felválthassa egy másfajta szolgáltatási forma.

Alapszolgáltatások

Étkeztetés

Az étkeztetés szakmai tartalma
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Célja:
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésér l
gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen

koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt, illetve aktív korúak ellátásában részesül.

Feladata:
Az arra rászorulók felkutatása területünkön. Biztosítani, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti
kör és a lakosság által egyaránt elérhet  legyen.

Az étkeztetés szakmai tartalma:
Az intézmény alapellátás keretében nyújtja a szolgáltatást. Az ételt egyéb f helyen készítik
vállalkozóval kötött megállapodás alapján. Napi háromszori étkezést, naponta legalább egyszeri meleg
ételt biztosítunk a szociálisan rászorultak számára.
Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelel en szervezzük meg.
Az étkeztetés szolgáltatást szóban vagy írásban kell kérelmezni.
A szociális ellátás igénybevétele önkéntes.
Az alapszolgáltatást igényl  személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe
vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.
Az étkeztetés igénybe vételér l igénybevételi naplót vezetünk.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást kötünk a szolgáltatást igénybe vev vel, és
tájékoztatást nyújtunk számára az intézményben használatos nyilvántartásokról, és az egymás iránti
kötelezettségekr l, jogokról.
Az étkeztetés keretében f étkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Ha az étkezésben részesül
személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vev  részére diétás
étkeztetést biztosítunk.
Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit
a vendéglátás és közétkeztetés keretében történ  élelmiszer-el állítás és - forgalmazás feltételeir l szóló
80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete szerint biztosítjuk a

konyha által.
Az étkeztetés keretében biztosítjuk helyben fogyasztás esetén az étel melegítésének lehet ségét és a
kiszolgálását.
A napi egyszeri f étkezésen kívül további étkezésre is lehet séget nyújtunk. Igény esetén reggelit,
vacsorát biztosítunk.
Az étel el állítását intézményen kívüli szervezet által, vállalkozóval, szerz déses megbízás útján a
KÉBSZ Kft. Iskola Konyha biztosítja, és a kiszállítást is a konyha végzi. Az iskola konyha igény szerint
lehet séget biztosít a konyha ebédl jében való elfogyasztásra is. Az étel elkészítését biztosító
vállalkozóval folyamatos kapcsolattartás és koordináció történik a még színvonalasabb szolgáltatás
érdekében.
Az étkezés intézményben való helyben fogyasztása esetén az élelmezésvezet  részmunkaid ben
bonyolítja le az étkeztetést az id sek otthona ebédl jében.

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
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Az intézményben, étkeztetés szolgáltatás vonatkozásában 2 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti a
rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

Az étkeztetés módja
A szolgáltatást igénybe vev k részére a szükségleteiknek megfelel en az intézmény megszervezi az étel
kiszolgálásával egyidej

- helyben fogyasztását az id sek otthona ebédl jében naponta 12 óra 45 perc és 13 óra 30 perc
között,

- elvitelének lehet ségét,
- lakásra szállítását.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vev k részére a
kézmosási lehet séget, nemenként elkülönített illemhelyet,
ev eszközöket és étkészletet,
az ellátást igénybe vev  által hozott étel megmelegítésének lehet ségét, az id sek otthona
ebédl ben való kulturált elfogyasztását.

Az étkeztetést igénybe vev k köre
Csanytelek község teljes közigazgatási területén él , vagy tartózkodó szociálisan rászorult ellátást
igényl k.

Az étkeztetés rendszeressége
Ellátottaink a hét munkanapjain vehetik igénybe az étel helyben fogyasztását.
Étkeztetés keretében f étkezésként legalább naponta egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény.
(El fordul, hogy meleg étel két alkalommal is van.)
Igény esetén munkaszüneti és pihen  napokon is biztosítjuk az étkezést, munkaszüneti napokon
megszervezzük a kiszállítást.
Igénybe vehet  a reggeli és vacsorai étkezés is.
Szükség szerint indokolt esetben a háromszori étkezésen túli étkezéseket is tudunk biztosítani.

Térítési díj:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (fenntartó) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról konkrét összegben -  a társulási
megállapodás  figyelembe  vételével  -  intézményi  térítési  díjat  határoz  meg,  „A  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint  a székhely település, Csongrád Város
Önkormányzatának helyi rendelete, illetve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntése/i/
alapján.
Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és
a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A napok számaként csak
az étkezési napok száma vehet  figyelembe.
Az étkezés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az
igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, ill. a lakáson történ  étkeztetés térítési díja a kiszállítás
költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történ  kiszállítása közös háztartásban él  személyek részére
történik, a kiszállításért fizetend  személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetend  személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és
az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj
a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok
szorzatának összegével növekszik.
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Ha  az  ellátást  betegség  vagy  más  ok  miatt  a  jogosult  nem  kívánja  igénybe  venni,  a  távolmaradást  az
intézmény vezet jének legalább két munkanappal a távolmaradást megel en írásban be kell jelenteni.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás
kezdetét l számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól.
Az étkezési térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevev  rendszeres havi jövedelmének a 30%-
át.

A jogviszony megsz nése:
Az intézményvezet  azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig a szolgáltatás
megszüntetését kezdeményezheti, ha a szolgáltatást igénybevev :

- az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít,
- a közegészségügyi- járványügyi szabályokat nem tartja be.

Adminisztrációja
Az étkeztetést igénybe vev  személyekr l napi nyilvántartást kell vezetni az igénybevételi naplóban, amit
minden nap végén összesíteni kell. A szolgáltatást igénybe vev vel vagy törvényes képvisel jével
megállapodást kötünk és tájékoztatást nyújtunk az intézményben használatos dokumentációkról,
jogokról, kötelezettségekr l, a térítési díj mértékér l.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás szakmai tartalma
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vev  személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mellyel az igénybe vev  önálló életvitelének fenntartását a
szükségleteinek megfelel en lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk
az alapvet  gondozási, ápolási feladatokat,
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közrem ködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megel zésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végz  személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történ  ellátást.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megel en vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás
iránti kérelem alapján az intézményvezet , ennek hiányában a jegyz  által felkért szakért  végzi el az
igényl  gondozási szükségletének vizsgálatát.
Amennyiben az intézményvezet  végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, akkor az egyszer sített
el gondozás során kell a gondozási szükséglet vizsgálatot elvégezni.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelel  id tartamban, de
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást
igényl t az intézményvezet , ennek hiányában a jegyz  által felkért szakért  tájékoztatja a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehet ségér l, ebben az esetben a szolgáltatást igényl  az intézményi
elhelyezés id pontjáig napi 4 órában történ  házi segítségnyújtásra jogosult.
A gondozási szükséglet vizsgálatának szinte minden esetben része a lakóhelyen történ  vizsgálat. Ett l
csak azokban az esetben lehet eltekinteni, ha az ellátási igényt olyan vitathatatlan és megfelel en igazolt,
külön jogszabályban (miniszteri rendeletben) meghatározásra kerül  körülmény alapozza meg, amely
szükségtelenné teszi a gondozási szükséglet mértékének helyszíni vizsgálatát (pl. középsúlyos demencia).
A gondozási szükséglet vizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló leletek és
szakvélemények másolatát, amelyek segítik a gondozási szükséglet megítélését.
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A házi segítségnyújtásban részesül  személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni.
Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv,
ápolási tervvel egészül ki.
Az egyéni gondozási tervben meghatározzuk a szolgáltatásunk során elérni kívánt célokat, módszereket,
ezek határid it, mely id  alatt szeretnénk elérni a kijelölt irányokat, változásokat. A gondozási tervet a
szolgáltatás igénybevétele után legkés bb harminc napon belül el kell készíteni az intézményvezet  által
megbízott dolgozónak, az ellátást igénybe vev vel együtt.

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában 2 f  adatszolgáltató munkatárs
rögzíti a rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatások
a) Az ellátást igénybe vev vel segít  kapcsolat kialakítása fontos feladatunk.
b) Szakszer  szolgáltatást biztosítunk szakképzett dolgozóink által.
c) Szolgáltatásainkba tartozik a bevásárlás, orvoshoz kísérés, gyógyszer felíratás, annak kiváltása,

takarítás, szociális ügyintézés, segítségnyújtás a szükséges szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutáshoz, hivatalos ügyek intézése.

d) Az intézmény megszervezi szükség szerint a szakszer  mobilizálást, az ellátott lakásán az
intézményben alkalmazott mozgásterapeuta segítsége által, amit kizárólag az orvos utasítása szerint
végzünk el. Gyógytornász szakember tornáztatására való lehet séget is megszervezünk a rászoruló
számára az otthoni szakápoló szolgálat által nyújtott szolgáltatások által.

e) Orvos utasítására kisebb egészségügyi ápolást biztosítunk a körzeti ápolón vel együttm ködve.
f) Igény szerint a szociális gondozó vállalja a ruhanem k mosását, a szolgáltatást igénybe vev

otthonában, vagy a ruhanem ket elhozza a szolgáltatást igénybevev l és annak tisztítását az
intézményben végzi, majd visszaszállítja a szolgáltatást igénybe vev höz.

g) Segítséget nyújtunk a személyi higiénia megtartásában.
h) Igény szerint fürdési, tisztálkodási lehet séget biztosítunk a szolgáltatást igénybevev  saját

otthonában vagy az intézmény fürd jében.
i) Igény és szükség szerint közrem ködünk a szolgáltatást igénybe vev  háztartásának vitelében.
j) Napi egyszeri meleg ételt tudunk biztosítani kiszállítással. (Az étkeztetés igénybe vétele esetén az

étkeztetés biztosítása céljából külön megállapodást kell kötni, és az étkeztetésre az abban foglaltak
szabályai érvényesek.) F zésben, tálalásban nyújtunk segítséget.

k) Segítséget nyújtunk a szolgáltatást igénybe vev  környezetével való kapcsolattartásban, az t érint
veszélyhelyzet megel zésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

l) Egyéni, csoportos és foglalkoztató és szabadid s programokat szervezünk, melyen a részvétel
önkéntes és önköltséget meg nem haladó áron vehet  igénybe.

m) Szükség esetén segítjük a beköltözést a bentlakásos intézménybe.

A házi szociális gondozó feladatai
- A házi szociális szolgáltatás során a házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy
az ellátást igénybe vev  fizikai, mentális, szociális szükséglete
saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelel en,
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meglév  képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
- A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

az ellátást igénybe vev vel segít  kapcsolat kialakítása és fenntartása,
az orvos el írása szerinti alapvet  gondozási, ápolási feladatok ellátása,
közrem ködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
közrem ködés az ellátást igénybe vev  háztartásának vitelében,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vev nek a környezetével való kapcsolattartásában,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vev t érint  veszélyhelyzet kialakulásának megel zésében, a
kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
részvétel az egyéni és csoportos szabadid s, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében,
az ellátást igénybe vev  segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
az el gondozást végz  személlyel való együttm ködés,
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történ  beköltözés segítése.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttm ködik az egészségügyi és szociális alap- és
szakellátást nyújtó intézményekkel.

Az intézményvezet  feladatai
A házi szociális gondozás során az intézményvezet  feladata különösen

a) a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzése
b) a lakosság körében felmerül  alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,
c) az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a

szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása,
d) a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának el segítése,
e) a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre

juttatása,
f) kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,
g) az adott szociális intézmény és szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének el segítése,
h) más típusú ellátás szükségessége esetén, annak kezdeményezése.

A szolgáltatás igénybevétele
A szolgáltatást igényl  személy szóbeli vagy írásbeli kérelme beadását követ en nyilvántartásba vesszük,
és tájékoztatjuk az igénybe vev t, az egyszer sített el gondozás elvégzésének id pontjáról. Házi
segítségnyújtás esetében az egyszer sített el gondozás a szolgáltatást igényl nek a szolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatásából, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatából áll.
A házi segítségnyújtás igénybe vétele során az intézményvezet  ennek hiányában a jegyz  által felkért
szakért  végzi el az igényl  gondozási szükségletének vizsgálatát.

Házi segítségnyújtás módja, formája
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezet  a gondozási tervben
foglaltak figyelembevételével határozza meg.

Rendszeres házi segítségnyújtás csak fert zésmentes lakókörnyezetben rendelhet  el. Ha fert  beteg
gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fert  állapot id tartama alatt kizárólag a
fert  beteget gondozza, ilyen esetben a fert zés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és
felkészítést biztosítani kell.
A házi segítségnyújtásban tiszteletdíjban részesíthet  társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk
azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát.
Az intézmény a házi segítségnyújtást három ellátotti körzetben végzi. Az ellátási körzetek a szolgáltatást
igénybe vev k lakóhelye szerint vannak meghatározva. Az ellátási körzeteket, a szolgáltatást igénybe
vev k lakóhelye szerint alakítottuk ki, úgy, hogy a gondozók számára a körzetben közel essenek az
ellátást igénybe vev k, és lehet ség szerint azonos ellátotti létszám jusson a gondozókra. Új szolgáltatást
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igénybe vev , vagy az ellátásból kies  személyek miatt, havonta változhat, melyik szolgáltatást igénybe
vev t melyik körzetben gondozzuk.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybe vev k köre
Házi segítségnyújtás keretében azokról a gondozási szükséglettel rendelkez  személyekr l
gondoskodunk, akik Csanytelek község teljes közigazgatási területén élnek, és róluk nem gondoskodnak.

Házi segítségnyújtás rendszeressége
Munkaid  a hét 5 munkanapján reggel 8-tól 16-ig, ezen id szakon belül az ellátottakkal egyeztetett
rendszerességgel és a megbeszélt id pontokban látogatják az ellátottakat.
A házi segítségnyújtást igényl nek a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7)
bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást igénybe vev  nem igényli a
gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelel  id tartamú házi
segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt id tartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vev
személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál
alacsonyabb napi óraszámnak megfelel  id tartamú házi segítségnyújtást hetente - a hét egy vagy több
napjára - összevontan is igénybe veheti.

Térítési díj:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (fenntartó) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról konkrét összegben -  a társulási
megállapodás  figyelembe  vételével  -  intézményi  térítési  díjat  határoz  meg,  „A  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint a székhely település, Csongrád Város
Önkormányzatának helyi rendelete, illetve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntése/i/
alapján.
A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.
Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesül  társadalmi gondozók számát kell
figyelembe venni.
A házi segítségnyújtásban részesül  által havonta fizetend  személyi térítési díjat az óradíj és az adott
hónapban a lakáson gondozásra fordított id  szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege
ne haladja meg a szolgáltatást igénybe vev  egy f re es  rendszeres jövedelmének 25%-át. A lakáson
gondozásra fordított id t a gondozási napló alapján kell megállapítani. A gondozási naplóban az ellátott
nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni.
Amennyiben egy családon, illetve háztartáson belül többen részesülnek házi segítségnyújtásban, a
fizetend  személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni.

                   A jogviszony megsz nése:
1. A házi segítségnyújtást a szociális gondozó a szociális intézmény vezet jének engedélyével

megtagadhatja, ismételt esetben pedig a szolgáltatás megszüntetését kezdeményezheti, ha a
segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza (lakásába nem
engedi be, a szociális gondozó testi épségét, biztonságát veszélyezteti).

2. A segítségnyújtás megtagadásáról a házi szociális gondozó jegyz könyvet köteles készíteni (a Ket.
szabályai szerint), amit az intézményvezet nek haladéktalanul köteles benyújtani, aki a szükséges
intézkedés megtételére köteles.

Adminisztrációja
A házi segítségnyújtást igénybe vev  személyekr l napi nyilvántartást kell vezetni a gondozási naplóban,
amit alá kell íratni a szolgáltatást igénybe vev vel. A gondozási tervben meghatározottak szerint kell
elvégezni és adminisztrálni a gondozást, folyamatosan a gondozási lapokon.
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Családsegítés

A családsegít  szolgáltatás 2005. januárjától kezdte meg m ködését, azóta az intézménybe beintegráltan
ködik biztosítva önálló szakmai egységként való m ködését.

A családsegít  szolgáltatás hozzáférhet sége
A  szolgáltatás  helye,  az  intézmény  telephelyén,  Csanytelek  Kossuth  utca  34.  sz.  alatt  érhet  el,  a
település központjában, könnyen megközelíthet  helyen, nyitvatartási és ügyfélfogadási id ben.
A szolgáltatást igénybe vev  igényeinek megfelel  gyakorisággal végezzük a családlátogatásokat és egyéb
intézkedéseket.

A családsegítés célja
A családsegítés célja, hogy családgondozással megel zze, enyhítse, és lehet leg megakadályozza az
egyének, családok, csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését.
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igényl  személyek,
családok számára az ilyen helyzethez vezet  okok megel zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség meg rzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés feladata
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet  okok megel zése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség meg rzése céljából nyújt segítséget.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel  jelz rendszer m ködik. Az
egészségügyi szolgáltató, a rend rség, az oktatási intézmény valamint a gyermekjóléti szolgáltatás, a
társadalmi szervezetek, egyház és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatásnak,
intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyr l szereznek tudomást.

A családsegítés keretében biztosítja
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzd k számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkez  m ködési zavarok, illetve konfliktusok

megoldásának el segítését,
d) közösségfejleszt , valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal

küzd k, a fogyatékossággal él k, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzd k, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolater sítést szolgáló közösségépít , családterápiás, konfliktuskezel
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben él  családokat segít
szolgáltatásokat.

g) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vev  érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe
vev  környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor
terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú
érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is
megfelel en biztosíthatók.

A családsegítés feladatai körében
a) szociális és egyéb információs adatokat gy jt az ellátást igénybe vev  megfelel  tájékoztatása

érdekében,
b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadáshoz való hozzájutás lehet ségét szervezi,
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c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttm ködési programját,
d) közösségfejleszt , valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (táboroztatás,

gyermekfelügyelet stb.) a m ködési területén él  lakosság számára,
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
f) segíti speciális támogató, önsegít  csoportok szervezését, m ködtetését.
g) A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat.

A családsegítés során együtt kell m ködni a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzd k, a fogyatékossággal él k, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzd k, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családtagjaik részére egyéb szolgáltatásokat biztosító - különösen szociális,
egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási - szolgáltatókkal, intézményekkel.
A családsegítés a személyes gondoskodást végz  és a szolgáltatást igénybe vev  személy együttes
munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttm ködési megállapodásban kerül rögzítésre,
feltéve,  hogy  a  szakmai  tevékenység  az  els  interjú  kapcsán  tett  intézkedéssel  nem  zárható  le.  A
megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vev  személy problémáit, az elérend  cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az együttm ködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat,
intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segít  folyamat várható eredményét és a lezárás
id pontját.
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vev  személy otthonában, családi környezetében tett látogatások,
illetve a családsegít  szolgáltatásnál folytatott segít  beszélgetés és segít  munkaformák útján valósul
meg.

Segít  munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi
szociális munka. A családsegít  szolgáltatásunk egy f  szociális munkás során kerül megvalósításra, aki
szociális esetmunkát végz  személy, és egyben esetfelel s.
Az esetfelel s figyelemmel kíséri, hogy a szolgáltatást igénybe vev  személy problémája kezeléséhez
igénybe vette-e az elérhet  szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe vev  beleegyezésével -
együttm ködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel. A család
tagjaira is kiterjed  segít  szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskorú érdekei,
speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. Ha
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelel s megkeresi a gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt.

Ellátási terület
A szolgáltatás kiterjed Csanytelek község közigazgatási területén állandó lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkez  és a módosított szociális törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.

Az ellátottak köre
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés problémával küzd , veszélyeztetett, krízis helyzetben lév
egyének, családok,
- speciális élethelyzetben lév k,
- munkanélküliek,
- adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzd k,
- id skorúak.

Az ellátandó célcsoportok sajátosságai, jellemz  veszélyeztet  tényez k, a célcsoportok
számára nyújtott tevékenységek felsorolása
Az ellátási területre jellemz  az alacsony jövedelm  személyek. Jellemz en a kisnyugdíjasok és az aktív
korú nem foglalkoztatottak köréb l kerülnek ki. Részükre tájékoztatást nyújtunk az igénybe vehet
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szociális ellátási formákról, illetve lehet ség és igény szerint adományokkal (élelmiszer, ruhanem ,
bútorok, háztartási eszközök) támogatjuk ket.
Klienseink körében a szenvedélybetegség nem els dleges, hanem az alacsony jövedelem, a
munkanélküliség, a családi kapcsolati problémák vonzataként jelentkezik.

A célcsoportok számára nyújtott tevékenységek leírása

Egyéni esetkezelés
Az esetfelvétel történhet önkéntes igénybevétellel, vagy a családgondozó döntése alapján – amennyiben
úgy ítéli meg –, ha két-három találkozás alkalmával a probléma nem oldható meg.
A jelz rendszer által jelzett kliensek esetében szintén a családgondozó döntése, illetve a kliens
együttm ködési készsége határozza meg, hogy gondozásba kerül-e a kliens, illetve a család.
A kliens problémájának ismeretében a családgondozó egyéni esetkezelés keretében nyújt segítséget a
probléma megoldásában. Az egyéni esetkezelés megvalósulhat családlátogatások, az intézményben
történ  találkozások keretében. Családlátogatás alkalmával a családgondozó a saját környezetében
találkozik kliensével, amikor lehet sége van folyamatosan figyelemmel kísérni az esetleges környezeti,
anyagi, higiéniai, családi kapcsolati változásokat, legyenek azok pozitívak, vagy negatívak.
Az intézményben történ  találkozások alkalmával a családgondozó a kliens problémájának kezeléséhez,
meghallgatásához nyugodt, bizalmas légkört tud biztosítani az erre a célra kialakított kliensfogadó
helyiségben.
Esetátadás akkor történik, ha a családgondozót helyettesíteni kell. Esetátadás, esetmegbeszélés keretében
történik, melyen jelen van az eset átadója és átvev je.
Az esetlezárás módja,  hogy  az esetlezárás el tt  a  családgondozó  elkészíti  az  esetértékelést,  és  ha  a  kliens
problémája nem igényli új gondozási terv készítését, akkor az eset írásban lezárásra kerül.
Kapcsolattartás módja: Személyesen a szolgáltatást igénybe vev  fogadása a Családsegít  Szolgáltatásnál,
Csanytelek Kossuth u. 34., családlátogatás alkalmával vagy hivatalos ügyintézésben való segítés során.
Megállapodás: a szolgáltatást igénybe vev kkel írásos megállapodást (együttm ködési megállapodás) és
cselekvési tervet készítünk.

Természetbeni juttatások, adományok közvetítése:
A szolgáltatás szervezi és biztosítja a magánszemélyek és civil szervezetek által felajánlott adományok
kiosztását. Az adományok közvetítése folyamatosan történik.
Bútor, háztartási eszközök közvetítése: igény szerint, alkalmanként.

Tanácsadások
Az ellátást igénybe vev k megfelel  tájékoztatása érdekében a családgondozó szociális és egyéb
információs adatokat gy jt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, az
egészségügyi ellátásokról, a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint
a fogyatékossággal összefügg  ellátásokkal kapcsolatos kérdésekr l, lehet ségekr l.
Jogi tanácsadás:
A szolgáltatás az ellátott település Csanytelek község lakói számára a jogi tanácsadáshoz való hozzájutást
tudja közvetíteni. Jogi tanácsadás minden hét hétf i napon érhet  el a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében Csanyteleken 9 órától 12 óráig.
Pszichológiai tanácsadás:
A családsegít  szolgáltatás megszervezi a pszichológiai tanácsadáshoz való hozzájutást közvetítéssel, a
Szociális Ellátások Intézménye Csongrád Pszichológiai Tanácsadója közrem ködésével. - El zetes
egyeztetés alapján.

Csoportmunka
55 év feletti munkanélküliek mentális segítése, beilleszkedési program:
Típusai:
1.) Szinten tartás-karbantartás-társadalmi integráció er sítése érdekében:
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a) egészségügyi-szociáli-mentális állapotot javító,
b) reszocializáció el segítése,
c) szociális esetkezelés,
d) családgondozás,
e) szocializációs, kapcsolatépít  csoportok,
f) pszichológiai meger sítés/tanácsadás,
g) kezelésbe juttatás,
h) intézményi kapcsolat meg rzése.

2.) Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében:
a) motiváció és készségfejlesztés,
b) képzettség er sítése,
c) pszicho-szociális meger sítés,
d) egyéni tanácsadás-esetkezelésen belül személyes meger sítés,
e) álláskeresési készségek er sítése
f) pályakorrekciós tanácsadás,
g) képzésbe juttatás,
h) kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése,
i) mentálhigiénés tanácsadás,
j) szociális problémák kezelése/esetkezelés.

3.) Más ellátás igénybevételéhez történ  segítségnyújtás:
a) társadalmi biztosítási tanácsadás,
b) ügyintézés segítése,
c) információnyújtás az ellátásokról és a munkaer -piaci kapcsolódásokról.

A program minden hónap els  hétf jén 9 – 12 óráig.

Szül k klubja: A klub életvezetési nehézségekkel küzd k részére, háztartásvezetést, önismereti és
kapcsolati problémák megoldását, megnehezült pár és családi együttm ködéssel kapcsolatban
tanácsadást, iskoláskori tanulási zavarokkal kapcsolatban és pályaválasztási tanácsadást egy meghívott
pedagógus fog tartani.

A családsegít  ellátás igénybevételének módja és feltételei
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét az 1993. évi III. tv. 93-94/D § - a, a
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet, valamint a fenntartó rendelete szabályozza a szociális szolgáltatás
igénybevételének módját.

A családsegít  szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl , illetve törvényes képvisel je
indítványára történik. Ha az ellátást igényl  személy cselekv képtelen indítványt – az érintett személy
véleményét lehet ség szerint figyelembe véve – a törvényes képvisel je terjeszti el . A korlátozottan
cselekv képes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képvisel jének beleegyezésével vagy – ha e
tekintetben a bíróság a cselekv képességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti el .

A kapcsolat felvétel történhet az észlel -jelz rendszer tagjainak jelzése alapján. A jelzést
formanyomtatványon, vagy személyesen tehetik meg.

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek – határozat alapján – együttm ködésre kötelezettek.

Az igénybevétel intézményi feltételei
A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a szolgáltatás igénybe vételének
ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igényl  személy, család, vagy
csoport tartózkodik és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei.
A szolgáltatást igénybe vev k számára várakozó helyiséget kell kialakítani. A szolgáltatást igénybe vev k
részére nem biztosított a várakozó helyiség.
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Ha a családsegítés keretében több családgondozót, illetve tanácsadót foglalkoztatnak, és nem áll
valamennyi személyes gondoskodást végz  személy rendelkezésére a fentieknek megfelel  helyiség, az
adminisztrációs és ügyintézési tevékenységhez külön dolgozószobát kell kialakítani.
Biztosítjuk a családsegítés önálló szakmai egységként történ  m ködését.

Az igénybevétel anyagi feltételei
Az intézmény által ellátott feladatok és szolgáltatások ingyenesek, egyes speciális esetekben
(táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) térítési díj/hozzájárulás kérhet .

A családsegít  szolgáltatás az ellátottjai és családjai részére szabadid s programokat (színház, mozi,
kirándulás, üdülés, táboroztatás stb.) szervez. Az ezeken résztvev k a felmerül  aktuális önköltséget
meg nem haladó költségeket fizetik.
Amennyiben a programokat a családsegít  szolgáltatással jogviszonyban nem álló személyek veszik
igénybe, a költségek megtérítése részükr l is szükséges.
A szabadid s programokon történ  részvétel
A kísér ként intézményünkben munkát végz  dolgozó, családgondozó (feladatuk: felügyelet,
segítségnyújtás, szervezés, a programok lebonyolítása stb.) költségét az önköltség számításakor –
mint járulékos költséget – figyelembe kell venni. A kísér k számát az intézményvezet  és a
családgondozó határozza meg a csoporttagok számának figyelembe vételével.
Az intézmény alapellátásán túli szolgáltatásokért a térítési díjat, a szolgáltatást elvégz  személynek,
vagy az intézmény alapellátásán kívüli szabadid s, táboroztatás stb. programokért az önköltséget
meg nem haladó térítési díjat egyszer sített készpénzfizetési számlán a családgondozónak, vagy
szervezetnek kell megfizetni.

Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai – szervezeti információ

Elvi szakmai alapok, melyek az intézmény szellemiségét, célját, munkáját határozzák meg.
A szociális munka folyamán f  célunk az, hogy a kliensek értékeit és emberi méltóságát meg rizzük,
vagy helyreállítsuk és kiteljesítsük. Intézményünk szellemiségét meghatározza, hogy a családgondozó
saját kompetenciáján belül – a tevékenység szolgáltató, vagy hatósági jellegének megfelel en – nyújtson
szakmai szolgáltatásokat. A családgondozó felel s a kliens érdekeinek szem el tt tartásáért, tiszteletben
tartja minden ember méltóságát, értékeit, jogait, céljait, szándékát. Az intézményünk célja, hogy az
általunk nyújtott szolgáltatások minél magasabb színvonalon és mindenki számára elérhet ek legyenek.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a szociális szférában tevékenyked  intézmények, szervezetek és
szakemberek együtt m ködjenek, szakmaközi egyeztetéseket, fórumokat hozzunk létre. Intézményünk
célja, hogy a dolgozói kötelessége legyen a szakmai fejl désének, változásának folyamatos nyomon
követése, és azt alkalmazza munkájában. A munkavégzésünk f  meghatározója a Szociális Munkások
Etikai Kódexe.

Jelz rendszer m ködtetése
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel  jelz rendszer m ködik. A
jelz rendszer tagjai jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatásnak, intézménynek, ha segítségre
szoruló családról, személyr l szereznek tudomást.
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltatás, intézmény feltérképezi az ellátási területen él
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzd  családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja ket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A jelz rendszer m ködtetése körében

a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése
esetén az arról való tájékoztatásra,

b) tájékoztatja a jelz rendszerben részt vev  további szervezeteket és az ellátási területén él
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehet ségér l,
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c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,

d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket,

e) az intézkedések tényér l tájékoztatja a jelzést tev t,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot, veszélyeztet
g) körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális

szolgáltatások iránti szükségleteit.
Ülések
A munka eredményessége érdekében folyamatos kapcsolatra van szükség a jelz rendszer tagjaival.
Ülések rendje: Negyedévente a családgondozó fórumokat szervez a jelz rendszer tagjai részére a hatékony
és korrekt együttm ködés el segítése érdekében.

A családsegít  kapcsolat rendszere
Munkaügyi központ, helyi általános iskola, napközi otthonos óvoda, szociális alapszolgáltatás, faluház,
Polgármesteri Hivatal, helyi rend rs, helyi háziorvosok, véd , plébánia.
Civil szervezetek: Nagycsaládosok Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Nyugdíjasok
Egyesülete, Rekreációs Egyesület, Polgár r Egyesület. Magyar Vöröskereszt, Magyar Karitász, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
Módszertani kapcsolatok: Regionális Módszertani Családsegít  Központ. SZKTT ESZI Tabán
Családsegít  Közösségi Ház. Dél- Alföldi Regionális Módszertani Családsegít  Szolgálat.

Segít k segítése
A családgondozó team munka során a gyermekjóléti szolgáltatás családgondozójával m ködik együtt.
A személyes gondoskodást végz  személyek részére biztosítani kell a rendszeres esetmegbeszélést.
Esetmegbeszél  csoport havonta kerül megszervezésre. A csoport tagjai, a családgondozó, a
gyermekjóléti szolgáltatás családgondozója, az intézmény vezet je.
Továbbképzések: A családgondozó részt vesz a kötelez  továbbképzéseken és az intézmény által
szervezett házi továbbképzéseken.

A szolgáltatás elérhet sége
A családsegít  szolgáltatás a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csanytelek Kossuth utca 34.
számú telephelyén érhet  el, a község központjában. Tömegközlekedési eszközzel könnyen
megközelíthet . A családsegít nyitvatartási ideje hétf l csütörtökig 0730 – 16, pénteken 0730 - 1330 –óráig
tart.
Ügyfélfogadás hétf n 14 – 16, kedden 14 – 16, csütörtökön 9 – 12, pénteken 9 – 12 óráig tart. Szerdai
napokon nincs ügyfélfogadás.
A családgondozó további munkaidejében a szolgáltatást igénybevev  lakhelyén, illetve azon a
tartózkodási helyen, ahol életvitelszer en lakik az ellátást igénybe vev , végzi munkáját. Az ezen kívüli
id ben az adminisztratív tevékenységét végzi a családsegít  telephelyén.
A szolgáltatás egyéb elérhet sége telefonon a 06 20/4900 987 számon.
Üzenetátadás történhet Csanytelek Kossuth utca 39. szám alatt minden nap, telefonon a 63/478-004,
illetve a 06-20/ 9 762 673 számon.

A szolgáltatást igénybe vev kkel való kapcsolattartás során figyelembe veend  szabályok, elvek
A családsegít  szolgáltatás keretében végzett tevékenységünknek– a szolgáltatást igénybe vev
érdekében,  mások  személyi  jogainak  sérelme  nélkül  –  a  szükséges  mértékig  terjed  ki  az  igénybe  vev
környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre az általános segít  szolgáltatás akkor
terjed ki, ha a kiskorú családjának ellátása az általános segít  szolgáltatás kertében indult, a kiskorú
érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül – e szolgáltatás kertében is megfelel en
biztosíthatók.
Nyitottság elve alapján m ködik az intézmény.
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Önkéntesség elve
A családsegít  szolgáltatás az egyén és a család számára önkéntes, kivéve az együttm ködésre kötelezett
személyeket.
Titoktartás
A kliensr l, vagy családtagjairól szóló személyes jelleg  információkat mindenkor hivatali titokként kell
kezelni. A titoktartási kötelezettség vonatkozik minden szóbeli, írásbeli, kép, hang - anyagra rögzített és
az azokból következtethet  információra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre, és publikációkra is.

Adatkezelési szabályok
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, családsegít  szolgáltatás vonatkozásában 1 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti a
rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

A családgondozó az ellátás biztosítása, fenntartása, és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza a kliens természetes személyazonosító, társadalombiztosítási azonosító jelét,
lakcímére, állampolgárságára vonatkozó, a jogosultsági feltételek és az ezek változásában bekövetkezett,
gazdasági aktivitására vonatkozó, iskolai végzettségére, családi állapotára vonatkozó adatokat, az ellátás
igénybe vételének és megsz nésének id pontját. Ha szükséges, a jövedelmi adatokat.
A kliens az ellátásra való jogosultsága feltételeit érint  lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15
napon belül köteles értesíteni a családgondozót.
A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül, illetve megsz nik.
Adatok csak az adatigénylésre jogosult szervek eseti megkeresésre szolgáltathatók. Adatok szolgáltatása
esetén minden alkalommal a kliens tudomására kell hozni az adatszolgáltatást. A kliens adataiba a
hozzátartozója csak a kliens jóváhagyásával tekinthet be, melyr l írásban kell nyilatkoznia.
Az ellátást igénybe vev nek a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és helyesbítési joga
van, továbbá kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az intézmény vezet jét l.

A szolgáltatást igénybe vev k jogai
A kliensnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az egyéni
ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból. Az ellátott jogi
képvisel  segítséget nyújt az ellátottak részére a jogaik gyakorlásában.
Neve: Gál Antal
Fogadóóra helye: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6647 Csanytelek Kossuth u. 39. sz.
Ideje: Minden hó 3. kedd 8.00 – 14.00 óra között el zetes egyeztetett id pontban
Levélcím: 6600. Szentes, Ady Endre u. 10.
Telefon: 06 20/ 489 9608, munkanapokon 15.30 – 18.00 óra között
E-mail: galantal@cssk-szentes.hu

A szolgáltatást végz k jogai
A családgondozó számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja,
tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a munkáltató
megfelel  munkavégzési körülményeket biztosítson számára.
A családsegít  szolgáltatás dolgozója közfeladatot végz  személynek min sül.
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A családsegít  szolgáltatás dokumentumainak felsorolása
Forgalmi napló
Esetnapló
Együttm ködési megállapodás
Beilleszkedést segít  program

A családsegít  szolgáltatás tárgyi feltételei
A családsegítéshez legalább egy olyan helyiséget ki kell alakítani, ahol a szolgáltatás igénybevételének
ideje alatt csak a családgondozó, illetve a tanácsadó, valamint a segítséget igényl  személy, család vagy
csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés körülményei.
A szolgáltatást igénybe vev k számára várakozóhelyiséget kell kialakítani.
Épület, helyiségek: A családsegít  szolgáltatás épülete régi építés , az utcáról és az udvarról is
megközelíthet  helyiségekb l áll.
Berendezés, felszereltség: A családsegít  helyisége adományból származó irodabútorokkal van berendezve.
Jelent sebb hiányok, nehézségek: jelent sebb hiány, hogy a családsegít  egy helyiségb l áll, csak az utcán van
lehet sége a klienseknek a várakozásra. Hiányzik a számítógép is. Jelenleg a családgondozó a saját
kiselejtezett számítógépét használja, amivel igen sok a probléma. Nem biztosított a családsegít ben a
vezetékes telefon, nyomtató és a fénymásoló. Nem lehet az épületbe akadálymentesen bejutni.
Tervek, megoldási lehet ségek: Az épület adottságából származóan ki lehetne alakítani a váró helyiséget, de
ehhez felújításra lenne szükség. Lehet ség van arra, hogy az intézmény fenntartójával err l beszéljünk,
és megoldást találjunk. Számítógép, nyomtató, fénymásoló vásárlására el re láthatólag nem látunk
lehet séget. A családgondozó intézményi mobil telefonnal rendelkezik.

A szolgáltatás adminisztrációja
A családsegítés szolgáltatásait esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni. A dokumentációt
az intézmény vezet je minden hónap második keddjén ellen rzi.
A családsegítés a személyes gondoskodást végz  és a szolgáltatást igénybe vev  személy együttes
munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttm ködési megállapodásban kerül rögzítésre,
feltéve,  hogy  a  szakmai  tevékenység  az  els  interjú  kapcsán  tett  intézkedéssel  nem  zárható  le.  A
megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vev  személy problémáit, az elérend  cél érdekében
megvalósítandó feladatokat, az együttm ködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat,
intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segít  folyamat várható eredményét és a lezárás
id pontját.
A családgondozó elkészíti az esetnaplót, és azt folyamatosan vezeti.
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vev  személy otthonában, családi környezetében tett látogatások,
illetve a családsegít  szolgáltatásnál folytatott segít  beszélgetés és segít  munkaformák útján valósul
meg, melyr l a családgondozónak feljegyzést kell készíteni, melyet az esetnapló mellékleteként kell
kezelni.
A családgondozó, mint esetfelel s figyelemmel kíséri, hogy a szolgáltatást igénybe vev  személy
problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhet  szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe
vev  beleegyezésével - együttm ködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és
intézményekkel. Err l az esetnaplóban feljegyzést készít.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tartalma
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejl désének, jólétének, a családban történ  nevelésének el segítéséhez, a veszélyeztetettség
megel zéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megsz néséhez, valamint a gyermek családjából történ
kiemelésének a megel zéséhez.
Az ellátott gyermekek, családok jellemz i:

a) élethelyzetükben megrendültek,
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b) alkalmi munkából él k, és munkanélkülivé válók,
c) alkohol és egyéb szenvedélybetegek,
d) alacsony jövedelm  családok,
e) az iskolából rendszeresen hiányzó illetve kimaradó fiatalok,
f) átmeneti nevelésb l kikerül  fiatalok,
g) bántalmazott gyermekek,
h) sajátos problémákkal küzd  családok (pl.: fogyatékos gyermek, etnikai kisebbség)

A gyermekjóléti szolgáltatás alapelvei
A gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen
vagy a településrészen él  valamennyi gyermekre. A szolgáltatást ellátások teljesítésével, családgondozás,
csoportfoglalkozás, ellátások közvetítésével valamint más szolgáltatásokhoz való hozzájutás el segítése
vagy szervez  tevékenységgel (programszervezés, adomány) kell biztosítani.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat, pl.: utcai szociális
munka, korrepetálás, kapcsolat ügyelet, stb.

A gyermekjóléti szolgáltatás módszerei
A szolgáltatás önkéntesen, vagy hatósági intézkedés alapján vehet  igénybe. A szolgálat munkatársai
gondoskodnak az ellátás megkezdésekor a gyermek, ill. szül je tájékoztatásáról az ellátás tartalmát,
feltételeit illet en, valamint a vezetett nyilvántartásokról. A tájékoztatás tudomásulvételér l, ill. az
együttm ködési szándékról írásban kell nyilatkozni.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
A gyermek családban történ  nevelkedésének el segítése érdekében

a) Tájékoztatni kell a gyermeket és családját mindazokról a jogokról, támogatásokról, amelyek
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történ
nevelkedésének el segítésével.  A tájékoztatást úgy kell szervezni, hogy arról a gyermek-
fejlettségét l függ en önállóan, törvényes képvisel je nélkül is tudomást szerezhessen.

b) A gyermekjóléti szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében
segítséget nyújt a gyermek vagy szül je kérelmének el terjesztéséhez, kezdeményezi a
támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét és felkészíti a családot a támogatás
célszer  felhasználására.

c) A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatást nyújt a szül nek az óvdáztatási támogatás
igénybevételének lehet ségér l, feltételeir l és módjáról. Amennyiben az óvodáztatási
támogatást természetben nyújtják a gyermekjóléti szolgálat a gyermek óvodáztatással
kapcsolatos szükségleteinek felmérése érdekében felveszi a kapcsolatot a családdal és az
óvodával, valamint segítséget nyújt a természetbeni juttatás biztosításában

d) Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, és mentálhigiénés tanácsadás
biztosítását lehet vé teszi és arról tájékoztatást ad.

e) A válsághelyzetben lev  várandós anyát tájékoztatja az t, illetve a magzatot megillet  jogokról,
támogatásokról és ellátásokról, segíti az azokhoz való hozzájutást és közrem ködik problémái
rendezésében. A családgondozó, mint véd  tudomást vesz a várandós anya szociális
válsághelyzetér l. A gyermekjóléti szolgálat a születend  gyermeke felnevelését nem vállaló
várandós anyát tájékoztatja a nyílt és a titkos örökbefogadás lehet ségér l, valamint
joghatásairól, az illetékes gyámhivatalról valamint a gyermeknek az egészségügyi intézményeknél

köd  inkubátorokba történ  elhelyezésének lehet ségér l és annak jogi következményeir l.
f) A gyermekjóléti szolgálat segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való

hozzájutásban. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója segítséget nyújt a családnak az
átmeneti gondozást szükségessé tev  okok megszüntetésében, illetve el segíti a gyermek
miel bbi hazakerülését.

g) A gyermekek számára szabadid s programokat szervez. Szolgálatunk minden évben
megszervezi a gyermekek nyári táboroztatását. Terveink és lehet ségeink szerint sporttábort,
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kézm ves tábort, helyismereti tábort, játszótábort és kézm ves foglalkozást indítunk, a
hátrányos helyzet  gyermekek aktív bevonásával.

h) A családgondozó vállalja a nyári pótvizsgára felkészít , illetve az év közbeni felzárkóztató
korrepetálásokat. Fontosak a prevenciós feladatok, melynek érdekében az általános iskolások
számára olyan el adásokat szervezünk, melyben felhívjuk figyelmüket az egészséges életmód
fontosságára, a veszélyeztet  tényez k felismerhet ségére.

i) A hivatalos ügyek intézésében való közrem ködés során a gyermekjóléti szolgálat segítséget
nyújt a gyermeknek, illetve a szül nek ügyeik hatékony intézéséhez, és tájékoztatja a gyermeket,
illetve a szül t az igénybe vehet  jogi képviselet lehet ségér l.

j) A gyámhatóság felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelel  adatlapját kitöltve
környezettanulmányt készít.

A gyermek veszélyeztetettségének megel zése:
a) Olyan észlel - és jelz rendszer m ködtetése, amely lehet vé teszi a gyermekeket általában

veszélyeztet  okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének id ben történ
felismerését.

b) Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az egészségügy, szociális, közoktatási intézmények, a
rend rség, a bíróság, az ügyészség, valamint az érintett civil szervezetek részvételét az észlel - és
jelz rendszerben.

c) A  Gyermekjóléti  Szolgáltatás  minden  év  március  31.-ig  tanácskozást  szervez,  amelyen  a
jelz rendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelz rendszer
éves m ködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek m ködésük javítására.

d) A tanácskozásra a 46/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet 13.§. (4.) bekezdésben foglalt
valamennyi érintettet meg kell hívni.

e) Nyilvántartja, és felhasználja az általa kezelt adatokat.
f) A gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma jellegéhez, a

veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a
veszélyeztetettség kialakulásának megel zése, ill. a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében.

g) A gyermekjóléti szolgáltatás fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti t a
problémája megoldásában.

h) Nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szolgálatunk feladatait, céljait, és lehet ségeit minél
nagyobb körben ismertessük meg a gyermekekkel (iskolában plakátokon, szórólapokon,
osztályf nöki óra keretében való bemutatkozáson).

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:
a) A család gondozója személyes kapcsolat keretében támogatja a gyermeket az t veszélyeztet

körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejl désében.
b) Segíti a szül ket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkez

ködési zavarok megszüntetésében. Amennyiben a gyermek a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást természetbeni ellátás formájában, a gyermekjóléti szolgáltatón keresztül kapja meg, a
családgondozó azt a gyermek érdekeit figyelembe véve használja fel a családdal együttm ködve.

c) A családgondozás tervezett módon, határid  megállapításával kell teljesíteni (személyi adatok
felvétele, gondozási terv készítése, értékelés).

d) A gyermekjóléti szolgálat a családi konfliktusok megoldását az érintett családtagok közötti
közvetítéssel, illetve más konfliktuskezel , családterápiás módszer alkalmazásával segíti el , vagy
javaslatot tesz ilyen szolgáltatás igénybevételére.

e) Az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség
megszüntethet -e az önként igénybe vehet  alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó, ill. egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség.

Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására:
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a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági
intézkedések közül javaslatot tehet a jegyz nek a gyermek védelmébe vételére, ill. ideiglenes
hatályú elhelyezésére, vagy a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére
vagy nevelésbe vételére.

b) A javaslat tartalmazza a veszélyeztet  körülményeket, a gyermek személyiségének feltárt
jellemz it, a szül  nevelési tevékenységét, és a család szociális helyzetére vonatkozó adatokat, az
eddig biztosított alapellátásokat, valamint az ügy szempontjából fontos más ellátásokat, az eddigi
együttm ködési készségeket.

c) Közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat csak a veszély tényét és jellegét nevezi meg, és a
többi adat feltárásának mell zésével tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:
a) A gyermekjóléti szolgáltatás javaslatot tesz a gyermek, védelembe vételére, ha a szolgáltatás

el zetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az alapellátás keretében történ  segítését,
de az a gyermek vagy a szül  (törvényes képvisel ) megfelel  együttm ködésének hiánya miatt
nem vezetett eredményre. A javaslatban közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó
adatait, ill. szükség esetén javaslatot tesz a jegyz nek másik családgondozó kirendelésére.

b) A családgondozó a gondozási – nevelési tervet a szül vel és a gyermekkel együttm ködve készíti
el. A terv elkészítésénél figyelembe kell venni az alapellátás során követett gondozási tervet, és
az alapellátás tapasztalatait. (A terv tartalmazza a veszélyeztet  körülményeket, a szükséges
változásokat, a családgondozó, a szül , valamint a gyermek feladatait, a szükséges ellátásokat,
hatósági, ill. bírósági eljárások kezdeményezésének megjelölését, a segítséget nyújtó intézmények,
ill. személyek megjelölését, és a szakmailag szükségesnek tartott egyéb rendelkezéseket.)

c) A családgondozó a szül vel és a gyermekkel fenntartott segít  kapcsolata során el segíti, hogy a
szül , ill. a gyermek fogadják el a gondozási – nevelési terv céljait, és m ködjenek együtt a
tervben meghatározottak teljesítése érdekében, vállalják az együttm ködést, a szül  váljon
alkalmassá, ill. legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztet  körülmények elhárítására.

d) Amennyiben a gondozási – nevelési terv megvalósítása a szül  ill. a gyermek megfelel
együttm ködése miatt nem lehetséges, a családgondozó módosítja a gondozási – nevelési tervet,
felhívja a szül , ill. a gyermek figyelmét arra, hogy a védelembe vétel sikertelensége esetén a
gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására kerülhet sor, és javaslatot tesz a
jegyz nek, ill. a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására.

e) Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat a gondozási tevékenysége során arra a megállapításra jut,
hogy a gyermek veszélyeztetettsége részben vagy egészben a szül  elhanyagoló magatartásából, a
gyermek érdekét sért  helytelen pénzfelhasználásából következik, és a gyermek
veszélyeztetettsége a gyermekjóléti alapellátások igénybevételével nem szüntethet  meg, a
gyermekvédelmi nyilvántartás adatlapjának megküldésével kezdeményezi a jegyz nél a gyermek
védelembe vételét és ezzel egyidej leg a családi pótlék természetbeni formában történ
nyújtását.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének el segítése, illetve utógondozása:
a) A gyermekjóléti szolgáltatás a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segít  családgondozást

a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti.
b) A nevelésbe vételt követ en a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermeket

gondozási helyén az elhelyezését követ  két hónapon belül felkeresi, és tájékozódik
beilleszkedésér l, valamint a gyermek látogatásának lehet ségeir l. A nevelésbe vétel
id tartama alatt a családgondozó folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekotthon, a
nevel szül i hálózat, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozójával.

c) A családgondozó javaslatot tesz a gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának és módjának
megváltoztatására, ha a szül k körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá
teszi.
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d) Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgáltatás családgondozója együttm ködik a
gyermekotthonnal, a nevel szül i hálózat tanácsadójával, ill. a szakszolgálat utógondozójával.

A helyettes szül i hálózat szervezése:
a) A gyermekjóléti szolgáltatás közrem ködik a településen a gyermek átmeneti gondozását saját

háztartásukban helyettes szül ként vállaló személyek, családok felkutatásában, továbbá
tájékoztatást ad számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról, ill. a helyettes
szül i jogviszonyról.

b) A gyermekjóléti szolgáltatás nyilvántartást vezet a helyettes szül i fér helyekr l.

Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok:
a) Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás során a

gyermekjóléti szolgáltatás a gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készít a gyermek
szüleinél és véleményt ad arról, hogy az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás a gyermek érdekét
szolgálja e.

b) A gyermekjóléti szolgáltatás környezettanulmányt készít az örökbe fogadni szándékozó személy
családi és lakáskörülményeir l, az örökbe fogadás el tti eljárásban a szakszolgálat, ill. az
örökbefogadás iránti kérelem elbírálása el tt a gyámhivatal megkeresésére.

c) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyámhivatal megkeresésére figyelemmel kíséri az örökbe fogadni
szándékozó személyhez gondozásra kihelyezett gyermek ellátását.

A gyermekvédelmi szolgáltatás szakmai tartalmának összefoglalása
A gyermekjóléti szolgáltatás a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységként m ködik.
A gyermekjóléti szolgáltatás összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési oktatási
intézményekkel, szolgálatokkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen él  gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.
Segíti a nevelési oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
Felkérésre környezettanulmányt készít.
Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelel en vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni
szándékozó körülményeit.
Biztosítja a gyermekjogi képvisel  munkavégzéséhez szükséges helyiséget Csanytelek Radnóti utca 2 sz.
alatt.
Részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztet  Fórum munkájában.
Nyilvántartást vezet a helyettes szül i fér helyekr l.

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában 1 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti
a rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

Szolgáltatások
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit véd  speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének családban történ  nevelkedésének el segítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megel zését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, és a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás módja
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl  kérelmére történik. Cselekv képtelen személy
kérelmét törvényes képvisel je terjeszti el . Korlátozottan cselekv képes személy a kérelmét törvényes
képvisel jének beleegyezésével terjesztheti el
A korlátozottan cselekv képes személy és a törvényes képvisel je között az ellátás igénybevételével
kapcsolatban felmerült vitában a tényállás tisztázása mellet a települési önkormányzat jegyz je dönt.
Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyermekvédelmi törvény
az ellátás kötelez  igénybevételét rendeli el.
A kérelmez  a kérelmet a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ mellett m köd  Gyermekjóléti
Szolgáltató Családgondozójához, Csanytelek Radnóti utca 2 sz. nyújthatja be.
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A gyermekvédelmi szolgáltatás formái
Alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás.

A gyermekvédelmi szolgáltatás köre
A gyermekjóléti szolgáltatás Csanytelek község közigazgatási teljes területén él  0 -18 éves korosztályra
az észlel - és jelz rendszer által jelzett gyermekre, illetve családjaikra, valamint a szociális
válsághelyzetben lév  várandós anyák ellátására terjed ki.

A gyermekvédelmi szolgáltatás rendszeressége
A gyermekjóléti szolgáltatás fogadóórája hétköznaponként hétf n és csütörtökön 9 – 10 óráig, szerdán:
15 – 17-ig.
A családgondozó munkarendje hétköznapokon:

Hétf : 9-13 óráig
Kedd - Szerda: 14-18 óráig
Csütörtök: 9-13 óráig
Péntek: 14-18 óráig

Záradék: Az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1997. évi XXXI. tv a
gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról, Csanytelek Község Önkormányzat 1/2005.(I. 28)
ÖKT rendelet és a 48/2005.(V. 27) ÖKT határozat alapján van jóváhagyva.

Nappali ellátás

A nappali ellátás szakmai tartalma
A nappali ellátás hajléktalan személyek és els sorban a saját otthonukban él , tizennyolcadik életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy id s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek, vagy a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekv beteg-gyógyintézeti
kezelést nem igényl  pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, illetve harmadik életévüket
betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos,
illetve autista személyek részére biztosít lehet séget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvet  higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
- ide nem értve az id s személyeket - napközbeni étkeztetését.
A  nappali  ellátásnak  nem  része  id sek  esetében  az  étkeztetés,  hanem  a  szociális  étkeztetés  keretében
nyújtott élelem elfogyasztására van lehet ség.
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Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire
nézve szül je vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy ápolási díjban részesül.
A nappali ellátást biztosító klub

a) az ellátást igénybe vev k részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelel  napi
életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk,

b) a helyi igényeknek megfelel  közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a
közösségi szervezés  programoknak, csoportoknak,

c) biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhet  módon m ködjön.

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, nappali ellátás vonatkozásában 2 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti a
rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

A klubszolgáltatást igénybe vev k között fejl dnek az id sek társas kapcsolatai. Az otthonuk megtartása
mellett egy olyan napközbeni ellátást vehetnek igénybe, amely egyrészt leveszi a család válláról a
„terhet”, másrészt nincs egyedül napközben az id s ember, és ebben az id szakban értelmes
elfoglaltságot nyújt számára intézményünk.

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen
a) igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve id skorúak nappali ellátása esetén,
b) szabadid s programok szervezése,
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás
segítése,
d) hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) munkavégzés lehet ségének szervezése,
f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
g) speciális önszervez  csoportok támogatása, m ködésének, szervezésének segítése.

Szabadid s programok szervezése során az intézmény az ellátást igénybe vev k részére sajtótermékeket,
könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket
szervez.
Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító el adások szervezése,
tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehet ségének biztosítása, valamint a mentális
gondozás.
Az ellátást igénybe vev k részére a szabadid  hasznos eltöltésére foglalkoztatást szervezünk. Olyan
foglalkoztatást, amib l bevétel származik, nem tudunk biztosítani.
A foglalkoztatás célja: a hasznos id töltés, szórakozás biztosítása, a felesleges energiák lekötése, új
ismeretek szerzése. A foglalkoztatás révén a gondozott aktivitása n , hangulata javul, testi-szellemi
frissességét megtartja ill. visszaszerzi, értelmet ad a mindennapjai megélésében.
A foglalkoztatásnak célszer nek, folyamatosnak és önkéntesnek kell lennie. A foglalkoztatást a
klubtagok napi rendjébe kell beépíteni.
Fajtái:- fizikai
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          - szellemi - kulturális
          - szórakoztató

Pszichés gondozás
Célja: a függ ségi érzés oldása, öregség-, és betegségtudat megel zése, leküzdése, az öregkori magány
felismerése és oldása, társas kapcsolatok megtartása ill. megteremtése.
Lényeges  a  megfelel  bánásmód-  az  emberi  méltóság  és  a  gondozott  személyiségének  tisztelete  a
szükséges bizalom elérésének alapja.
Elengedhetetlen továbbá a személy megismerése (életút, m veltség, érdekl dési kör, életvezetés, érzelmi
élet stb.).
Szórakoztató-  Kulturális programok:

- kézm ves foglalkozások- papírhajtogatás, szövés, kreatív tevékenységek, kézimunkázás,
üvegfestés, dekorációk készítése

- napi-hetilapok olvasása
- könyvtári könyvek kölcsönzése
- filmvetítés
- zene-, és nótadélutánok
- 1 napos kirándulások szervezése
- sakk-, és kártyabajnokságok szervezése

Rendszeres rendezvények:
Itt leginkább a hagyomány rzésen van a hangsúly, de természetesen igény szerint ezek b víthet ek.
- farsang
- nap
- anyák napja
- id sek napja
- közös névnap
- télapó és karácsonyi ünnepség
- szilveszter

Az id skori lelki egészségvédelemben az egyik legfontosabb tényez  az aktivitás és annak meg rzése,
megtartása.
Az id s embereket segít  szakembernek a következ  szempontokat kell figyelembe venni egy öreged
ember gondozásánál:

- használja ki az életkora lehet ségeit
- találja meg érdekl dési körét
- kapcsolatot tudjon másokkal tartani
- elfogadja egyes életterületeken a besz külést
- át tudja élni veszteségei, tárgyvesztéseit
- maradjon nyitott, hogy életkérdéseir l beszélgessen, az emlékezés ne nosztalgia, hanem

er gy jtés legyen számára.

A nappali ellátásban részesül  személlyel gondozási tervet készítünk. A gondozási tervet, az
igénybevételt követ  egy hónapon belül kell elkészíteni. Nem kell gondozási tervet készíteni abban az
esetben, ha az ellátott kizárólag

a) tanácsadásban,
b) alacsonyküszöb  vagy ártalomcsökkent  szolgáltatásban,
c) klubfoglalkozásban

részesül.

A nappali ellátás szolgáltatásainak módja
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Lehet séget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, közösségi együttlétre, pihenésre, egy
klubhelyiségben. A személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, tárolására, elfogyasztására az id sek
otthona épületében van lehet ség.

A klubszolgáltatás formája
A klub engedélyezett fér helyeinek száma 40 f . A klub egy helyiségben került kialakításra, mely 70 m2.

Klub szolgáltatásának köre
A klub ellátás köre kiterjed Csanytelek község teljes közigazgatási területén els sorban a saját
otthonukban él , els sorban id skorú személyekre.

A nappali ellátás rendszeressége
A nappali ellátás nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelel en határoztuk meg.
Nyitvatartási id  hétköznaponként 8-16 óráig.
Igény szerint a klub nyitva tartása más id ben is megszervezhet .

A nappali ellátás tárgyi feltételei
Nappali ellátás biztosítására az - az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik

a) a közösségi együttlétre,
b) a pihenésre,
c) a személyi tisztálkodásra,
d) a személyes ruházat tisztítására,
e) szociális étkeztetés igénybe vétele esetén az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására

szolgáló helyiségekkel.
Épület, helyiségek: A klub épülete régi építés , az udvarról, kisméret  el téren keresztül, akadálymentes
bejárón közelíthet  meg. Egy helyiség áll rendelkezésre, a közösségi együttlétekre és a pihenésre. A
mellékhelyiség az udvaron található.
Berendezés, felszereltség: A berendezés megfelel , felszereltsége jó.
A személyi tisztálkodásra megfelel  lehet ségek vannak, igénybe vehet  az id sek otthonában. A
személyes ruházat tisztítására, az étkezés igénybe vételére, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására
szolgáló helyiséget, lehet séget szintén az id sek otthonában tudunk biztosítani.
Jelent sebb hiányok, nehézségek: Jelent sebb hiány, hogy a klub egy helyiségb l áll, a mellékhelyiség az
udvaron található kézmosási lehet ség nélkül.
Tervek, megoldási lehet ségek: Az intézmény f épülete és a klub épülete összeépítésével lehet ség nyílna
arra, hogy a klubtagok számára mellékhelyiség épüljön. Az épületek összeépítésére engedélyes építési
tervvel rendelkezik intézményünk. A klubhelyiség nagysága lehet vé teszi, hogy kettéválasszák.

Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki:
1. mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan, vagy segítséggel sem képes eljárni a klubba,
2. fert  beteg, vagy kórokozó hordozó (orvosi szakvélemény alapján)
3. közveszélyes, vagy elmebeteg,
4. közösségi életvitelre a közösségi normák betartására képtelen.

Térítési díj:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (fenntartó) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról konkrét összegben - a társulási megállapodás
figyelembe vételével - intézményi térítési díjat határoz meg, „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint a székhely település, Csongrád Város
Önkormányzatának helyi rendelete, illetve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntése/i/
alapján.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
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a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev kre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev kre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik
a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev k szerinti díj összegével.
Intézményünkben a nappali ellátás szociális étkezés igénybe vétele nélkül térítésmentes. Nappali ellátás
étkezés  igénybevétele  térítési  díja  nem  lehet  több,  mint  a  szolgáltatást  igénybe  vev  egy  f re  es
rendszeres havi jövedelmének 30%-a. Ha a klub szolgáltatást igénybe vev  szociális étkeztetésben is
részesül és betegség vagy más ok miatt az étkezést nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást
megel en írásban kell bejelenteni. Ennek elmulasztása estén a kötelezett az étkezési térítési díj
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetét l számított 3. munkanaptól mentesül. A
kötelezett mentesül a térítési díj megfizetését l a távolmaradás idejére.
Amennyiben a nappali ellátást nyújtó intézményben az ellátottról - átmenetileg - a házi segítségnyújtás
keretében gondoskodunk, az ellátás intézményi térítési díjának, valamint a személyi térítési díjnak a
megállapítására a házi segítségnyújtás térítési díjára való rendelkezések az irányadók.
Nappali  ellátás esetén az adott  hónapra fizetend  személyi  térítési  díj  a  napi  személyi  térítési  díj  és az
ellátási napok szorzata.

      A jogviszony megsz nése:
Meg kell szüntetni az ellátást annak a személynek, aki:

fert  beteggé, vagy kórokozó hordozóvá vált (amennyiben err l orvosi szakvélemény
rendelkezésre áll),
közveszélyes, agresszív, közösséget zavaró magatartást tanúsít,
az intézmény házirendjét súlyosan megsértette.

Adminisztrációja
A nappali ellátást igénybe vev k dokumentálására vezetni kell a látogatási és eseménynaplót.
A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente a klub gondozó összesíti. A klub
gondozója az egyéni gondozási tervben meghatározott szempontokat figyelembe véve törekszik a
gondozási tervben meghatározottak megvalósítására. Folyamatosan vezeti a gondozási lapokat,
állapotváltozás esetén új gondozási tervet készít az intézmény vezet je segítségével, aki a gondozási terv
elkészítése céljából létrehoz egy teamet, akik segítik a klub gondozó munkáját.
A foglalkozásokat naponta meg kell tartani a hetes terv alapján, amit dokumentálni kell.

Szakosított ellátás

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Id sek otthona

A feladatellátás szakmai tartalma
Az id sek otthonában az ellátást igénybe vev k részére teljes kör  ellátást (napi legalább háromszori
étkezést, szükség szerint ruházatot, textíliát, mentális gondozást, egészségügyi ellátást, ápolást,
gondozást) biztosítunk.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység az intézmény szolgáltatását igénybe vev
személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vev
szociális, testi és szellemi állapotának megfelel  egyéni bánásmódban való részesítése keretében a
hiányzó, vagy csak korlátozottan meglev  testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására
kerül sor.
Az ápolási tevékenység keretében a közvetlenül felmerül  egészségi állapot helyreállítását célzó
tevékenységet kell érteni.

2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevev kr l (KENYSZI - TAJ alapú nyilvántartás):

mailto:remeny:@csanytelek.hu


33
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

6647. Csanytelek Kossuth utca 39.
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az elektronikus
igénybevev i nyilvántartást az intézménynek vezetnie kell.
Az intézményben, id sek otthona vonatkozásában 2 f  adatszolgáltató munkatárs rögzíti a
rendszerbe naprakészen az ellátásokban részesül  ellátottak adatait.
Az adatszolgáltató munkatársak feladatait a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet határozza meg, mely szerint az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van
és kötelezettsége a napi adatrögzítést elvégezni.

Az intézményi jogviszony
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl , illetve
törvényes képvisel je szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Ha az ellátást igényl  személy cselekv képtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy
véleményét lehet ség szerint figyelembe véve - a törvényes képvisel je terjeszti el . A korlátozottan
cselekv képes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képvisel jének beleegyezésével vagy - ha e
tekintetben a bíróság a cselekv képességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti el .
Ha a törvényes képvisel  ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez,
indítványához a gyámhivatal el zetes jóváhagyása szükséges.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését

a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képvisel -testületének határozata,
a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
a bírói ítélet,
a személyes gondoskodás iránti kérelemr l dönteni jogosult személy intézkedése

alapozza meg.
A szociális ellátás iránti kérelemr l az intézményvezet  dönt.
Az intézményvezet  a döntésr l értesíti az ellátást igényl t, illetve törvényes képvisel jét. Elutasítás
esetén  az értesítés írásban történik.
Ha az ellátást igényl , illetve törvényes képvisel je az intézmény vezet jének a döntését vitatja, az arról
szóló értesítés kézhezvételét l számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a
fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdésér l.
A bentlakásos intézménybe történ  beutaló határozat tartalmazza

a) az ellátást nyújtó intézmény megjelölését,
b) az intézményi ellátás id tartamát (határozott vagy határozatlan idej  megjelölését),
c) id sotthon esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét.

A beutaló határozat egy példányának megküldésével az ellátást nyújtó intézmény vezet je értesítést kap.

A jogosult kérelmére, legfeljebb hat hónapi id tartamig ideiglenesen is beutalható. Ideiglenes beutalás
esetén a jogosultnak a fennálló lakásbérleti jogviszonya nem szüntethet  meg.
Ha az id sek otthonában az elhelyezés határozott id re szól, annak lejárta el tt az intézményvezet , a
beutaló önkormányzat képvisel -testülete megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei továbbra is
fennállnak-e. Ennek eldöntéséhez a jogosult kezel orvosának szakvéleményét is ki kell kérni.
A jogosult a bentlakásos szociális intézményben határozott id re, tartózkodási joga fennállásának
id tartamára helyezhet  el.
Ha az intézményi elhelyezés feltételei nem állnak fenn, az intézményvezet , vagy a beutaló
önkormányzat képvisel -testülete az elhelyezést megszünteti és err l a jogosultat, valamint a tartásra,
gondozásra kötelezett hozzátartozót értesíti.
Ha az intézményi elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak, az intézményvezet , a beutaló
önkormányzat képvisel -testülete az elhelyezést további egy évvel meghosszabbíthatja vagy a jogosultat
más, az állapotának megfelel  intézménybe helyezi át.
Ha az intézményi jogviszonyt az intézményvezet  intézkedése keletkezteti és a jogosult, illetve törvényes
képvisel je az intézmény vezet jének az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos intézkedésével nem ért
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egyet, az err l szóló értesítés kézhezvételét l számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
fordulhat.
Ha a bentlakásos szociális intézményben az elhelyezés határozatlan id re szól vagy határozott id re szól
ugyan, de az abban foglalt id tartam még nem telt el, akkor a más intézménybe történ  áthelyezést a
jogosult, törvényes képvisel je, valamint az intézmény vezet je kezdeményezheti.
Az intézmény vezet je az áthelyezést különösen akkor kezdeményezheti, ha a jogosult
- egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotának megfelel
intézménybe került elhelyezésre,
- a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az érdek-képviseleti fórum a jogosult áthelyezését
javasolja.
Ha az intézményi jogviszonyt
- beutaló határozat alapozza meg, az áthelyezésr l a beutaló önkormányzat képvisel -testülete
határozattal dönt,
- az intézményvezet  intézkedése keletkezteti, az áthelyezéshez a jogosult, illetve törvényes képvisel je
és a másik intézmény vezet jének közös megegyezése szükséges.
Ha az áthelyezés egészségi állapot megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotnak megfelel
intézménybe került elhelyezésre, a jogosult kezel orvosának javaslatát, valamint a jogosult, illetve
törvényes képvisel jének egyetért  nyilatkozatát is be kell szerezni. Ha a jogosult, illetve törvényes
képvisel je az egyetért  nyilatkozatot nem adja meg, az intézményi elhelyezést az önkormányzat
képvisel -testülete megszünteti. Ha az áthelyezés másik id sek otthonába történik, a gondozási
szükséglet vizsgálatának szabályait kell alkalmazni, ha a jogosultat egy intézményen belül másik
szakosított ellátási formában kell gondozni.

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.
Házi segítségnyújtás, id s személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény esetén a kérelem
el terjesztésekor mellékelni kell az orvosi igazolást.
A Szociális törvény vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével
valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem el terjesztésekor be kell nyújtani a
jövedelemnyilatkozatot.
Tartós bentlakásos ellátás esetén - az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével - a kérelem
el terjesztésekor be kell nyújtani a vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon”
pontját rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.
Nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban
meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel.
Bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény fér helyeinek 10%-áig - az a személy is ellátható, aki
az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

Az intézmény vezet je - a 20. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének
sorrendjében gondoskodik az ellátást igényl k elhelyezésér l.

Az el gondozás
Az el gondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezet  vagy az általa
megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére
feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban:
el gondozást végz  személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vev  életkörülményeir l,
egészségi állapotáról, szociális helyzetér l a megfelel , személyre szabott szolgáltatás biztosítása
érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vev t az intézményi elhelyezésre.
El gondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés el tt. Id sotthoni ellátás esetében az
el gondozás I. szakasza az ellátott, illetve törvényes képvisel je részére szóló tájékoztatásból, valamint a
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gondozási szükséglet vizsgálatából áll; az el gondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet
megállapítását követ en kell elvégezni.
Id sek otthona elhelyezés esetén az el gondozás célja

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

b) a szolgáltatás biztosítása el tt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vev  részére az intézményi
életre való megfelel  felkészülés érdekében,

c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vev  életkora, egészségi állapota, valamint szociális
helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,

d) a szolgáltatás biztosításának el készítése az igénybe vev  részére a fogadó intézményben,
e) az intézményben él k és dolgozók felkészítése az új igénybe vev  fogadására, az intézménybe

történ  beilleszkedés zavartalan biztosítása.
Az el gondozás két szakaszból áll. Az el gondozás I. szakaszában az el gondozást végz  személy
id sotthoni ellátás esetében az ellátott, illetve törvényes képvisel je részére szóló tájékoztatásból,
valamint a gondozási szükséglet vizsgálatából áll; az el gondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet
megállapítását követ en kell elvégezni.
Az el gondozás I. szakaszában az el gondozást végz  személy a helyszínen tájékozódik az ellátást
igénybe vev  életkörülményeir l és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának
fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai
megfelelnek-e az ellátást igénybe vev  szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az
igénybe vev  szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az el gondozást végz  személy más ellátási
forma igénybevételére tesz javaslatot. Az el gondozást végz  személy megállapításait a használatban
lév  adatlapon rögzíti.
Ha az el gondozást végz  személy az igénybe vev  egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget
észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy

a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - el zetesen vizsgálja meg
az ellátást igénybe vev t, és/vagy

b) az intézményvezet  kezdeményezi az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban
foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vev  lakóhelye szerint illetékes egészségügyi
szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.

Az intézményvezet  szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igényl t vagy törvényes képvisel jét az
igény  nyilvántartásba  vételér l,  valamint  az  el gondozás  I.  szakasza  elvégzésének  id pontjáról.  Az
el gondozás I. szakasza során az intézményvezet  átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást
nyújt a házirend tartalmáról.
Az el gondozás II. szakaszának feladatait az el gondozást végz  személy az intézményi elhelyezés
igénybevételét megel en végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.
Az intézményvezet  vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés
igénybevételének lehet ségér l szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vev t vagy törvényes
képvisel jét. A tájékoztatás tartalma:

a) az el gondozás II. szakaszának id pontja,
b) a fér hely elfoglalásának kezd  id pontja,
c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teend k.

Intézményi fér hely-üresedés esetén az intézményvezet  haladéktalanul intézkedik az el ekben
foglaltak szerint.
Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézményb l történ
átkerülés esetén vagy ha az átmeneti intézményben a fér helyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vev , az
el gondozás I. és II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthet ek.
Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 1. számú
melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezet  részére.
A kérelem megérkezését követ en az el gondozást a 6. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelel en kell elvégezni azzal, hogy az el gondozás I. szakaszának eredményér l az intézményvezet
a 2. számú melléklet szerinti el gondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végz
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önkormányzatot. Id sotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi a gondozási szükséglet
vizsgálatát, és annak megállapítása után kezdeményezi az elhelyezést.
Az el gondozás során az el gondozást végz  személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot

a) az igénybe vev  szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
b) az igénybe vev  lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a

közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
c) az igénybe vev  háziorvosával, kezel orvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi

gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekv képességre vonatkozó adatok megismerése

végett,
e) az ellátást igénybe vev  törvényes képvisel jével, illetve legközelebbi hozzátartozóival.

Az el gondozást végz  személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vev nek az
el gondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.
Amennyiben a soron kívüli elhelyezési igény megalapozott, - az igény teljesítése esetén - az el gondozás
I. és II. szakaszának feladatai egyszerre is teljesíthet ek.

Az intézményi elhelyezés a bentlakásos id sek otthonában
Ha az ellátásra vonatkozó igény a beutaló határozat megküldését követ en fér hely hiányában nem
teljesíthet , az intézményvezet  err l - a nyilvántartásba vétel közlésével - írásban értesíti a jogosultat.
Az intézményvezet  szükség esetén segítséget nyújt az intézménybe történ  beköltözés
megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésr l.
Az intézményi fér hely elfoglalását követ en az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe
vev t. Az intézményvezet  szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási
feladatok ellátásáról.

A soron kívüli elhelyezés szabályai
A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vev

a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és
ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,

b) a háziorvos, kezel orvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvez tlen változás következett be, amely miatt

soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
d) kapcsolata vele együtt él  hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a

további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megel zi a többi kérelmet.
Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezet  dönt a soron kívüliség fennállásáról.
Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthet , az intézményvezet  haladéktalanul
intézkedik az el gondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjér l.
Nem teljesíthet  soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vev  fér helyére, aki a fér hely
elfoglalásának id pontjáról már értesítést kapott.
Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló fér helyeken felül is lehet biztosítani,
figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.

Jövedelemvizsgálat
A jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.
A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és
vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelent s pénzvagyonból vagy a
jelent s ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás,
továbbá a személyi térítési díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.
A vagyoni érték  jogok becsült forgalmi értékének meghatározásakor az illetékekr l szóló 1990. évi
XCIII. törvénynek a vagyoni érték  jogok értékére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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Az intézmény (szolgáltató) vezet je az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését
megel en megvizsgálja az ellátást igényl  havi jövedelmét, jelent s pénzvagyonát és jelent s
ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.
Az intézmény (szolgáltató) vezet je a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott havi
jövedelmét, jelent s pénzvagyonát és jelent s ingatlanvagyonát

A biztosított szolgáltatások formái
Lakhatás

Intézményünkben lehet ség van egy, két és több ágyas szobában való lakhatásra.
4 db egyágyas, 3 db kétágyas, és 4 db többágyas lakószobában tudjuk az elhelyezést biztosítani igény
szerint. Ha az egyágyas szoba iránti igényt nem tudjuk teljesíteni, úgy üresedés esetén az intézményben
lakó igényl  élvez els bbséget.
Biztosítjuk a lehet séget a látogatók fogadására. Ha valaki négyszemközt akar maradni a látogatójával,
megoldást keresünk és találunk erre az igényére.
Intézményünkben három fürd szoba (öt tusoló és két kád) áll rendelkezésre a szolgáltatást
igénybevev k részére és négy mellékhelyiség.
Intézményünkben a közösségi együttlétre rendelkezésre áll, egy társalgó a szolgáltatást igénybe vev k
részére. Napilap, hetilapok és két televízió is rendelkezésre áll a saját készülékeken és a foglalkozásokon
kívül a lakók szórakoztatására térítésmentesen.

- Fizikai gondozás:
Étkeztetés megszervezése
Az intézményben az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelel en nyújtjuk, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok
figyelembevételével.
Az ellátottak étkeztetése keretében napi háromszori étkezést - ebb l egy alkalommal vagy két
alkalommal meleg ételt, - biztosítunk.
Ha az ellátást igénybe vev  egészségi állapota indokolja, részére - orvosi javaslatra - az orvos
el írásainak megfelel  étkezési lehet séget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) biztosítunk.
Az id sek otthonában fokozott figyelemmel gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelr l, a

étkezéseken túl további két alkalommal.

Ruházat, textília biztosítása
Az ellátást igénybe vev  személyek megfelel  mennyiség  és min ség  a saját ruházattal, textíliával
rendelkeznek. Saját ruhájukat, és textíliájukat használják.
Ha az ellátást igénybe vev  megfelel  mennyiség , és min ség  saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes
kör  ellátás részeként legalább három váltás fehérnem t és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelel
legalább két váltás fels  ruházatot és utcai cip t - szükség szerint más lábbelit – szükséges biztosítanunk.
Az ellátást igénybe vev  az intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni, azonban saját
ruházatának elhasználódása esetén is csak a három váltás fehérnem t és hálóruhát, az évszaknak
megfelel  legalább két váltás fels  ruházatot és utcai cip t - szükség szerint más lábbelit igényelheti.
A ruházat tisztítása és javítása az intézmény házirendjében van meghatározva.
Az intézmény vezet je az ellátást igénybe vev  szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának
figyelembevételével gondoskodik a megfelel  ruházat beszerzésér l, illetve cseréjér l.
A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt egyéni nyilvántartó lapon
kell az ellátást igénybe vev  részére kiadni.
A cselekv képtelen, valamint a korlátozottan cselekv képes személyek részére kiadott ruházatról az
intézményvezet  ápoló leltárt vezet.
Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében
ellátottanként
a) három váltás ágynem t,
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b) a tisztálkodást segít  három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat,
eszközöket szükség szerint biztosítja.

Egészségügyi ellátás
Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vev k egészségügyi ellátását.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az igénybe vev
a) egészségmeg rzését szolgáló felvilágosításáról,
b) orvosi ellátásáról heti négy óraszámban, hétf i és csütörtöki napokon 13- 15 órakor,
c) szükség szerinti alapápolásról,
ca) a személyi higiéné biztosításáról,
cb) a gyógyszerezésr l,
cc) az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való
segítségnyújtásról,
d) szakorvosi, illetve sürg sségi ellátáshoz való hozzájutásáról,
e) kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
f) gyógyszerellátásáról,
g) gyógyászati segédeszközök biztosításáról.
Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vev  egészségi állapotának rendszeres ellen rzését, az
orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott sz réseket, a
gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történ  beutalást.
Az ellátásban részesül  személy részére el írt gyógyszer felhasználását nyilvántartó lapon kell
rögzítenünk, amelyet az ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szerepl  adatokban
bekövetkez  változások esetén kell kitölteni.
Az intézményben m szakonként az ellátottak egészségi állapotát érint  változásokról és a velük
kapcsolatos jelent sebb eseményekr l sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet) kell vezetnünk.
Az intézménynek készleten kell tartania az ellátásban részesül k eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó
megfelel  gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban
részesül k rendszeres gyógyszerszükségletének megfelel  gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres
gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek
beszerzésér l és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az intézmény orvosa állítja össze
az intézmény vezet  ápolója, illetve ennek hiányában az intézményvezet  javaslata alapján, ennek során
figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vev k egészségi állapotára is. Az eseti és a rendszeres
gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történ  ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut
sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a sz vizsgálatokhoz szükséges reagenseket,
indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi
térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetend  díj
költségét is - kell biztosítani.
A bentlakásos intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni
gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül els sorban
a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és
gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszerkészletr l részletes és pontos tájékoztatást kell
adni az ellátást igénybe vev  részére.
Az ellátást igénybe vev  részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges
alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint -
térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmen en az egyéni gyógyszerigények költségét - a külön
jogszabályban foglaltak szerint - az ellátott személy viseli.
Ha az intézményben él  ellátott egészségügyi ellátásban részesül, személyi lapot állítunk ki, és vezetünk.
A dokumentációt az egészségügyr l szóló törvény rendelkezései alapján vezetjük.
Ha az intézmény orvosa és az ellátást igénybe vev  házi-, illetve kezel orvosa nem ugyanaz a személy,
akkor az intézmény orvosának megkeresésére az ellátást igénybe vev  házi-, illetve kezel orvosa
megküldi az intézményi ellátás és gyógykezelés szempontjából szükséges egészségügyi adatokat.
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Ha az ellátást igénybe vev  másik bentlakásos intézménybe való áthelyezésére kerül sor, az
intézményvezet  ápoló az ellátást igénybe vev  egészségügyi adat kezelésével megbízott személy az
ellátást igénybe vev  egészségügyi adatait külön kérés nélkül továbbítja.

A mentálhigiénés ellátás biztosítása
Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vev  mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében
biztosítjuk
a) a személyre szabott bánásmódot,
b) a konfliktushelyzetek kialakulásának megel zése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
c) a szabadid  kulturált eltöltésének feltételeit,
e) az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
f) a gondozási tervek megvalósítását,
g) a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
h) segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és

ködését.
A bentlakásos intézménynek mindent meg kell tennie az ellátást igénybe vev  testi-lelki aktivitása
fenntartásának, meg rzésének érdekében.
Az ellátást igénybe vev  korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak
figyelembevételével szükséges megszervezni
a) az aktivitást segít  fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekv betegek leveg ztetése,
ágytorna, részvétel az intézmény tevékenységeiben ház körüli munkák, virág, veteményeskert gondozás,
takarításban, vasalásban való segítés, tálalás, stb.),
b) a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. el adások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás,
tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélked k, zenehallgatás stb.),
c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-,
múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).
Az aktivitást segít  tevékenységeket, az ellátást igénybe vev k közrem ködésével el re meg kell tervezni
és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani.
Az intézményi életformához való alkalmazkodás el segítése, az igénybe vev k mentálhigiénés
ellátásának biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata.
Az intézmény vezet je, ha az ellátást igénybe vev  gondnokság alá helyezése szükséges, intézkedést
kezdeményez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnál.
Szocioterápiás foglalkozás nincs intézményünkben.

Az érték- és vagyonmeg rzés szabályai
Az érték- és vagyonmeg rzésre átvett tárgyakról az intézmény vezet je tételes felsorolás alapján átvételi
elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vev nek, illetve törvényes
képvisel jének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak
biztonságos meg rzésér l az intézmény vezet je gondoskodik.
Az ellátást igénybe vev l átvett készpénzt els sorban az ellátást igénybe vev , illetve törvényes
képvisel jének meghatalmazása szerint az intézményben vagy pénzintézetben kell meg rizni. A házirend
tartalmazza, hogy milyen esetekben szükséges a készpénzt - pénzintézetben - betét formájában
meg rizni. A készpénz betétben való elhelyezésér l a pénz átvételét l számított négy munkanapon belül
az intézmény vezet je gondoskodik. A készpénz betétben történ  elhelyezéséig annak meg rzését a
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint biztosítandó.
A bentlakásos intézményben az ellátott személy készpénzének kezelése saját vagy törvényes
képvisel jének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. A
letétben elhelyezett készpénz els sorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja.
A személyes szükséglet körébe tartozik különösen az intézményi ellátást meghaladó mennyiség  vagy
min ség  élelmezés, ruházat, valamint textília. A felsoroltakon kívül személyes a szükségletek
kielégítését szolgálja még a személyes használati tárgy (pl. televízió, magnetofon, rádió, h szekrény) és
szolgáltatás (pl. fodrász, kirándulás, kulturális program) is.
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A készpénz kezelésér l, a kezelésre jogosult személyekr l, valamint a pénz felhasználásának és
elszámolásának módjáról a pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni.

Az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése
A bentlakásos intézményben elhunytakkal kapcsolatos teend k ellátását az intézmény vezet je szervezi.
Ennek keretében gondoskodni kell az elhunyt
a) elkülönítésér l,
b) végtisztességre való felkészítésér l,
c) a törvényes képvisel , valamint az Szt. 20.§-a szerinti nyilvántartásban szerepl  hozzátartozó
értesítésér l,
d) ingóságainak számbavételér l, meg rzésér l, letétbe helyezésér l, valamint a hagyatéki végzést
követ en az örökösöknek történ  átadásáról.
Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követ en azonnal jegyzéket készít a haláleset id pontjában

szakot vezet  dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni.
A közeli hozzátartozó értesítésér l legkés bb a halálesetet követ  napon kell gondoskodni. Az
eltemettetés megszervezésér l az örökösök gondoskodnak.
Ha az elhunyt halála el tt az eltemettetésér l rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje
elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezet
a visszafizetett takarékbetétb l gondoskodik a temetésr l.
Az intézmény vezet je - amennyiben nincs, vagy nem lelhet  fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésr l - az elhunyt személy köztemetésének
elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél.
Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés joger re emelkedését
követ en nem jelentkezik, az intézményvezet  határid  megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha
az örökös a kit zött határid  elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti, vagy
felhasználhatja (Ptk. 196-197. §).

Az id sek otthona ellátásának módja
A szolgáltatásunkat igénybe vev k számára teljes kör  ellátást, a nap 24 órájában szakképzett
gondozókkal a felügyeletet, az ápolást, gondozást biztosítjuk.
Orvosi rendelés heti négy órában van, hétf n és csütörtökön 13 órától 15 óráig. Szükség esetén az orvos
vagy az orvosi ügyelet haladéktalanul megvizsgálja a szolgáltatást igénybe vev ket.

Az id sek otthona ellátásának formája
Szakosított ellátást nyújtó, ápolást-gondozást nyújtó intézmény, id sek otthona, 23 f  fér hellyel.

Id sek otthona ellátást igénybe vev k köre
Csongrád megye közigazgatási területén él  a törvényben meghatározott szolgáltatást igényl
rászorultak:
Az id sek otthonában els sorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását,
gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel,
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Biztosítjuk a napi háromszori
étkezést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a jogszabályban
meghatározott egészségügyi ellátást, gondoskodunk a lakhatásról, ha az ellátás más módon nem oldható
meg.
Az  id sek  otthonába  azt  a  18.  életévét  betöltött  személyt  is  felvehetjük,  aki  betegsége  miatt  nem  tud
önmagáról gondoskodni.
Ha az ellátásra szoruló személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más
intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.
Ha az id sek otthona szolgáltatását igénybe vev  személy esetében, ha demencia körébe tartozó kórkép
került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül fokozott odafigyeléssel kell gondoskodni. Külön

mailto:remeny:@csanytelek.hu


41
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

6647. Csanytelek Kossuth utca 39.
Telefon: 63/478 004  20/9762673 Fax.: 63/578-517 E-mail: remeny@csanytelek.hu

jogszabály határozza meg azon ellátottak körét, akik az egészségi állapot súlyosságából adódóan speciális
ellátást igényelnek, miszerint ehhez igazodva kell végeznünk a szolgáltatást.

A gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma
Az id sek otthona az ellátást igénybe vev  teljes kör  ellátása, ápolása-gondozása mellett biztosítja szükség
szerinti
a) foglalkoztatását, és
b) egyéb habilitációs jelleg  ellátását.
A szakosított ellátási formákat igénybe vev  személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a
részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról
gondozási tervet kell készíteni.

Az intézményünkben él  személyeknek meglév  képességeik fejlesztése, szinten tartása érdekében az
életkoruknak, egészségi állapotuknak képességüknek megfelel  foglalkozásokat szervezünk.
Intézményünkben.

képességfejleszt ,
fizikai,
szellemi, szórakoztató, kulturális foglalkoztatásokat tartunk.

A képességfejleszt  foglalkozások célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása (kreatív,
vészeti, mozgás, játékok).

A foglalkozásokat az intézmény környezetében, a társalgóban és az intézményen kívül szervezzük.
A foglalkozások a foglalkoztatás szervez  havi és hetes munkaterve alapján vannak megtartva. A hetes
munkaterv a foglalkoztatás szervez  és a dolgozók munkáját irányozza. A foglalkoztatás szervez
ellen rzi és irányítja a dolgozókat a foglalkozások megtartásában.

A szakosított ellátási formákat igénybe vev  személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, valamint a
részükre biztosított gondozási, terápiás, valamint ápolási, illetve egyéb szolgáltatások tartalmáról
gondozási tervet kell készíteni.
Az intézménybe beköltözés után, legkés bb egy hónappal a szolgáltatást igénybe vev vel egyéni gondozási
tervet készítünk.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza a szolgáltatást igénybevev  személy fizikai, mentális állapotának
helyzetét, állapotjavulás, és meg rzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok id beli
ütemezését, a szolgáltatást igénybevev  részére történ  segítségnyújtás egyéb elemeit.
A gondozási tervet személyre szabottan, a szolgáltatást igénybevev vel közösen, munkacsoportban
készítjük el.
A munkacsoport tagjai az intézmény orvosa, vezet je, f vére, mentálhigiénés munkatársa és a
szolgáltatást közvetlenül nyújtó szakdolgozók. A szolgáltatást igénybevev vel foglalkozó szakember
folyamatosan figyelemmel kíséri és el segíti a gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az
egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente, jelent s állapotromlás esetén annak
bekövetkeztekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az
egyéni gondozási tervet.

A gondozási dokumentáció elemei:
a. El gondozási adatlap (I-II.)
b. Életút
c. Gondozási anamnézis
d. Gondozási terv
e. Gondozási lap
f. Ápolási terv szükség esetén

1. El gondozási anamnézis.
A kitöltésére vonatkozó min ségbiztosítási utasításokat az El gondozási útmutató tartalmazza.
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2. Életút
Az igénybevev  beköltözését követ en elkészített írásos dokumentum, mely rögzíti a lakó élettörténetét.
Célja:

A szolgáltatást igénybe vev  életének alapos megismerése, a gondozási folyamatok tervezése
érdekében.
Segítség az életleltár készítésében.
Olyan információk felszínre segítése, amelyek segítenek az aktuális élethelyzet jobb értelmezésében
(a beköltözési krízis oldása céljából.)

Az alap Életutat szakképzett gondozó vagy  a mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervez  készíti  el  az
ellátást igénybe vev , az ellátás megkezdését követ  30 napon belül. Miután az ellátást igénybe vev vel
történ  beszélgetések alapján készül, ezért folyamatosan kiegészülhet.
Felkészülés az interjúra

A szolgáltatást igénybe vev vel el re megbeszélt, egyeztetett id pontban történik.
Id tartama 1- 1,5 óra. (A rövid kapcsolatok mindkét résztvev ben nyomokat hagynak és
megnehezítik az elkövetkez  beszélgetési helyzeteket.
A találkozások tervezett száma: 2-3 alkalom.
A helyszíne négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség, mely nyugalmat és kellemességet áraszt,
melyben biztosított a beszélgetés intimitása és oldottsága.
A szakember magatartásmódját a beszélgetés ideje alatt megért , nyugodt várakozás, odafordulás,
ért  figyelem és érdekl dés jellemezze.

Interjúvázlat
A szül i családra vonatkozó kérdéskörök (családfa, foglalkozás, iskola, földrajzi mobilitás, jövedelmi
viszonyok, életmód, életviszonyok).
A szül i család kapcsolatrendszerei.
A szül i család és a történelem.
Az önállósulás útján (munka, szerelem, párválasztás).
Párválasztás.
A társ családja.
A családalapítás története.
A saját család életciklusai (gyermekek, nevelési célok, szül i attit dök).
Változások az életmódban.
A gyermek párválasztása.
Üres fészek szindróma (hogyan élt házastársával, mikor a gyermekek elhagyták a szül i házat).
Id skori veszteségek.

Az alap életutat az interjúkat követ en írásos formában kell rögzíteni.
A dokumentum eseti jelleg  ellen rzését a mentálhigiénés, foglalkoztatás szervez  munkatárs végzi.

3.  Gondozási anamnézis
Célja: a szolgáltatást igénybe vev  szükségleteinek a felmérése.
Az adatgy jtés egyaránt magában foglalja az el gondozás, az ellátást igénybe vev vel folytatott els
interjú és az els  orvosi vizsgálat során megtudott információkat, valamint a gondozási csoport többi
tagjától, a szolgáltatást igénybe vev  családjától vagy más személyekt l kapott információkat. A felmérés
során összegy jtött adatok legyenek leírhatók, tömörek és hiánytalanok.
A Gondozási anamnézishez a szolgáltatást igénybe vev  kikérdezése útján jutunk. A kikérdezést szakképzett
gondozó vagy a f vér végzi.

A gondozási anamnézis alapelemei
Az aktuális fizikai és egészségi állapot felmérésére vonatkozó adatok: mozgékonyság, öltözködés,
táplálkozás, continentia, észlelés, érzékelés,
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A mentális állapot felmérésére vonatkozó adatok: kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció,
nyugtalanság, zavartság értékelése.
A foglalkoztatásra vonatkozó kérdések: érdekl dési körök, képességek, hobbi, szabadid  eltöltése.

4. Az egyéni gondozási terv
Az egyéni gondozási terv tartalmazza
a) az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
b) az állapotjavulás, illetve meg rzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok id beli
ütemezését,
c) az ellátott részére történ  segítségnyújtás egyéb elemeit.
Az ellátásban részesül  személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és
el segíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet
kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készít  személy
évente - jelent s állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket,
és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.
A Gondozási anamnézis elkészítése során összegy jtött információk, a gondozó megfigyeléseivel együtt
lehet vé teszik, a lakó gondozási problémáinak meghatározását a komplex gondozás valamennyi eleme
(fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás) esetében. Ezek a problémák
azután bekerülnek a Gondozási tervbe, vizsgált területenként és fontosságuk szerint rangsorolva.
Miután a gondozási problémák feljegyzése megtörtént, a f vér, a mentálhigiénés munkatárs és  a
szociális gondozó közösen megtervezhetik a szükséges gondozást, a szolgáltatást igénybe vev
bevonásával.
A tervezés magában foglalja

A célkit zést, minden egyes probléma megoldásához
A döntést, hogy milyen ellátás felel meg a kit zött célnak és a megfelel  utasítások leírását
(Módszerek)
Az értékelés id pontjának meghatározását
A gondozás hatékonyságának mérését (Eredmény)

A célok kit zése
Minden egyes gondozási probléma megoldására célt t zünk ki, mely pontosan körülírja a megoldást,
amelyet szeretnénk elérni.
A célok kit zése segíti a tevékenység hatékonyságának az ellen rzését, összehasonlítván  az eredményt a
kit zött céllal, megállapítható, hogy elérték-e azt vagy sem.

A célok elérése érdekében alkalmazott módszerek
Tudományosan megalapozottak legyenek
Világosan, pontosan megfogalmazottak, hogy minden gondozó egyformán értelmezze ket.
A dolgozók jártassága és a feladat elvégzésére szánt id  tekintetében legyenek reálisak
Olyan ellátást írjanak le, amelyekkel elérhet  a kit zött cél.

Értékelés
Azért, hogy a gondozás hatékonysága mérhet  legyen, már a tervezésnél meg kell határozni, az értékelés
idejét.
Ez  az  id pont  változó  lehet,  a  fontos  az,  hogy  minden  célnak  a  teljesítéséhez  megfelel  és  reális
id határt szabjunk. Pontos id határokkal minden dolgozó azonos id lépték szerint dolgozik.
A Gondozási terv eseti ellen rzését a vér és a mentálhigiénés munkatárs végzi. Ilyen irányú tevékenységüket
a Gondozási terv Ellen rizte rovatában rögzítik.
A gondozási terv módosításának okai:

Elértünk egy célt, a szolgáltatást igénybe vev  gondozási problémája megoldódott
Nem értük el a célt
Új problémát állapítottunk meg
Kiderült, hogy a célok nem reálisak.
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Évente sor kerül a gondozási dokumentáció felülvizsgálatára, melyet a vér és a mentálhigiénés munkatárs
végez.
5.Gondozási lap
A gondozási terv teljesítéséhez, szükséges tevékenységek, intervenciók elvégzésének dokumentálására
szolgál.
Az ellátási (gondozási) terv kivitelezése a gondozási folyamat tevékenységi mozzanata. Ennek során a
szolgáltatást igénybe vev  egyénre szabott, az el írtaknak megfelel  ellátásban részesül.
A gondozási terv végrehajtása team- munkában történik, a gondozási csoport valamennyi tagja részt
vesz benne. A lakóval kapcsolatos tevékenységek koordinációját azonban az ezzel megbízott gondozó
végzi.

A Gondozási tervben el írt beavatkozások dokumentálása, az adott feladattal megbízott személy kötelezettsége
A Gondozási tervben el írtak kivitelezésének folyamatos ellen rzése a f vér és a foglalkoztatás szervez
feladata.
Ellen rzéseikr l a Gondozási lapon készítenek feljegyzést.
Eseti ellen rzést a f vér és a mentálhigiénés munkatárs végez. Tapasztalataikat szintén a Gondozási lapon
rögzítik.

Értékelés
Azért, hogy a gondozás hatékonysága mérhet  legyen, már a tervezésnél meg kell határozni, az értékelés
idejét. Ez az id pont változó lehet, a fontos az, hogy minden célnak a teljesítéséhez megfelel  és reális
id határt szabjunk.
Dokumentálása a Gondozási terv megfelel  rovatában (Eredmény/értékelés) történik.
Az értékelésben közrem köd  személyek: f vér, mentálhigiénés munkatárs, felel s gondozó.
A gondozási terv módosításának okai:

Elértünk egy célt, a gondozási problémája megoldódott
Nem értük el a célt
Új problémát állapítottunk meg
Kiderült, hogy a célok nem reálisak.

Évente sor kerül a gondozási dokumentáció felülvizsgálatára, melyet a f vér, a mentálhigiénés
munkatárs végez.

Ha az ellátásban részesül  személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként
ápolási tervet kell készíteni. Az intézményben elhelyezett személy részére nyújtott, ápolási feladatok
dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve
az alkalmazható technikákat tartalmazza.
6. Az ápolási terv tartalmazza
a) az ellátást igénybe vev  egészségi állapotának leírását,
b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát,
c) az ellátást igénybe vev  önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segít  tevékenységet,
d) az ápolás várható id tartamát,
e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (fekv beteg-gyógyintézeti
elhelyezést stb.).
Az ápolási feladatok szakszer  ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

Ápolási dokumentáció
Elemei:
1. Ápolási anamnézis
2. Ápolási terv
3. Ápolási esettörténet – Decurzus lap
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4. Ápolási utasítási lap
5. Ápolási ellen rz  lap
6. Megfigyel  lap
7. Javaslat más intézményi ellátás igénybevételéhez

Az Ápolási dokumentáció vezetése orvosi utasításra történik. Elrendelését az intézmény orvosa a beteg
egészségügyi törzslapján rögzíti.
El írható:

Meghatározott id intervallumra – a beteg állapotától függ en illetve
Határozatlan id re

Ápolási anamnézis
Célja: Az ápolás megtervezéséhez szükséges információk összegy jtése.

Az adatok származhatnak:
Az orvostól
A gondozó megfigyeléseib l
A betegt l és/vagy hozzátartozójától
A betegséget megel  gondozási folyamat részletes ismeretéb l

Az ápolási anamnézis el nyei:
A szerzett információ megadja a szükséges adatokat az ápolási diagnózis felállításához,
A személyes kapcsolatfelvétel növeli a beteg bizalmát az ápolószemélyzet tagjai iránt,
Együttm ködésre ösztönöz.

Az ápolási anamnézis tartalma
Információk a beteg egészségi állapotáról, beleértve a jelen diagnózist, az orvos speciális utasításait
az ellátásra vonatkozóan az ápoló-gondozó team tagjai részére, valamint az ápolás várható
id tartamának a megjelölését.

      (Az intézmény orvosa tölti ki.)
A gondozó leírása a beteg állapotáról, beleértve: a mozgást, szájhigiénét, gyógyászati segédeszköz
használatát, alvást, vizeletürítést, bélm ködést, étrendet,
A gondozó megfigyelései a beteg viselkedésér l, általános megjelenésér l, tudatállapotáról.

(Az osztályvezet /szakképzett gondozó tölti ki.)

Ápolási terv

Az orvosi utasítás és az ápolási anamnézis összegzése után kerül megfogalmazásra.
Célja: Az ápolás fontossági sorrendjének a megállapítása, a várható eredmény meghatározása, az ápolás
stratégiai megtervezése.
Az ápolási tervet a f vér és  a megbízott gondozó együttesen készíti el, a beteg aktív
közrem ködésével.
Az ápolási folyamat koordinátora a megbízott gondozó, aki az ápolási terv kivitelezését megosztja az
ápoló-gondozó team tagjaival. A feladatok elvégzését, betege állapotát folyamatosan követi.

Az Ápolási terv elemei:
a) Ápolási diagnózis
b) Ápolási cél
c) Ápolási utasítások
d) A megoldás ideje
e) Az ápolás kimenetele/eredménye
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a)  Ápolási diagnózis:
A beteg egészségügyi ellátási igényeinek leírására szolgál, melyeket a rendelkezésre álló már értelmezett
információk alapján állapíthatunk meg.
Az összegy jtött ápolási diagnózisok az Ápolási tervbe fontossági sorrendben kerülnek be. Azok az
ápolási kórismék élveznek el nyt a tervezésnél, amelyek kezelés nélkül a beteg károsodását okozhatják.

b) Ápolási cél:
Minden ápolási kórisme kezelésére célt t zünk ki, mely pontosan leírja a megoldást, amelyet elérni
kívánunk, valamint a cél elérésének várt id pontját is rögzíti.

c) Ápolási utasítások:
Azon tevékenységek összessége, melyeket a tervezést végz  személyek a meghatározott célok elérése
érdekében el írnak. A tervezett beavatkozásokat pontosan kell meghatározni:

Ki végzi a beavatkozást (pl. a beteg, a gondozó, az asszisztens stb.)
Milyen gyakran és milyen jelleg  tevékenységet fognak végezni
Milyen körülmények között kerül sor a tevékenység végrehajtására.

d)  A megoldás ideje:
Az ápolási tevékenységek végrehajtására el írt id határ.

e)  Az ápolás kimenetele/eredménye:
Az ápolási céloknál meghatározott határid  leteltével értékeljük az ápolás hatékonyságát, azt, hogy
milyen mértékben teljesítettük a kit zött célokat.
Az Ápolási terv eseti ellen rzését:

Az intézmény orvosa, illetve
Az intézményvezet  f vér végzi.

Tapasztalataikról az Ápolási terv Ellen rizte rovatában készítenek feljegyzést.

Ápolási esettörténet – Decurzus lap
Az Ápolási terv kivitelezésével összefüggésbe hozható, - a beteg állapotára vonatkozó észlelések,
megfigyelések feljegyzésére szolgál. Vezetése naponta, m szakonként történik.
Amennyiben az utasítástól eltér en, valamely ápolási tevékenység kivitelezése az adott m szak során
akadályba ütközik, akkor - az ok megjelölésével – azt a Decurzus lap megfelel  rovatában (Elvégzend
ápolási teend k a következ  m szakban) rögzíteni kell.
A Decurzus lap vezetésének folyamatos ellen rzését az osztályvezet , eseti ellen rzését a f vér ill. az
intézmény orvosa végzi. A tapasztaltakról –a dátum megjelölésével- az Esettörténet Ellen rizte rovatában
készül feljegyzés.

Ápolási utasítási lap
Az Ápolási tervben meghatározott utasítások alapján, a beteg ápolási szükségleteinek áttekinthet
megjelenítésére szolgál.
Kitöltése  az  osztályvezet  (vagy  az  általa  megbízott  személy)  feladata,  valamint   a  felel s  az  Ápolási
utasítási lap naprakész állapotáért is.

Ápolási ellen rz  lap
Az ápolási utasítások végrehajtásának igazolására szolgál. A szakképzett gondozó, az elvégzett ápolási
feladatokat a megfelel  rovatban jelzéssel látja el (pl. kipipálja).

Megfigyel lap
A beteg egészségügyi állapotváltozásainak rövid, tényszer , meghatározott id ben történ  megjelenítése.
Használható:
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Az Ápolási dokumentációtól függetlenül: akut betegség (lázas állapot, hányás, vizelet retentio stb.)
esetén a tünet megjelenésekor, illetve
Az Ápolási dokumentáció részeként. (Bevezetésének szükségességét és id beliségét az Ápolási terv
határozza meg.)

Javaslat más intézményi ellátás igénybevételéhez
Amennyiben a beteg állapotromlása következtében, más intézményi ellátás igénybe vételét kell
elrendelni, úgy ennek tényét az intézmény orvosa a Javaslat más intézményi ellátás igénybevételéhez
dokumentumon rögzíti.

Az ápolási dokumentáció lezárása
Az ápolási anamnézisben meghatározott id  leteltekor az orvos felé történ  tájékoztatás után, annak
jóváhagyásával,
A beteg állapotának kedvez  változása esetén, az orvos tájékoztatása után.

A szolgáltatást igénybe vev k részére térítésmentesen biztosítjuk az alapvet  körömápolást, borotválást,
és a gondozók hajvágást is végeznek, ha úgy kívánja a szolgáltatást igénybe vev .
Részben biztosítjuk az akadálymentes közlekedést.

Az id sek otthona alapfeladatain túl nyújtott szolgáltatásai
Az intézmény az alapfeladatot meghaladóan is szervez programokat, szolgáltatásokat.

Igény esetén pedik röst, fodrászt, kozmetikust, massz rt tudunk biztosítani térítési díj ellenében.
Kirándulásokat, rendezvényeket, színházlátogatást, fürd látogatást, ismeretterjeszt  el adásokon
való részvételt szervezünk, önköltséget meg nem haladó térítési díjért.

A szolgáltatást igénybevev k számára lehet ség van a magántelefonálásra is, amit a társalgóban vagy az
iroda helyiségében tehetnek meg.

Az id sek otthona tárgyi feltételei
A bentlakásos intézményben biztosítva van a napi huszonnégy órás szolgálat, a folyamatos m ködéshez
szükséges személyi, és részben a tárgyi feltételek.
A bentlakásos intézményben ki van alakítva

- Az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás) szolgáló egy, két és több ágyas lakószobák. A
lakószobákban tudjuk biztosítani az egy ellátottra jutó hat négyzetméternyi lakóterületet.

- A személyi tisztálkodásra öt tusoló és két kád használatára, valamint az intézményben egy férfi
és három n i mellékhelyiség használatára van lehet ség. Tudjuk biztosítani a tíz ellátottra
legalább jutó egy fürd kádat, zuhanyzót, valamint nemenkénti illemhelyet.

- Az intézményben biztosított a folyamatos f tés- és melegvíz-szolgáltatás.
- Az étkezésre a társalgóval egy légtérben elhelyezked  ebédl ben van lehet ség. Az ellátást

igénybe vev  az intézmény által biztosított étkeztetést nem minden esetben veszi igénybe. Igény
szerint biztosítani tudjuk a vásárolt élelmiszer elfogyasztásának kulturált feltételeit az intézmény
ebédl jében, és megmelegítésének lehet ségét.

- Az intézmény közösségi együttlétre egy ebédl vel egy légtérben elhelyezked  társalgót tud
biztosítani, ahol elhelyezésre került, adományokból összegy jtött 256 könyvb l álló kis könyvtár.
Imasarkot a látogatók fogadására, és az orvosi rendelésre váró helyiségben alakítottunk ki. Húsz
négyzetméter alapterület  közösségi együttlétre, látogatók fogadására szolgáló, foglalkoztató
valamint mentális gondozásra szolgáló helyiséggel nem rendelkezik az intézmény.

- Az egészségügyi ellátás céljára ki van alakítva orvosi szoba, valamint betegszoba. A betegszoba
lakószobaként m ködik, szükség esetén átköltöztetés útján lehet betegszobát kialakítani.

- Igény esetén házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát tudunk biztosítani.
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Berendezés, felszereltség: A berendezés a körülményekhez képest megfelel . Többnyire sikerült a szobákat
otthonosan berendezni. Adományból származó bútorok is vannak. Az orvosi szoba, a társalgó, a tálaló
melegít  konyha felszereltsége megfelel . Kapaszkodó lett felszerelve az ellátottak közlekedésének
megkönnyítésére. Rendelkezésünkre áll az irodai munkához szükséges fénymásoló.
Jelent sebb hiányok, nehézségek: jelent sebb hiány, hogy nincs legalább húsz négyzetméternyi közösségi
együttlétre, látogatók fogadására szolgáló helyiség, foglalkoztató helyiség és mosókonyha.

Térítési díj:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (fenntartó) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról konkrét összegben -  a társulási
megállapodás  figyelembe  vételével  -  intézményi  térítési  díjat  határoz  meg,  „A  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény, „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról” szóló 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet, valamint a székhely település, Csongrád Város
Önkormányzatának helyi rendelete, illetve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntése/i/
alapján.
Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami
hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként
számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a
fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerz dést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és
gondozást szerz désben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési
díjjal azonos összeg .
Ha a családi pótlékot az intézmény vezet jének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó személyi térítési
díjat az intézményvezet  fizeti be.
A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhet  a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe
nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadid s programokért.
Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni.
Az ellátást igényl  vagy a térítési díjat megfizet  más személy az intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését egy év id tartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb
három év id tartamra vállalhatja, amely id tartam meghosszabbítható.
Ha az id tartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szociális törvénynek a személyi térítési díj
megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra
és hónapra vetítve kell meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkez  szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás
esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
Az  intézményi  térítési  díjat  és  a  személyi  térítési  díjat  az  1  és  2  forintos  címlet  érmék  bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelel  módon
kerekítve kell meghatározni.
Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követ  30 napon belül nem állapítható
meg, a térítési díj megállapítására jogosult térítési díj-el leg fizetését kérheti.
A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az el leg, illetve az el leg fizetésének
id szakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen.
Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltér en nem rendelkezik, a személyi térítési díjat
havonta utólag kell megfizetni.
Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti
napok számát meg kell szorozni a napi személyi térítési díj 20%-ával, a jelenléti napok számát pedig meg
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kell szorozni a teljes összeg  napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra
fizetend  térítési díj. A jelenléti napok számát - az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül -
úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a
napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.
Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizeti
meg, a tartására köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a
család havi összjövedelméb l levonva a havi személyi térítési díjat, az egy f re jutó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
A térítési díj nem lehet magasabb, mint a család havi összjövedelmének és az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresének a családtagok számával szorzott összegének
különbözete.
Több egy sorban kötelezhet  hozzátartozó esetén a térítési díjat vagy annak hiányzó részét a
hozzátartozók jövedelmi viszonyai alapján - arányosan megosztva - kell megállapítani.
A  fizetend  személyi  térítési  díj  összegét,  a  pénz-  és  ingatlanvagyon terhelését,  a  fizetési  kötelezettség
teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a térítési díj nyilvántartó törzslapon kell nyilvántartani. Az
intézményi térítési díj fizetése esetén nem kell vezetni a törzslapot.
A gondozási napokról a nyilvántartást kell vezetni.
A személyi térítési díj meghatározásánál nem vehet  figyelembe az ellátásban részesül

a) foglalkoztatásából származó munkajutalma,
b) tanulmányi ösztöndíja,
c) költ pénze.

Az ideiglenesen beutalt ellátott esetén az ideiglenes beutalás tartamára a térítési díj alapjául szolgáló
jövedelmet az önálló lakás (ingatlan) fenntartásával kapcsolatos igazolt költségekkel (lakbér,
hiteltörlesztés, közös költség stb.) csökkenteni lehet.
Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka - amennyiben az ellátott megfelel  jövedelemmel
vagy készpénzvagyonnal rendelkezik - köteles - a mindenkori kötelez  költ pénz összegével azonos
összeg  - készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes szükségleteire. Amennyiben a gondnok e
kötelességének nem tesz eleget, az intézményvezet  err l - a szükséges intézkedés megtétele
érdekében - tájékoztatja a gondnokot kirendel  gyámhivatalt.
Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás
kivételével - a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti
napok naptári éves szinten összesíthet k.
Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére - a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás
kivételével -

a) az egészségügyi intézményben történ  kezelésének id tartama alatt, a távollét minden
napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,

b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-
át

kell fizetni.
Az egy napra jutó térítési díj megállapítása az intézmény vezet jének feladata.
A tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel
csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.
Az intézményvezet  döntésével az intézménybe vizsgálat vagy megfigyelés céljából felvett személy
a személyi térítési díj 50%-át fizeti a vizsgálat vagy megfigyelés id tartamára.
A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a
megállapodás másként nem rendelkezik - a tárgyhónapot követ  hónap 10. napjáig kell befizetni.
Az intézmény vezet je ellen rzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-
e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezet  15 napos határid  megjelölésével a
fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határid
eredménytelenül telt el, az intézmény vezet je a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló
díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
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A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezet je negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a
térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezet  a
fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezésér l való döntés érdekében - évente értesíti a 3.
számú melléklet szerinti folyó évi hátralékról.
A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthet .
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetend  személyi térítési díj
meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igényl re vonatkozó jövedelemhányadot. A
jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal
megegyez  összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési
díj összegét, és az ellátott jelent s pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyez  összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti
különbözetet a jelent s pénzvagyonból kell fedezni.
Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési
díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelent s pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és
rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a személyi térítési díj a jelent s ingatlanvagyon
kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési
díjjal megegyez  összeg.
Jelent s pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege,
betétszerz dés vagy takarékbetét-szerz dés 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.
Jelent s 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 id pontjában az ellátást igényl ,
ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az t illet  hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni
érték  jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megel  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.
A bentlakásos intézményekben - kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli
menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkez  16 év fölötti ellátottak részére személyes
szükségleteik fedezésére az intézmény költ pénzt biztosít. Költ pénzt 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. Ha vagyonnal rendelkez
ellátottnak költ pénzt állapítanak meg, a költ pénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok
szerint kell elrendelni. A költ pénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg,
hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költ pénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak
ezt az összeget el nem ér  jövedelmét.
A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetend  térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy
részére legalább a kötelez  költ pénz visszamaradjon.
Az ellátást igénybe vev  részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges
alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint -
térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmen en az egyéni gyógyszerigények költségét - a külön
jogszabályban foglaltak szerint - az ellátott személy viseli.
Az ellátást igényl  vagy a térítési díjat megfizet  más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és
(3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell
elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást
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ilyen módon igényl  érintett ne kerüljön el nyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást  vagy a térítési
díjat megfizet  más személy nem tenné meg.
Amennyiben az intézményi elhelyezést a gyámhivatal határozata alapozza meg, a kiskorú ellátott
után térítési díj fizetésének kötelezettsége nem írható el . A gyámhivatal határozatában
megállapított gondozási díjat - a külön jogszabályban meghatározott feltételek és eljárás alapján - a
szociális intézmény részére kell átutalni.

A személyi térítési díjat
a) a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képvisel ;
b) a gondnokság alatt nem álló, magasabb összeg  családi pótlékban részesül  jogosult esetén

a családi pótlékra vagy a családi pótlék felvételére jogosult;
c) az a)-b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy

tartására köteles és képes személy
fizeti meg az intézménynek.

Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költ pénzt az intézmény biztosítja, a
követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló
jelzálogjog biztosítja.
A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni.
A jelzálog bejegyzésének kezdeményezésér l a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása
esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal
közölni kell.
Az ellátottól, törvényes képvisel jét l, hozzátartozójától [Ptk. 685. § b) pontja], az ellátott tartására
jogszabály, szerz dés vagy bírósági határozat alapján köteles személyt l, valamint a térítési díjat
vagy az egyszeri hozzájárulást megfizet  személyt l a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson
kívül más jogcímen a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történ  elhelyezésért a
szolgáltató, az intézmény, a fenntartó vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más
vagyoni el ny nyújtása - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem kérhet .
A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesül  személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott,
illetve az (1) bekezdésben megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerz désben
vállalhatja, hogy a jogszabályban el írt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének
költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerz désben meghatározott
célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerz dés megkötését l számított öt éven belül -
haláleset kivételével - megsz nik, a költségeknek a fennmaradó id re jutó arányos részét az
intézmény köteles visszafizetni.

Az intézményi térítési díj összegér l az intézmény szolgáltatását igénybe vev  személyeket,
valamint az intézmény ellátási területén él  lakosságot tájékoztatni kell.
Intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében a
tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyz  teljesíti.
A minisztérium által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felel s miniszter a Szociális Közlönyben közleményként közzéteszi.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
Az intézmény által nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszem en igénybevev t pedig kötelezni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére [megtérítés].
A megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell
visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszem  igénybevétele és az err l való
tudomásszerzés közötti id tartamra számítható fel.
A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybe vett ellátás megtérítését
az igénybevételr l való tudomásszerzését l számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a
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megtérítést elrendelni, ha az igénybevételt l, illet leg folyamatos ellátás esetén az ellátás megsz nését l
egy év már eltelt.

Tájékoztatási kötelezettség
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeir l a kérelem benyújtásakor a kérelmez t
tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi id pontjáról az intézmény vezet je a jogosultat,
illetve hozzátartozóját értesíti.
A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illet leg tájékoztatás tartalmazza

a) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határid t, továbbá az annak
elmulasztása esetén követend  eljárást;

b) az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra,
személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó
szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket.

Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított id tartamon belül nem költözik
be,  és  ennek  okáról  az  intézmény  vezet jét  nem  értesíti,  az  intézmény  vezet je  megkeresi  a  jogosult
lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyz t.
   A jegyz  a megkeresésre tájékoztatást ad

a) a jogosult tartózkodási helyér l;
b) a beköltözés elmaradásának indokairól;
c) az intézményi ellátás igénybevételének várható id pontjáról.

Ha a jegyz  tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta
megkezdeni, az intézményvezet  az akadályoztatásra okot adó körülmény megsz nését követ  30
napon belül lehet ség szerint gondoskodik az érintett elhelyezésér l. Egyéb esetben kezdeményezi a
beutalás megszüntetését.

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára
a) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeir l;
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
c) a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás,

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjér l;
d) panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
e) az intézményi jogviszony megsz nésének eseteir l;
f) az intézmény házirendjér l;
g) a fizetend  térítési díjról, teljesítési feltételeir l, továbbá a mulasztás következményeir l;
h) a jogosult jogait és érdekeit képvisel  társadalmi szervezetekr l.

   A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles
a) nyilatkozni az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételér l,

tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni  arról,  hogy  a  szociális  ellátásra  való  jogosultság  feltételeit  és  a  jogosult,  továbbá  a

közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul
közli az intézmény vezet jével.

A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a módszertani intézmény ismertet t készít a
feladatkörébe tartozó szociális intézményekr l. Az esetleges intézményi változások ismeretében évente
elvégzi az adatok szükség szerinti módosítását. Az ismertet  az intézmény székhelyét, telephelyeit, a
szolgáltatások körét, az intézménybe történ  felvétel, illetve az elhelyezés körülményeire, valamint az
ellátottjogi képvisel  személyére, elérhet ségére vonatkozó adatokat tartalmazza.
A szociális intézmény a módszertani intézmény feladatának teljesítéséhez közli az el  bekezdésben
meghatározott adatokat. Az esetleges változásokat azok keletkezését l számított 30 napon belül közli a
módszertani intézménnyel.

A jogosultak érdekvédelme
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Az intézményvezet  a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a
jogosultnak. A házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni arról,
hogy a jogosultak, a hozzátartozók és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhet
legyen.
Az intézmény vezet je jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi és ellátott jogi képvisel  nevét, és
elérhet ségét.
A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képvisel  társadalmi szervezet a
házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezet jénél vagy az érdekképviseleti
fórumnál.
A panasz kivizsgálására a jogosult köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztev t az elé
terjesztett panasz kivizsgálásának eredményér l. A szükséges intézkedések egyidej  megtételével felhívja
a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges módjaira is.
A jogosult és hozzátartozója panasszal az intézmény fenntartójához fordulhatnak, ha a panasz
kivizsgálására jogosult

határid ben nem intézkedik
intézkedésével nem értenek egyet.

A szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra
jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (Érdekképviseleti Fórum) megalakításának és tevékenységének
szabályait.

Az intézményi jogviszony megsz nése
Az intézményi jogviszony megsz nik

a) az intézmény jogutód nélküli megsz nésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idej  intézeti elhelyezés esetén a megjelölt id tartam lejártával, kivéve, ha e törvény

rendelkezései alapján az elhelyezés id tartama meghosszabbítható.
Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezheti. A
jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezése alapján az intézményvezet  az intézményi
jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti id pontban, ennek
hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint sz nik meg.

Az intézményvezet  az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történ  elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
d) aki fert  betegségben szenved, vagy kórokozó hordozó;
e) akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti;
f) aki súlyos pszichiátriai beteg;
g) aki, közveszélyes, vagy elmebeteg;
h) aki közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen.
Az d), e), f), g) pontokban foglaltak esetében külön jogszabályban foglaltaknak megfelel en kell az
intézmény vezet jének eljárni.
Az intézmény vezet je az ellátás megszüntetésér l, valamint a megszüntetés ellen tehet  panaszról
írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képvisel jét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve
törvényes képvisel je nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét l számított nyolc napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig
biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság joger s és végrehajtható határozatot nem hoz.
Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére foglaltakat
értelemszer en alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény a megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet
súlyosan megsérti.
A felmondási id , ha a megállapodás másként nem rendelkezik
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a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,
b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.

Ha a megállapodás felmondásának jogszer ségét az ellátott, a törvényes képvisel je, a térítési díjat vagy
az  egyszeri  hozzájárulást  megfizet  személy,  illet leg  a  fenntartó  vitatja,  kérheti  a  bíróságtól  a
megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság joger s határozatot nem hoz.
Az intézményi jogviszony megsz nése esetén az intézmény vezet je értesíti a jogosultat, illetve
törvényes képvisel jét

a) a személyes használati tárgyak és a meg rzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejér l, rendjér l és feltételeir l;

b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségér l;
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésr l, kárigényr l, azok esetleges el terjesztési

és rendezési módjáról.
Ha a jogosult korlátozottan cselekv képes vagy cselekv képtelen, a jogi következményekkel járó
cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes
képvisel re kell alkalmazni.

Adminisztrációja
A m szakban lev  dolgozó az elvégzett ápolási feladatokat, az ápolás megtörténtét követ en késlekedés
nélkül az ápolási füzetben dokumentálja (az intézmény sajátossága). A m szakban lév  dolgozó az
ápolási-gondozási feladatokon túl elvégzi a hetes foglalkoztatási terv szerinti foglalkoztatást, azt
dokumentálja a gondozók foglalkoztató füzetébe. A gondozási tervben meghatározottak szerint kell
elvégezni és adminisztrálni a gondozást folyamatosan a gondozási lapokon, amit alá kell íratni a lakóval.
Az átadó napló az intézményben észlelt berendezési tárgyak megrongálódása, m ködésének zavarának
beírása a karbantartó részére rendszeresített füzetbe is a m szakban lev  dolgozó feladata.

IV. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékoztatjuk a lakosságot, és információt adunk helyben a
Remény Szociális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek Kossuth utca 39-ben, illetve telefonon:
63/478-004  Intézményvezet : 20/9762-673
E-mail cím: remeny@csanytelek.hu
A www.csongradikisterseg.hu oldalon  is  van  tájékoztató  a  kistérség  területén  lév  szociális
ellátásokról.
Készült egy tájékoztató füzet is. A tájékoztató füzet készítésének célja, hogy a lakosság tájékoztatást
kapjon, lakóhelye szerint, az igénybe vehet  személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
körér l, intézményekr l, az igénybevétel módjáról, valamint a szociális tevékenységet végz kr l.

V. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végz  személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok

Az ellátottak jogai

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális
intézmény által biztosított teljes kör  ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy
állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesül k számára
az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenl  bánásmódban való részesítést meg kell tartanunk.
Az ellátást igénybe vev  jövedelmi helyzetét csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján
készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
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Az ellátást igénybe vev nek joga van az intézmény m ködésével, gazdálkodásával kapcsolatos
legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezet je évente
tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti,
illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vev  részére. A tájékoztató tartalmazza

a) az intézmény m ködési költségének összesítését,
b) az intézményi térítési díj havi összegét,
c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét.

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást
igénybe vev ket megillet  alkotmányos jogok maradéktalan és teljes kör  tiszteletben tartására, különös
figyelemmel

a) az élethez, emberi méltósághoz,
b) a testi épséghez,
c) a testi-lelki egészséghez

való jogra.
Az ellátást igénybe vev t megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos
titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igényl
adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezet  köteles biztosítani
továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vev , valamint arra illetéktelen
személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vev  szociális
rászorultságának tényére.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képez  tárgyai, illetve mindennapi
használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek
veszélyt jelenthetnek az intézményben él k testi épségére. A veszélyeztet  tárgyak körét a házirend
szabályozza. A korlátozás nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.
Az intézményvezet  gondoskodik az ellátást igénybe vev k intézménybe bevitt vagyontárgyainak,
személyes tárgyainak és értékeinek megfelel  és - szükség esetén - biztonságos elhelyezésér l. A vagyon-
és értékmeg rzés nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud megfelel
feltételeket kialakítani a meg rzésre. Amennyiben az ellátást igénybe vev t korlátozzák a személyes
tárgyainak bevitelében, err l az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. Ha az
ellátást igénybe vev  vagyontárgya vagy értéktárgya a meg rzés szempontjából speciális feltételeket
igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybe vev  részére a megfelel
elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez.
Az ellátást igénybe vev nek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra,
figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az
intézményb l történ  távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást igénybe vev nek az igénybevételi eljárás
során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított
szabályokról.
Az ellátást igénybe vev nek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
fogadására. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben él  más személyek
nyugalmára.
Az intézményvezet  a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét
szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.
Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása
során figyelemmel kell lenni az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény betegek jogait szabályozó
rendelkezéseire.
Amennyiben az ellátást igénybe vev  egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül
nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezet  segítséget nyújt ebben, illetve értesíti
az ellátott törvényes képvisel jét, vagy az ellátottjogi képvisel t az ellátott jogainak gyakorlásához
szükséges segítségnyújtás céljából.
Az intézményvezet  tizenöt napon belül köteles a panasztev t írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményér l. Amennyiben az intézményvezet  határid ben nem intézkedik, vagy a
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panasztev  nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételét l számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
Az ellátottjogi képvisel
Az ellátottjogi képvisel  a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító
intézményi elhelyezést igénybe vev , illetve a szolgáltatásban részesül  részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában. M ködése során tekintettel van a személyes adatok kezelésér l és védelmér l szóló 1997.
évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
Az ellátottjogi képvisel  feladatai

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érint
legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeir l és az ellátást igénybe vev ket
érint  jogokról,

b) segíti az ellátást igénybe vev t, törvényes képvisel jét az ellátással kapcsolatos kérdések,
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult
konfliktus megoldásában,

c) segít az ellátást igénybe vev nek, törvényes képvisel jének panasza megfogalmazásában,
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezet jénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a
hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

d) a jogviszony keletkezése és megsz nése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi
ellátással kapcsolatosan az intézmény vezet jénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkez  hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti
az ellátást igénybe vev t, törvényes képvisel jét,

e) az intézmény vezet jével történt el zetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésér l és a
figyelembevételér l a szakmai munka során,

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysért  gyakorlat megszüntetésére,
g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény

vezet jénél,
h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érint  jogsértés fennállását észleli, intézkedés

megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez  hatóságok felé,
i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képvisel  e célra létrehozott szervezet keretében m ködik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezet je az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi
képvisel  által nyújtható segítségadás lehet ségér l, az ellátottjogi képvisel  elérhet ségér l.
A szociális szolgáltató, intézmény vezet je, fenntartója, valamint az ellátottjogi képvisel  által
megkeresett hatóság a külön jogszabályban meghatározott határid n belül megvizsgálja az ellátottjogi
képvisel  észrevételét, kezdeményezését, megkeresését, és az ezzel kapcsolatos érdemi állásfoglalásáról,
intézkedésér l t tájékoztatja.
Az ellátottjogi képvisel  jogosult

a) a szociális szolgáltató vagy intézmény m ködési területére belépni,
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény m ködésére

vonatkozó dokumentumokat megismerni,
c) a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük megbeszélést,

egyeztetést kezdeményezni és folytatni.
Az ellátottjogi képvisel  köteles az ellátást igénybe vev re vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot
megtartani, és az ellátást igényl  személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.
Az ellátottjogi képvisel  neve Gál Antal.
Fogadóóra helye: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 6647 Csanytelek Kossuth u. 39. sz.
Ideje: Minden hó 3. kedd 8.00 – 14.00 óra között el zetes egyeztetett id pontban
Levélcím: 6600. Szentes, Ady Endre u. 10.
Telefon: 06 20/ 489 9608, munkanapokon 15.30 – 18.00 óra között

A szociális szolgáltatást végz k jogai
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A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell,
hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat
és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelel  munkavégzési
körülményeket biztosítson számukra. Intézményünkben közfeladatot ellátó személynek min sül az
alábbi munkaköröket betölt  személy:

a) a házi segítségnyújtást végz  szociális gondozó,
b) a családgondozó,
c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását végz  szociális gondozó,
d) az el gondozással megbízott személy.

A bentlakásos intézmény rendelkezik - a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében - az
ellátást igénybe vev k részér l esetlegesen felmerül  veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó bels
utasítással.
A munkatársak kapcsolatában alapvet  érték az együttm ködés. Intézményen belül ennek formája a
team munka.
A munkatársak kapcsolatát a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg. A szolidaritás azonban
nem vonatkozhat szakmai problémák elfedésére.
Az együttm ködés során a dolgozók egymás kompetenciahatárait tiszteletben tartják, ez azonban saját
felel sségüket nem csökkentheti.
Minden dolgozó tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek övét l eltér  véleményét és
munkamódszerét, kritikájának felel s módon, az érintett bevonásával ad hangot.
A dolgozók magánjelleg  kapcsolatai nem befolyásolhatják abban, hogy szakmai tevékenységét legjobb
tudása és meggy dése szerint végezze.
A kollégáknak védeni kell munkatársait az igazságtalan eljárásokkal szemben, támogatni ket az ellátást
igénybe vev k és a szakma érdekei miatt vállalt összeütközésekben.
A munkatársak egymás helyettesítésekor tekintettel vannak a másik érdekeire, szakmai munkájára és az
ellátottakkal kialakult kapcsolatára.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat rendelkezéseit 2012. …………………... hatállyal kell alkalmazni. A szabályzat
módosítása, kiegészítése az intézményvezet  hatásköre. Megismerése és betartása az intézmény
valamennyi munkatársa részére kötelez  érvény .
A Szakmai Program részét képezi a dolgozók írásos tudomásul vétele.

Dátum: Csanytelek 2012.   …...............................

                                                                                            …………………………………..

                                                                                                               Aláírás

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2012. …............................... napjától hatályos Szakmai
Programját aláírásommal igazolom hogy megismertem, értelmeztem, és magamra nézve kötelez nek
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tartom. Azokat az intézmény m ködésével, szolgáltatásaival kapcsolatos feladatokat, teend ket,
amelyeket a Szakmai Program nem szabályozott, azokra az intézmény m ködésével kapcsolatos
törvényeket, és jogszabályokat kell alkalmazni.

Név Dátum Aláírás

Mucsiné Mészáros Tímea

Beregszászi Zoltánné

Makai Kis Lászlóné

Tóth Kálmánné

Zsótérné Kallai Erika

Papp Ildikó

Vincze Mihályné

Faragó Károlyné

Kovács Józsefné

Gyöngyi Julianna

Majzik Józsefné

Bátkiné Kecskeméti Aranka

Sz ke Tiborné

Kopasz Imréné

Tyukász Marianna

Lantos Erzsébet

Tápai Tiborné

Kovácsné Habling Teréz
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