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I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest F<ĺváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testüIete 234120|4.
(XII.04.) számu hatátozatában foglaltak alapján onkormányzatunk a pszichiátľiai betegek nappali
e||átásáĺa, mint kĺitelező önkormányzati feladatĺa határozott időtanamú fO15. januáľ ot. napjätol
2015. december 3 1 . napjáig tartő el|átási szętzódést kötött:. a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6'), 300.000,- Ft/hó össze-

gű szolgálta!ási díj ellenében,
- a Szigony-Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális
Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44.
társ) 250.000,- Ft/hó összegű szolgáltatási díj ellenében'

A Szigony-Utitars Alapítvány 2001.10.l5. napjától, a Moravcsik Alapítvaľrly 2OL2.O1.01. napjátóI
biztositja a pszichiátriai betegek nappali e||átását, mint kötelező feLadatot az onkormányzattäĺko-
tott szeruődéses jogviszony a|apján. A szeruodésekben foglaltak a|apjánmindkét szo|gáItattstvégzó
szewezet pszĺchíátriai betegek nappali ę||átása szociális alapszolgáltatást biztosít 50-50 ffi, VIII.
keľületi tizenrryo|cadik életévüket betöltott, fekvőbetęg-gyógyintézetikezelést nem igénylő pszichi-
átriaibetegek részére anapkozbeni tartózkodásľa, társas kapcsolatokĺa, valamint az a|apve|ó higié-
niai szükségletek kielégítésére.

A Morąvcsik Alapínány bemutatja a pszichiátriai betegek nappali ęllátása és intézményen belüli
szociális foglalkoztatása szakmai programját a2015, évi beszámolójában, me|y az előterjesztés 1.
számu melléklete. Az A|apítvány apszichiátriai betegek nappali etIátásét a 1083 Bp.' Balassa u. 6.
sz. a|atti székhelyén, a 1087 Budapest, Kőbányai L\t22, szám a|atti telephelyén, valamint a 1083
Budapest, Ká|váriat& |9. szám a|atti oktató program telephelyén biztosítja. Az Alapítvźny I99|.
óta miĺködik' fő tevékenysége apszichiátriai betegek győgyításának és rehabl|itaciőjának elősegíté-
se, a győgyító műhelyek támogatása. Céljuk a pszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatá-
sa, a lelki betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatás színvonalrának és a társadalom mentálhigi-
énéjének javítása, valamint a társadalom pszichiátriai kulturájának emelése. Az A|apitvány apszíc-
hiátriai betegek nappali intézményét 2008. évben hozta|étre' hogy a pszichiátľiai betegséggél elo,
intézményijogviszonnyal ľendelkezŕj e||átottak számára szocioterápiás eszközökkel, munkatlľápiás
technikák alkalmazásáva|, intézsrlényen belüli szociális foglalkoztatás segítségével szolgáltasson
annak érdekében, hogy a megváltozot1munkaképességű klienseknek rĺjvid és hosszú távon javulja-
nak az esélyeik anyí|t munkaerőpiacra töľténő kilépésľe. A cél a munkavégzésenés a foglalkoztatá-
son keresztül az emberi kapcsolatalkttjjáépitése és a tiírsadalomba való reintegrációjuk.

Rehabilitációéľt Kiemelten Közhasznú
fszt.5/U.) (továbbiakban: Szigony - Útĺ-



A közösségi pszichiátriai ellátás lényege, hogy az éľintettek ellátása eredeti lakókörnyezettikben
torténjen, az éríntęÍtek intézményi keretek közé emelése nélkül. A közcisségi pszichiátria ellátás
célja' hogy az áItala gondozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai
maľadjanak a társadalomnak. A foglalkoztatás célja az igénybe vevő pszichés-szociális állapotának
rendezése mellett a társadalmi ľeintegráció elősegítése az egyén képességeinek, készségeinek figye-
lembevételével és a számukľa legmegfelelőbb munkavégzési forma megszęrvezésével. Az ellátottak
pszichiátriai betegségtik miatt rendszeľes orvosi gondozás alatt állnak, betegségük gyógyszeľęs ke-
zelés mellett egyensúlyban van. A pszichiátriai betegséggel élőkľe jellemző a motiválatlanság, az
izo|á|t életvitel, cstikkent egyĹittműkcidési készség. Gyakori az a|ka|mazkodási nehézség, je|lemző
az eriJs stľessz-érzékcnység és a ľruszl.riiĺ:iĺjs |'olerunciu ustjkkcllt lllÚľtúkc. A psziclriátľiai cllátásban
részesiilő személyek, akik betegségük előrehaladtávaI egyre nęhezebb szociális helyzetbe kerülnek,
embeľi kapcsolataik beszűkülnek, jellemzóen biza|matlanok, zárkőzottak. ellenben bizonyítottan jó
hatással van állapotukra a munkavégzés folyamata és a létrehozott produktum elismerése' elismerte-
tése.

Fontos feladatként jelenik megaZ Alapítvány tevékenysége során, hogy professzionális munkavég-
zés következményeként mérsékelni tudják a társadalmi előítéleteket, sztereotipiákat és egyben ké-
pesek legyenek fokozni a társadalmi felelősségvállalás mértékét. A beszámolóból pontos adatokat
kapunk az idęi évre vonatkozőan a nappali ellátásban és a szociális foglalkoztattsban végzett tevé-
kenységekről' programokĺól és szolgáltatásokól, a résztvevők számfuo|, terület szerinti, nemek
szerinti eloszlásukľól, a gondozási orák számárőI, a nyújtott szolgáltatásoka foľdított időről, bemu-
tatja továbbá a foglalkoztatás atćĺnyát a munkaido lębontását, foglalkoztatási tevékęnységeket havi
és munkaóra szerinti bontásban, a programokat, eseményeket, rendezvényeket havi bontásban. A
székhelyen és a telephelyeken számos sokszínű szabadidős foglalkozást biztosítanak klienseik szá-
mára, mint például kĺeatívklub, életmódklub, főzoklub, szövés, angol foglalkozás, könyvbaľátok
klub' bőrművesség alapjai, tartásjavító torna és tápIá|koz.ásj tanácsadás, varľásoktatás, patchwork
műhely, filmklub, tuzzománc-készítés' drámajáték, KU-PE (kultúr péntek), álláskeľeső klub, jogse-
gély és tanácsadó szo|gá|at, bakancsos klub' sportklub. Ezenkívtil a kliensek szerepet tciltenek be az
Alapítvány minđennapi életében, a Balassa u. 6 szám alatti klinika életének is szerves szereplői,
segítői. Az A|apítvány 2009. évben pá|yázat segítségéve| |étrehozta a Budapest Art Brut Galériát,
melynek küldetése a pszichiétriai ellátásban részesülök ellen irányuló előítéletek cs<jkkentése azál-
tal, hogy nagy nyilvánosság előtt jelennek meg az á|ta|uk készített alkotások. ,,Szociális foglalkoz-
tatás a nappali ellátás keretében'' _ az Alapítvány két telephelyén is biztosít szociális foglalkoztatást
az e|Iátottjai sztlmára széles korben végezheto munkatevékenységekkel, mely esélyt teremt a nyílt
munkaerőpiacon töľténő elhelyezkedésre, emberi kapcsolatok újjáépítésében és a társadalombavalő
reintegrációra. A beszámolóban részletesen bemutatásta keriil a szociális foglalkoztatás keľetében a
munkarehabilitációban és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak szźtma telep-
helyenként hónap és munkaóľa szerinti bontásban. Az év során rengeteg színes' éľtékes programot,
lehetoséget biztosított pszichiátriai betegek szźtmára az A|apítvány, melyet részletesen a mellékletet
képezó éves beszámolő tarta|maz.

A Szigony -Útń,s beszámolójában, mely az előterjes ztés 2. számtĺ melléklete, bemutatja a Nonp-
rofit Kft.-t, valamint szakrnai tevékenységét a f0I5. évľe vonatkozőan. A Szigony _Útitárs 50 fo
pszichićttriai beteg nappali e||átását biztosítja a székhelyen, ezenkívtil telephelyénvégzijózsefuáľosi
pszichiátriai betegek tészéte napközbeni ęI|átás nyújtását, melynek fe|adata az e||átottak komplex
pszicho-szociális rehabilitációjának az e|ősegitése. A szolgáltatásaik soľán alapvető szakmai kľitéri-
umként foga|mazz'źk meg, hogy a klienseknek csak a minimálisan szükséges támogatáSt nyújtsák,
segítik az onáIIő dtintés meghozata|źlban, saját sorsa feletti felelősségének újraéIésben. A beszámoló
bemutatja a nappali ellátást igénybevevok számźú nem és koľcsopoľt szerinti bontásban, a foglalko-
zásonva|ő résńvevĺĺk, a foglalkoztatottak számtlt, munkaterületüket, valamint hogy melyik telephe-
lyen vették igénybe a szo|gá|tatást. Bemgtatásra kerül, hogy az ellátottak mely területeken igénylik
legjobban a támogatźlst. A Szigony - Utitárs a megvalósuló szakmai tevékenységét a klubtag-
jaile||átottjai támogatási szfüségleteinek felmérésére a|apozza. A szfüséglętfelméľés lehetőséget
nyújt a különböző életteľĹileteken jelentkező tttmogatási irány meghatźlrozására is. A felméľés alap-
ján támogatási terv készíthető igényre szabottan egyéni formában.



A szükséglet szerinti megoszlás a|apján kĹilonböző tematikus csoportokat működtetnek, melyek az
ellátottak táľsadalmi reintegrációj át szo|gá|ja. A csoportfoglalkozások heti meghatározott időĹeosz-
tásban zaj|anak, ilyen csoportok például a Kommuniká.ió, tréning, Kapcsolati nehézségekkel küz-
dők csoportja, Hogyan lehetiink hatékonyak, Énekeljünk egyĺitt, áalkcii, Jogklinika, Mřndennapja-
ink-éIetmódklub, Alkotókör, Fittnek lenni, Nyelvklub. Az ellátottak szociális készségeinek területén
mutatkozó nehézségek csökkentésében nagy szerepet játsz1k a szociális készségeŕ megerősítését,
fejleszt-ését szolgáló programok bevitele i erct,iieltiŕbe. Ezek a strukturált szóciális řészségfej-
lesztő foglalkozások szerves ńszétképezik a nappali intézményben folyó segítő munkának. A szo-
ciális készségfejlesztést az alábbi modulokra epuo csopoľtok szo|gźiják: hatškonyabb kommuniká-
ció fejlesztése, probléma megoldó képesség fejlesztése, konfliktus éš stresszk"'.lé.' a mindennapi
életvitelhez szükséges készségek fejlesztése, az önérvényesítés képességének fejlesztése. Az Inté)-
mény műkodésének segítésében ľecepciós, büfes' kézbesítő, betegkĺsero-munkakörben az ellátottak
foxo.' szerepet töltenek be, tĺjbben szociális fogla|koztatás keretéĺen végzik munkájukat, ezenkívül
az orrkorrrrállyzattő| béľelt Baľoss u. II2. szán alatIi telephelyen attreĺĺtĺlt rehabilitációs foglal-
koztatő műkodik, ahol egyszeru fizikai munkát, adatrogzítő és adminisztratív feladatok ellátása tör-
ténik, valamint PET palackokat zsugorítanak, miután a partnerektől begytíjt otték azokat és abból
külcinbciző tárgyakkésztilnek' Ennek a tevékenységnek kószönhetcĺen jelentősen csökkent a betegek
stigmatizációja, hiszen a környező |akóházakban, valamint a Nemzeti Munkaugyi Hivataln á|, ahőI apalackokat gyújtik, az ott éIőWdo|gozók a közhiedelemmel ellentétes vise1kedést tapasztaihatnak
meg a pszichiátriai betegekkel kapcsolatosan. A Szigony * Útitárs számos szabadidős pľogrammal,
kirándulások, múzeumlátogatások, Színes és érdekes közcisségi aktivitásľa építő foglalkozásokkal,
farsangi és szüreti bállal színesítette az évet, a Fogyatékos Személyek Esélyegy.nl.ĺ.égéé rt Koz-
hasznú Nonprofit Kft.-hez benyújtott sikeres ptl,|yázatnak koszönhetá en Átogätás történt az adventi
vásárra, színház|átogatáSra került sor, valamint hajókirándulás keretében áz esztergomi baz1Iika
megtekintésére egy duna-parti ebéddel egybekcitve, ezenkívĹil folyamatosan rendelkezésre állnak
társasjátékok, sakk, csocsó és ping-pong asztal is.

Az e|Iátási szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatást végző, a Moravcsik Alapítvány és a
Szigony- Útitárs is eleget tett.

Javasolom apszichĺátriai betegek nappali e||átásátvégző szervezetek 2015. évre vonatkoző beszá-
molój ának elfo gadását.

il. A beteľjesztés indoka

Az ę|Iátási szeruodések 3.3 pontjában foglaltak szerint a szęrzodés alapjĺín kötelező önkormányzati
feladatot ellátó szervezetek a feladat ellátásľól évente egy alkalommal írásban a' onl.o.m i;;;;
illetékes szakmai bizottságának beszámo lnak szakmai és pénzügyi tevékenysé gülaől.

ilI. Dtintés céIja, pénziigyi hatása

A dĺjntés pénzngyi fedezetetnem igényel.

Iv. Jogszabályikiirnyezetismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvárosi onkormányzata Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľ-
vezeti és Műkĺ'dési SzabáIyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺinkormányzati rendęlet 7. számu me|-
lékletének 2.I'7' pontja szerint dont az onkormányzat köznevelési, kĺizművelődési, kultuľális,
sport, egészségügyi, szocitĺ|is, gyermekvédęlmi feladatok e|Iźtása tárgyköľbe tartoző szerződéses
paľtner tevékenysé gér ő| sző|ő éves beszámolój ának elfo gadásáról.

Mindezek a\apján kérem azEmberi Erőforľás Bizottság dĺintését a beszámolók és szakmai tervek
e|fogadásárő|'



Határozati javaslat

...l20I5 év. (Xil. 02.). számú Emberi Erőforrás bizottsási hatátozat:

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Moravcsik Alapítványnak a f0I5. évi pszichiátľiai betegek nappali ę|Iátásétva1
kapcsolatos szakmai beszámolój át.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 02.

2, elfogadja a Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Kĺjz-
hasznú Nonprofit Kft-nek a20|5. évi pszichiátriai betegek nappali e||ttásáva| kapcsolatos
szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 02.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjeszto előkészítojénekjavaslata akozzététeI
módjára

nem indokolt hirdetotáblán honlapon

A döntés végrehajtását végző szervezetí egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest,z,Is, november23. 
J 6*-< t,,/-;a!-ą
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rÉszÍreľrp: HuvÁNszoLGÁLTATÁsl ÜcyoszrÁly
LpÍRľł: PoroąNyl Vlrronle HuvÁNrłpcSoLATI IRooł

eyncvzo

JOVAHAGYTA:

]o-J-" i'-/'-U
ZpNr,ą.l oszrÁn

Az EN'ĺspRl Enoľon'nÁs BzoľrsÁo ELNoKE

PÉNzÜoyl FEDEZETET lcÉNvnilryą41cpryye1, lcłzoLÁs: Ę..---<

Jocl roNrRoLL: ď , tl---.-.r \-Ł.
EI-I-EľoRlzrp: 

l/,\ r Ś,,l ^ n|)),ľ,Ar4,v,,/)
})ĺ,( , Nwľw /

oŔ. vĺÉszÁR Enlrca
ĺtlpcyzo

BnrpRrrszľÉsRE ALKALMAS :

Dłxeoa-RIMÁN EDINA
lpcyzo

ľeRľos ľÁvoLLÉrÉsEN

,tĄ.'tb'{,"h\-bn. MÉszÁn Enlre \



MoRAvcslK ALApĺľvÁľv
7O83 Budapest, Balassa u. 6

Tel.: O6-7-279-3960.
Fax: 27O-0330/57223

E.mail: nappali inŕezmenv@psvch'sote.hu

f,

SZAKMAI BESZAMOLO

f015. évről
(I.,f., és 3. negyedév)

Készítette: Pucsek .rózsef
Intézménwezető

,/1 t(\T)\ll
I

M 0 RÁ['fl sl ĺ{ ÁtÄ P íTlJi{lť Y
ĺ0B3 Budapesi' Balasse ut 6'

adószám: .ĺ 9s69072-2-42

Budapest, f0l5. október 30.



MoRAvcstK ALApÍĺvÁľv
ío83 Budapest, Balassa u.6

Tel.: O6-7-279-3960.
Fax: 27O-0330/57223

E.maÍl: nappali intezmenv@psvch. sote,h u

i"!'ĺ'] - /!ť;i'
\łŕj-

liĺ',.+é.t,..
!:..1ź;!i:ł:: 

..1]

,:'.trłj;!:.

, ' ','.'i t

Moravcsik Alapítvány

A Moľavcsik Atapítvany Alapítói oliiratban meghatfuozott fo tevékenysége a pszichiátriai

betegek gyógyításanak és rehabilitációjának elosegítése és a győgyító műhelyek

műkcjdtetése.. AzAlapítvány cé|ja, apszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatása, a

lelki betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatás színvonalának, valamint a társadalom

mentálhigiénéjének javítása és a táĺsadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.

Az Alapítvány cél szerinti kozhasznú tevékenysége kozé tartozik az egészségmegőrzés, a

pszicho-szociális és foglalkozási rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs és szociális

foglalkoztatás, valamint az intézményen beltili, bentlakás nélküli ellátási tevékenység

végzése, elosegítése, támogatása. Rehabilitációs és szociális foglalkoztató működtetése.

\

1. A Nappali Intézmény

ÄzIntézmény neve és székhelye:
Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

1083 Budapest, Balassa utca 6.

Lz |ntézmény képvis előj e :

Pucsek J ő zsef intézményvezető

A foglalkoztatási engedély száma:
munka-rehabilitáció : B -93 -25330 lf 12008.

fej lesztő-felkészítő : B -93 - 17 f98 l l 8 12008.

A szakmai programra vonatkozó információk

1.1. A program megnevezése

Pszichiátriai betegek nappali ellátása, rehabiIitációs célú intézményen belüli szociális
fo glalkoztatása, kĺjzösségi gondozása.

Í.2. Afenntartó neve' címe, képviselője

Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa utca 6.

dr. Simon Lajos, a Kuratórium elnoke



MoRAvcslK ALApÍrvÁľv
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E-mail: nappali intezmenv@psvch'sote'hu

Pľogram telephelyek:

1083 Budapest, Balassa utca 6. -Intézmény

Telephel y-koordinátor: Végh B eáta

1087 Budapest, Kőbányaitlt22. _Intézmény

Telephely.koordinátor: Szakács Melinda

I

1089 Budapest, Kálváriatér 19. _pr<tató Telephely, Kézi KönyvkötéSzet

Telephely-koordinátor: Fazekas [stván

1082 Budapest, Üllői ut6O-6f. _Bemutató-tér, Galéria

Telephely-koordinátor: Soltész Judit

Ę"
ji{i;*W:,*..

.ii.lĚ''
,. ei il

I.

f.II.

III.

lv.
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1.3. A foglalkoztatási progľam mííkiidési kfire

Munka-rehabilitációs fo glalkoztatás

Fej lesztő.felkészítő fo glalkoztatás

Aklaeditációban történő foglalkoztatás .

1.4. A finanszírozás l

i

-KötelezőÖnkormanyzatifeladatvégzéséreellátasiszerződés.
- A szociális r"guiĹ"ł" źtstvégzőfeíntartor< befogadására és támogatásara kiírt

p źĺ,y tnato n ;fiy * fe l adate gyi é g a|a pj tn u.áyíto}t. támo gatás ö s s ze ge.

- A szociális foglalkoztatás során Ĺloĺiiĺ.ot' és éĺékesítętt termékekből befolyó osszeg.

- Feladatellátási normatíva

1.5. A program bemutatása

A Ferľrtaľtó 2008-ban hozta|étre aMoravcsik Alapítvany Pszichiátriai Betegek Nappali

intézményét armak érdekében, hogy a ''""iĺi' atapszolgaltatási forma keretęin belül a

pszichiátľiai u.t"gsJgg"l elo, intežme"yilog"ĺ*zonnyą1 iendelkezo ellátottak számáľa, az

intézményen beluli szociális foglalkoztat ź,stvégezzen,'annak éľdekében, hogy klienseinknek

rövid és lrosszú távon jawlj anak az",ay"ĺ u n!ĺt munkaeropiacra kilépni és ott tartósan

értékteremtő munkát v égezni.

Acél.amunkavégzésenésafoglalkoztatásonkeresztülazemberikapcsolataikújraépítéseés
a társadalonba való ľe-integráciojuk.

ĺ..6. Konkrét cél:

A munkaév folyamáĺ a két Intézményben 5.8. fó nappali ellátasát végezzuk.

Az I. telephelyen jelenleg 30 főt "iĹ"i*"ź''r 
szociális foglalkoztatás kęretébeĺ. Ezt a

létszámot bővítetttik 28 fovel a II. telephelyen.

A foglalko ztatás célja a szolgá1tatást.ige,,yu" Y9"ő.:''.*':lI o,i:n"^'-']zociális állapotanak

rendezése mellett, a társadalmi *]T,,t.g.a"ió elősegítése aZ egyéni képességeinek,

készségeinek f,rgyelembe vételével Js a 
"szár.rrukľa le-gmegfelelőbb tevékenységi forma

megszervezésével.

I.7 
^célcsoport 

jellemzői:

Psziclriátľiai ellátásban részesülo személyek, akik a. betegségĺik előrehaladtával egyre

nehezebb szociális helyzetbe l...ĺirn"Ĺl "ńbe.i 
kapcsolataik beszűkülnek, sokszor rnég a

családjuk támogatását iś elveszítik..tu.t"g.t,e jellanző aztrkőzottság, bizalmat|anságés az

önbizonýalanság. A lélektani működéseiběn káiosodott, vagy sérult, megváltozott képességű

személyek rehabilitációjára, munkaŕ#'u''.k, valamint iesti és szellemi képességeinek

megórzésére, fejlesztésáre bizonyítottan .1"o ľ,utu,,ul yan a munkavégzés folyamata és a

1étrehozott pľoduktumok környezét attul történt elismerése és elismertetése.
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1.8. A foglalkoztatottak:

Nemek aránya:

Az iĺtézmény kereteiben eddig regisztrált és foglalko úatott személyek kozül 64 o/o no,

és 46 Yo féĺťĺ.

Cselekvőképesség:

ÄzIĺtézmérry keretében eddig ľegisztrált és foglalko ztatottszemélyek 7 ,/,-a ál1 nem

kízár ő go ndnoksá g a|att.

Gazdasági aktivitás szeľinti megoszlás:

Azintézmény kereteiben eddig regisztrált és gondozott személyeklfoÁ-akomplex

minősítés utáni rokkant vagy rehabilitációs eřlátásban részestil, 18 %-uknál még nem

történt meg akomplex minősítés.

nĘ",.s.

:l:i...

ovatos becslés szeľint, a pszichiátriai betegséggel élők szźlmafolyamatosan novekszik, annak

el'enére, hogy a s'tĺzoľ.enĺa előfordulá,i g.yuřo"'i.aga viszonyląg állandó a népesség koľében.

A Moľavcsik Alapítvány Ig9I. ota 
"ńĺtoain- .tlapĺtoĺ óHrattan meghatározott fo

tevékenysége u p,.'ĺ"ľ,iaí,iai betegek gyJgyításan* 3' rehabilitációjának elősegítése a

gyógyító műhe1yek támogatása. Az At"ííň,á"y cýL.a,.a. psźichiátriai és az iđegrendszeri

kutatások támogatása, a lelki u"t"g,eg"ř.;"g"íő,e,e,el.käpcsolato' o.Ę1t1..színvonalának,

valamint a társadalom mentálhigĺenejeneĹ ju'ita'u és a tarsädalom pszichiátriai kultťlrájának

emelése. Äz Älapítvány cél szerinti kozhasznú tevékenységével osszhangban, ami az

egészségügyi, ezen uelíl ĺoleg a pszichiátriai rehabilitációs ievékenységre vonatkozlk, a

szociális intézmény keretében .r,oai.g.'.n pszichiátriai betegségget élő személyek

rehab i l itáció s fo glalko ztatását v égezzuk.
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' ilĺl.rTjł.'.
''B!tí.*.:al:ll- .í..'N..

::'dť.+i.

ĺ: $i. ĺ'l

Egészségi állapotuk: (,

A pszichiátriai betegségük miatt rendszeres orvosi gondozás alatt állnak, betegségük

gyógyszeres kezelřs mellett egyensűlyban Van. A foglalkoztatóban végzeÍt.

*.'''kut"uekenysé gekre alkalmasak.

Szociabilitás:

A pszichiátriai betegséggel élőkĺ e 1e||emező a motiválatlanság, az ízo]lźit életvitel,

csökkent egytittműkfiae'ř készség. Gyakori az a|ka1mazkodási nehézség, je|Iemzo az

eros stressz-érzekenfseg és a frusžtráóiós tolerancia csökkent mértéke.

E-m a il: na p pa Ii intezm en v@osvch'sote' h u

Fizikai, mentális állapot jellenlzŕĺi: 
(.

AzIntézmeny kereteiben eddig regisztralt és foglalkoztatott qzemélyek jelentos res:.'..

mentális okból csĺikkent -uni.uŕe.p.'ségti, néhány klienstink ťĺzikai okból csokkent

munkaképességű és vannak olyu" io ĺurřoztatottj aink, akiknéĺ mindkét fo gyatéko sság

fennáll.
o 5 oÁ fiz]kai fogyatékkal élő személy

o 7 oÁkevert(mentális és Íizikai)

o 88 % mentális fogyatékkal é1ő személy
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';: ;3!;í.}'' - l:ait .

Egyéb takarítas

Zöldteri.ilet kezelés

Egyéb feldolgozó ipari tevékenységek

Egyéb irodai szolgáltatás
egyeu kiegészítő üzleti szolgáltatás

A munkavégzés ttirvényes feltételei:

A munka-rehabilitációs tevékenység megvála sztásźnźi. a szociális intézmény vezetője

figyelembe veszi az e|Iátott testi és ,,"jl.-i képességeit, és speciális szükségleteinek

megfelelően biztosítja az egészsé.ę:t nęm veszéIyezteto munkavégzés feltételeit. A munka.

ľehabi'itáció idobeosz tźsćlt az ellatom łl"pĺaí"t és, képességeinek figyeiembevételével

egyénileg hatarozzši^"gu,egyé{ f'jlesztási tervben úgy, }rogy aťog|a|koztatás idotaľtama

ne haladja meg a napi 6 és a heti lo orat, Js el kell érnie a ńap i 4, vagy a heti f0 őrtft.

E.maÍh nannaIi intezmenv@osvch,sote,hu

1.9. Munkatevékenységek:

TBÁOR: Megnevezés:
8121 Altalanos épülettakarítás

8Lf9
8r30

3299
gfr9
8299

1.9. A munka-ľehabilitációs foglalkoztatás bemutatása

AszociálisintézménybenellátottszeméIymunkakészségének,valaminttestiésszellemi
képességei.,"l. -unl.uílgzessel-tcirtenő mĹgoľzése, illewe fejlesztése, továbbá a fejlesztő-

ĺelt<e szĺřo fo glalko ztatásra való fe lkészíté s.

Amunka-rehabilitációazlntézméĺyijogviszonykeretébentorténik.
A munka- rehabilitációban való részvételről a foglalkoztatott, illetve töľvényěs képviselóje

íľásban megáIlapodást kot, a szociális intézmény vezetojéve|.



MoRAvcstK ALApĺľvÁľv
1O8g BudaPest, Balassa u' 6

Tet.: O6-7'219'3960'
Fax: 27O-O33O/51223

E-mail: naopalÍ intezmenv@psvch.sote,hu

téz. In[ezm
Jan. Feb. Márc. Apr. Mái. Jún. Júl. Aus. Szept. okr.

Fejlesztő
felkészítő
fisszesen

18

fő
15

fő
l5
fo

l)
fő

r6
fő

15

fó
l)
fő

14
fő

1aIJ

fó
I4
fő

2fő 2fő 4fő 5fő )ro 6fő
4 ora 4fő 1fő 1fó Ito
5 őĺa 6fő 6fő 6fő 6fő 5fó )IO 4fő 3fő 3fo JIO

6 őra 8fő 8fo 8fő 8fő 9fő 8fő 7fo 6fő 5fó 5fó

7&a
5fo 5fő )ro 5fő 5fo 5fő

Munka
rehabilitáció
łĺsszesen

)Ío 5fo 5tó 5to

5fó 5fó 5fo 5fő 5fő 5fó
6 ora 5fó 5fo 5fő 5fo

Ł:.: ' ':;,íš.rź.,?l! ,.,,..

ii;ĺi$j'..
!łfü:.:''

^r' ĺlśi !::'
'í: ř' ":

1. 1 0 Fej tesztő-felkószítő fo glalk oztatás

CéLja,a szociális intézménybJn ellátott személy szĺmrira111|afolyamatok betanítása és

foglalkozatása révén az onálló muntauegzo képesség'kialakítása, helyreállítása, fejlesztése,

valamint az e||ćĺottťelkészítése a védett,nunl.á ke.eřében, itlęwe a nyílt mu1]<a9ýniacon tQrténő

önálló munkavégzésre, ami egy időben fejleszti klienseink szociális adaptációs készségét. A

munkavégze, *unl.uui,^"y ĹĹretében hátározottidőre kotött munkaszerződés alapján folyik.

20 1 5-ben 1 5 fó vesz részt fejIesztő-felkészítő foglalkoztatásban .

Az a|źhbi két tźuJit".ata munka-rehabilitációba]n és a ťejlesztő-felkészíto foglalkoztatásban

résztvevő kliensek szttmátmutatja, hónapra és munkaóľára lebontva.

ezme.rn en
Jú|. Aus. Szept. okr.

2015. Jan. Feb. Márc. ADr.
9fő 10 fó t0 fó l0 fő l0 fő

Munka
ľehabilitáció
łĺsszesen

10 fo 9fő 10 fó 10 fó

10 fő

9tt

9fó 9fő l0 fó l0 fő 10 fő t0 fó
6 óra l0fő 9fo 10 to

1. 1 1.. Munkatevékenységek
A munka-rehab ilitáció; és fej leszto felkészítő fo gl alkoztatási

munkaterüIetekenfoglalkoztattukklienseinket2015.ben:

. Altalánosépülettakarítás
- Irodahelységek, közösségi terek takaľítása

. Egyéb takarítás
- küItéri és beltéri takarítás

. ZöIdterület kezelés
- kertgondozás

. Egyéb feldolgozóiparitevékenység
- PET palack újrahasznosítás

forma keretében az a\ttbbi
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- Varrodai termékek előállítása
- Tuzzománc ékszerek készítése
- Virágkotészeti termékek eloállítása

. Egyéb irodai szolgáltatás
- titkarsági teladatok végzése
- adminisztrációsfeladatokellátása
- kézbesítői feladatok ellátása

. Egyéb kiegészítő Ĺizleti szolgáltatás

- eladói feladatok

1. 1 2 Munka-reh ab ilitációs fo rmában fo glalkoztatottak száma

[. sz. lntézmé

[I. sz. Intézmé

1. 13 Fej lesztő -felkészítő fo ľm ába n fo glalko ztatottak szá ma

[.sz. Intézmén

Ę. 'ź'''ťi
!'
jtĺ..-.jť."...

::ĺ...'. ,

Munkatevékenység
megnevezése

Fo gla lkoztatottak száma (fő)

Altalános épülettakarítás
Esyéb takaľítás
Zöldterület kezelés I

Egyéb feldolgozóipari
tevékenység
Esvéb iľodai szolgáltatás 3

Egyéb kiegészítő ĺ.izleti
szolsáItatás

1

Osszesen:

Munkatevékenység
megnevezése

Fo glalkoztatottak száma (fő)

Altalános épülettakarítás
Eevéb takarítás
Zöldterület kezelés f
Egyéb feldolgozóipari
tevékenység

f

Eeyéb irodai szolgáItatás 1

Egyéb kiegészíto üzleti
szolgáltatás

4

Osszese.t: 10

l.sz. Intezmeny
Munkatevékenység
megnevezése

Foglalkoztatottak száma (fő)

Altalános épülettakaľítas
Eeyéb takarítás 1

Zoldterülęt kezelés
.,
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Intézmén

E-maiI:

Egyéb feldolgozóipari
tevékenysé

irodai szolgáltatás
Egyéb kiegészíttl ĺ.izleti

Fo-gl"ll.oĺatottakszáma(f ő)

Fl á''o s épülettakarítás
trovéh takaĺítás

Z"Ídtaüt.tT.^'é'
egveu feldolgozóiparl
tevékenység 

-
Esyéb i'od"i szqlggllatg:
Egyéb k*gé''ítö üzleti

szolgáltatás '-----_-
Osszesen:



Mtlnkaora osszesĺ)n:

||.szálntiteIephely ffi

|. szánlťr teIepheIV

1,0000

Egyéir Iĺiegészĺtŕĺ
ii:l ĺeti s"r Ôlgáltstá9

):1.}6

Egyéb irodai
szoIgáltatás

LŽo/,,

MunkaÓra szerinti bontás
2015. 01.02.-2015. 10.30.

ił0000

Ąlĺ:*|:iĺłĺ"::l

}iili}tĺa ĺ(a i.ĺl:á$

40000 500í)0

(mĺn)

!:l'./j]łJ i:} ii'i rí i ii.r

1. ábra
Telephe|y szeľinti bontásban

|. számÚ te|ePhe|y

||. számrj te|ephe|Y

Munkaora sszesen:

\:ďl/ł

f .ábra
Munkakiir szerintl bontásban

Á|talános ép lettakarítás

EgYéb takaÍítás

zoldter Iet keze|és

Egyéb feIdolgoző ipari teVékenységek

Egyéb irodai szoIgá|tatás

Egyéb kiegészĺtó ÜzIeti szoIBá|tatás

MunkaÓra sszesen:

(perc)

31185
9450

40635

4725
7560
5670
9450
47f5
8505

40635



A Moľavcsik Alapítván}, Integľált Szoci?lis' Intézménye 
által Szervezett pľogramok

telephely szeľinti lebontásban

20L5.

AlkotőHáz
1087 Bp., Kóbányai

tff.
8-1 1 Szovés
9-12 Konyvbarát
TZ-T4
Sakk szakkor
rf .30-t4.30
Ping Pon

Balassa Intézmény
1083 Bp., Balassa u. 6.

9-12 AlkotÓ nap
( kĺeatív foglalkozás)
9-12 Konyvbaľźĺ
13-15
Él"tmÓd kl.'b

12.30-r4
lFrtľ;i Praktikák

9-1,2
Tuzzomźlnc
9-12 Konyvbarát
r0-t2
Gubacs prÓba
t2.30-r4

9-1 1

Konyvbarátok klubja
11-13 Angol

oktatő telephely
ĺ.089 Bp.'

Kálvária tér 19.

8-12
BoľmĹĺvesség
alapjai

9-11 Konyvbarátok
klubja (konyvtáľ)
13.30-14.30
B 1 Kĺeatív Klub
14.30-16
82 Kľeatív Klub

BAB Galéria
1082 Bp., Üuói rit

60-6f .

8-12
Bóľrnuvesség
alapjai

14-1 5

Angol kezdo
csoport
15-16
Ango1 beszélgeto

8-rf
Bormuvesség
alapjai

r5-r7
Keddi Kľeatív Kor

Tárlatvezetés



Csiitłirtłik

Minden hÓnap elso
szęrda Zeneterápia
EdukáciÓs csoport
Minden hÓnap elsó
csiitortokjén
I0-If-ig
9-12 Konyvbarát
Belsó É'tet"ink
12.30-14.30 Ping
Pong

Péntek 9-rf
Batik
9-12 Konyvbarát
T2-T4
Fózó klub
12.30-14.30
Pins Pong

9-1 I

Konyvbaľátok klubja
(konyvtáľ)
13.30- 15

A1 Kĺeatív Klub
14-15.30
Asszertív csoport

8.30-1 1.30
Kľeatív Klub az alagsori
foglalkoztatőban
Minden hÓnap utolsÓ
péntekjén
..KUPE''

8-Lf
Bóľmtivesség
alapjai

Tár1atvezetés

8-12
Bormuvesség
alapjai

15-18
Filmklub



A Moravcsik Alapítvány által ny itott segító szolgáltatások:
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Segítő Szolgáltatások

Alláske.eső ktub

Helyszín: tI. Intézmény, 1087 Budapest, Kobanyai ii2z 
.

iaopo,,t. Minden hónap elso csiĺtortökön 14.00-16.00 óra közotĹ.

A szolgáltatás tartalma, tevékenységek:

. Segítségnyú.,tás onéíetajz,kíséroievél, motivációs levél és tĺI\ásptiyźnate\készítésében;

. A telefonos áiláskeresés technikáinak megismertetése;

. Felkészítés személyes találkozoľa, állásinterj úra,

. Felkészítés munkáĹa áIiás és a munkahely-megtartás témaköľében;

. Az internetes álláskeresés megismertetése;

. Aktuáli s munkaero -p iaci információk nyúj tasa

. A munkakereséssel kapcsolatos ugyintezes érdekében biĺosítjuk a telefonhasználatot.

Az áIláskeresó klub [Ols.ben megvalósult idopontjai: . ''lÁclrprccő nnřtálok hasznatuta.
2oI5.01.08' Téma: aktuális munkaerő-piaci infoĺmációk, álláskereső portáIokt

2015. 02. 05. Téma: internetes áIláskeresés, email haszĺáIat.

2OI5.03.05. Téma: segítségnyú3tás önéleirajz, kísérőlevél, motivációs levéI ésáL]'áspá].yźLzat

elkészítésében.
20l5. 04. Of.Téma: segítségnyújtás önéIetrajz, kísérolevéi,'motivácios levél elkészítésében.

2OI5.O5. 07. Téma: u ěl.fo.,o' álláskeresés technikáinak elsajátítása; ".

20I5.06. 04. Téma: segítségnyújtas onéietrąz, kísérőlevél,,m-otivációs levél elkészítésében.

2OI5. O1 . Of 'Téma: az-internetes álláskeresés megismertetése; .

fOI5.08.06.Téma:felkészítésszemélyesta|áLkozőra,áIlásintcrjúra
fOI5.09' 03. Téma: internetes álláskeresés

2OI5.10. 01. Téma: aktuális n'..ol.u.,o]piaci információk, álláskereso portálok haszĺtllata.

Esetenként a munkavállalók igényeinek, szükségleteinek és készségeinek megfelelően egyéni

konzultációkra is sor kerriit. Ezekeĺu,łl.ut-uřon egyéni készség fejlesztések is történtek a

számítógép és állásportáIok megismerése, kulcsszavas keresés haszná|atatémakörökben,az

egyénĺe szabott lehätoségek feliérképeześe, sztikségletek, célok és lehetoségek egyeztetése, a

munkakereséssel kapcso1atos ,,o,onga,oĹ és féleirňek feldolgozása történt. A megvalósulást

kommunikációs készségfejlesztés,.r e'á*atikus elemekkel segítettiik, melyek szintén

egyénre szabott módon történtek meg

. A fo gI alkozáso kon kötelezoen részt veťtek a tr anzit fo gl alkoztatásban alkalmazott

munkavállalóink, és igény szerint a tartós foglalkoztatás keretein belÍil dolgozó

munkatársaknak is lehetoségük volt részt u"ň,'i - alkalmakon, közü1ĺik azonban nem vettek

r észt a fo gl alko zásokon.
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Asszertĺv, szociális kompetencia tľéning
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A Moravcsik Alapítvany 2015-ben mal

kommunikációfej lesztő tréningj ét.

negyedszer indította ei az Asszeľtív,

A tréningre a Moravcsik Alapíťvany által

étőktől váĺuk a ielentkezéseket.

fo g| aIko zatott kli ens ektő l és a J ó zsefv ĺíro sb an

A tréning céIja, hogy a ľésztvevők megtanulják és hasznosítsák azasszęrtívjogaikat,

elsajátítsák az önérvényesítés módszereit, feiismerjék a saját és mások érzeimeit küiönbozo

helýzetekben' miáltal ŕommunikációj uk minosége, hatékonysága j avul.

A csoportot 11 fóvel indítottuk e], a résztvevők a Moravcsik Alapítvány klienseiből kerültek

ki. A tréning céIja volt, hogy a részvevok elsajátítsanak különböző kommunikációs

stratégiákat, amelyeket a teśouuiekben, a mináennapi éIetben is hasznosítani tuđnak. A minél

jobb készség fejlesztés érdekében az elméIeti megbeszéléseket gyakorlás, dramatikus játékok

követték, és a csoporttagok való életbeli problémáit is kezelttik a csoportban.

A csoportban érintett főbb témakörřik:
- Kommunikációs stílusok kategóńái
.- SzociáIis kompetenciák
-' ;Én-kozlés köżpontú'', cĺnérvényesítő kommunikáció

- Pozitív-negatív érzések kifej ezése

- Nemet mondás
- Pozitív-negatív kritika fogadása és adása

A csoport végen a résztvevok véleméný nyilvánítottak a rnegszęÍZetr' é'Jményekről és

tudásról. A legtöbb csoporťtag a szituáóiós., szercpjźĺékokat kedvelte a'iegjobban, pozitívan

értékelték a csoport légkcĺrét, valamint az eIsĄátítotÍ elméleti és.gy'akorlati tudást. A csoport

hatékonyság mérésérů Rathus- féle Asszertiłitas reraoívet hašznáItuk a csoport elindítását

megelőzoen és a csoport befejezése után. A kérdoívek kiéĺtékelése javulást mutatott a

résztvevok asszertivitás kompetenciáj ában.

Belső Éľtékeink, tinértékeiés növelő tľéning

A Belső Ertékeinket Kibontakoztató Egyestilet segítségével havi rendszerességgel tartunk

csoportot ellátottaink számźra. A 
"sopoíokon 

olian témák merĺilnek fe1, melyek átszövik

hétköznapjainkat és emberi kapcsolatainkat, mégsem figyelĹink rájuk eléggé. Fokozott gond

ez a pszichiátriai beĹegsé'ggel élőknek. A foglalk-ozas maľ azza\ ís nagy segítséget nyťljt a

szátrrukra, hogy segít olyan pozitív, belső éňékeket és gondolatok ta1áini, amik mindenkiben

fellelhetőek, de gyakru., n"ń értékeljĹik őket, vagy elseietunk mellettÍik. Foglalkozásainkon

legnagyobb erot abban érezzik,hogý beteg"ĺ* ánui'ulmat nyerhetnek belőle, több úton is.

Egyrésztfelfedezhetik, milyen értékek rejĚnek bennük, és ami nagyon fontos, beteg

társaikban is. Ezek az éĺékek,melyekĺe á csoporton rámutatunk, fugget1enek a betegségtőI,

és mindenkiben fellelhetoek. A csopoĺton a kđzos beszélgetés és ahozzáadott ötletek is sokat

segítenek, a komolyan vett gondolatok, érzések, ötletek rengeteg pozitív energiát adnak

ell áto ttaink szźlmáĺ a.
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Élet'',ód Klub

Az elmú1t évhezhasonlóan folytatódott az Életmód foglalkozás, kedd 13 óľás kezdéssel.
I

A 45 perces foglalkozások során mindig figyelembe vesszük az egyéni állapotokat,

igényeltet, ĺgy ňinae*i a saját magatempójában dolgozhat.

Igény szerint heti súlymérés, illetve diétás napló megbeszélése is van lehetőség, így |áthatő

napi lebontásban, hogy egyénileg miben keiláne vá|ĺoztatĺi az egészségesebb tápanyagbevitel,

illätve az ideáIis testsúly elérése szempontjából.

A foglalkozásokon ľendszerint 6-8 ember veszrészt.

A tél folyamán klienseket nehezebb volt ráveĺmi a mozgásta, de igyekezttink mindenkit

motiválni, és akit sikerült, utána jobban is érezte magtĺ. A vezető váLtozat\anul kitartóan

vezetía csapatot, igyekszik játékos formában erősíteni testileg és lelkileg is az embereket.

A céI továbbtais az,hogy rnindenki magához mérten mozogion, eľősítsen!

Az Életmód klublroz artozőanpér-rtekenként rendszeresen meleg étel fózĺink, ezt célunk

il;-- ;;.;p"iň"'ĺ.".i, 1egalább még egy alkalomra. A főzés szervezoi,lebonyolítói két

kliens, de az elokészületekĺe mások is űuesen besegítenek, majd a jól sikerült étel egy

kozcjs ebéd során elfogyasztásra kerül.

Äz étkezésre is egyre többen odafigyelnek, nagyot] jó példa volt erre egyik klienstink điétĄa,

aki magas vércukor-érték miatt, tobb l}étig turtí aieiat folytatott, melynek következtében

elkerülhetové vált a gyogyszeres kezelése.

Jogsegélyszolgálat

Az a|apitványunk által létrehozott Tanácsadó Szolgálatunk cé.,ja: a pszichiátriai betegséggel

élők és hozzátarto"óik, uulu*int a velük đotgozo szakemberek számárainformáció és

támo gatás nyúj tása szoci ális, egészségü gyi, valamint j o gi kérdésekben.

Szolgáltatásunk a hozzźtnkforduló kliensek számáraingyenes és folyamatosan biztosított és

előzetes időpont egyeztetés alapján báľki számźtra igénybe vehető. Ha olyan kérdéssel

találkozunk, u."lyřä nem tudunk vá|aszÍ.adni, tájékoztatjuk éslvagy továbbítjuk a

kliens e inket ko rnpe tens s zakmai szerv ezeĹhez.

AjogsegélyszoIgálat78alkalommalnyújtottsegítséget,hivataloslevek
értelmezésében, ebbol 68 alkalommal a válašzlävél megfogatm azásában, tartalmi elemek

b em u ta tá s áva l nyúj tott Se gítsé get szol gáltatásunk.

Äz e||átórendszer változásaival, valamint a megvál tozott munkaképességgel

kapcsolatos jogszabá|y módosításokrói, 1-1 alkalommal szerveztünk előadtĺstaz

ellátórends zer vaItozásäiual kapcsolatban meghívott szakértő bevonásával.
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Á.lláskeľesési és önéletrajzíľással kapcsolatos

kérdésekben 66 alkalommal fordultak hozzźnk. A látóköriinkbe került lehetséges

álláshiľdetéseket a ĺuiiĺ3'agunl.on is folyamatosan hirdetjiik' 201S-ben is folyamatosan

igényeltek támogatást, iu.tu. segítséget nyújtottunk szállás/lakhatás megoldásában'

illetve annak megtaľtásá ban.

Alapítváhyunk 3 alkalommal nyirjtott segítséget a Fogyatékossági Támogatás

igénylésével feltett kérdésekkel kapcsolatb an.

Az első fgl évben 3 alkalommal nyújtottunk segítséget Ingatlan jogqal kapcsolatos

segítséget, ebből 1 alkalommal irányítottíŕtovĺub szakjogászhozaszo|gáltatást igénylőt.

2 esetben szakjogásszal vettük fel a kapcsolatot.

BKVutazássalkapcsolatosméltányosságikérelmekintézésében4alkalommal
kértek segítséget.

Családi joggal kapcsolatos élethelyzetek is keľültek a látókörtinkbe, melynek során 4

ü gyfetünk számar fi avu, o ltuk c s al ádteráp i ás szo 1 gá1tatás i génybevétęlét.

Ezen kíviĺl népszerrí u m unkaj o gilm u n ka ii gyi taná cs ad ásunk is, melyet

21 alkalommal vettek igénybě a betegeink ésĺvagy bozzátartozőik.

Könyvbarátok klubja

't koivbarátok\ktub;a azza| acéllaijött létre' hogy a Moravcsik Alapítvány klienseinek és

Semmelwęis Egyetem Pszichíátriai és Pszichot..a|ia. klinikáján fekvo betegek számára

könyvkolcsonzési lehetoséget biztosítson. A Könyvbarátok klubja mind a két telephelyen

Ĺizemel.

I. sz.telephely , !,_:!^ ^^-!+At. --tt
A konyvbarátok klubját két kIiensünk ĺizemelteti felváltva, a terápiás segítők szupervízĺo1a

a1att. Akliensek felaáatai kozé tartozik a konyvek katalogizáIása, az olvasójegyek

adminisztr ácíőja, renđszerezése, a könyvek kiadása, bevétele.

A könyvtárak népszerrĺek, látogatottak, hiszen ez az egy|klegismertebb szocioterápiás

módszer, a biblioterapiu ,p".iälĺ, kiterjesztése és önságíto csoportként történő mĹiködtetése

Helyszíne: 1. Intézmény
Időpontja: kedd-csütörtok 9-1 l- ig.

Helyszín: f.Intézmény
Nyifvataľtás: minden munkanap 9.1f ora

Kiubvezető és ktinyvtáros: Bíró Fruzsina, Farkas Viktor

MoRAvGslK ALApíĺvÁľv
1O83 BudaPest, Balassa u' 6

Tet.: o6.7-2í9.3960.
Fax: 270-O330/51223
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''A mi Zongoránk'' (zeneterápia)
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Fellegi n.aĺĺ." koncert-zongoramiivé sz aLísń' Ferenc Zeneművészeti Főisko|án szerzeti

diplomát 1963-ban, mąjd a Magyar.ą.llumĺ opeľahaz korrepetitorą később azoszágos
Filharmónia allandó zopgoraszótistája volt. Hazai és krilft'ldi koncertjei mellett számos

hanglernezt készített és önrítló komolyzenei műsora volt a Magyaĺ televízióban.

19] 4-benRio de Janeiľo-ban vehette źt az Aĺtw Rubinstein drjat' majd 1981-ben Liszt Ferenc

d.íjat, 1995-ben pedig Pro Urbe Budapest díjat kapott.

Az elmúIt években kezdett foglalkozni zeneterápiával.

A foglalkozásokon a résztvevok választhatják meg, hogy melyik komolyzenei művet

szere1nék meghallgatni Feltegi eaam tolmácsolásában. A művész űr játékát szöveggel kíséri,

amelyben ismerteti azeneimtĺ hátterét, alkotóját, és ahozzákapcsolódó érdekességeket.

Helyszín: f .Intézmény
Időpont: minden hónap elso szerdáją 10.30-11.30 óra
Y ezető : Felle gi Adám, koncert.zongoraművész
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f . Kozosségi Ellátás

f.L. Aszolgáltatás célja, kĺildeĹése 
f

A Közosségi Pszichiátriai Ellátas lényege, hogy az ériľrtettek ellátása azok eredeti

Iakókörnyezetébentörténjen az érintett intézményi keretek köźé emelése nélkül. A közösség

alapvetően olyan emberí kapcsolatrendszert jelez ebben az esetben, amelynek tagjai

rendszeresen és gyakran találkoznak, érintkeznek egymással, ismerosi/interperszonális

kapcsolatban állnak, valamint aZ adott földrajzi helyhez, lakókornyezethez, annak

hagyománya]hoz, értékeihez, kulturájahoz viszonyitva hatźrozzćlk meg onmagukat a

társadalom egeszében. A közösség által felkínáIt emberi kapcsolatok tobbnyire bonyolult

rendszereket alkotnak és spontán strukturáltak.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátásnak, mint szolgáltatásnak ąz. a felađata, hogy az źl|tala

gondozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai maradjanak a

társadalonrnak, valamint abban az esetben, ha betegségtikből adódóan már a marginalizáció

fo l yanr ata elkezdodött, reintegrálódj anak a kÖ zö ssé gbe.

Segítséget lryújt a pszichiátriai betegséggel krizdők száĺnára: .ż

az egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetükjavításában'

nreglévő képességeik és készségeik megőrzésében, valamint fejlesztésében,

nregúj ításábarr,

a hétköznapj aik során adódó konfliktusok és az ezze| jfuo feszültségek feloldásában,

a probiénrák megoldásában; szociális és mentális gondozásukban,

az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a foglalkozási rehabilitációhoz r,aló

hozzáj utásukban.

Ez a típusú szolgáltatás olyan hosszú távťl, egyéni szükségletekľe és igényekre konstruáit

gondozást kínáI, mely nagymértékben aLapoz az ellátottak lendületes és felelősségteljes

részvéte|ére, valamint az ellátott környezetében fellelhető természetes közösségi

erőforrásokra - oket is felkészítve, támogatvą facilitalva a nem professzionális

tevékenységekbe.
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A közösségi ellátast végző szakemberek munkájanak

fókuszában a célcsoporĹot képzo betegek felépülési lehetősége áll.

Felépülésüket igyekeznek elősegíteni a pszicho-szociális rehabilitaciő ęszkönalanak

igénybevételével.

A ktiztisségi ellátás célcsor,ortiát |tépezik azok a 18. életéviiket'bettiltött pszichiátľiai

betegséggel élő személyek. akĺk : .

fovarosi (elsősorban 8. kerrileti) otthonukban élnek;

intenzív tĺímogatást igényelnek;

orvosi kezeIés,a|att állnak, de nem veszéIyeztető állapotúak;

önkéntesen igénylik a segítséget.

Ugyanakko r azok is részt vehetnek ebben a fajta ellátásban, akik szociális intézményben

éinek, de a szakértói bizottság véleményezése szerint re-integrációra alkalmasak, valamint a

bentlakásos intézményi ellrelyezésre várakozó kĺónikus pszichiátriai lbétegek, akik az onáIIő

él etvitel fenľltartható ságának érdekében fokozott pfutfo gást i gényelnek.

A szoIgá|tatás elsodleges feladata a mríködési területen élő, de eddig kezelést igénybe nem

vevo, illetve a betegség kialakulásában veszélyeńetett személyek félkutatása, s az eI\átás

igénybevételének felkínálása. Korai kozbelépés, a betegség miełőbbi azonosítása és az ideális

kezeléshez va|ő hozzájutás segítése' illetve szakmai ellátás, az e\eĺgedhetetlen egészségügyi

gondozás mellett.

Az eilátást ĺgérrybevevő egészségLigyi, pszichés és szociáIis állapotanak permanens

figyelenlnlel kísérése, ellenorzése, továbbá szükség és igény esetében a hatékony

segítségnyújtás biztosítása, a Wízishe|yzetek normalizźil.ása, kikriszöbölése fontos szegmensei

a visszaesések, relapszuspk, valamint a betegség krónikussá váIásának megakadáLyozása

érdekében.

A megkereső tevékenység, a felépülésre, gyógyulásra való képesség fokozása, motiválása, a

váItozásracjsztcjnzés ugyancsak elengedhetetlen eleme a mindernapi hivatásos segítő

munkának.
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.

A program kiemelkedő része az ellátást igénybevevő

közösségi inte$itásanak előmozdítása' sziikség'esetén reintegľációjának megalapozása, abban

való állandó támogató részvétel. Munkĺínkat az 1993. évi III. (Szocialis) törvény, és az

l l 200 0 . S ZC S M. rendelete és annak módo s ításai r a alaporv a v é gezzuk.

.

Elemi feladatként jelenik meg a tevékenységĺĺnk során, hogy a magas szintrĺ professzionális

munkavégzés következményeként mérsékeini tudjuk a táľsadalmi előítéleteket, sztereotípiakat

és egyben képesek legyünk fokozni a társadalmi felelősségval]alás mértékét.

2.2. A kiizösségi pszichiátriai ellátás során nyúitott szolgáltatások és az ellátottak kiire

Lakókömyezetben történő segítségnyrijtás az önálló életvitel megtartásának

érdekében.

A meglévo képességek megorzése, illetve fejlesztése, megújítása.

A háziorvossal és a kezeloorvossal való rendszeres kapcsolattartás alĺal az el\átást

i génybevevo állapotának folyamatos fi gyel emmel kísérése, felrigyelete.

Pszicl.lo-szoci ál is rehabii itáció, - szociális és mentális gondozás.

Az egészségügyi és egyéb terápíás kezelésekben, szolgáltatásokban való részvételre

ösztönzés, annak támogatása és utánkövetése.

Megkereső programok szervezése aZ

me gközelítheto ségének érdekében.

ellátásra ," szoruló szeméIyek
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3. Budapest Aľt Brut Galéľia

3.1. A.Budapest Art Brut Galéria célja

Taľsadälmi szinten a pszichiátriai betegek megítélése nem kedvező, anegatív előítéletek nem

segítik eIő azérintett személyek társadalmi reintegrációj źĺ. Ezeweaz emberekĺe jeL\emző az

elszigeteltség, a biza1matlanság. A gyógyszeres' a szocio- és pszichoterápia mellett

bizonyítottan jó hatással van a betegek gyógyulására és rehabilitációjukľa az ďkotó

tevékenyseg es a művészi kĺeativitás folyamata és a létrehozott művészi ďkotások kömyezet

álta] történt elismerése és elismertetése.

Küldetésünk céIja, a pszichiátriai ellátásában részesülők ellen irányuló eloítéletek cscjkkentése

azzaL,hogy nagy nyilvánosság előtt jelernek meg az általuk elkészített művészeti alkotások.

Egy ái.iańdó nyitva tartássai működő gaiéria, ahol bemutatható az art brut művészek

rrrunkáibol létrehozott gyújtemény, komoly segítséget nyújt a széIesebb társadalmi elfogadást

iiletoen' lelretoseget biztosítva a társadalom minden tag1a szźLÍnára, hogy megismerkedjen a

psziciriátriai betegek és a társadalom perifériájára szorult emberek alkotásaival, ezzcL

biztosítva az esetlegesen bennük éio eloítéletek feloldódását- További célunk az ań brut

művészeket és nrűvészetüket megismertetni, elfogadtatni a mtĺértő nagykozonséggel, a

művész társadalommal és a művészeti éIet véleményformáló képviseloivel. A Galériában ań

brut alkotómuhely működtetése, ahoI klienseink megismerkedhetnek a különboző

kéozomuvészeti technikákkal és megtapasztalhatj ák az alkotás öromét.
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1O83 BudaPest, Balassa u.6

TeI.: O6'7'219-3960.
Fax: 27O'O33O/51223

E-m a il: na p pa Ii in tezm en v@ps vch,s ote-th u

Budapest Art Brut Galéria 2015. 01. 01 - 09.30.

I

KiálIítások:
- ľsvcnAÍu+
- HazaiArt Brut mesterei
- JőzsaÉvi / Törok orsi kozös kiáIlítása
- Zuzana Zlrbo\ováonálló kiáilítás
- Mónus Viktor / Papp Norbert kozos kiállítasa
- MTA Pszichiátriai Művészeti Gyujtemény bemutatása

I 'ĺĺ- ArVaI .tlenl / Hornyik Anna közös kiállítása

Renđezvények:
- CsatádbarĄtprogramok
- Múzeurtrok Ejszakája
- PsychArt 24 Festomaraton

Képzések:
- szaklĺépzés hetente
. Bálint csoport

Programok:
- irodalrni kör
- filmklub
- tea és művészet
- keddi kreatív foglalkozás
- családi kézműves foglalkozás
- tárlatvezetések
- múzeumlátogatások
- iskolás csoportok fogadása,'

- angol tanfolyamokKEZDO1HALADO
- patchwork klub
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Fo glalkozási rehabilitácirí Beszámoló 20t5.0 1.01.-20 1 5.06.30.

A. Általános adatok: li
Munkáltató szerv ezet neve : Moravcs ik Al apítvĺíny

Munkáltató szerv ezetszékhelye: l 083 Budapest, Ba]assa u. 6.

Tánrogatás típusa:.:A 327/20|2. (Xi.16.) Korm. rendelet alapjan a megváltozott
munkaképességű murikavállalók foglďk oúatásíhoznyujtható kcĺltségváiési támogatas

Beszámoló időszaka: 2015.01.01.-2015.06.30.

Támo gatási szerződés szfuna: FRF-C/024 I - 2l20l 5.

Létszámadatok:

Megvá|tozott munkaképességű munkavállalók átlagos állományi |étszáma havi
bontásban

MMK-s állományi létszám aránva

FIónap Teljes )ĺIlományi
Iétszám (fo)

MMK-s állományi
létszám (fő)

MMK-s/Teljes állománý létszám
(%)

Január 85 6l 71.16
Február 79 6T 77.2f
Márc US 78 61 78.20
Aprilis 78 6I ;i 78-20
Máius 80 ol 76.25
Június 80 ol 76.25
Atlag 80 o-t 76.25

Hónap

Szerződésben rögzíteťt MMK-s letsżĺĺm (fď Tényleges MMK-s létszám (fo)

Tartós Tranzit
100 %-os

Tranzit
90 oÁ-os Osszesen Tartós

Tranzit
100 %-os

Trarzit
90 oÁ-os Osszesen

Január 25 0 30 5 0 30
Februáľ 25 5 0 30 25 5 0 30
Március 25 5 U JU 25 5 0 30
Aprilis 25 5 0 30 LJ 5 0 30
Máius 25 5 0 JU 25 0 30
Június 25 0 JU LJ 5 0 30
Atlas f5 5 0 30 f5 5 0 JU



Ténylegesen teljesített MMK-s létszám meghatározása:

1ľaĺo s ?s tr anzi t fo glalko zatás esetében krĺlon-ku] on)

- napi munkaidoben foglalko zÍatottmunkavállalók esetében a támogatas elszámolásba

beállított cĺsszes MMK-s munkaváIlaló által teljesített osszes munkanapok száma havi

szinten' osztva az adott havi munkaÍIapok sz'ámával,

- munkaidő-keretben, illewe elszámolási időszakban foglalkozĹatott MMK-s

munkavállalók esetében a havi szinten, munkavállalónként ténylegesen teljesített

munkaórák szźtmát osztani kel],az egyéni foglalkoztatási megáilapodásban ĺogzített

havi munkaórák szárrával. Azoąmunřavá1lalók esetében, akiknél 1-nél nagyobb érték

jön ki, ott a létszámban lfőként ketl Íigyelembe venni.

A napi munkaidőben, munkaidő-keretben, illetve elszámolási időszakban meghatározott

foglalkoztatási létszám egyiittes iisszege 
^di^ 

u, adott havi ténylegesen teljesített MMK-s

létszámot.

ľot.o.'yui könyvelésre alkalmazott szoftver

Astra Pénzrigyi és Számviteli Rendszer.

írfeladás, integráit rendszer

stb.) papíĺfeladás alapján kerüI rcĺgzítésre a fokönyvben. ' 1

Egyéb információk:

B..s zá'.'.'fe i té sre alkalmazott szoftĺ er megneve zés e :

Nexon bér program.

Elsődleges 6. és 7 .

számlaosztályban,
másodlagosan az 5

Elsodleges 5.

szárnlaosztályban,
másodlagosan 6. és

Csak az 5. szánrlaosztályt
alkalmazza

a fókonyvi nyilvántaĺásban:
u Ĺo,'y*lesi prográm keretén belüI költséghe1yenkénti bontásban vezeti a nyilvántaĺást.

- azanalitikus nyilvantaĺásokban:
támo satásonkénti bo ntás b an v ezetí a nyilv ántartás t



A tárgyidőszak sziiveges értékelése:

Gazdálkodással, szakmai működéssel kapcsolatos értékelés
(A targyidőszak szciveges értékelése során a múkodéssel, tevékenységgel, a szerzodésben

vátlak feladatok, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átfogó információkat kérjük

megad.ni. Itt sziikséges részletezni továbbá a támogatás által megvďósult szakmai célok

elérésének éĺékelését, munkaerő-ellátottságot, piaci kapcsolatokat, ĺizemszervezési

intézkedéseket, fejlesztéseket, beruhĺŁasokat.)

llői úti telephelyen új *untat'"tyeľ.' e-t r ehozáŚa mmk- s munkavál laló k részéľe átépítéss el,

akadálymentesítéssel.
A havi foglďkozatási támogatások igénylése, a kifizetést alátámasztó bizonylatok
megkrildésével havonta megtortént. A MAK a benyrijtott igénylő dokumentumok ďapjan az

elsziímolható költségeket átutalta. A jelzett felmertilő problémák esetén, a MAK és az

NRSZH Akkreditációs Főosztálya mindig rendelkezésre á|t aproblémakezelésben, technikai

és szakmai segítségnyrijtás tekintetében. A felmerülő problémáink kezelése megtortént.

Figyelve a jogszabáIyi hátteret, a bér és járulék kifrzetések megtörténtek. A Moravcsik
Alapítványnak, mint munkáltatónak adó vagy adó módjára behajtandó ko4artozäsa nem

kele1kezett. Továbbá a munkáltató teljesítette a védett munkahely létszám feltételeit, a

tö rvényi szab ály zźsnak megfelel ő en.

A 3f7 /2OI2. (XI.l6) Korm. rendeletben meghatátozott személyi és tárgyi feltételeket a

munkáltató a kezdetektői biztosította. A meghatározoťt szakmai célok megvalósulása
érdekében az e|,várt szint feletti oraszámban fogla]koztatta a rehabilitációs mentort és a

tarlácsadót is. Az alapítvány figyelembe veszi a\pszichiátriai betegséggel élok mentáIiS

álIapoĹát és a fogyatékossági fokuknak, illetve a megváltozott munkaképességűek
létszárrrnövekedéséhez igazodottan alkalmazott, támogató segíto személyeket. A segíto

szerllélyek toborzásánál figyelembe veťtük a szakmai végzettségüket, vagy
kisniesterségekben való jártasságukat, a szakmacsoportoknak megfelelően. A betegség

jeIlegébol adódóan, figyelembe vessztik azizo\á|téletviteltiket, a kom1punikációs készségtil,

motoroS rnozgások részieges vagy teljes hiányát. A strukturált foglalkoztatás érdekében,

hetente nagycsoportos foglalkozást tartoťt, a munkafeladatok kiosztásához. F.setenként

naponta egyéni feladatkiosztás történik. A nagycsoportos és egyéni beszélgetések során

rnértük fel a szĹikségleteket és folyamatosan tájékoztattuk mmk-s munkavállalóinkat.
2O15. elso félévben a következő vď.]a\t segítő tevékenységeket biztosítottuk a munkaváIlalók

számára:
A mentálhigienés csoport - A heti rendszerességgel torténő csoport a mentális fogyatékkal

éIők számára elengedhetetlen. Lz adekvźtbetegségbelátás érdekében ez a csoport pszicho-

edukác ioval és mentális készségek fej lesztésével fo glalk ozott'
Asszertivitás tréning:
A tapasztalatainkat és a komplex szakvélemények szociális és foglaikozási rehabilitációs

szükségletek figyelembevételével tcjrtént a tréning megvalósítása. A pszchiátriai betegséggel

élők bes zűkült életterének tágítása, szegényesebb kommunikációj uknak fej leszĹésc

érdekében szociális kompetencia fejlesztést és határozott kommunikáció oktatását vállaltuk

az akkredi tált fo glalko ztatás keretei n belül.
Tanácsadó szolgáLat:
Ingyenesen biaosítunk tanácsadó szolgálatot, ahol tanácsokat kérhetnek, információt

szérezhetnek, mmk-s munkavállalóink, családjuk, illetve az együttműködő szakerrberek.

Továbbá jogi, de nem ellátotjogi iĺgyekben nyújtottunk segitséget.



láskereső-Klub:

Az álláskereső klub feladata 2015. i. féIévben, nyłtott volt minden munkavállalónk számára.

Atranzitfoglalkoztatásban résztvevők részérepedig, kötelezővé tetťtik. A klubfoglakozás,

segítséget ,,yo;tott önéletrajz és motivációs levél írasában. illetve adatbazist biztosítotrrmk

részükľe az aktuális munkalehetőségekről.
ÉIetmód ktub:
A heti három ďkalommal me1szeÍvezett életmód klub, segíti munkavállalóink helyes

éleťVitelének kialakítasát, fejlósztését. Feladataként tuztiik ki az egészséges életmód

bemutatasát , egyéĺiĺe3lészteset. E mellett a helyes táplálkozást tanulhatták meg a segítő

szo1gáItatás á1taĹ így tartva szinten vagy javítvafizikai és mentális állapotukat.

KUPE:
A kupé programsor ozatfe?ađata volt, a szabadidős és spońprogramok szewezése. Szíĺlház-

múzeumlátogatás megszeÍýezése, a kozösségi játékok, a filmklub megvalósítása

megteremt"ttek u hasznos délutáni szabadidő eltöltésének lehetőségét. A programban a

támo gaÍő csal ádtagokat is fo gadtuk.

A munkáltató észrevételei. iavaslatai:

ki célul. Ennek érdekében

piackutatást végzünk' Réizvétel a törvény adta közbeszeĺzesi lehetőségekben, részvétel a

ibgiulko'tutásiiehabilitációt és szociális fogIalkoztatást végzoknek kiírt közbeszerzési

pá=Iyázatokorr. A következo féIévben szeretńénk beruházni, egy stancgépet vásárolnánk,

ä..ty segíti a kotészeti tevékenységet. Emellett varrógépek vásárlása a cél. A futárszolgáIat

megszervezését es web áruház létrehozását, mriködtetéséÍ.szervezzük a.keletkezo piacképes

kéznrűves termékek szélesebb körű forgalmazásához. Aziszem\ätogatás megvalósulása

érdekében felvessztik a kapcsolatot nyílt munkaerő piaci partnerekkel.

Szakmai műktidéssel kapcsolatos észrevételek, javaslatok

o mp lex Re h ab ilitĺźc ió s e g íts é g év eI :

A kompiex rehabilitáci ő eszközttĺráva| a megváItozott munkaképességű szeméIyekben

tudatosítjuk a munka alapú tarsadalomban betoltött szerepük fontosságát, továbbá a nyílt

munkaeů-piaci fogla|kuziatásának elosegítése, élethelyzetének tartós, hosszú távú javítása a

célunk. oiyan rehabilitációs rendszer kiatakítása és mĺĺködtetése, amely egyszelTe képes

biztosítani a megváltozott munkaképességű emberek munkaero-piaci értékeinek fejlesaését,

segíteni a nyílt munkaerőpiacra való kňezetését és ezek egyĹitthatásának eredményeként

növelni a célcsoport mrńkaerő-piaci jelenlétét. 2OI3. januĺír l-től az uj akkreditációs

feltételeknek megfelelve, az edđigi, án'.aĺtalt munkáltatóként szerzett tapasztalataink

feIhasznáIźlsával, 2OI5. 1. félévben 30 fo megváltozott munkaképességű személy

rehabilitációs foglalkoztatasát valósítottuk meg. Äz akkreditációban f5 fő tartós

f o s'| aIko ztatás i fo rmáb aĺ a|kaImazo tt lqe gváltó Zo ťt m



*i
rehabilitációs foglalko ńatás célja a szolgďtatast igényb.e vevő személyek pszichéľ:"':ľ.ľ 

l

;ii"đ;řä;?;;'. mellett, ä t*,uauT*i ."-ĺ.nt-"g.łció elősegítése, adaptációs készségtĺk

fejlesztése, az źi|apotukból adódó foglďkoztatasi hátranyok kiegyenlítése, az.:.gyé''i' testi és

szeilemi képességeiknek, készségeiknek figyelembe véielével, az egészségi áI1apotuknak' ós

képzettségukn"k ĺ"g-"gŕ.lelőbb munkav égzési forma megszervezésével.

A taroló helyek kialakítása a tiírolt anyagok f,rzikai, kémiai .és biológiai tulajdonságainak

figyelembe vételével megtörtént. ,t *unl.uĹely megvilágítasát(természetes és mesterséges) a

munkavégzés jellegéh ez igazítottuk' A *unĹuľ'"ýet jot szôliőztethetőek és fiĺthetőek. A

padlóburko lat szíLćlĺd' stĺppedés-, gyurődés-, ill. csúszáSmentes, könnyen tisztítható és

fertőt]enítheto, megfelel 
.á 

munkavégzés jellegének. A nem dohanyzók védelmének

érdekében a 2017. évi XLl. torvény beĺaltásá ,,"ii.,t történik, e mellett írásban informáljuk

őket, hol tájékozódhatnak a leszokás lehetoségeirol. n munkahely, tnunkaeszkozcĺk, berendezések,

higiénés kovetelményeknek megfelelő rendszeres tařarítását, tisztítasát e|végezzuk. A' munkavégzéshez

szĹikséges mozgástér kialakĺtása ergonómiai szempontok figyelembe vételéVel tcjrténik, és fontos

számunkľa a munkavállaló és a kömyezet kapcsolat rendszer kialakításánál a biztonság és a

munkafolyamatok, illetve egyéni .sztiksej]etet igénybevétele is. A munkavédelem

elengedhetetlen része, az éIíntésvéđelmi, balesetřédelmi, tűzvédelmi okÍatás. Ehhez

munkavédelmi szakembert biztosítunk, aki előadást tart a munkavégzés helyéhez, a

munkafolyamatokhoz lgazítva. 'q.z áítalanos tájékoztatást írasban is megkapják. A

munkavéde1mi szakember az okÍatás mellett rendszeresen fełiĺĺvizsgá|ja a munkaeszkozok

műszaki állapotát' a szükséges karbantaľtási feladatokat ellátja. Az elekÍromos készrilékek

érintésvédelmét vizsgáLata'megtörténik, a tűzoltó készülékek felülvizsgálatát ellátja a

szakernber. Minden telephelyünkon mejtoĺéntek a munkavédelmi feladatok, szakemberek

bevonásával alakítottut< ti a munkakörn{ezetet és az egyeđi munkaeszkozökhoz igazítottu}< ł

balesetvédelmi eloírásokat . Ezze| a körultekintő magatartással . biztosítjuk, hogy a

nrunkavállalóink a legcsekélyebb méItékben se legye n veszélyeztetve egészségi áilapotuk.

Rehabilitácios foglalkoztatóként forrtosnak tartjuk, hogy a megváltozott 
'mu1kakénességű

munkavállalói számára megfeleloek legyenek a munkav égzés kcĺrülményei. Ennek

megfelelően folyamatos kapcsolatot tar[ňk a Rehabilitációs Szakígazgatási Szerwel' a

személyes rehabiiitációs terv elkészítése során nagy figyelmet fordítunk a komplex

szakvélemények áItal meghatfuozott véleményekre, ńĺnď egeszségügyi, mind szociáIis

szĹikségletek kielégítésére1 munkava1laló szemelyes céIjainak megfeleloeĺ. A 3f7lf0l2.

(XI.16.) Korm. rendelet által meghattrozottkeretekln belül, segítő szo\gáItatźtsokkal segítjtik

a munkaváIlalóinkat. Alapítványunk elsosorban pszichiátriai betegséggel élo

munkavállalókat foglalkoztat, ezért nagy hangsúlyt fektet arra' hogy a betegség okozta

stresszt c sokkentse, kommunikációj ukat fej les sze.

Mivel AlapÍtványunk a Ńemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakmai irányításával,

z'lf,jrilius 1. ota Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatásí

Szervével (átalakulásu ,,t* Főosztály) sikeresen egryfi tudunk működni a komplex

rehabilitációs követelményeknek stabiían tudunk ,n"gf.l"lni. Ezen kapcsolati háIónknak

köszonhetően, részt tudtunk venni szakmai fórumokon, az egyénl kapcsolattartás is jól

működoťt, akár speciáIis kérdéseke is gyors váLaszt^!1tuol. A szakmai iranyításnak

A munkav égzés és oktatás köľülményei:

koszönhetően, jovobeni terveinket kĺĺnnyJt,ben tudjuk felépíteni, a tartós foglalkoztatásban

résztvevő megváItozott munkaképessé íek egéSZSég. álla-otát könnyebben tud.uk szinten



elore lépni. A Józsefváľosi és

F".;;;"#"si onkorrňá nyzat szakmai segítsége is fontos téĺyezó a fenntarthatóságunk

érdekében, nemcsak műkodésünkhoz nýqt"'nul. segítséget, hanem a. .megváltozott
munkaképességűek hátrányaiból fakadó nehezsegek tekĹizdéséhez is biztos hátteret tudnak

nyújtani. A Budapest Főváľos Kormányhivaiala Munkaiigyi Kiizpont WII. és IX.

keriileti kirendeltségével szoros kapcsolatot ápolunk A Semmelweis Egyetem

Pszichiátria és Psziřhoterápiás Klinĺtájĺval megalakulásunk óta múködünk egyĹitt.

Kapcsolatunk kiépítése során .1elzörendsieres segítségnyr1jtásĺ alakítotrunk ki. Ennek

kovetkeztében együtt tudunk működni a Klinika egészségĹigyi és szociáľís személyzetével is.

A Balassa utca 6. sztĺm a1attítelephelyĹink az elobb említett Klinika ťotdszintjén helyezkedik

el, így a szakorvosi feltigyeletet konnyebben tudtuk biztosítani pszichiątria betegséggel élő

munkavállalóink számára. A Moravcsik Alapítvany kereteiben mfüöđő Integrált Szociális

Intézmény szakmai, módszertani segítséget nýjtott, nyújt ma is annak érdekében,

munkavállalóink szükségleteit pontosan rnerjtik- fěl, viselkedésdiagnosztikai támpontokat

adott, és az egyéni készségfejlesztésben adott hatható tanácsokat.

E nrellet az Aĺt Brut Galéria biztosít teret kreatív és művészetterápiás alkotómúheiyével a

könrryebb eśetkezeIéshez. A működtetett Jogsegély és Tanácsadó szolgálat szociális

kérdésekben ad módszertani tápta|ajt, nyújt segíts égel az egyéni esetkezelésben.

A Nap-Křir Alapĺtvány egésżségugyi sźolgłtato"al is, a mentálhigiéné és a pszichiátriai

betegellátás teľtiletén, működünk együtt tlesztve szakmai stábunkat. A RehabJob

szervezette| 2013. óta működtink egyutt, azlnteÍĺetes adatbázisukat azőta is használjuk.

Egyrĺttmúkcidéstinket BMSZKI álláskereső irod.ájával is fenntartjuk, adatbázisaikkal segítik

rnunkánkat
Erre a foglakoztathatóság fenntartása érdekében volt sztiksé g, az ťot::źsdk növelése mellett a

piackutatásban van jelentős Szerepe. Äz értékesítési és kommunikációs csatornáink

rrovekedtek áIta1a, a kitrĺzott célokat tudjuk teljesíteni, tehát több ideiglenes árusító helyünk

.,u,,. ,łiru,'dó elárusító helyet biztosított számun]aa 2015-ben is a Praktiker Aruhazlánc, l8

e1árusítóhelyen a disztribriciós megállapodás keretében. Kapcsolatot ápolunk a megyei

idegenforgalmi kozpontokkal, akiŕ átesítést adnak jelentos vásąrokról, fesztiváIokról

amelyeken rendszeresen megjelenünk. Alapíťvanyunk 2013.évtől használhatja a segítő

vásárlás védjegyet, amely 
-ĺ<iemelkedően fontos számunkra' a terméke értékesítés

szenrpontjábol. Nagy figyeĺmet fordítunk az interneten és a sajtóban való megjelenésre is,

hogy.felhívjuk a fi/ýel."át u megváltozott munkaképességgel élő személyek mindennapjaira,

nrurrkához való jogára.

Kelt: Budapest, 20 I 5-09-3 1



Moravcsik Aiapítvány

. pszichiátriai Betegek Nappali tntézménye ?.OL5. évi támogatasok felhasználásaról

i ĺbevételek és kiadások eddigi és tervezett alakulásaról)
I

forintban

21 269 55f

Ebből: Normatív hozztilfuulás rf 427 900

Esvhźjzi kie sészítő tiímo gatás 0

Térítési da (Az intézmény szoIgáltatásai térítésmentesen

ipénvbe vehetők.) 0

Magyar Államkincstáron keresztril kapott egyéb bevételek

Ecvéb bevételek (eeyéb bevételek, ellátási sze\?,ođeĐ-

f 84Í 65f

6 000 000

II. Intózmónvi kiadások összesen: f3 542248

I f3 s4f 248]. M{jkodési köItségek.- -

Bérköltség és személyi jell. egyéb kif,rzetések

Rériárlllékok

Kü l ö nfé 1 e szo| gáItatás o k ( v í z, gáz, v Lllany, SthIgąy !9y919 19
960 000

Egy éb műkodési köItségek 6 384 000

2. Felhalmozási kiadások 0

P.'cnlhĄzÁ 0

FeIúiítás 0

Az elszátlrolásban szerepIo adatok a számviteli nyilvántartásokban szereplo adatokkal megegyeznek

Budapest,20 15-10-28.


