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I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete f48l20l5. (KI.03.) számil
határozatźlban foglaltak a|apján onkormányzatunk a pszichiátriai betegek nappali e||átásźra, mint kötelezó
önkormányzati feladatra hatáĺozott időtaľtamú 2016. januźr 0l. napjától 2016. december 31. napjźigtaltő
ellátĺási szerződést kötött:
- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6., képviseli: dr. Simon Lajos kura.

tóľium elnöke), 300.000,- Ft/hó összegrĺ szolgáltatási díj ellenében,
- a Szigony-Útitźrs a Komplex Pszicho-szociális Rehabi|itźpiőért Kiemelten Köżlaszrú Nonprofit
Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt.SĄ)., képviseli: Gordos Erika Julianna ügyvezető) (to-
vábbiakban: Szigony - Utitars) 250.000,- Fťhó összegu szo|gá|tatási díj ellenében.

A Szigony-utitłs 2001.10.l5. napjźtől, a Moravcsik A|apitvány 2oI2.0I.o|. napjától biztosítja a pszichiát-
riai betegek nappali e||źtáséú, mint kötelező fe|adatot az onkormźnyzatta| kötött szerződéses jogviszony
a|apján. A szerződésekben foglaltak alapjan mindkét szolgáltatĺístvégzo szervezet pszichiátľiai betegek nap-
pa|i ellátása szociális a|apszo|gźútatást biztosít 50-50 fő, VIII. kerületi tizennyolcadik életévüket betöItött'
fekvőbeteg-győgyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére a napközbeni tartőzkodásr4
társas kapcsolatokľa, valamint azalapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A Moravcsik Alapíndny bemutatja a pszichiátriai betegek nappali ellátlása közosségi gondozása és intézmé-
nyen beltili szociális foglalkoztatása szakmai progľamját a2016. évi beszrámolójában, me|y az előterjesztés
l. számú melléklete. Az A|api*ány a pszichiźúriai betegek nappali el|átását a 1083 Budapest, Balassa u. 6.

sz. a|atti székhelyén, a1087 Budapest, Kőbányai tfif2. szźm alatti telephelyén, va|amint a 1083 Budapest'
Kźiváriatér |9. szám a|atti oktató program telephelyén bizosítja. Az Alapítvány |99I. őta működik, fő te-
vékenysége a pszichiátriai betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése, a győgyitő műhelyek
támogatása. Céljuk a pszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatása, a lelki betegségek megelőzésé-
vel kapcsolatos oktatás színvonalának és a tarsadalom mentálhigiénéjének javítása, valamint a társadalom
pszichiátriai kultunájrának emelése. Az A|apitvány a pszichiátriai betegek nappali intézményét 2008. évben
hozta |étĺe, hogy a pszichiátriai betegségge| é|o, intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottak szttmáta
szocioterápiás eszközökkel, munkaterápiás technikák alkalmazásáva|, intézményen belüli szociális foglal-
koztatás segítségével szolgáltasson annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességiĺ klienseknek
rövid és hosszú távon javuljanak az esélyeik a nyí|t munkaerőpiacra történő kilépésre. A cél a munkavégzé-
sen és a foglalkoztatáson keľesztiil az emberi kapcsolataik rijjáépítése és a tarsadalomba való reintegľációjuk.

A közösségi pszichiátriai ellátás lényege, hogy az érintettek ellátása eredeti lakókörnyezetiikben töĺtéĄen, az
érintettek intézményi keretek közé emelése nélkül. A közösségi pszichiátria e||átás cé|ja,hogy az á|ta|a gon-
dozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, éľtékes tagjai maradjanak a tarsadalomnak. A
foglalkoztatás cé|ja az igénybe vevő pszichés-szociális állapotának rendezése mellett a trĺrsadalmi
reintegráció elősegítése az egyén képességeinek, készségeinek f,lgyelembevételével és a számukra legmegfe-
lelőbb munkavégzési forma megszeryezésével. Az e||źtottak pszichiátriai betegségük miatt ľendszeres orvosi
gondozás alatt állnak, betegségük gyógyszeres kezelés mellett egyensúlyban van. 
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A pszichiátľiai betegséggel élőkre jellemző a motiválatlanság, azizolrźĄt életvitel, csökkent együttműködési
készség. Gyakori aza|ka|mazkodási nehézség, jellemzó azerós stressz-éľzékenység és a frusztrációs to|eran-
cia csökkent mértéke. A pszichiátľiai ellátásban részesĹilő személyek, akik betegségtik előrehaladtaval egyre
nehezebb szociális helyzetbe kerülnek, embeľi kapcsolataik besziĺkülnek' jellemzően bizalmatlanok, zárkő-
zottak, ellenben bizonyítottan jó hatassal van állapotukra a munkavégzés folyamata és a létrehozott produk-
fum elismerése, elismertetése.

Fontos feladatként jelenik meg az Alapítvĺány tevékenysége során, hogy professzionális munkavégzés követ-
kezményeként mérsékelni tudják a tiársadalmi előítéleteket, sztereotípifüat és egyben képesek legyenek fo-
kozni a társadalmi felelősségvállaĺás mértékét. A beszámolóból pontos adatokat kapunk az idei évre vonat-
kozrjan a rrappali ellátásban és a szociális foglalkoztatásban végzctttcvékcnysógckről, progľamokról és szol-
gáltatĺásokról' a VIII. keriileti ellátottak szźlmźrő| a foglalkoztatásban résztvevőkről, a foglalkoztatási formák-
ról és azok bemutatásáról. Heti időbeosztásban látható a programok széles köre. A székhelyen és a telephe-
lyeken számos sokszínű szabadidős foglalkozást biztosítanak klienseik szźlmára. Az A|apifuźlny 2009. évben
pźiyázat segítségével létľehoĺa a Budapest Art Brut Ga|ériźtt, melynek küldetése a pszichiátľiai elláüásban

részesülök ellen iľányuló előítéletek csökkentése azźita|, hogy nagy nyilvánosság előttjelennek meg az á|ta-
luk készített alkotások. Az A|apitvźny két telephelyen is biĺosít szociális foglalkoztatźst az e||áńottjai szźr
mára széles körben végezĺ.lető munkatevékenységekkel, mely esélyt teremt a nyílt munkaeľópiacon történő
elhelyezkedésľe, emberi kapcsolatok újjáépítésében és a társadalomba való reintegrációľa. A beszámolóban
részletesen bemutatásľa kerül a szociális foglalkoztatrás keretében a munka rehabilitációban és a fejlesztő-
fe|készítő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak száma, valamint a megvźůtozott munkaképességiĺ foglalkoz-
tatottak tevékenysége.

A Szigony _Úfinjrs beszámolójában, mely az e|oteqesztés 2. szźlmű melléklete, bemutatja a Nonprofit Kft.-t,
valamint szakmai tevékenységét a2016. évre vonatkozőan. A Szigony _Utitĺárs 50 fő pszichiátľiai beteg nap-
pa|i e|lźúását biĺosítja a székhelyen, ezenkívül telephelyén józsefuárosi pszichiátriai betegek ľészére nýjt
napk<ĺzbeni ellátĺást, melynek feladata az e||źúottak komplex pszicho-szociális rehabiliĹációjĺának az e|ősegíté-

se. Céljaik k<jzött kiemelkedő szeľepe van az ellátottak teljes könĺ reintegrációja, rehabilitációja. A szo|gá|ta-

tásaik során alapvető szakmai kľitériumkéntfoga|mazzák meg, hory a klienseknek csak a minimálisan szük-

séges tamogatást nýjtsák, segítik az önźilrő döntés meghozatallźlban, saját sorsa feletti felelősségének újra-
élésben. A beszámoló bemutatja a nappali ellátást igénybevevők számát nem és koľcsopoľt szeľinti,bontás.
ban, a foglalkozáson való résztvevők, a foglalkoztatottak számát, munkaterületiiket. A Szigony _ Utitĺáľs a

megvalósuló szakmai tevékenységét a klubtagjaile||źúoĄai támogatási szükségleteinek fe|mérésére a|apozza.
A szükségletfelmérés lehetőséget nyujt a kĺilönbĺiző életteľületeken jelentkező támogatási irány meghatáro-

zásárais. A felmérés alapján támogatási terv készíthető igényre szabottan egyéni formában.
Azintézményben miĺködő klubfoglalkozások4 fő csoportra oszthatóak: tanfolyam (számítástechnika, angol,

német), készségfejlesztés (életmód klub, barátkereső klub, főző szakkör, munkavállalásra felkészító tréning,
kommunikációs tréning), személyiségfejlesztés, szabadidős tevékenységek. Az intézmény működésének

segítésében recepciós, büfés, kézbesitó, betegkísérő, takańtő, karbantaľtó, adminiszľátor, adatrögzítő, rend-

szergazda munkakörben az e||źtottak fontos szerepet töltenek be, többen szociális foglalkoztatás keretében

végzik munkájukat, ezenkívtil az Önkormányzatunktól bérelt Budapest, VIII. Baross u. II2. szźtm a|atti te-

lephelyen akkreditált rehabilitációs foglalkoztató működik, ahol egyszenĺ fizikai munkát, adatrogzítő és ad-

minisztratív feladatok ellátasa töľténik, valamint PET palackokat zsugorítanak, miután a partnerekÍől begyiĺj-
tötték azokat és abból különböző ttrgyakkészülnek. Ennek a tevékenységnek köszönhetőenjelentősen csök-
kent a betegek stigmatizációja, hiszen a kö'rnyező |akőhánakban, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál,
ahol a palackokat gyíijtik' az ott é|őWdolgozók a közhiedelemmel ellentétes viselkedést tapasztalhatnak meg

a pszicĹiátriai betęekkel kapcsolatosan. A Szigony _ Útit.árs számos szabadidős pľogrammal, kirándulások,
mrizeumlátogatások, színes és érdekes közösségi aktivitásra építő foglalkozásokkal színesítette az évet.

Az ę||źtź.si szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatast végző, a Moravcsik Alapítvány és a Szigony-
Útitars is eleget tett. Javasolom a pszichiátľiai betegek nappali el|átásźtt végző szervezetek 2076. évre vonat-

ko ző b e szźtmo l ój ának elfo gadását.

il. A beteľjesztés indoka
Az eL|átási szerződések 3'3 pondában foglaltak szeľint a szerződés a|ap1án kötelező ĺinkormányzati feladatot

ellátó szervezetek a feladat ellátásľól évente egy alkalommal írásban az Önkormźnyzat illetékes szakmai
bizottsźęáĺak beszámolnak szakmai és pénzügyi tevékenységĺikről.

III. A döntés célja' pénzügyĺ hatása
A döntés pénzigyi fedezetet nem igényel.
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Iv. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkoľmányzat a Képvise|ő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Működési Szabźiyzatáről szóló 36/f0I4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. szźlmű mellékletének 2.I.7.
pontja szerint dont az onkoľmrányzatkönrcvelési' közmiĺvelődési, kulturális, spoľt, egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok ellátása üárrykörbe tartoző szerződéses paľtner tevékenységérł5| sző|ó éves be-
számolój ának e|fogadásráróI.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bízottság döntését a beszámolók elfogadásáľól.

Határozati javaslat

.120|6 év. (XI.30.). szźtmű Emberi F'rőforrás bizottsági hatźrozat:

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. e|fogadja a Moravcsik Alapítványnak (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6., képviseli: dr. Simon
Lajos) af01^6. évi pszichiátriai betegek nappali e|lźltásátva|kapcsolatos szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 30.

2. elfogadja a Szigony- utĺtłs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kieme|ten Közhasznú
Nonprofit Kft-nek (székhely: 1083 Budapest, Pľáter u. 44. fszt.S/tJ., képviseli: Gordos Erika Julian-
na) a20I6. évi pszichiátriai betegek nappali e||źtásága| kapcsolatos szakmai beszĺámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hatźtridó: 20 1 6. november 30.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|őterjesztő előkészítőjénekjavaslataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtłáblán honlapon

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyosztźl|y

Budapest, 2016. november 24.

,ł 3* Lĺ.;J-\
đr. BojszďKrisztinä
igyosztáĺlyvezető

rÉszÍľprľE : HuuÁNszoLGÁLTATÁSI ÜcyoszrÁry
LEÍRľ,ł.: PoKoRNYI VIKTóRIA HUMÁNKAPCsoLATI Inooe
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bilitłcióért Közhasznú Nonprofit Kft.
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HARMŐNIA ÍIÁz

ĺozsnľvÁnosl PszlcHl.łľnr.ł.r BETEGEK
ALAPsZoľ-,cÁr,TATÁsI INTE GRÁLT INTÉZMENYE
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Szigony-Útitáľs a Komptex

ÁhaHnos míĺkłidésĺ adatok:

A fenntąrtó szeľVezet neve. clĺne: Szigony Utittáľs a Komplex Pszicho-szocialis
Rehabilitációért Kiemelten Kĺizhaszrú Nonprofit Kft. (1083 Budapest,.Práter 

", 
44.i;;-.šĺÜ;

Ąz. intézmény. neve- székhelye: Hamlónia Hźn Józsefuárosi Pszíchiátriai Betegek
Alapszolgáltatási Integrált lntézménye, 1083 Budapest, Práúer u.44. fszt.s/ť'. -

A szolgáltatĺís nyrljtásával łĺsszefiiggésben v égzettel|enőrzések

A Szigony-Útĺtĺ's a Komplex Pszicho.szociális Rehabíiitĺícióéľt Kd,zhasarri Nonpľofit Kft.nél
201 5-16. évben foglalkoztatottak:
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Ssz.: Neve Időpontia Tárgya
I A tulajdonos és FelrĘyeiŐ

Bizottság Ellenőrzése
2016.
05.09.

Szakmď és Énzügyi beszĺámolą
következő évi Ůervek

2. A normatív ráltami
hozzäjár,,ilások és a kötött
felhasználású támo gatĺísok
jogszeľii elszámolásłáľrak
ellenőruébe (MÁI()

2016.
04.12

2015. évi időszak
pénzÍłgyi ellenőľzése

J. Miiki'désí engedélyt kiadó
Kormłáĺryhivatal

2016.
06.11.

Pszichiátiai betegek nappďi es
közösségi e|Iátása, valamint,
szociális fo glalkoztatása

4. Be|ső szakmai ellenőľzés Havonta Szerződéset szakmai ńyagok'
dokumentáció

5. BeIső szakmaĺ team Hetente Gondozasi fotyamatot
esetmegbeszélések, konzultłációk
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Szĺgony-Útitrńľs a Komplex Közhasznr[ NonproÍit KfĹ

isäEry#eéY
|.-ąs31tT.-&ffiff:.

Személyi
állomĺíny/munkakö,r

Közďkalmazotti
besorolás
2015-16

Intézrnényi
keret

Személy

Pszichiátriai
beÚegek nappali
ellátása

l. Intézményvezető Gĺ13 Nappali Stef kovi csné ZasY Tiinde
2. Terápiĺís munkatráľs FD Nappali KatonaTímea
J. Tenápiás munkaüáĺs Ilt2 Napoali Gordos Erika
4. Tenĺpiĺĺs munkatĺírs

(heti20 órában)
Eĺ|3 Nappali Gálné Novĺák Katalin

5. Foglalkoztatási
segítő

Dl10 Nappali
ellátas
szociális
foslalkoztatas

Katonáné Zämbon Eľzséb et

Pszĺchiátľĺaĺ
betegek köztisségÍ
ellátása

I Kĺizösségi
kooľdinátor

J/T2 közösségi Gordos Erika

2 Közösségi gondozó Gl13 köziisségi Stefkovicsné Z,asvi Tiinde
J Kiiztisséei gondozó F6 közösségi Pozbai Ildikó

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ľľrÉzn,rÉľľn,

A Szigony-Útiaľs a Komplex Pszicho-szociáIis Rehabilitĺĺcióéľt Közľrasznú Nonprofit Kft
Józsefuárosi onkoľmányzattal kĺitĺĺtt eltát.ási szeľződés alapján |átja e| a VIII. keľületi
pszichiátiđ betegek komplex psácho-szociális rehablhitÁcićtjźlt. e mĺĺiodesi engedély szerint
szervezetünk 50 fő pszichiátiai beteg nappali ellátasát bíztosíthatją az e1páttotti létszám napi
éŃ|aga az éves statisztikĺĺnk szerint ennél több, jelenleg vráľólisüín 4 fo van.
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Szigony-Útitĺľs a Komptex Közh asznrĹ NonproÍit KfĹ

Céljaink között kiemęlkeđő szerephez jutott az et|éiottakteljes körű közösségi re-integĺációja,
ľehabilitációja. Ennek érdekében végzett tevékenységĹink ä kcivetkęző kulcsszavakkal íľható
le:

. Személyes célokľa alapozottgondoaási terv. Életviteli készségek fejlesĺése
o Önsegítés
o Ônkoľmínyzatiság
o Közösségire-integráció
. Érdekvédelmi képzés
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Korcsoport férfi nő Összesen
0-18 0 0 0
19-25 0 0 0

26-35 7 1 B
36-45 9 6 15

4&55 10 15 25

56€5 I 't8 26
66-75 3 2 5

tsszesen 37 42 79
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SzĘony.Útitárc a Komplex Közhasznű Nonpľoíit Kfr.

A pszichiátiai betegek részéľe olyan napközbeni ellátásokat nyijtunk, amelynek feIaÄata az
ellátottak komplex pszicho-szociális rehabiliĹációjának az ě|ďsegltésę. Ennek érrdekében
megÍdľténik az ellátottak/klubtagok személyes sziikségleteinek és céljainak a felméľése, és
ezek ďapján az ellátotta|lklubtaggď'vató egyetértésben egyénĺb szabott gonđozási
ter v/klubpro gram kido l g ozŕsa
A szolgáltatas egyéni szĹikségletekľe alapozoé hosszabb Ĺávú ellátĺísokat kínál, amely
Ľgymértékben épit a kliensek aktív és felelős részvételere, vďamint a nýtott pĺogľamokon
ľészťvevők koopeĺatív készségére.
A szotgáltatások biaosíüísa során alapvető szakmai kľitérium, hogy a klienseknek csak a
minim.ĺlisan szfüsé-ges támogatĺást nyújtsuk, segítsiĺk a saját .o'šä fel"tti felelősségének
újraélésében' az örriJlIő döntések meghozatalában.
A nappali ellátĺás a re-integľáció mellett szerepet vállal a primer prevencióbanis azálta|, hogya mentális problémĺíkkal, szocializációs nehézségekkel lozdő, kľízisben lévő, neir
diagnosztizáJt betegek szÁmźra is egyéni säikségletekĺe a|apozotthosszabb tĺvú szociális és
mentális gondozast, az é|ewite|'életvezetés segítését nyujtja.

A nappali elláĹás keretében egészségrigyi tevékenység nem folyik' a munkatársak azonban
szoTos kapcsolatot tartanak az egészségýgyi intéanényelĺkel' kiilönösen a pszichiátriai
gondozóval.
A nappali ellátĺís egy olyan háló eleme, amelyet a pszichiátríai betegek, mentális
problémłákkal ktizdők ľészéľe hoznak létľe, hogy a szociális sźakembeľek mindennapi
életvitelfüben komplex segítséget nyújtsanak, és ezáltď az ellátottaklklubtagok 

^szeméIyes

célj aikat megvalósíthassák.
Ennek érdekében a nappali ellátás készségfejlesztést nyujt az önellátás, az emberi
kapcsolatot a munką valamin1 a szabadidő teľtĺeien.
A készségfejlesztés a klubtagok igényeinek megfelelóen valósul meg egyéni tréning, vagy
csopoľtos foglalkozások keretében., csaláĄ vagy mas segítők bevonĺásával.
A nappali ellátás ae emberi kapcsolatok, és a csopoľtdan való viselkedés míihelye, számos
9ly* pľogľanot indítunk, amely a kapcsolatok ěpítését serkenti, a kapcsolati iumnĺt e.
készségeket az önérvényesítést, a csopoľtos egyĺithnűködést bővíti.

A nappalí ellátas vezetésében a szociális szakembeĺek melleťt, a klubtagok által titkosan és
demokratikusan váIasztott klubönkormźnyzat is részt vesz. Tamogatjuk a klubtagok
éľdekvédelmi aktivitását A klubszerťĺ fog|ďkozasokat önsegítő módon,-rehabilit.ĺIt uetelet
segítségével szervezziik meg, Az Ćinsegító aktivitás és a kozĺisségi intä$áció elősegÍtésé a
nappďi ellátłĺs leglényegesebb elemę.

A komplex pszicho-szociátis rehabilitáció celja - az életminőség javítłásan túi. a kliens
személyes céljait akadályozó problémák felmérése és megold ětśa- az ellátottal k<izosen
készített egyéni gondozasi terv és egytittmrĺkĺidési megállupol.ĺ' alapjan. Ennek érdekében
intézménytinkbe.n készségfej lesztést nffi trmk

- lnęllátás. Élemoa
Szabadidös tevékenység

- Emberi kapcsolatok

/ ,. ,'"ĺ
!,,. 

ü

l,

I

i.
It..

I

I

i
I

I
ľ

ľ



I

t-

I

- Probléma megolđas, kommunikációs készségek
- Munkavállďás terĹiletén

Az ntezményiinkben m{lködó klubfoglďkozások 4 fő csoporha oszthatóak: tanfolyamok
(angol' német, számítĺístęchnika), keszségfejlesztés (életmód klub, barátkereső klub, ffiző
szalĺú<ĺir, munkavállďasra felkészítö tréning kommunikációs tréning) személyiségfejlesztő
tematikus csopoľtot szabadidős tevékenységek ({ĺtékklub, könnyített toľną pingpong klub).
Ktilsós szabađidős pľogramokat is szerveziink, színhźľĺ pĺogramot kirándulás,
múzeumlátogúás. A foglalkozasok lebonyolításában lehetőség szerint, ľehabilitĺĺlt betegeket
is bevonunt akik tevékenységiikért munkateĺípiĺás díjat kapnak, melyet pályázaton nyeľt
pénzből biztosítunk. A sikeresen dolgozók példája (az ntézmény több munkatársa is
pszichiĺítriai beteg) erőt ad azoknak az ellátottjainknak, akik munkavállalrísra készü|nek.
Intézményttnkben az ellátottak äLtal dernokratikusan viĺlasztott klub.önkoľmanyzat, és
érđekképviseleti csoport mfütidik, az ellátottak áltď iranyÍtott klubé]et száľros területen
fejleszti a kapcsolati. és a problémamegolđó készségeket.

Tanfolyamok

Az angol és német nyelvtanfolyam ebben az évben is folytatódott mindkettőt a feladat
ellátasáľa jogosÍtó diplomával rendelkező kĺubtag vezetésével, a részfuĺevők száma 11 Íő. A
számítastechnikai ismereteket szintén egy ellátott adja ät az érdeklődő klubtagoknak nem
csopoľtos, hanem egyéni ,,oktatás'o formájában" egyrészt a kliensek, másrészt a
tanfolyamv ezető így képes hatékonyan dolgozri.

Készséďeilesztós

Készségfejlesztés: a tréning célją hogy segítse az ellátottaknak a közösségen belĹil
maximalizálni éleminőségüket' különös tekintettel az önelláťásrą a munkfuą a kapcsolatok
kiďakításáÍa valaĺnint a szabadidő eltöltésére' Tervezésfü egyéni a meglévő készségek
felmérése és az egyéni célok a|apjźn kialakított gondoaĺsi tervben illeszkedően történik.
Szociális készségfejiesztésének fö célja a pszichiáfuiai pĺoblémávď élő ember önállóságí
szintjének megtaľtása, fejlesztése, azéľq hogy az adott ftiggetlen' kompetens, mĺísok
segítségéľe nem szoruló autonóm szeméilyé v.íljon. A szociális készségfejlesztés első lépése a
ľeális énkép és önértéketés kialakítĺásávď kezdődik. A pszichiáhiď betegek stigmatizáItak,
ami sok esętben megnehezíti, esetleg megakadályozz.a a beilleszkeđést és nem maga a
pszichés frnkciók séľĺilése okozzaezt, ezét1van szfüség készségfejleĺiztésľe.

Önállĺó é|etvezetesi tľéningen 38 fö vett résĄ tematikája kiterjedt az életvitel teljes kiiréľe,
és a résztvevők gondozási teľvében megielölt személyes céljaik eléľését szolgálják. ú$"mint
lakókömyezet ľendben tartasą a lakasfenntaľtással kapcsoiatos kötelezettségek, frzśs,nÍľlázľtt
ľendbentaľtasą kapcsolattaľLĺs a lakótíľsakkal, bevásaľlás, lakás karbantaľtrása.

A kommunikációs és problémamegoldó technika ismerete és alkďmazása amindennapi
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éI-.tb.o nagy jelentőséggel bk, egyrészt segíti az életesemények és a mindennapi élętbĺíl
adóđó stresszhelyzetek megoldását' másrészt a pszichiátriai beteg szociális szirepeiben
naponta több szÁz verbĺílis és non.verbális jelet ad le és fogad kömyđzetéből, hatékonyság és
eľedményességének szempontjából tudatosan és megfelelőeň keil, a]kalmaznia a
kommunikaciós rendszeľ elemeit. A ľésztvevők száma 2l fďvolt.

Főző|ĺIubon ľésztvevő 45 fö, kezdö és hďadó csoportban sajáďtotta el a konyhatechnikai
ismereteke! a kezdő csoport vizsgávď zéru|ą az eľedménytő1 ftiggően léphetett tovább a
hďadók kozé azérintett klubtag.

MunkaváI|alási készségfejlesztés 19 fő ľészéľe: Jelentős problémą hogy a nappali klub
igénybevevói munkaeró-piaci ismeretei erősen híányosak' 

"l,.ł.sĺl, u--uoku-.r,ĺ|Ęthan
9y+-. tulzóak, saját magukat nem tudják megfelelően pozícionálni a munkavilág ában.Ézért.kiilönös hangsrilyt fordítunk a munkaeľő.piáci realitások megisireĺtetésére,
megtapasztalt$ěLrL ezt csoportmunkávď, egyéni tanácsadással, iňterpretálássat,
készségfejlesztéssel v3l'ós{tottuk meg. A készségfejlesztést a munkavállalasi 

-készségek

felmćĺésévď |ndu! majd a hiáĺyző,vagy megkopott kěszségeket fejlesztjĺik'
Allłáskeľesöink egy ĺészének egyelőre nem is tartjuk javasolhatónal. u nyĺlt munkaerö.piaci
munkavállalast" és védett foglďkoáaüísbą vw szoľosabb orvosi együthn{iktĺdéshez
igyelĺsziink segíteni őket. Ugyanakkoľ a munkanélkülíség soĺán az ellehetetlentilt anyagi
helyzetiik miatt fellépő shessz tovább ľontja pszicĺes egyensúlyukat, igy az ő
rehabilitációjukat szem elött tarVa szakmai szempontok ďapján táńogattulďsegÍtetnik a nyílt
munkaeľő.Piacon kívĹili munkavégzesi formákat is. Így á- szocio-těnípiás ňghkoĺtaúst,
fejlesztő-felkészítő foglďkoztatást, kiemelt és ľehabilitácíós akkreditácios tanusĺřvennya tĺro
munkahelyekea töľténö elhelyezkedést, alkalmi munkavállďást.

lĺľdekvéde|mi tľénĺng: e LÉmK. HANG EGYESÜLET áltat a Nappali lntéznĺényben
taľtott éľdekvédelmi tréning beszámolója. A Ságony-Útitĺírs Kozhaszni Nonprofit Kft
kozcĺsségi pszichiátľiai ďvekľe épülő komplex ľehJbiľtĺĺciót kívan megvalósítani, melynek
céIkítťlzése a kľonikus pszichiátriai betegek üíľsadalmi ľe.integníciája. A Lélek-Hang
Egyesiilet, mint civil önsegítő szervezet, mely 1996 óta miĺködiu, a,|"gés,ségiigyi és szociĺĺlis
ellĺĺtasokat egészíti !i az tinsegítés eszktizevel. Az erdekképvisel"tĺ tenií e.őetj,, hogy a
pszichés pľoblémríval étők tarsadďmi beilleszkedését elősegítstik, a laóniňl' p."ĺ"ĺiat.iĺ
!9teget megismeľtessĹik az ellátásuk soĺán töľvényileg gaľantłt3ogaikkď, azok éiveĺryesítési
lehetőségeivel. Célunk az esélyegyenlöség javĺasae|őađessorozatoĹ tartÁsäval.

Szabadidős pľogľamok: Szabadĺdős programok:

- Az ellátottak közösségi aktivitasaľa építő kultuľális és szórakoztató pľogľamokkal,
farsangi és sziireti bállal színesítettiik a klubéletet._ Kanícso"y' j.'husvéti ĺinnepi progľamunkon ,,fehér aszta|,, mellett a klubtagok
ttnnepi előadását néztiik meg, melyet a közösen elkészített vacsoraköveťte._ Intézlnényen kíviil szpĺłezett kulfunális program keretében' számos kiallíüást és
tarlatot néztek meg, tekintettel ar:ą hogy_azłlami tulajdonban |{yfi 6f2ęrlm9t6, ô
pszicho-szociáIis fogyatékossĺíggal élők számára ingyenesek'
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_ Egész napos programot szerveztiink az Altatkertbe, a Maĺgitszigetre

- Számos színhäzĺ előadast élvezhettiint tekintettel arrą hogy lehetőségünk volt
szinte jelképes ĺĺsszegért belépőjegyet venni'_ A nappali intézményben folyamatosan rendelkezésre állnak t.ráľsasjátékok, kĺĺrýą
sakk.

- Csocsó, pingpongozasi lehetőség

A szabadidös progÍamok intézményen kíviili szervezése azéľt is fontos a kliensęk száaáĺaę

mert lehetőség nyílik az elsajátított készségek közvetIen gyakorlásárą és anyagi helyzetiikbőI

adódóan ezeken a programokon nem tudnĺának részt venni.

Á[atkeľtĺ |ĺĺtogatás

,4,(
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A pszĺcho-edukĺíció a pszichiátriai betegnek és természetes trámogatóinak,hozzätartozóinak
nyujtott tajékoúatas, amely kiterjeđ a betegség okĺĺra, a betegség tiineteinek fellángolasfuą a
tÍinetekre, a kezelés módjaiľą vďamint a pszicho-edukációval összefüggésben a koľai
figyelmeztető tiinetek felméresére is. A pszicho-edukáció eredményekérľ javul a beteg
egyiithniĺkcidési készséEa, u egészségiigý szemé|yzettel a kezelésben vďó egyiithniĺkt'désó
eredményesebb és hatékonyabb lesz, ugyanakkor a krónikus betegség okożta táľsadalmi
hátnányokban is segítséget kap. A betegséggel valĺ1 egytittélés képéssđgét szintén segítí a
pszicho.edukáció, amely sorłán a betegek egyfajtą a betegséghez va|ó hozzáálĘš1ának
megvákozasát is figyelemmel kíséľhetjtik. Ez a hozzźlźůlás változás abban is megnyilvanul,
|ogy u koľábban jellemzö önstigmatizĺció a ktilvilág véleményének felnagyítasa oldódik a
beteg önismerete, önéľtékelése pozitív irłínyba mozdul el. A korai figyelĺneaetö ttinetek
felmérése soľán a visszaeséskor jelentkező úgynevezett bevęzętĺó tĺinetęket tudatosítjuk,
egyrészt a klienssel, másrészt természetes támogatóival, amely ttinetek tĺltďában ismétlődnek
minden visszaesés alkalnrával. Ezen tiinetek felismerése nem egyeztethető össze a betegség
tiinęteinek megjelenésével, a korai figyelmeztető tĺinetek a viselkedésében' életvitďbeň
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bekövetkező vźitoztsokat mutatjak. A korai figyelmeztető tiinetek felmérésének rendkívĹili
szerepe van az áliapot visszaesések megelőzésben, a kőrhéľ;i kęzelések megelözesében.

FoGLALKoZTATÁSI PRoGRAMoK, MUNI(AREHABILITÁCIo

I' Szociĺĺlĺs Eoglalkoztatás: Fejlesztő . Felkészítő F,oglalko ztatńsz

A fejlesztő-felkészítő foglďkoztatást az 1993' évi a szociális igazgat'ástól és szociális
ellátasokról szó1ó töľvény szabá|y oz.za:

',99ĺE. $ (l) A fejlesaő-felkészítő foglalkoztatĺĺs célja a szociĺális intézményben ellátott
személy szźtmára munkafolyamatok betanítása es foglalkoztatĺása révén az inźihó munkavégző
képesség kialakít"ásą helyreállítlĺsą fejlesztése, vďamia1 az e||ttott felkészítése védett m*ku
keľetében, illętve a nyílt munkaerőpiacon történő önĺĺlló munkavégzésre.
(2) A fej les ztő-fe|készÍtó foglďkoztat,rás
az ellátott, és az intézmény vaw az intéménnyel az ellátottak foglalkoztaüísára
megállapodast köti'tt szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszetződés alapján, a
Munka Törvénykönyvéľól szóló 1992. évi )oilI. tÓrvény szerínti hatáĺozott idejii
munkaviszony keretében folytatłrató. Az intśanényi joryiszony megsziinése esetén a
fej lesztő-fe|készítő foglalkoztatásra iľfuryuló j ogviszony is megszťĺnik.
(3) Az intézmény és az intezrľlénnyel az ellátottak foglalkoztatásrĺra megállapodást kötő
szeĺvęzet kĺizĺitti szeľzódésre a 122|B. $.ban foglaltakat megfelelően kell ďkalmaani.
(4)Afejlesztő-fe|készítĺĺfoglalkoztataskeretében
a) at6' életévét betöltött személy foglalkoztatható,
b) a fog|alkoztatás időtaľtama nem haladhatja meg a napi 8 óľát és a heti 40 órěĄ
c/ mukaidőkeret nem alka|mazhatő,
d) ha a nunkavrĺllďó napi munkaideje anégy és fél ónít meghalađją részére legďább 30 perc
munkaközi sziinetet kell biztosítani,
e) a munl<avállďó éjszakai munkáĺa" rendkíviili és többmúszakos munkavégzesre, tigyeleüe,
készenléfue nem vehetö igénybe,
fl a kikülđetésľe, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó sz-aběůyok neľn
alkalmazhatók."

Alanyai:

Munka.ľehabilĺtácÍó: ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek
munkavégzessel tĺirténö megöľzése, i|letve fejlesztése, továbbá a fej|esnófelkészítö foglalkoztatłsra
való felkészítés.

Í.ejlesztő.fe|k€szítő foglalkoztatas: az érintett szeméĺy szÁmára munkafolyamatok betanítása és
fog|a|koztatźsa ľévén az önálló munkavégző képesség kialakítasą helyreállíĺísą fejlesztése, valamint
az el|źúott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyí|t munkaerőpiacon történő ĺĺnál|ó
munkavégzésre.

Mindkét foglalkoztatási foľma célja az éľintett fogla|kozasi rehabi|itációjiáĺlak megvalósítása,
rendszerint a foglalkoztatłási ťonnák egrmiísra épülésével.
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A foglalkoztatĺísi formák ľeszcétjaikbót adódóan

. afoglalkoztatásľendszeľessĘében,

. időtaľtamában,

. ĺntenzÍŁísában,

. a foglalkoztatĺás jellęében

el kel|' hogy térjenek egymástól.

Kiizös, a munkatevékenység el|átásáľa való alka|masság amelynek megítélése az el|átott egészségi
állapotĺáľą annak megőrzésére tekíntettel kardinális kérdés.

Ą fejlesztö.felkészítö foglďkoztatás keretében az ellátottak elsajátíthatják azokat a
készségeket és technikĺákat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy olýan ĺoglalkoztatĺĺsban
részesüljenek, ahol a megmaľadt képességeiket a lehető legiobban fuCíják ha.Janosítani, ahol
bizonyos idő utĺín lehetöségiik van előmenetelľe, védett foglalkoztatásifoľmából az ntegréÄt
foglďkoztatási foľmĺíba való átkeľiilésľe. Célją * 

"uetott 
önálló életvezetésének,

szocia|izÁsiójanak elősegÍtése és felkészítésg a munkaerő-piacon töľténő önĺílló
munkavégzésre.
A munkďolyamatok betaníľását a segítőn kívĹĺl a foglďkoztatott Nappali Intézménybeni
esetnenedzsere segÍti.

t. Adminisztĺĺtor
2. Adatĺöszítb
a Rendszergazda
4. Recepciós
5. Recepciós
6. Kaľbantartó
7. Biifęs' kiseeítő
8. Ugyintéző,

betegkíséľő
9. Takaľító
10. Takarító

Aklĺľeditá|t rehabilitácÍós míĺhely

A megváltozott munkaképességii munkavďlďókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáľól, valamint a megváltozott munkaké}ességu munkavríJlalók
foglalkozúatásához nyújtható költségvetési támogatásokľól sztlo 1z7/zolz. 6:a. 1ó.) Korm.
rendeletben foglďtak alapjan, 2013. október hóňaptól mind Práter utcaí székhelyĹink, mind
Baĺoss.utcai telephelyĺink akkľeđitált foglalkoztatóua uelt. Az általunk fogIakonatasra keľiilt
megváltozott munkaképességú személyek taľtós foglalkozlateset u6rit el, elsődlegesen
könnyu fizikai, betanított munka érdekében. A célcíopor.t munkaképességéíek fejlesztése
ýrde!ében a jogszabályban foglaltak szeľínt rehabilitációs tanácsadó és ľehabilitációs mentoľ
keľÍil foglďkoztattsra, akik a készsegfejlesztésben nyujtanak segítséget. A foglďkoziaüásunk
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Szigony-Útitáľs a Komp|ex Közhasznú NonproÍit KfŁ

ce[ją hogy a megváltozott munkaképességű munkavďlalók a védett munkakörtllmények
köréből előszöľ a tranzit (átneneti) foglalkoztatásbą majd a nyílt munkaeľő-piacra
kerülhessenek.
2073. év óta a rehabititációs fogÍalkoúatźsĺa nyujtható állami tamogauís (költségvetési
beľtĺímogatrás) összegéĺe az NRSZH felépźůyázatot nyujtunk be.

Tevěkenysěgiźnk:
A Szigony-útitaĺs a szociális intézrľlényen b€liili foglďkoztatĺĺs keretében évek óta
próbálkozott a hulladék értéknöveiő újrďrasarosítrĺsávď. 2010-tŐl a szociiilis fogtalkoztatłás
keľetében az újrahasznosítás során töľténő teľmékfejlesztést támogattut mely során
előallítĺásra kertilt a PET táska. E mellett SzervezetĹĺnk mas, texđl újrďlasznosítással is
pľóbĺálkozik. A PET đesign textillel és egyéb anyaggď kombiłĺlvą tovĺábbá a molino
huIladékbol tobbféle hasznä|ati tfugy e|(lěĺlítható pl bevásĺáĺló, pipere és egyéb hasznźĺ|atű
táskák, tokok. Az újrahasarosított termékękkel új divatot, tľendet teremthetiink, mellyel a
kömyezetľudatos magatart'ĺís kiďakításďl oz is hozzájárulunk.
A. ľehabílitíciós foglalkoztatás keľetében munlęĺt vállaló megváltozott munkaképességii
személyek _ f016. évben 25 fr . a termék előrĺtlítás előkészítő fázisában kertilnek
foglalkoáatásra (úgymint hulladék osztályozas; PET-palack gýjtés, tisztítas; foľma
kiszabasą varľásĺa előkészítése), majd a Szervezet szociálís foglďkoztatói keľetében dolgozó
- szintén megvlíltozoft plmkaképességli - munkavállalói készítik el a készteľméket. A
Szigony-útitárs iáltal értékesített termékekbő| szarmazn bevétel a munkďolyamatokľą
munkaköriilnények javítrásiĺra, így teľmészetesen a tartós rehabilitrációs foglalkoztatás
biaosításáľa teljes méľtékben visszafoľgatiĺsľa keľĹil.
A rehabilifuációs foglalkozta+ás keretében munkát vállaló megváltozott munkaképességiĺ
személyek foglalkozůatásłának egy része tĺĺľgyévben szolgáltatások nyujtásában valósult meg,
elsősoľban a Nonpľofi't Kft. áltď működtetett szolgĺĺltatĺásokban (pszichíátľiai betegek nappďi
ellátása). A munkaktirök a feladat végrehajtásához keľültek kiatakításrą úgymint recepciós;
ađatröýtő; konyhai kisegítŐ; hivatalsegéd... A munkakĺirök mas tésze (pl
hulladékosztĺlyozó; szabiĺsminta késatö stb...) a Szigony-útitĺĺrs piacra törekvő profiljávď
összhangban keľĹiltek kiďakításľa.
A munkaidó-beosztĺĺs úry keľiilt kialakítasľą hogy az igazodjék azintézmény műköđéséhez,
és a pszicho-szociális károsodással élő személyek állapotához. A munkaidő meghatĺáľozís és
beosáás (délelőtt-délután) a felvételkor a munkáltató, valamint a rehabilitációs mentoľ és a
tanácsadó ľészvételéve| zajIő interjú soran keriil kialakításra Fontosnak tartjuk, hogy a
munkavállaló hosszrltávon képes legyen ellátri mtlnkakörét, így kezdettől mentorációs
ľendszerben foglalkoztatjuk a munkavállďót, ami azL je\enti, hogy a betanulas ĺdőszakában a
közvetlen munkďrelý vezető tanítja be az egyes munkďĺázisokat az lij dolgozó reszére, majd
kijelölésre keriil egy szintén megváltozott munkaképességť1 de maľ koníbban alkalmazott,
azonos munkakörben dolgozó munkatárs, akihez kérdéseivel, kétségeivel foľdulhat az rlj
munkavállaló.
Az egyes munkakönik e||átásélloz sztikséges munkaeszközökkel @| u ađminiszhrícióban,
recepción, ill. hivatalsegéd munkaköĺben dolgozó munkatarsak) ellátjuk a munkavállďókat
(pl szenrélyi szĺímítógép; iľođaszerek), a kézĺr;ľuves termékek előĺíI]ít^ásában ĺészt vevĺĺ

. munkataľsak számára munkájuk végzésébez sziikséges eszközök szintén biĺosítasra keriilnek
(pl szabőszo|lő; cérna; ipaĺi vaľrógép); a hulladékosztáůyoző munkatarsak részéte az
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egészséges és biztonsagos munkavégzeshez sztikséges védőeszközĺiket hulladékzsákokat
szintén bixosítjuk.

Fej ksatés e k, bes zerzés e h :
A Szigony-útiĺírs Rehab.2014. programja keľetében megmaľadt pénzeszköz
felhasznĺálĺísaként 2015' évben lehetöséget kapott az ún. egyszeri támogatas igénybe vételéľe,
mely mínd a munkakörulmények, mind a technológia terén fejlesztéseket tetĹlehetőv é.2015.
év nyaľán a Ságony-útitáľs megďlapod{ást kötött a Nemzeti Adó és Vĺĺmhivatallď, aľra
vonatkozóan, hogy a NAV altal elkobzott ľlůanemű,- textília alaktalanítaső/-végez'ze el, majd
a jogszabĺĺlyokban leíľtakĺrak megfelelő módon ďaktalanított textítia a Nonpľofit Kft
mtĺhe!ľében feldolgozásľa kerülhgt (mint újľďrasanosított alapanyag). Annak érdekeben, hogy
a NAV ěůtal, tźmuztott k<jvetelményeknek megťeleljtint az egyszen tĺímogatas egy ľészet
szabászollók; körkéses szabászgép beszeľzéséľe has4611u1. fel. Lehetövévaht(azďapanyagok
feldolgozása - tĺískák mobiltelefon tokok stb gyartĺása ) érdekében 1 db _ a megvaitožott
munkaképességii munkavallalók munkatempójĺához igazíthntó ipari gyorśvanógép
beszerzése is.

xozossrcl PSZICHIÁTRIAI GoNDoZÁs

A közösségi ellátás onálló ďapszolgĺáItatrás a szociális szolgĺíltaĺások között. Az e\|őtÁs ďapja:
a ttibbsziir módosított |993. évi III' tv' Í/200a szcsM ľendelete. E rendelet szabályozzÄ a
szolgĺíltauás tartalmźLt" a szolgáltatíst nyujtókra vonatkozó képesítési előírasokat, a gondozók
által ellátható el]átottak és a szolgáltatás mfüĺidtetéséhezminimálisan sziikséges szakembeľek
számát.

Célcsoportjéń az otthonukban élő intenzív támogatríst igénylő nem veszélyeztelő állapotu
pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiźúnalkęze|ésben részesülnet betegségiik ambuláns
szakorvosi ellátás mellett egyensulyban tartható, de a sziikségleteiknek megfilelő életvitelĺilq
rehabilitációjuk, szociális biztonságuk csak intenzív közosségi eŕátássai segíthetĺí
optimálisan. A célcsopoľthoz tartoanak azok a szociĺális íntézměnyben élő a szakértői
bizotts.íg szeľint lakóhelyfü ľe-integrációra ďkďmas ellátottak, illetve bentlalęĺsos intézľnényi
elhelyezésre věrakoző krónikus pszichiátľiai beteget akikaz önálló élewitel fenntaľtásában
fok9zott tamogatást igényelnek. Közösségi etlátás a pszicho-szociális rehabilitáció
eszk<ĺzeivel nýjt segítséget, asaját lakókörnyezetben élők krónikus pszichiátriai betegeknek.

Korcsoport férfi nő Összesen

0-18 0 0 0

19-25 0 0 n

26-35 4 I 5

36-45 I 6 14

46-55 6 ą4 17

56€5 o 14 23
66-78 3 4 7

tsszesen 30 36 66
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Az ellátas célja a mentiílis problémákkal ktizdők optimális életminőségének elérése és képessé
!étele a közösségí szociális élete, a betegségből ađódó kaľošodĺĺs pszicho-szociális
fogyatékosság okozta hátrĺínyok lektizdése, annak érdekében, hogy pszichiátľiai és
szenvedélybetegek a szímukralehetséges legteljesebb mértékben részt vedessenek a közösség
életében. A közösségi elláüás hosszri tĺívri segitséget nyujt a pszichiátriai betegek szociális
|o1ľ.etenci?j?* javltásában" a stlgmatlzánó cstiľtenteseb"n, * egészséfr:igyi ellátás
igenybevételében' a foglďkozĺísi ľehabilitacióban, a taľsadalni .""'"p-,'.ĺilalňuan, ezéita|
ellátottakat képessé teszi személyes céljaik eléľésére.

Az el]átás ismérvei: közösségi alapri, folyamatos szükségleteke épített elláťás ahozzáúaĺtoz.ók
és a természetes tá.ĺnogatók bevonásával, amely multidiszóipliľáris team munkában,
esetrrrenedzseĺi feladatok fęlváltďasával kęľiil megvďósítás,ą á kozasségi erőfoĺrasokľa
támaszkodva.

Aze||étás alapelvei:
o személYes célok eléľésére készített gondoz{si tervo a kliens a teľmészetes támogatót és a közösségi munkacsoport tagsai egyazon céiért

dolgoamk
. egyaľánt figyelembe veszik a kliens és a családtagok sztikĘleteito a kliens és a természetes tiámogatói a team egyenrangú paľtneľei

Az elláüĺsjellęmzői:
. az ellátĺís igénybevétele a pszichiáter javaslatáľa töľténik. az ellátĺĺs önkéntes és térítésmentes
o aszo|gáltatas taľtama megĺĺllapodasban rĺigzített és bármikor felbontható

L
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SĄony.Útitárs a Komplex Közh asznú Nonprolit Kft.

. a szolgálatban 2 közösségi gondozó és egy részállású koordinátor dolgozik
o akik folyamatosan egyiittmiĺködnek az ellátott pszichiáterevel, kezelőorvosávď,

valamint a multidiszciplináris team tagjaival.

A Szigony.Útfuírs Nonprofit Kft. áltat nyujtott közĺisségi ellátás pszichiátriđ betegek ĺészére
a következő alapelvek mentén alakult ki.

o Minden pszichiátria problémávď élő embemek joga van a betegségtől fiiggetlenül a
k<izösségi részvétęlhez, a kozdsség által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez és
tĺíjékozottsághoz.

r A szolgáltatás feladata a kliens erejének és képességeinek feldeľítése, aktivizźt|ása.
tartatékainak, ęľőfoľrasainak mozgósítĺĺsą amelyet empovermennek eróvel,
hatalommal való felľuhĺázásnak képességtételnek neveziink.

o A képessé tevésben szociálís megerősítéseket alkalmazunk - paľtľreľség elfogadas,
mosoly, dicséĺet, érdeklődés, egyetértés, figyelem _ aľrely lehetóséget tercmt az
önhatékonyság, személyes hatékonyság érzés, a kompetencia érzes növeléséľe.

o Esetkezeléssel a pszichiátriai betegek szźmáta elérhetóvé és folyamatossa tenni
a közösségi bazisú pszicho-szociális, szociális kompetencirĺkat fejlesztő szociális
kontextusra ö,sszpontosító gondozást.

o A kliens autonómiájanak tisaeletben taľtasa a hatékonyság, az igazságosság,
méltányosság és szélesköľüség.

A közdsségi ellátĺás nem a pszichiátriai beteg patolőgiälÍab hanem erőfomásaira s az
ellátott hatalommď felhatalnazásĺára empovermentj ére koncentĺál.

Fontos feladat a megkĹizdést eľősítő a felepiilés lehetőségére összpontosító munka.

A csďádi eróforrasok felhaszrłálása ezen betül a család problémamegoldó
eľőfeszítéseinek érzelmi tłámogatásinak a facilitálása'

A természetes kapcsolati háló felkutaĺása, megerősítése, mobilitása a segítő
munkában.

a'

l'
l: :.
t..

o Esetĺneneđzseri tevékenység a komplex esetvitel szeľves részeként amely nemcsak a
szĹikséges fonasok biztosítasaĺa és kooľdináló tevékenységre összpontosĺt, hanem
komplex pszicho.szociális segítséget nyujt'

A Ságony-Útĺtĺĺľs Nonprofit Kft. a közösségi etlĺítĺs pszichiátriai betegek szolgáltatás ábaa a
következő tevékenység formákat biztosítja'
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Megkereső munka aszolgéitatas poteĺrcialis felhasznĺáIóinak és természetes segítőinek
eléréséhez az a|ábbi megközelítés módok a|ka|mazÄsára keľĺil sor. ľajetoxatok
krzzététeĺével a hetyí sajtóban szórólapok, plakátok elhelyezésével, piogľamok,
rendezvények szervęzésével megteresö munka masik oldďą amikor az éľintetteket
közvetetten vagy a tĺírsintézľrények és iakókömyezet bevonasával igyeksziink elémi.
Ennek eszközei a jelzőrcndszer kiépítése, az lntéanény közi ésemegbeszélés,
esetiíta&ás.

Az ĺíllapotfelmérés célją megismerjĺik a kliens és hozzźúartozója é|etét az é|etminden
tertiletén a miĺködési mechanízmusokat, és illetve a mlĺkt'déJt segítő es akadályozó
tényezőket. Az állapotfelmérés eszközei a követkęzők a fizikai és mentĺílis áliapot
felneérése, Az önellátĺás képességének felmérése, a mentális ĺíllapot felmérése.
Aľľa vonatkozóan várunk vĺáIaszt a klienstól, hogy tudja e, hogy mi a pszichiátiai
betegségének oką mitől súlyosbodhatnĄ és mitől enyhtilheheť a tiinetei illetve az
ďkalmazott kezelések ismeretét mérjtik fei, vďamint a kęzeléssel vďó
egyiittmiĺki'désről kapunk benyomást. A mentális állapot felmérését eĺedményezi az a
felméľő módszeą amellyel a betegség tiineteire a betegség kdvetkeztébeo kiĺul..'lt
különféle viselkedésmódołľą az öngyilkos vagy agľessđv ňagataľt.ásľa kérdeztink ľá.
Az ěi|apot és éIewitel felmérése utan felméľjtik a mindennapi Jlennoaot a lakhatást, a
szociális kapcsolatok a közösségi életben való ľészvételt a kommunikápiő apľobléma
megoldás a sfuesszkezelés' a betegséghez va|ó viszonyulás, a hozlÁtartófokkď
valókapcsolatot, a kľíziskezelés készségeit is, amelyet 

"gységes 
rendszeľben kezelve a

késóbbiekben a szĺilĺségletfelmérés ďapját is adják. Az ĺĺllapotfelmérés tésze, a
személyes celok felméľése egy a kliens és hozzÍú:ľtózok esetében is megtiirténik a
1egfele.l(i személyes célok, melyek rövidüíuiak, reális és iiriimteli' mindannyiunk
!ta| elfogadott gondozásí célok. A gondozási cél meýatározźsát 

'"giti a
kulcspĺoblémák felüĺrása az edďgi problémamegoldó mó-đszerek megisňeľése
valamint a gonđozási célok érđekében tett megállapodás és a cél ęléľésénďtervezett
időpontja. Az ái|apotfelmélćs szeľves Észe á tarizakmĺák véteményének az orvosi
diagnózisot a pszichopatológíai állapottal kapcsolatos meglĺllapítlĺsót u 3ogi stĺítusz
ismerete is.

A stressz kezelés ďapja az a bizonyítékokon ďapuló megríllapítĺís míszerint a
pszichiátriai betegségek fellĺĺngotĺĺsát a stľesszhelyz"tekeĺedméńyezik.
A stręssz kezelés módszeľe a hatékony kommunikació, vďamint a hatékony probléma
megoldás, a hatékony kommunikáció sonĺn a kliensekkel, hozzěúartozóikkal vagy
teľmészetes tárnogatóilĺkal megtanítjuk a jó és rosszérzések megfelelő kifejezésé| a
hatékony kérést, valamint az aktív figyelem képességét. A problé_mamegoldó technika
elsajátításakor felméľjĺik a kliens és hozzátaĺtozói éi természetes támogatói jelenlegi
problémamegolđó képességeit, majd egy speciĺílis pľobIéma kapcsan bemutatjut hogy
mi a hatékony problémamegoldás módszere.

Kľíziskezelés:A köz<isségi pszichiátľtu e1]źúís kulcspontja ennek során felĺnéľjfü a
kľízisbęn lévő ellátott specifikus szĺikségleteit, amďybón az adott személy ľ'ĺ.myt
szenved és köľnyezete nem fuđ biztosítani számźta, s amg|yg1 valószÍnÍĺleg
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tisszeftlggenek a krízissel. A feltaľt hiányokat és igényeket komplex pszicho-szociĺĺlis
és orvosi intervenciókkal minél hamaĺabb megsztintessfü, ez a törekvés.

A természetes kapcsolati háló: Az ellátott természetes kapcsolatrendszerébe,lr
potenciálisan jelenlévő a mikroközösség kulcsszemélyeinek bevonása az e|Iěiäsban a
kapcsolati háló megeľősítése és mobiliztíiása a segÍtő munka fontos része. Azellátottat
ktizösségi gondozó a:ľa ösztönzi, hogy állítsa össze azoknak a személyeknek a listaját,
akik koĺábban a betegség előtt fontos szerepet játszottak az é|etében, mint őt támogató
személyek, a közösségi szolgálat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezeket a támogató
személyeket felkutassą bevonja a gondozásbą kapcsolatot és ľiivid t.íjékoztatÁst adva
a klięns jelenlétében, és a vele vďó egyetértésben a jelenlegi helyzefoől, kéľve arľa"
hogy támogató eľőfeszítéseket tegyen aze||őtottszemélyes céljainak elérésében.

Támogató csopoľtok felhaszralása: A fenntartó áltď mtĺködtektt pszichiátriai betegek
nappali intézményében szeľvezett tamogato programokhoz való csatlakozást
felajanljuk az ellátottnak, ezek a programok munkavĺ{llďási készségfejlesáó tľéning,
edukatív csopoľt, készségfejlesztö programot szabadidős progľamot ezek akonkrét
szakmď taľtalmi vonatkozásokon ttrl fontos szerepet játszanak abban, hogy a csoport
közösségen keľesztĺi] szelesítik a kliens kapcsolatrendszeľé! támogató hátteľét.

Egytittmiĺk<idés t'nsegító csoportokkď klíens érdekképviseleti szeľvezetével: A
Szigony.Útitrírs Noľrpľofit Kft. székhelyén mfüödik hďti 3 órában a pszichiátriai
betegek első önsegítő csopoľtja a Lélekhang Egyesiilet. Az önsegítésben jelenlevő
tapasztalati tudłás iileszkedése jelentősen ncivelheti a segítő munka hatékonyságát.

A közösségi ellát.ís speciĺális stratégiĺĺinak alkaLmazÁsa a gondozási tervek mentén
úgy, mint a gyógyszeľkomplemens segítése, amelynek célja a gyógyszerszęđéssel va|ó
egyĹithnűkiidés, napi tevékenységek megszervezśse, a napi aktivitĺĺsi szint ľészletes
vezetésével teljes kęet kaphatunk az ellátottak nap kĺjzbeni aktivitásĺíról,
motiváltsrĺgaró|. Az agresszió kezelése, amelynek tésze az agľesszív viselkedés
felméľése, az agressáó kialakulását előidéző okok feltárásą vďamint agresszív
viselkeđés helyett a hatékony viselkedés elemek has:.ľréiatźra vďó ösztönzés.

Az. öngyilkosság kockázatĺának kezelese Az öngyilkos viselkedés magataľtás
előjeleinek az ismeľetévęl megelőďretjfü a kľízishelyzetekben az önkáľosító
magataľtlas kial akulását.

Hallucinációk és téves esaľlékkel vďó egyĺittélés segítése kognitív elj:íťasokkal,
amelyben felméľjtlk aznkat a módszereket, ahogy a kliens kóľos hiedelmei ľévén a
szźtmźra veszélyt jelentő helyzetekben viselkedik, segítségéľe lesztink, az a|tematív
gondolatok kialakítĺásábary az ehhez kapcsolóđó az e!|átott sz'ámárakevesebb veszélyt
jelentő helyzetek felismeľésére.

Az infoľmációs iigyintéző érdekvédelmi és admini straÍ;lv tevékenység
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Szigony-Útĺtĺľs a Komp|ex

Ügyintézés: munkaügyi központokban tiiľténő ľegisztációban töľténő segítségnyujtas,
oktatĺási intézményełkel kapcsolatos kiépítes és kapcsolattafiás az ellátott érđekéberu
hivatali ügyintézés (személyesen, levélben, telefonon),
Erđekvédelem: a helyi köziisségekkel és közösségfejlesztökkel együthnűkiidés a
személyes célok eléľése éľdekében, jog- és éľdekvédők felkeresése az ellátott
érdekében, kapcsolatafiĺís a szociális alap és szakosított ęllátrás szakembereível
(személyesen, levélben, telefonon), kapcsolattIaľtás az egészségügyt alap és szakellát.ás
szakembereivel (személyesen' levélben, telefonon).
Adminisztráció: a teljes esetgazÄďgondozó tevékenységhez tartoző jogszabályban
előíľt, illetve belső hasznrálatra kidolgozott dokumentáció vezetése.

o Azintézményközi egyĺittĺn{ĺködéstelősegítő tevékeĺrységek
Tauácsadás infonníciónyújtźs az egészségügyi szociális gyermekvédelmi ellátások és
szolgáltatasok, vďamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek
igénybevételéről. Kapcsolaftartas a természetes közösségi eľőfonĺísokkď,
intézrnények feletti team megbeszelés, esetmegbeszélés. Szakmai továbbképzéseken,
konfeľenciákon való részvétel, sanpeľvíziln való részvétel, szakmai műhelyek
létrehozása és műk<iđtetése. Az intézményi teamek mrmkáját nagyban elősegíti, ha
ľendszeľes lehetőséget kapnak an.ą hogy megismeľjék a hasonló tevékenységet ellátó
üáĺsintézményeket. Ez lehetőséget kínál tapasztalataik megosztésěra, j6
kezdeményezések átvételére és személyes szakmai kapcsolatok kialakítrására.

A ktĺzösségi ellátas olyan komplex pszicho-szocialis munką amelynek központjában a
személy pszichés és szociális pľoblémrái és ezek kölcsĺinhatłásai állnak, és amelyben a
köaisségi erőforrásokľa tĺímaszkodva képessé teszí a pszichiátľiaí betegségben szenvedőt a
saját lakókĆizösségében az egyénlélewitelľe.

TáľsintézĘénvekkpl való eevůittműködés

A Szigony-Útitĺĺľs a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft' a
2015.nov.1.-2016.okt.3i.terjedő időszakban is nary hangsrilyt fektetett a kapósobti háló
kiépítéséľe és annak fenntaĺľásma. A meglévő kapcsolati háló megerósítésére, valamint
üáľsintéményekkel való szoľosabb kapcsolatok kiépítéséľe törękedtiink azideiév sorĺĺn'

EgyĹittmiĺködő szervezetek:

Józsefvłĺrosi Szociális és Gyemretióléti Szolgálat,
Közép-magyarorczĘ,i Regionĺĺlis Munkatigyi Közpon!
Nyugat-dunánfuli Regionális Munkaügý Központ,
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatď,
EMMI Szocíális szolgłáltatrĺsok fr osztlilyą
ELTE-TTK Szociális munka tanszék,

.1 ĺ
'ŕ.1
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Nvilvánossáe

SzervezetĹink nagy figyelnet szentel ellátottjaink intéményen kívĹili bemutatkozásának,
ezzel is segítve a célcsopoľtľól kialakult stigmatizáló vélemények átformĺilasát, bízva abban,
hogy a személyes találkozĺsok sonĺn meggyózodhehrek kliensęink vďódi képességeiľől.
Ennek tudatában két kiállításon mutatkoztak be képzőmĺĺvészeti alkotásaikkal, valamint a
ľehabilitációs foglalkoztatóban készĺilt termékeket áľusítottuk a KesĄrűgyár äItaI sz-ervezet
programokon. Francia szociális szakemberęk látogattak el intézménytinkbe, a foglalkozasi
rehabilitáció kérđését járfuk kĺirbe, és az esetleges együttm{ĺködés lehetőségeiľől beszeltiink,
ebben a témak<irben. A holland szocialis felsőfokri képzés hallgatói és oktatóit szintén
vendégeink voltak azELTE-TTK _vď töľténő egyĺittműködésiink eľedményeként.

Szakmaĺ kiĺzélet:

Előadás a közösségi psáchiátriď konfeľencián áprilisban. Közösségi gondozÓk és
koordinátoľok képzése, és szakmai terepgyakoľlatuk lebonyolítasa.
A szewęzet tigyvezet<i'ie a2076-ban megalakult orszĘos Fogyatékos iigyi Szocialis Szakmai
Kollégium tag, a| közé választották.

Budapest, 2016. novembęľ 16. q#ffiffi
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Sztgony-Útitárs a Komp|ex Közhasznú Nonprofit Kft.

201 5: NO\rEMBER t.--2 0 I 6. OKTOBER 3 1. IDÓSZAKBAN

ľľÚĺľoľt TÁvĺo c.ł.ľÁsnlr'

Józsefváľosi onkormanyzattĆi kapott támogatás tisszege :

250 000 Ft/hó/50 Íö

201S.novembeľ 1- 20l6'október 3l-ig. 3 000 000 Ft'

A támogatłís felhasználasa :

Azntśanény székhelyétil és telephelyéĺil szolgáló épületek béľleti díja : 1 037 119 Ft

Gáďogyasaas díja :

Villamos energia díja :

Víďelhaszná]ás díja:

Tisaítószer :

Biaosítĺís:

Bankköltség:

487 345 Ft

497 637 Ft

202889 Ft

535 866 Ft

1f0727 Ft

1 18 417 Ft

Mĺndösszesen : 3 000 000 Ft

:

i!',itl
l.
ĺ'.

Köszönjük az onkorm áĺnyzat üĹmogat.ĺását!

A Szigony.utitĺíÍs a Komplex Pszicho-szocíális Rehabilitacióéľt Kĺjzhasarri Nonpĺofit Kft
2016. november 1-től- 2017. október 3l-ig teĺjedö időszakban is vďlalja ellátĺísi szeľződéssel
50 fö nappďi e|Láttsźt' 250 000 Ft/hó /50 Fő szolgĺíltatasi đíj ellenébeľl' illetve 55 fő
pszichiátriai betegnek közĺisségi ellátást is nýjtunk.

ąr

|l|iu ľłoľ.proíÍt 0(r{
u ' +tr.í9IrąlĺJ

Budapest, 2016. november 15.
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MoRAvcsrK ALAPÍTVÁNY

PSZICITIATRIAI BETEGEK NAPPALI INTEzlvĺBľrÉľBr

201,6. Évr ľBs zÄwĺoĺll ĺ

Készítette:

Pucsek Józset intézményv ezető

Vacsoľa orsolyą foglďkoztatás kooľdinátor

Dátum: 2016. októbeľ 30.
:Í\í':iiÍlJt.5 Ę i-.'í(ľi:': 'i i =;'l'ił't'.lłĺi .ĺĺł.'łi'j t\ lĺ -';'-.. ;
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Moravcsĺk AJapÍtvány Pszichiátľiai Betegek Nappďi IntéŹľľlényének 2016. évi bevámolója

Az INTEZIIIEI{Y ľnr,npÍľÉsE És ÁtTAtÁNos ADATAI

MoľavcsĺkAlapítvány

A Moľavcsik Alapífvány 1991. ótá mtĺköditq az alapitói okiratban megfuatćrozott fłi tevékenysége a
pszichiátrĺai betegek gyógyításának és ľehabilitációjĺának elősegítése és a gyógyító miĺhelyek
üámogatása. Az Napítvlíny célja' a pszíchiátľiai és az idegrendszeri kutatrások tamogatása, a lelki
betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatĺás színvonalánĄ vďamint atĺírsadalom
mentálhigiénéjének javítása és a tłársadalom pszichiátriai kult'iľájának emelése.
AzAlapítvany cél szeľinti közhasznú tevékenysége közétartonk az egészségm egőĺzés, az
egészségiigyi (pszichiátriai) rehabilitációs tevékenység' rehabiliüációs és szociális foglďkozt atÁs, az
intéznényen beliili, bentlakas nélküii ellát.ási tevékenység végzése, elősegítése, tĺímogatĺásą
valarrint a rehabilitríciós és szociĺálís foglďkoztató műköđtetése.

A Nappali Intézmény
Az Intézmény neve és székhelye:

}!99ycsik Alapíwány Pszichiátľiai Betegek Nappali Intézménye
i083 Budapest Balassa utca 6.
Az Intézmény képvÍs etőj e : Pucsek J őzsef intézményvezető

Működ ési'en gedéIy száma : Székhely : BP C ĺ O20 l g 8| -2|2O | 4.
Telephely: BP C / 02A B S 68 -3 I Z0 13.

Az intézményľe és az ellátásokľa vonatkoző e||enőlzések 201ó.ban

A foglalkoztatĺ{si engedély
száma

Fo glalkoztato ttak |étszáma

Munka-rehabilitáció B-93-25330/2ĺ2008. 15 fő
Fejlesztő-felkésátő B-93-17298/18ĺ2008, 16 Íő

Ellenőruő szeru El|enőnés tárwa Iđőpont Eľedménv
MAK Budapesti és Pest
megyeí iPĺzsatósás'

Nappali ellátás támogatásának átfogó
ellenőrzése

20l6. március Az állami tamogatás
felhasanálása ioeszeľü.MÁK Budapesti és Pest

megyei Isazsatósás
Szociális foglalkoztatás
támogatásának áĺfoeó e|Ienőrzése

20l6. szeptembeľ Hiányosságot nem Éĺ fel

NRSZH-MAK Foglalkozĺsi Rehabilitáció átfogó
ellenőzese

2016' ápľilis Munkáltató a foglalkoztatási
ręhabilitációs
kötelezettség€inek eleget teszBFKH Szociá|is és

Gyámhivatal
Nappali Intézmény és közösségi
e|Iákás átfogó ellenórzése

2016. szeptember Az Intémlény megbízhatóan
működik

Fenntaľtói E]lenőrzés Az lntézmény átfo gó ellenörzése Folyamatba
épĺtetten

Hiányosságot nem trfut fe|

Belsö szakmaí ream-munKa Hetente
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Momvcsik Alapitvány Pszichiĺítiai Betegek Nappalí Intézĺnényének 20t6. évi beszámollja

A SZAKMÄI PRoGRAMRA voNATK ozo INToRMÁcIoK

A pľogľam megneYezése
Pszichiátriai betegek nappali ellátása közösségi gondozÍlsa és intézményen belüli szocialis
foglalkoxatasa.

A fenntartó neve, címe, képviselője
Moľavcsik Alapítvány

1083 Budapest, Balassa utca ó.
dr. Simon Lajos, a Kuľatóľium elnöke
A nappa|i ellátási és fogla|koztatási pľogľam te|ephe|yek:
l083 Buđapest, Balassa utca 6.
1087 Budapest, Kőbányđ tlt22.
oktató progřam telephely-Kiinyvkłĺtészet és Restauľálás
1083 Budapest, Kálváriat& |9.

A pľogram miĺkiidési kiiľe
Nappali eliátás + szocioterápia-munkateľápia
Nappali ellátás * munka-ľehabilitációs foglalkoztatás
Nappali ellátas + fęjlesztő-felkészítő foglďkoztatĺás

A Íinanszírozás
. Nappali ellátás noľmatíva

. Kcizcisségi ellátĺás nonnatíva

. vilI. kerület Józsefváros onkoľmanyzat ellátási szeľződés.

- A szociális foglalkoztatěstvégző fenntaľtók befogadásaľa és tamogatásaĺa kiíľt pěÄyéľ:aton
elnyert feladategység alapjĺín számított tĺĺmogatlís összege.

- A szociális foglalko ztatássorán elöállított és éľtékesített termékekből befolyó összeg.

A progľam bemutatása
A Fenntaľtó 2008-ban hozta létre a Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappďi
Intézményét annak érdekében, hog5r a szociális alapszolgiáJtatási ťorma keľetein belui a pszichiátriai
betegséggel élő, intézményi jogviszoľuryal ľendelkeaĺ ellátottak szÁmáĺaszocioterápiás
eszközökkel, munkatenĺpias technikĺík a|kalmazÁsáva|' intézményen beltili szociális foglalkoztatast
nyújtson, annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű kliensek esélyei a nyílt
munkaeľőpiacon való elhelyezkedésben, valamínt a tartós, éľtékteremtő munka végzésében ľövid és
hosszri távon javuljanak. A cél, a munkavégzésen és a foglalkoztatáson keľesztiil az embęń
kapcsolataik újraépítése és a taľsadalomba való re-integrációjuk'

/ř
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Moravc5ik Alapĺtvány Pszichiátriai Betegek Nąppali Intétlényének 2016. évi beszámolija

Konkľét cél
Azlnténnény két telephelyén 58 fő nappali ellát.ísát végezzilk.
Az I. telephelyen jelenleg 30 ft' gondozÁsátés foglalkoztatásátvégezaita tr. telephelyen 28 ffi
gondozasa és foglalkoztatásazaj|ikfolyamatosan. AfoglďkoztatźscéIja a szolgáltat'ásiígenybe
vevő személy pszíchés-szociális állapotanak renđezése mellett' a tĺírsadalmi ľe-integráció
elősegítése azegyélll képességeinek, készségeinek figyelembe vételével es a számukra
legmegfeleiőbb munkav égzési forma megszeľvezésével.

A célcsopoľt jellemzőĺ

Pszichiátľiai ellátásban ľészestilő, elsősorban józsefváľosi személyek, akik a betegségiik
előľehaladtéxa| egyĺenehezebb szociális helyzetbe keľĺĺlnet emberi kapcsolataik beizĺkĺilnek,
sokszor még a csďádjuk tłámogatĺását is elveszítik' A betegekľe je|Lemző azźtkőzottsĘ'
bizalmatlanság és az önbizonytalanság. A lélektaní mrikođéseiben rokkant, vagy sértilą
megváltozott képességtĺ személyek rehabilítĺĺciójiĺra, munkakészségének, valamint testi és szellemi
képességeinek megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottanjó hatássď van a munkavégzśsfolyamata és
a létľehozott produkťumok kÓrnyezet által toľtént elismeľése és elismeľtetése'
ovatos becslés szeľint, a pszichiátriď betegséggel élők száma folyamatosan nÖvekszit annak
ellenéľe, hogy a szkizofrénia előfoľdulási gyakorisága viszonylag állandó a nepesség körében.
A Moľavcsik Alapítvrĺny L99I . őtamiiködik. Alapítói okiĺatban meghatźrozott fó tevekenysége a
pszichiátľíai betegek gyógyításanak és rehabilitációjrának elősegítése a győgyitő miihelyek
tamogatasa. AzAlapítvány céIja, a pszichiátriai és azidegrendszeri kutatísok támogatásą a lelkí
betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatiás színvonalánat valamint a taľsadalom
mentálhigiénéjének javítása és a táľsađďom pszichiátriď kulturájĺĺnak emelésę. AzA|apítvány cel
szerinti k<izhasznú tevékenységével osszhangban, ami azegészségiigyi' ezen belüt fblę a
pszichiátľiai ľehabilitációs tevékenységre vonatkozik, a sżociális intézmény keretében Jlsődlegesen
pszichiátriai betegséggel élő személyek gondozĺsát és rehabilitációs foglalkoĺatésátvégezzllk, de
teľmészetesen más típusti fogyatékkal élő személy ďkďmazásáľa is van lehetőség.

Az ellátottak
Cselekvőképessée

AzIntézmény keretében ľegiszfoált és foglalkoztatot1személyek 7 %o.aállnem kizarőgondnokság
alatt.

Eeészséei állapot

A pszichiátriai betegségiik miatt rendszeres oľvosi gondozís alatt állnak, betegségük gyógyszeľes
kezelés mellett egyensúlyban van.

SzocĺabiIitás

A pszichiátriai betegséggel élökre jellemező a motíválatlanság, az izo|źit élewitel,
csökkent egyÍittmiikddési készség. Gyakoľi az akalmazkođási nehézség, jellemző az erós stressz.
érzékenység és a frusztrációs tolerancia csokkent mértéke.
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MoravcsikAlapítvány Pszichiátriď Betegek Nappali Intézményének 20|6. évi besámolója

Mu n ka tevékenys égek és Fo gIaI kozta tási fo ľmák
Munkatevékenysěgek

ľBÁoR: Megnevezés:
81.2I Á.Italanos épülettakaľítas
8I.29 Egyéb takarít{ás
81.30 Zöldteľtilet keżelés
32.99 Egyéb feldolgozó ipaľi tevékenységek
82.19 Egyéb irodď szolgáitatás. 82.99 Egyéb kiegészítő iizleti szolgahtatas

F o g I a lko ztat ús i fo r mú k
A munka.rehabilitációs foglalk oztatás bemutatása

.A szocialis intézményben e]látott szeméIy munkakészségének, vďamint testi és szellemi
képességeinek munkavégzéssel történő megőuése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő.fe|késátő
foglalkoztatásra való felkészítés.

A munka.rehabilitáció ai intézményi jogviszony keretében töľténik. A munka- rehabilitációban vďó
részvételről a foglalkoztatott, illetve tiirvényes képviselője írĺísban megállapodast köt, a szociális
intézmény vezetőj ével.

A munkavégzés törvényes feltétęlei:
A munka.rehabilitációs tevékenység megvrílasztasĺánáI a szociiális lntézmény vezetője figyelembe
veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális sziikségleteinek megfelelőan biznsftja az
egészséget nem veszélyeztetó munkavégzés feltételeit. A munka-ľehabilitĺĺció ídőbeoszĺísát az
ellátott állapotanak és képességeinek Íigyelembevételével egyénileg hatźrozalk meg az egyéni
fejlesztési teľvben úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama ne haladja meg a napi 6 és a heti r0 oľát, és
el kell éľnie a naRi 4. vagy a heti 20 órát.

A fej l esztő felkészítő fo gl alk o ztatÄs bemutatás a

célunk, a szociiĺlis intézményben ellátott személy szźmára munkafolyamatok betanítasa es
foglďkozaŁ{sa révén az önźt||ő munkavégző képesség kialakítasą helyľeĺíllítlísa, fejlesztése,
valamint az ell'ěltott felkészítése a védett munka keľetében, illetve a nýlt munkaeľőpiacon történő
önálló munkavégzésre, ami egy időben fejleszti klienseink szociáIis adapüációs készségét.
- A munkavégzés munkaviszony keretében hatáĺozoÍt időre kötĺltt munkaszeľződés ďapjrĺn folyik.
- Az ntéartényi jogviszony megszűnése esetén a fejlesztő.foglatkoztatasľa iľányulóJogviszony is
megszünik.
- A fejlesztő.felkészítő foglalkoztatás során, a kliensekĺe vonatkozó jogszabályokban meghatarozott
speciális előírasokat f,lgyelembe vesszifü .

. A fejlesztő-felkészítő fogla|koúatźłs időtartamának meghat źlrozésakor minden esetben a szakértői
véIeménynek megfelelően jĺáľunk el.
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MoravcsikAlapĺtviány Pvichiátriđ BetegekNappďi Inté'anényének 2016. évi beszámo|ója

Szociális foglalkoztatrís źIz I. Telephelyen @ďassa utca ó.)
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Moravcsik Alapĺtvány Pszichiátiai BeÍegek Nappa|i Intéanényének 2016, évi bevámo|rja

Szocialis foglďkozt atás az II. Telephelyen (Kőbánya i 1Í 22.)

F,ejlesztő.
felkészítő
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egyéb iľodai
szolsáltatas

I I

Védett munkaheiyként, akkredit.ĺĺciós foglalko zLatás bemutatása

A komplex ľehabilitáció eszk<iztĺíľőlva| a megváltozott munkaképességii személyek nyílt munkaeĺö
piaci foglalkozlatáBáLnak elősegítése, élethelyzetének taľtós, hosszti távú javítása. olyan rehabiĺitációs
rendszer kialakítása és mĺíködtetése, ameĺy egyszęÍTe képes biztosítani a megvĺĺltozottmunkaképességiĺ
emberek munkaeľó piaci éľtékeinek fejlesztését, segítení anyílt munkaerő piacravaló kivezetését és
ezek egyĺÍtthatásiínak eredményeként nilvelni a célcsoport munkaerő piaci jelenlétét.
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Moĺavcsik AJapĺtváĺly Pszichiáuiđ Betegek Nappati Intézĺnényének 201ó. ćvi besámo|ója

A nappalĺ ellátásban és a kapcsolódó foglalkoztatásjellemző számadatni20Í6.

Az I. és II. Telephelyeken nappali e|látásban részesülők szĺĹma: 58 fő
] Ebből:

1. szociłális foglalkoztatásban résztvevők száma: 31 fii
Munka.ľehabilitáció keretében: 15 fő

Fej lesaő-felkészítő foglalkoztatás keretében: 1 6 fő

2. Aldffeđitációs program keľetében: 27 f('

Tranzit formában: 2, fő

Taľtós formában: 25 fő

Ebből Józsefváľosban éIő pszichiátľÍai beteg; 51 fő

Szakmai Beszámoló a nappali ellátĺísban és szocĺális foglalkoztatásban

2016.ban végzett

tevé kenys é gekľő l, p rog ľa m o kľó l és szo|gáůtatás o kľó l



MoľavcsikAlapítvány 1083 Budapest Balaseé u. ą-

Segítő Szolgáltatások

BAKANCSOS KLUB

A Moravcsik AlapÍwány az egészséges é|etmódot segítő és az

életvezetési tanácsadás szolgáltatásának keretében Bakancsos

Ktub országjđró, kirőnduló csoportot kíná| megváltozott

munkaképességű munkavállalóinak és kísérőként csatlakozó

hozzátartozóinak, barátainat segítő fog|aI kozású munkatá rsai nak.

Helyszín és időpont: vá|tozó

K|ubvezető: Végh Bea

Je|entkezés és a programokkał, helyszínekke| kapcsolatos öt|etek,

javas|atok |eadása lehetséges a kÜlonböző telephelyek

nagycsoportjain, a hirdetőtáblákon és a ' +36 20 663 2968

te]efonszámon.

Aktuá|is információk a www.moravcsikatapitvany.hu oldaIon

ta|álhatók.
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Moľavcsik Ala 1083 Budapest Balassa u. 6.

Segítő Szolgáltatások

Áu.ÁsKEREső FoG LALKozÁs
A Moravcsik Alapítvány a munkaerő-piaci információk nyújtásának

keretében Átusl<ERlső egyéni foglalkozőst tart, metyet

kti|önosen aián|unk a tranzit foglalkoztatásban részWevőknek.

A szolgáltatás keretén beIül az a|ábbiakban segítĺink:

. oné|etraj z, kísérő|evél, motivációs Ievél, á|táspályázatok e|készítése

. te|efonos álláskeresés technikájának e!sajátítása

. a szemé|yes találkozóra, ál|ásinterjúra va|ó felkészülésben, a

munkába á|lás és a munkahe|y megtartására való fe|készítés

. internetes ál|áskeresés

. tájékoztatás az aktuá|is munkaerő-piaci információkról

Helyszín : Moravcsik Ala pítvány akkreditált te| ephetyei : 1'083 Ba|assa

u. 6. ; 1087 Kőbányai úrzf. ; Lo82 Ü|lői út 60.62.

ldőpont: egyéni te|efonos egyeztetés alapján

Segítők:

. Nyeste Eszter +36208250637

. Tóth Csaba +3620 663f875

Jelentkezés és további inforrnációk a megadott telefonszámokon'

ltyen irányri szolgáltatás a Józsefvárosi Szociá|is Szolgá|tató és

Gyermekjó|étiKozpontprogramjaikoztiselérhető.

Aktuáiis információk a www'moravcsikalapitvany.hu és a
www.icsgyk.hu o|dalon taiáihatóak.

{/c/7,;
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1083, Buda

Segítő Szolgáltatások

KUPÉ

További információk a

ta|álhatók.

www.mofavcsikalapitvany'hu oldalon

,/,
Ů/,']: ,rj\

,,Ku|ttirpéntek,'

A Moravcsik Alapíwány az é|etvezetési tanácsadás szolgá|tatásának

kereté be n KlJ P É,, Ku Itú r p é nte k,, Kt u bÍo g l a l koz ő s o kat tart.

Ezeken a foglalkozásokon közös kulturális programot szervezünk

kollégáink,munkatársainkéscsaládtagjaikrészére.

A programokka| kapcso|atos otleteiket és javaslataikat az aIábbi

elé rhetőségeken jeIezhetik:

. +36 20 6632875

. bpartbrut@gmail.com

Helyszín és az időpont: eltérő

K|ubvezető: Tóth Csaba szociális munkás

Az aktuális programokró| a telephelyek hirdetőtáb|áján és a pénteki

nagycsoportokon lehet tájékozódni.



Moravcsik íffány 1083 Bu est Balassa q' 6'

Segítő Szolgáltatások

PszlcH o LoG lAI TANÁcsADÁs

A Moravcsik Aĺapíwány a segítő szolgáltatásai keretében EGYÉN|

PsztcHoľoela,l, TA#Ácsn-,o{s, 
" 

sEcĺTŐ BEszÉLGĺĺÉs

lehetőségét bĺztosÍtia munkavállalóinak.

He|yszín: Moravcsik Alapíwány akkreditált te|ephe|yei: 1083 Balassa

u' 6. ; ta87 Kőbányaĺ Útff,; t082 Üll0i ĺt 60-52.

ldőpont: Te|efonos egyeztetés a|apján

Tanácsadók:

. Fazekas lstván pszichológus, CBT konzultáns

telefonos e|érhetősége: +36 fa 666 3359

.SárváryEmőkepszichológus,művészetterapeuta,CBTkonzu|táns
telefonos elérhetősége: +36 208z5 0238

Jelentkezéséstovábbiinformációkamegadotttelefonszámokon.

oldalon

Aktuális információk a

találhatóak.
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Moľavcsik Alapíwány 1083 Budapest Balassa u. 6.

Segítő Szolgáltatások

csALÁoeoN DozÁs és SZoclÁLls
ÜovlľuľÉzÉs

' A segítő szolgá|tatást felkeresők egyéni igényeik alapján komplex

: Segítségnyújtást vehetnek ĺgénybe.

. A tanácsadós célja, hogy a megvá|tozott munkaképességű

l munkavá|lalók é|etkörtiĺményeĺ javuljanak. Segítséget kapjanak az
l őket kortitvevő családi korÜlményeikben és más hivata|os

ügyintézésben.

Helyszín: Moravcsik A|apítvány akkreditá |t telephelyei: ].o83 Ba|assa

u.6. ; to87 Kőbányai űtzz,; to82 Üllői út 60-62.
:

ldőpont: Telefonos egyeztetés a|apjá n

Tanácsadók:

o Kerényi Viktória szociális munkás +36 1 219 3960

. Nyeste Eszter szociális munkás +36 20 82.5 a637

. Tóth Csaba szociá|ls munkás +36 fo 663 2875

Jelentkezés és további információk a megadott telefonszámokon.

Aktuátis információk a www.moraygsikalapitvany.hu oldalon

ta|á|hatóak.
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Moravcsik Alapíw"ny ĺos3 B"d"p"'t Bď.

Segítő Szolgáltatások

MozcÁs KLUB

A Moravcsik Alapítvány az egészséges életmódot segítő szolgá|tatás

keretében lehetőséget biztosít csoporto s mozgásfoglalkozúsokan

való részvéte|re.

Helyszín: Moravcsik AlapÍtvány l|. sz. telephe|ye: Lo87 Kőbányai út

ff.

ldőpont: minden csÜtortökon és pénteken 13.oo - 14.00 közott

Csoportvezető: Nyeste Eszter

Jelentkezés és további információk a +36 20 825 0637 telefonszámon.

Aktuális információk

taláĺhatóak'

a oldalon
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Rehabĺlĺtácĺós tanäcsadó fo gad őőr űĄa:

Tanács adő: Tárnok Arrdrea

Telefon 30-44t 4f 49

MINDEN HItľENo 5ZERDAN 10.00.14.00 ón,fic

Helyszín: BUDAPEST ART BRUT GALÉR1A

1083 Budapest Üllői u. 60.62

Székhely/te1ephely
-TÝ.nóNAP-NAP IDOHELYSzÍN

1 087 Budapest, Kőbányai
u. f2

201Ĺ MÁrus 3Q.LhśłÍĐ 10.00.-14.00

2aI6,ruĺ,rus zs.
ftétfij)

10.00.-14.00

zoto orľÖgpn zą.
ŕhéffřĺ)

10.00.-14.00

10.00.-14.00

1082 BudaPest Balassa u.

6.

2016. JUNruS 27.
ftétfiĺ)
fOT6. AUGUSZTUS
29. ftlétffi\

10.00.-14.00

ZArc. SZEPTEMBER
f6 (},iéLťo\

10.00.-i4.00

Budapest, 20|6. élpľihs 25 .

"ĺ r' 0 ü_ (
1. ĄĘt,t,št-ĺq 1g]r5!u:.
tĺmokAndrea

Rehabilitaciós tanácsadó

(,./ ''1 .'
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Segítő Szolgá|tatások

Moravcsik íwány 1083 Bu Balassa u. 6.

.,

JoGSEGÉLY- és TAruÁcsADó

szoLaÁLAľ

A Moravcsik AlapÍwány a jogsegélyt nyújtó segítő szo|gáltatás

keretében JoGsEGÉtv- és TANÁcsADo sZoLGÁLAToT

műkodtet.

A szo|gáltatás cé|ja a pszichiátriai betegségekkel élők és

hozzátartozóik, va|amint a ve|Ĺik dolgozó szakemberek számára

információ. és támogatás nyújtása szociális, egészségÜgYi,

munkavál|alási és jogi kérdésekben.

Helyszín: Moravcsik A|apítvány |.sz. tetephe|ye: 1.083 Ba|assa u. 6.

ldőpont: szemé|yes konzultáció előzetes ĺdőpont egyeztetést

kovetően lehetséges

Tanácsadó munkatárs: Pucsek József

Je|entkezés és további információk a +36 20 82599?4 telefonszámon

a oldalon
Aktuá|is információk

talá|hatók.
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Pszichiátiai Betęek Nappďi Intéanényének 20t6. évĺ besámo|ójaMoravcsik A|apítvĺĺĺry

2. Rendszeľesen ĺsmétlődő pľogramj aink

Programjaink nyilvánosat vĺíľunk minden érdeklődőt ľendezvényeínkeĺu

rĺÉ'ľrÖ
l!11p.aĺ11;iĺ"16ly:i..]:;r:.ilľi'iłlł:łĺ:.
.(1CI83 Bń:.E.đassä''u. 6)' 

...'..r;. l.
EiÍ-f.|ź: tilJ

Kreaív Klub
helyszín: SE PPK (A2)' időpont:
10.00 -11.00 órą vezeti: Kerényi
Viktória

KéaníÍyes míÍhely
(szÓvés-fonás, batik)
időpont: 08.00-11'00 óľa,
vezeti: Szakács Melindą osryán
Ápn"s

KěaníÍves mííhely
(Bőrmüvesség könyvkötészet
ďapjai)
ĺdőpont: 08.00-12.00 órą vezeti:
Fazekas István

Kilnyvbałdtok klubja
helyszín: sE PPK B1 osztĺíly

ebédlöje
ĺdöpont: 09.00-11.00 óra vezeti:
Tunkli Kinga, Farkas Viktor, Bíró
ppuz-sina

Sakk szakkör
időpon* 12.00.14'00 óra, vezeti:
Nagy Péteľ

Kônyvbarátok klubja
helyszín: sE PPK Bl osaá|y

ebédlöje
Ídőpont: 09.00-l 1.00 óra vezeti:
Tunkli Kinga, Farkas Viktor, Bíró
Fruzsina

Rreatív Klub
időpont: 09.00-12.00 órą vezeti:
Józsa Eva

Kézinűves mühe|y
(Börművesség könyvkötészet
alapjai)
időpont 08.00- l 2.00 óra, vezetl:
Fazekas István

Ping pong
időpont: If .30.| 4.30 őr4
vezeti: Sós Barbara

SZERDA
,K

Könyvbaróĺok klubja
he|yszín: sE PPK B1 oszLály
ebédlője
ĺdőponÍ 09.00.l l .00 óra vezeti:
Tunkli Kinga, Faľkas Viktoľ, Bíró
Fruzsína

Kézmúíves mííhely
(Tűzzománc ékszerek)
időpont 09.00-12.00 óľą
vezeti: Nyeste Esáer

Kézmííves mííhely
(Bőrművesség, kö,nyvkötészet
alapjai)
idôpont: 08.00-12.00 órą vezetĺ:
Fazekas István

Kreaív KIub
helyszÍn: sEPPK (A2), ĺdőpont:
10.00 -11.00 órą vezeti: Keľényi
Viktória

Kľeatív Riub
helyszín: sE PPK (B2), ídópont:
14.30-16.00 óra, vezeti: Turák
Amadé

Eletmód KIub
időpont 13.0o.l5.00 óra, vezeti:
Nyeste Eszter

/
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PÉNTEK

Rönyvbarátok klubja
helyszín: SE PPK Bl osztály

ebédlöje
időpont: 09.00.l l.00 óľa vezeti:

Tunkli Kingą Farkas Viktor, Bíľó
Fruzsina

Krea'Íív Klub
időpont: 09.00- l 2.o0 őra vezetiz
Józsa Eva

Kézmrives műhe|y
(Bőrművesség könyvkötészet
alapjai)
időpont 08.00-12.00 óra' vezeti:
Fazekas István

Kreatív Klub
helyszÍn: sE PPK, alagsoľi
fogIalkoztató
időpont: 9.30-l2.00 óra vezeti:
TurákAmadé

Ping pong
időpont: |2.30-14.30 &a,
vezeti: Sós Barbara

'KUPE. (.'kulturpéntek'') -
minden hónap uto|só péntekjén,
a helyszín és a pontos idöpont
előzetes esveztetés alaoián.

FiImkIub
ĺdőpont: minden hónap elsö
péntek l3.00.15.00 óra
vezeti: Turĺĺk Amadé.
Főző klub
időpont: 12.00.14.00 óra, vezeti:
Szakács Melinda

/
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{91avc$k Atapítvány Pszichiátriaĺ Betegek Nappa|i Intézménye
2016. évi Úámogatások felhasználásáról
(bevótelek-kiadások eddĺgí és teľvezett atakulásáľól)

|. ]ntézményi bevéte|ek iisszesen: 29.482.307
Ebbő|: ľormatív hozzájáru|ás 19.220.L26

Térítési díj (Az lntézmény szolgá|tatásai a Kuratórĺum
äohtése é rte I mébe n térÍtésmenteset a szemé |yi térítési
díj:0 Ft 0

Magyar Államkincstáron keresztü| kapott egyéb bevételek 3.822.18L
Egyéb bevéte|ek (termékek értékesítése, e||átási
szerződés) 6.440.000
Il. lntézményi kiadások összesen: 29.482.307
1. Mííködési kö|tségek 29.482'307

9érköltség és szemé|yi je||egű kifizetések 14.800.04s
Járulékok 3.996.012
Köziizemi szolgá|talások 1.298.600
Ewéb működési költségek 6.897.650
2. FeIhaImozás je|tegű kiadások 2.490.000
Beruházás 2.490.000
Fe|újítás 0
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5. Kiiztisségĺ Ellátás

A szolgáItatás céIja, küldetése

A Közösségi Pszichiátriaí Ellátas lényege, hogy az érintettek ellátása azok eredęti
lakókömyezetében történjen az érintett intézĺnényi keľetek közé emeléso nélkiil. A közösség
alapvetően olyan embeľi kapcsolatrendszert jelez ebben az esetben, amelynek tagjď rendszeľesen
és gyakľan találkozrrak, éľíntkeznek egymĺássď, ísmerösilinterperszonális kapcsolatban ą|lnak,
valamint az adott ftilđľajzi helyhez' lakóköľnyezéthez, annak hagyomárryaihoz, értékeihez,
kultuníjĺíhoz viszonyítva battrozzáł< meg cinmagukat a tarsadďom e$észében. A közösség ĺáltal
felkínált embeľi kapcsolatok tiibbnyire bonyolult rendszeľeket alkoÜrak és spontán stľukfuráltak.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátásnak, mint szolgĺiltatĺĺsnak az afeladata,hogy az áltďa gonđozott
pszíchés betegségben szenveđő ellátottak teljes jogu, értékes tagtrai maradjanak a tiáľsadalomnak,
valamint abban az esetben' ha betegségÍikből adódóan már a maryina|izácii folyamata elkezdődött,
reintegrálódjanak a közösségbe.
Segítséget nyujt a pszichiátriai betegségget kiizdők számfua:

az egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetÍik javításában,
meglévő képességeík és készségeik megőrzésében, valamint fejlesztésében, megújíĺásában;
a hétköznapjaik soľán ađóđó konfliktusok és az ezze| jőró feszĹiltségek feloldiásában,
a problémák megoldásában; szociális és mentáis gondozasukban,
az egészségügyi ellátasol<hoz, valamint a foglalkozási rehabiliüícióhoz vďó
hozzájuüĺsukban.

Ez a típusú szolgáltatás olyan lrosszú távú, egyéni szĹikségletekľe és igényekĺe konstruált gondozást
kínál, mely rragymértékbęn a|apoz az ellátottak lendületes és felelösségÍeljes ľészvételéľe, valamint
az el|átott kcĺrnyezetében fellelhető terrnészetes kdzösségi erőforrásokľa - őket is felkészíwą
tamogatvą facilitálva a nem professzionális tevékenységekbe.

A közösségi ellát:fut végző szakemberęk munkájĺának fókuszaban a célcsoportot képző betegek
felépiĺlési lehetősége á1l.
Felépülésüket igyekeznek elősegíteni a pszicho-szociĺílis rehabilitáció eszkĺjztĺíľanak
igénybevételével.
A közösséei ellátás ęélcsoportiát kénezik azok a 18; életévüket betiiltött pszichiátľiai
bgĹęgpęgge| éIő.személyek akik !

fóvfuosi (elsősorban 8. keľületi) otthonukban élnek;
íntenzív tárnogatast igényelnek;
orvosi kezelés ďatt áIlnak, de nern veszéIyeztető állapotťlak;
önkéntesen igénylik a segítséget

Ugyanakko r azokis részt ve]retnek ebben afajtaellátasban, akik szociális intézrnényben élnek, de a
szakéľtői bizottság véleményezése szerint re-integrációra ďkalmasĄ vďamint a bentlakasos
intézményi ellrelyezésrę váĺakoző krónikus pszichiátriai betegek, akik az tinĺíltó élewítel
ferľrtarthatóságanak érđekében fokozott pár1fogast igényelnek.

A szolgáltatás elsődleges feladata a működési teľületen élö, de eddig kezelést igénybe nem vevó,
íIletve a betegség kialakulásaban veszé|yeztetett személyek felkutatása, s az ellátís
igény,bevételérrek felkínálása. Korai közbelépés, a betegség mietőbbi azonosítasa és az ideális
kezeléshez valő hozzájutás segítése' illetve szakmai ellátás' az elengedhetetlen egészségtigyi
gondozás mellett. 
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f 9llátást igénybevevő egeszségiigyi, pszichés és szocialís ĺíilapotĺnak peľmanens figyelemmel
kísérése, ellenőľzése, !9víbbá sziikség és igény esetében ahatékony segíLegny.u.;ĺás bíłosításą a
krízishelyzetek normďizálasą kikiiszöbölése fontos szegmensei u uĺ''*.,e-*eĹ'ielapszusok,
vďamint a betegség kľónikussá válrásának megakadĺĺlyozasa érdekében.

A megkereső tevékenység, a felépülésre, gyógyulasra való képesség fokozźsa,motivalrísa" a
változésra ösztönzés ugyancsak elengedhetetlen eleme a mindennapi hivatásos segítő muni<anak.

A program kiemelkedő része az ellátĺíst igénybevevĺĺ kĺizösségi integritásának elömozdításą
sztikség esetén reintegrációjának megalapozÁsa,abban való állandó1e*og"to ľészvétel. Munkánkat
az 1993. évi III. (Szociális) töľvény" és az ll2}00. SZCSM. rendeleie és annak módosításaira
a|apona végezzük.

Elemi felađatként jelenik meg a tevékenységĹink soľán, hogy a magas szintií professzioruális
munkavégzés következményeként mérsékeini tua3ut a táľsadalmi elöítěleteket, saäreotípirĺkat és
egyben képesek legytink fokozni a tarsadalmi felelősségvállďás méľtékét.

d Lak.ókonryezetben történő segítségnyújtás azönálló élewitel megtaľtrísának érdekében'- Ameglévő képességek megőrzése, illefue fejlesztése, megujítása.. A háziorvossal és a kezelőorvossal való rendszeres kapcsolattartas á|ta| az ellátlíst
Ęe1ľbevevő áJlapotának folyamatos fi gyelemmel kísérése, fđugyelete.- Pszicho-szociális ľehabilitació, - szociális és mentális gondozás.. Az egészségügyi és egyéb terápiás kezelésekben, szolgáltatasokban való részvételre
ösztönzés, annak támogatasa éś után követése.. Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek megközelíthetőségének
érdekében.

A szolgáltató etérhetőségeÍ:

- Telefonszám: +36(1) 2|9.3960
- Mobil eléľhetőség: +36(20) 666-3359
- Levelezési cím: 1083 Budapest Balassa utca 6.. Weblap: www.moravcsíkalapitvany.hu
- E-mai] címek: fazekas.ístvan@rned.semmelweis-u4iv.hu

ve gh. beata@med. semmelweis-univ.hu

. A szolgáltatás elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00 - 16:00 fuźig akĺizponti telefonszamon és
08 :00- 1 8 : 00 órźig aszolgálati mobiltelefonon.

. A szolgálat központi fogadĺĎóráttart:
- Cím: l083 Budapest Kőbanyait!t22.. Időpont: csiitö'rtök, 14:00-16:00 óra kozott. Elérhetőség: 06(1) 219-3960

/ĺyljĺ.ĺ,/
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Áz Oktatró telephe|v bemutatása

Neve es címe:

Moravcsik Alapítvány, Könyvkiitészet oktató Tclcphely

1089 Budapest, Kálváriat& 19,

Alapítvanyunk a VIII. Keľiilet köąponti ľészén mĺĺkiidteti ľehabilitrĺciós foglalkoztató

mťĺhelyét, melyben megváltozott munkalcépességĹĺ személyek betanítása fotyik, jelenleg 8 ft5

képzése zaj|k, eddig pedig 35 embeĺ vonódott be a könyvkötö műhely munkájába.

CéIcsopoľt:

] Azon emberek oküatása, fejlesztése, akík foglďkozási rehabilítaciőjanem megvalósítható

. és|vagy tarfós foglďkozísi ľehabilitációt igényelnek, illetve azon megváltozoÍtmunka

l képességü munkavállalók, akik foglalkozási rehabilitációja javasolt.

A telephely célja:

A MoravcsikAlapítvany oktató telephelyének celja e|sősoľban a Józsefváľosi megváltozott

munkaképességű munkavĺĹllalók foglalkoztatasanak elősegítése, képességtiknet

képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinęk

biztosítása, bogy ezÁItal komplex rehabilitacióban részesiiljenek.

A munkaľehabilitációs (íntézményen beliili) szociális, fejlesztő felkészítő és akkľeditálÚ

. foglalkozásĺ ľehabiľtációs foglalkoztatást, valamint az alJĺľeditrált fogtalkoztatástöľvéný

szabályozĺsĺának megfelelően a nyílt munkaeropiacľa való kivezetés is előirányoz]ntő.

oktatási tevékenységiink követi azegyénigényeket, fázisokra osztjuk azátairatt

ismeľetanyagot. Atapaszta|atok alapjĺán, atanu|tak gyakorí ismétiése ajánlott az elsajátított

szakfu dás meglétének fenntarthatóságĺához.

A munkavégzés és oktatás kiiľĺi|ményei:

A tĺáľoló helyek kiďakítása a tźro|t anyagok frzrkai, kémiai és bioiógiai tulajdonságainak

figyelembe vételével történik. A munkahely megvilágítását (természetęs és mesteĺséges) a

munkavégzés jellegéhez igazítjtlk. A munkahelyek jól szellőztethetőek és flithetőek. A
padlóbuĺkolat sziláľd, stippedés-, gyriľódés., ill. csuszásmentes, kĺinnyen tisztítható és

feľtőtlenítbetö, megfelel a munkavégzés jellegének. A nem dohrányzók védelnének érdekében

a20t1. évi )(LI. törvény betartĺĺsa szeľint történik, e mellett íľásban infonĺrátjuk őket, hol



t.ĺjékozódhatrak a leszokas lehetőségeiľől' A munkahely, munkaeszköziit berendezések,

higiénés kovetelnrényeknek megfelelő rendszeres takarítását' tisztítźsźÉ elvégezztik. A
munkavégzéshez sziikséges mozgiástér kialakítrása ergonómiai szempontok figyeiembe

vételével töŕénik, és fontos számunlĺľa a mrľ:kaviĺllaló és a kömyezet kapcsolat rendszeľ

kiďakítasánál a biztonsĘ és a munkafolyamatok, illetve egyéni sziiłségletek igénybevétele

is. A munkavédelem elengedhetetlen része, az éľintésvédelmi, balesetvédelmi, ťĺízvédelmi

oktatás. Ehhez munkavédelmi szakembert biztosítunk, aki előadást taľt a munkavégzés

helyćhez, a munkďolyamatolĺÍroz igaziwa. Az áLta|ános tájékoztatĺĺst íľĺísban is megkapjĺík' A
munkavéđelmi szakembet az oktatas mellett ľendszeresen felĹilvizsgálja a munkaeszkĺizĺik

műszaki ĺĺllapotat, a szfüséges kaľbantaľĺísi feladatokat e|Lětja. Az elektľomos késziilékek

éľintésvédelmét vizsgĺálata megtörténik, a tlizoltó készĹilékek feliilvizsgalatát e|Játja a

szakembeľ. Minden telephelyĹinkön megtöľténtek a munkavédetmi feladatok, szakemberek

bevonásával alakítottrrk ki a munkaköunyezetet és az egyedi munkaeszközdkhöz igazítottrrk a

bďesewédeimi előírásokat. EzzeL a köľĹiltekintő magatarüíssď biaosítjuk, hogy a

munkavállalóink a legcsekélyebb méľtékben se legyen veszélyeztetve egeszségi állapotuk.

Mint rehabilitációs foglalkoztató fontosnak tartją hogy a megváltozott munkaképességű

munkavállalói szźlmfua megfelelóek legyenek a munkavégzés körÍilményei' Ennek

megfelelően folyamatos kapcsolatot taľtunk a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerwel, a

személyes rehabilitációs terv elkészítése soľán nagy figyelmet foĺdítunk a komplex

szakvélemények áltď meghatĺározott véleményekľe, mind egeszségtigyi, mind szociális

sáikségletek kielégítéséľe a munkaviĺllaló személyes céljainak megfelelően. A 327ĺ2012'

CxI.16.) Korm. ľendelet ĺáltal meghatároz.ott keĺeteken belül, segítő szolgáltatásokJ<al segítjiik

a munkavĺállalóinkat. Alapítváĺryunk elsősorban pszichiátriai betegséggel élő munkavlĺllďókat

foglalkoztat ez'eĄ nagy hangsúlyt fektet aľľą hogy a betegség okozta stresszt csökkentse,

kommunilcícid ukat fej lessze.
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A l(álváľia téri oktató Tblenhely..20l 6.os tevékenvségének bes4molói a

Amegvďtozott munkaképességii munkavállalóink a Kálvária téń telepbelyĺĺnkön a gyakorlati

.. oktatás és munkavégzés melett elméleti oktatásban is ľészesiiltek.
"l

: A2016.os évben folytatódott a kĺinyvkötészeti alapismeĺetek elsajátítasaamihęztovábbra is

. jó gyakorló alapanyagot jelentettek azfu|apítvány illetve a Klinika betegei részére fenntartott

i kĺinywarból kapott ľégi, elhasanálódott vagy megĺongálódott könryek.Ezeketújítotfuk fel,

: eľősítetttikmeg.

1 oktatási tevékenységiink követte a munkavállalóink egyéni igényeią fázisokra osztottuk az

i átadott ismeĺetanyagot. Atapasztalatok aĺapj:án atanultak gyakoľi ismétlése aze|sajźŃított

l szaktudás fenntarthatóságát nagyban segítette. Heti nagycsopoľtos megbeszélésekkel is

i segítetttik a munkavállďóinkat a konnyebb tájékozódłásba\ egyeńettiik a munkďeladataikat.

1 Az okĹatlásban részťvevő megváltozott munkaképességú munkavállalók a következő
:

folyamatokkď ismerkedtek meg tételesen:

Munka- és balesetvédelmi ismeretęk mint az érintésvédelĺni, trízvédelmi ismeretek' hźľ;lĺend

ismeretetése, ezekről a munkavállalóink egyéni sziikségletei szeľinti tájékoztatrĺsa.

Kiinyvkiitészeti alapismeretek

- anyagismeret

- papírkezelés : levegőztetés, síbolĺás, szánolás, ĺisszehoľdás stb.

- ĺagasfró anyagok ismerete

. ecsethasználat

. könyvkötö csont hasan ő1at4 hajtogatÁsi ismeretek

- könyvkötő olló haszrĺílata

. méretezés, mérő eszkiizĺik hasznźůata

- borítóanyagok ismeľete

- csomagolástechnikai alapok

Kézi könykiitészeti technĺkák

könyvek haszrálhatóvá tétele

szakadt, eihasmált könyvek újrakötese, lapokból álló ktinyv elkészítése ragasztźs,

e|ózek meg o sztás, táblakészítés, beakaszüás

'.'ťí'
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tasalĺ&észítés

többféle méretben, változatos alapanyagokból, egyľészt gyakorlas, másrészt

késaermék, valamint azezsk,hezkapcsolódó mÍiveletek: hajtogatĺís, rugasztás,papír

méľetrę vágĺísa

Tlmbflizés és kkafiĺzés

Pólyás dosszié készítés @iegelés, késztermék előállíĹĺsa)

kockatömb, j egyzettiimb készítés

perforált termék készítése, jegyezffiizet készítés

genotherm készítés

Elősxiľ a papira|, mint kötészeti anyaggď ismerkedtęk meg. Ezek után a ktitészeti kézi

szęrszáľnokkď mint a kotészeti olló, k<itészeti csont hasanźůatéya| bővĺilt tudásuk, majd a gépi

eszköztik felhaszrďhatoságát ismerhették meg a papírkezelésben. Ezzel egy időben a

papírkezelés, kézi miiveletęit is elsajátítottfü a gyakorlati ónĺk soľárr. Ezeĺ tudĺáshalmaz

gy,akorlati ismétlése folyamatos volt, elméleti szinten pedig egyéni oktatásban részestiltek.

Azév során az állandó munkránk a k<inyvrestauľálás volt, ahol régí elhaszrálóđott, rongalódott

kĺlnyveket újÍtottunk fel, erősítetttlnk meg. Az ďapítvrĺnyi könyvľáľból javítasľa érkezptt

ktĺnyvek folyamatos újľakötését lassan végeztĺik azegyéb munkáink mellett.

2016.január

Mint minden év elején az oktatásban résztvevők egyéni ľehabilitĺĺciós terveinek

felülvízsgrĺIata és a szükségletfelľnéľéseik eľeđményeinek értékelése megtörtént.

Rehabilitĺációs teľveket készítettiink az mmk.s munkavállalók&ď a 2016. éü új céIok

eléréséhez. A munkavállalók bďesetvédelmi oktatrísa része volt a résztvevök mínden oktatĺĺsi

fazisanak, ahol ismertetésre keriilt a hááľend, atíŁzĺiadló tew,fuz-és éľintésvédelni oktatlás

és megvďósúlt a hĺzľiadó gyakorlat.

Akönrykotészeti munkĺákat elkezdve a papíralapú ďapismeretek átadasa soľán a papíľfajtěk',a

papírméľetek, papír hajtogatĺís, levegőztetési, összehordás, levrílogatas, sámlálás, stb.

folyamatát vetttik át a képzésbe vont személyekkel. Apapíľalapú ismeľetek mellett akézi

ktinyvktitő csonttal való hajtogatási műveletek bemutatĺĺsa történt.

A korábbi évektől bevont személyekkel a munkafolyamatok megszervezśse után folytathattuk

atava|yi évben elkezđett konyvek kötésének munkáját.



2016' februáľ

Papíľtasak és papírtáska keszítés.

Tasakokat készítettĺink, amelyek kisebb targyak ideiglenes taľolásáľa alkalmasak.

A papaíľtasak készítés sorárr a könyvkötő csonttal vďó hajtogatĺást tanultak meg. Azoktatas

során a méretezés és a mérętľe vágas elsajátítasa volt a fontos, megtaľrulanđó felactat'

2016. máľcius

Megľongálódott kön)nľek hasarálhatóvá tétele (folyamatosaľu minden hónapban)

AjavÍtási munkák felméľése ut.źnazívekre vagy lapokra szedés és a gerinc beffirészelése

kĺivetkezett majd a gĺázsi szďaggal való megerösítése. A ragasztóffiyagszaľadása után a borító

javításávď majd a belív és azelőzék-papír összeillesztésével folytatódott és abelív boľítóba

vďó beakasztásőva| zźrőđott a megtanulanđó munkďolyamat.

Ezt a munkafolyamatot a hónap sorĺĺn minden munkavállďónk több hasonló áJlapotu könyv

restaurálĺísa sorĺín tanulhatta és gyakorolhatta'be. Hangzulyt fektettiĹnk a folyamatos kíséľés

segítés melett aĺra is, hogy a munkában való önállóságuk is fejlődjön.

2|Jt6. április

A keménýáblás könyvkĺitészet technikáját sajátitották el. A tablĺás kiités közben a

résďeladatok megosztását és a csapafuunka fontossagát hangsúlyozhrk. Miutan minden fĺĺzist

megtanultak gyakorolhatták aztis, hogy hatékonyabb-e egy adott konyv estében a

csapatmun}a vagyis a retaurálási munka résďeladatolaa bontasa és a munkatársakkal való

eg:ĺiittmfüödés. Ebben azegyéntképességek és sztikségletekvalamint amunkatempók

összehangolĺása volt a kihívás ameýek eltéĺőek voltĄ ez.ertigéĺy szeľint az öná]ló

munkavégzés gyakorlasához is visszatérhettek.

2016. május

A könyvkötés gyakorlása melett az A|apítvőny ószi festőmaĺatonjáľa való munka

eiőkészĹileteit kezdtfü meg.

A festőkartonok készítésének technikáját tanultuk: a festékanyag anyagismeretének és a

festékkeverési műveletek ismeretének ćLtadźlsźLtilletve a7,anyagfelhoĺdási technikĺáit

gyakoľoltrrk be.

2016.jlinĺus

Diplomataľtó készítés:

A keménykíblrís könyĺkötés alapvető elveit alkalmatvagyakoroltuk a diplomataľtó készítését.
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A barsony boľító anyagismeľeti oktatása után a méretezes és a késztermék késźtését tanultĺĺk

meg amunkavállalóink.

Aköteszeti munkavállďóink is ľésztvettek azAlapítványunk által szerveznttKĺlmittudl

pľogramon' a Józsefuiĺrosban mť|ködő testvér szsrvezetekbetegei és egyéb okból hátranyos

helyzetii emberek tészéte tartott rendezvényĺinkön.

2016. júIius

Ak<inyvkotészeti iľkaés tĺimbfiíző mfüödését, illetve az egyenes vágógép mfücidését

frgyelhették meg azoküatásban ĺészľvevők a könyvktitészeti oktatast segítő szakember

bemutatója alapjĺĺn.

A kĺinyvkötésben egyre nagyobb jáľtasságot szerzett munkavállďóinkkal az Alapítvány

vanodájávď együttmfüödve patchwork textilboľitós jegyzetftizeteket kezdtunk késáteni.

2016. augusztus

Elkezđtůik az Alapíwĺányunk áltď szeľvezett Psychaí24 rendezvényre vďó festókaľtonok

elkésátését is.

A hónap sorłín az eddigi technikfü gyakoľlásával egyéni könyvrestawálás is folý vagyis ľégi,

elhasználódoą megrongĺílóđott ktinyveket ĺijÍtottmk fel, eľősítettiink meg. Mindenki saját

konyvet kapott anlńt az eddigi ismereteit felhasználva az o|<tatő szakembeľ feliigyelete és

irĺányitasa mehtt egyedül ľestaurálhatott elejétől a végéíg.

20t6. szeptembeľ

A hónap soráĺr befejez\llk a festőkaľtonok fehér festélĺJ<el valő a|apozźlsźlt. Így megtanultuk és

begyakoroltuk az ecsethaszľrálatot illewe az anyagokfix{álását.

A hónap soľán elkeaiink egy nagyobb bedolgozói munkát ani az év további ľészére

valószin{íleg elfoglďja a könyvkötészeti munkavállalóink nagy részśt. Papírtasak hajtogatasát,

rugasztását. és összeillesztését végez.t,Jrk, ami jól illeszkedik a munkaváIlalóink ĺáltal tanult és

begyakoroit könyvkötészeti készségekhez'

A munkaváilalóink állapotát és sziikségleteit folyamatosan felmérjiik munkánk kĺjzben.

Motivációs interjri}kalegyéni esetkezęléssel ösztönözziik munkavĺillďóinkat. Igénybe veszik

továbbá életmód klub, tanácsađó, kulturáiis szolgáltatásainkat, illetve ĺészt vesznek szociális

kompetencia tréningieinken, ahol kommunikációs gyakoľlatokkď fejlesztjtik

munkavállallinkat' Továbbá pę6álhigiénés, pszicho.edukácíós csopoľtjainkon is részt

vehetnek.
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