
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaga
Eloterjeszto neve: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

..L.^.r......sz. napirend 

ELOTERJESZTES
a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. december 14-i iilesere

Targy: Javaslat a pszichiatriai betegek nappali ellatasaval kapcsolatos eves beszamolok elfogadasara
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
Keszitette: Jakabne Kraft Nikoletta ugyintezd
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dbntes elfogadasahoz egyszerii tbbbseg sziikseges.

Melleklet:
1. szamu melleklet - Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhaszmi Nonprofit Kft. 
beszamoldja
2. szamu melleklet - Moravcsik Alapitvany beszamoldja

Tisztelt Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhaszmi Nonprofit Kft. 2001.10.15. napjatol, a 
Moravcsik Alapitvany 2012.01.01. napjatol biztositja a pszichiatriai betegek nappali ellatasat, mint kotelezo feladatot 
az Onkormanyzattal kbtbtt szerzodeses jogviszony alapjan. A szerzodesekben foglaltak szerint mindket szolgaltatast 
vegzb szervezet pszichiatriai betegek nappali ellatasa szocialis alapszolgaltatast biztosit 50-50 fd, VIII. kertileti 
tizennyolcadik eleteviiket betbltott, fekvobeteg-gyogyintezeti kezelest nem igenylo pszichiatriai beteg reszere a 
napkozbeni tartdzkodasra, tarsas kapcsolatokra, valamint az alapveto higieniai sziiksegletek kieiegitesere.

A Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhaszmi Nonprofit Kft. a VIII. keriileti 
pszichiatriai betegek komplex pszicho-szocialis rehabilitaciojat vegzi a pszichiatriai betegek nappali es kdzossegi 
ellatasaval. A beszamolasi idoszakban a pszichiatriai betegek nappali intezmenyeben bsszesen 52 fd ellatasat 
biztosltotta. A Szigony-Utitars celja a VIII. keriileti pszichiatriai betegek komplex pszicho-szocialis rehabilitaciojanak 
elosegitese, a szolgaltatas egyeni sziiksegletek alapjan meghatarozott nyujtasa, melynek soran, ahogy eddig, tovabbra 
is nagymertekben epit a kliensek aktiv es felelds reszvetelere. Fd celkitiizeskent szerepel a pszichiatriai problemaval 
kiizdo, pszicho-szocialisan akadalyozott szemelyek teljes korti kdzossegi re-integracioja, rehabilitacioja. A komplex 
pszicho-szocialis rehabilitacio celja, az eletininoseg javitasan tul az ellatottak szemelyes celjait akadalyozo problemak 
felmerese es megoldasa az ellatottal kdzosen kidolgozott egyeni gondozasi terv alapjan. Ennek erdekeben az 
intezmeny keszsegfejlesztest nyujt egyeni trening vagy tematikus csoport formajaban a kdvetkezd teriileteken: 
bnellatas, eletmod, szabadidds tevekenyseg, emberi kapcsolatok, problems megoldas, stressz kezeles. A beszamoloban 
reszletesen bemutatasra keriilnek az intezmenyben mukddo csoportfoglalkozasok, programjaik, gyakorisaguk. A 
szabadidos programok az ellatottak kdzossegi aktivitasara epitve keriilnek megszervezesre, kulturalis es szorakoztatd 
programok, farsangi es sziireti bai, valamint szamos intezmenyen kfviili rendszeresen megtartott kirandulas, seta es 
miizeumlatogatas formajaban.
A kdzossegi ellatas celcsoportjat az otthonukban eld intenziv tamogatast igenylo nem veszelyeztetd allapotii 
pszichiatriai betegek kepezik. ellatasuk a folyamatos sziiksegletekre epitett, a hozzatartozdk es a termeszetes 
tamogatok bevonasaval, esetmenedzseri feladatok felvallalasaval keriil megvaldsitasra. Pszichiatriai betegek 
Kdzossegi ellatasban 65 fd reszesiilt.
A Szigony-Utitars munka-rehabilitacios tevekenysege kereteben fejleszto foglalkozasokat es akkreditalt rehabilitacios 
foglalkoztatast vegez. Jelenleg a munkavallalok szama 24 fd. ,
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A beszamolo az eloterjesztes 1. sz. mellekletet kepezi.

A Moravcsik Alapitvany alapitoi okiratban meghatarozott fb tevekenysege a pszichiatriai betegek gybgyitasanak es 
rehabilitaciojanak elbsegitese es a gyogyitb miihelyek tamogatasa. Az Alapitvany cel szerinti kbzhasznu tevekenysege 
kbze tartozik az egeszsegmegbrzes, az egeszsegiigyi (pszichiatriai) rehabilitacios tevekenyseg, rehabilitacios es 
szocialis/fejlesztb foglalkoztatas, az intezmenyen beliili, bentlakas nelkiili ellatasi tevekenyseg vegzese, elbsegitese, 
tamogatasa, valamint a rehabilitacios es szocialis fejlesztb foglalkoztatb miikbdtetese.

A 2021. evi beszamolbban bemutatasra keriil a nappali ellatas es a kapcsolbdb foglalkozasok jellemzoi, a nappali 
ellatasban es fejlesztb foglalkoztatasban vegzett tevekenysegek, programok es szolgaltatasok, a kozossegi ellatas es a 
fejlesztb foglalkozasok. A beszamolasi idbszak alatt nappali ellatast igenybe vevb jozsefvarosi ellatottak szama 
atlagosan 59 fb.
A nappali ellatas soran a foglalkoztatas celja a szolgaltatast igenybe vevb szemely psziches-szocialis allapotanak 
rendezese mellett, a tarsadalmi re-integracib elbsegitese egyeni kepessegeinek, keszsegeinek figyelembevetelevel es a 
szamukra legmegfelelbbb munkavegzesi forma megszervezesevel.
A kozossegi pszichiatriai ellatas lenyege, hogy az erintettek ellatasa azok eredeti lakbkbmyezeteben tbrtenjen, az 
erintett intezmenyi keretek kbze emelese nelkiil. A kozossegi pszichiatriai ellatasnak, mint szolgaltatasnak az a 
feladata, hogy az altala gondozott psziches betegsegben szenvedb ellatottak teljes jogu, ertekes tagjai maradjanak a 
tarsadalomnak, valamint abban az esetben, ha betegsegukbbl adbdoan mar a marginalizacib folyamata elkezdbdbtt, 
reintegralbdjanak a kbzbssegbe. A beszamolbban reszletesen bemutatasra keriilnek tovabba a Moravcsik Alapitvany 
altal 2021. evben biztositott programok, tevekenysegek helyszinei, idopontjai, a fejlesztb foglalkoztatasok teriiletei, 
ku hural is es szabadidbs programjaik is.
A fejlesztb foglalkoztatas soran az alabbi tevekenysegeket biztositjak: ajandektargyak keszitese, altalanos 
epulettakaritas, zoldteriilet kezeles, egyeb irodai szolgaltatas es egyeb kiegeszitb iizleti szolgaltatas. A Moravcsik 
Alapitvany, mint ernybszervezet vegzi a megvaitozott munkakepessegii munkavallalbk altal keszitett kezmiives 
termekek ertekesiteset partnerszervezetek bevonasaval. A Covid 19 virus 2021. evben is meghatarozta az intezmenyi 
eletet. A kialakult jarvanyiigyi helyzetre tekintettel, a helyi veszhelyzet kialakulasat megelbzb elbvigyazatossagbbl 
intezkedeseket vezettek be 2020-ban, amelyek 2021-ben is visszavonasig ervenyesek.
A beszamolo az eloterjesztes 2. sz. mellekletet kepezi.

Az ellatasi szerzbdesekben foglaltaknak mindket szolgaltatast vegzb eleget tett.
Fentiek alapjan javasolom a pszichiatriai betegek nappali ellatasat vegzb szervezetek 2021. evre vonatkozb 
beszamolbjanak elfogadasat.

II. A beterjesztes indoka
Az ellatasi szerzbdesek 3.3 pontjaban foglaltak szerint a szerzbdesek alapjan kbtelezb bnkormanyzati feladatot ellato 
szervezetek evente egy alkalommal irasban az Onkonnanyzat illetekes szakmai bizottsaganak beszamolnak szakmai 
es penziigyi teljesitesukrbl, melynek elfogadasahoz sziikseges, hogy a dbnteshozb meghozza donteset. Az 
eloterjesztes targyaban dbntes meghozatalara a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag jogosult.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
A dbntes celja a pszichiatriai betegek nappali ellatasat vegzb Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis 
Rehabilitacibert Kbzhasznu Nonprofit Kft. es a Moravcsik Alapitvany 2021. evi tevekenysegerbl szolo 
beszamolbjanak elfogadasa.

A beszamolbk elfogadasa penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselb-testilletenek a Kepviselb-testiilet es Szervei 
Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarbl szblb 36/2014. (XL06.) bnkonnanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. 
mellekletenek 3.1.2 pontja szerint a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag dbnt az Onkonnanyzat 
egeszsegiigyi, szocialis, gyermekvedelmi feladatok ellatasa targykbrbe tartozb szerzbdeses partner tevekenysegerbl 
szblb beszamolbjanak elfogadasarbl.
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A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szblb 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Mbtv.) 60.§-a, az 
SZMSZ 30.§ (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru szavazattobbseget igenyel. A Mbtv. 
46.§ (1) bekezdese es 60.§-a, valamint az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest a Bizottsag nyilvanos 
iilesen targyalja.

Tekintettel arra, hogy az ellatasi szerzbdesekben foglaltaknak mindket szolgaltatast vegzo eleget tett, kerem az alabbi 
hatarozati javaslat elfogadasat.

I. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaga

...../2021. (..........) szamu hatarozata
a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kbzhasznu Nonprofit Kft. pszichiatriai betegek 

nappali ellatasaval kapcsolatos eves beszamoldinak elfogadasaroi

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy elfogadja a Szigony-utitars a Komplex Pszicho- 
szocialis Rehabilitacioert Kbzhasznu Nonprofit Kft. (szekhely: 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt.5/U., Cg.: 01-09- 
911747, kepviseli: Gordos Erika Julianna iigyvezetb) 2021. evi pszichiatriai betegek nappali ellatasara vonatkozo 
szakmai beszamolojat.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 2021. december 14.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

II. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaga 

..... /2021. (.............) szamu hatarozata
a Moravcsik Alapitvany pszichiatriai betegek nappali ellatasaval kapcsolatos eves beszamoldinak elfogadasaroi

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy elfogadja a Moravcsik Alapitvany (szekhely: 1083 
Budapest, Balassa utca. 6, kepviseli: Dr. Simon Lajos kuratbriumi elnbk, adbszama: 19669072-1-42) 2021. evi 
pszichiatriai betegek nappali ellatasara vonatkozo szakmai beszamolojat.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 2021. december 14.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles kbret erintb dbntesek eseten az elbterjesztb elbkeszitojenek javaslata a kbzzetetel modjara: 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. december 7.
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IQZSEFVAROSl POLGARMESTEHIHIVATM. ElSzmtny

Felepules Kozpont es AlkotoHaz
a pszichoszocialis rehabilitacidert

Pszichiatriai betegek nappali eHatasanak, kbzbssegi gondozasanak es

fejleszto foglalkoztatasanak

2021. EVI BESZAMOLOJA

Keszitette:

Pucsek Jozsef, intezmenyvezeto

Szabone Cselenyi Franciska, intezmenyvezetd-helyettes

Vacsora Orsolya, foglalkoztatas koordinator



Moravcsik Alapitvany

A Moravcsik Alapitvany alapitoi okiratban meghatarozott fd tevekenysege a pszichiatriai 
betegek gyogyitasanak es rchabilitaciojanak elosegitese es a gyogyito muhelyek tamogatasa. 
Az Alapitvany celja, a pszichiatriai es az idegrendszeri kutatasok tamogatasa, a lelki betegsegek 
megeldzesevel kapcsolatos oktatas szinvonaUnak, valamint a tarsadalom mentalhigienejenek 
javitasa es a tarsadalom pszichiatriai kulturajanak emelese.
Az Alapitvany cel szerinti kozhaszmi tevekenysege koze tartozik az egeszsegmegdrzes, az 
egeszsegiigyi (pszichiatriai) rehabilitacios tevekenyseg, rehabilitacios es fejlesztb 
foglalkoztatas, az intezmenyen beliili, bentlakas nelkiili ellatasi tevekenyseg vegzcse. 
elosegitese. tamogatasa, valamint a rehabilitacios es fejlesztb foglalkoztato mukodtetese.

Fenntarto neve, szekhelye, kepviseldje:

Moravcsik Alapitvany
1083 Budapest, Balassa ulca 6.
A Fenntarto kepviseldje: Dr. Simon Lajos, a Kuratbrium elnbke 
Fovarosi Birdsag cegbejegyzesenek szama: 1957.

Intezmeny neve, szekhelye, kepviseldje:

Felepiiles Kcizpont es AlkotoHaz a pszichoszocialis rehabilitacioert
1083 Budapest, Baross u. 119/a.
1089 Budapest, Kalvaria ter 19. (Covid jarvany idejen csak akkreditalt foglalkoztatas)
1089 Budapest, Kalvaria ter 16. (foglalkoztato, komplex kozdssegi helyseg)
Az Intezmeny kepviseldje: Pucsek Jozsef intezmenyvczetd
Mukbdesi engedely szama: BP/0502/1911-5/2020

Ellatasi es foglalkoztatasi program helyszinek:
1083 Budapest, Baross u. 119/a. (Intezmeny szekhelye)
1089 Budapest, Kalvaria ter 19. (Covid jarvany idejen csak akkreditalt foglalkoztatas)
1089 Budapest, Kalvaria ter 16. (foglalkoztato)
1083 Budapest, Balassa u. 6. (Fenntarto szekhelye)

A program miikodesi kbre:
Nappali ellatas + szocioterapia-munkaterapia
Nappali ellatas + Szt. szerinti fejlesztb foglalkoztatas
Nappali ellatas + Mt. szerinti fejlesztb foglalkoztatas
Kozdssegi gondozas + Szt. szerinti fejlesztb foglalkoztatas
Kozdssegi gondozas + Mt. szerinti fejlesztb foglalkoztatas



Finanszirozas:

- Nappali ellatas normativa
- Kozossegi ellatas normativa
- VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat szolgaltatasi szerzodes.
- A fejleszto foglalkoztatast vegzo fenntartok befogadasara es tamogatasara kiirt 

palyazaton elnyert feladategyseg alapjan szamitott tamogatas osszege.
- A fejleszto foglalkoztatas soran eldallitott es ertekesitett termekekbol befolyo bsszeg.

A Covid 19 virus 2021. evben is meghatarozta az intezmenyi eletet.
A 2020-as evben bevezetett vedekezd intezkedeseket iden is fenntartottuk.
A kialakult jarvanyiigyi helyzetre tekintettel, a helyi veszhelyzet kialakulasat megelozo 
elovigyazatossagbol intezkedeseket vezettiik be intezmenyunknel 2020-ban, amelyek 2021- 
ben is visszavonasig ervenyesek:
Intezmenytlnk dolgozoi, beleertve a terapias munkatarsakat, kdzossegi gondozokat es a 
foglalkoztatas segitoit is, munkaidoben folyamatosan elerhetok szemelyesen es telefonon a 06- 
1-781-67-44-es telefonszamon es a kliensek altal ismert segitoi mobilokon.
Nem csak az intezmenynel megallapodassal ellatott emberekrol gondoskodunk, hanem 
lehetosegiink szerint kiilonos meltanyolasbol, indokolt esetben barkirol, aki hozzank fordul, ha 
a mindennapi eletvezeteset pszicho-szocialis fogyatekossaga vagy 65 feletti eletkora vagy 
eletkorato! fiiggetleniil egeszsegi allapota okan jelen koriilmenyek kozott egyediil megoldani 
nem tudja es hozzatartozoja helyben nines.
Uj felvetelre az EMMI ajanlasait kdvetve, az eloirasok szigoru betartasaval tovabbra is van 
lehetoseg!
A rendkivuli kerelmet soron kivul biraljuk el, hogy kapacitasaink valoban a raszorulokhoz 
jussanak el.
Ebben a rendkivuli helyzetben is folyamatosan azon dolgozunk, hogy a komfortzonajukbol 
kizokkentett emberek eletminoseget a leheto legjobban tudjuk megorizni. Minden igenyt 
igyekszdnk felmerni, osszehangolni, szervezziik es gondosan koordinaljuk a mindennapi segito 
tevekenysegiinket.
A jarvanyhelyzethez kapcsolodo EMMI ajanlasok es eloirasok fokozott fertotlenitesi es 
takaritasi protokollok bevezeteset tettek sziiksegesse, ennek megfeleloen dnallo takaritoi statust 
kellett letre hoznunk. (Az Intezmeny tisztantartasat/takaritasat a Covid-jarvany elotti iddben 
Szakmai Programjainknak megfeleloen ellatottaink vegeztek a foglalkoztatas kereteben, segitoi 
feliigyelettel.

Intezmenyiinkben belepteto rendszei't alakitottunk ki, ahol lazmeres, kczfertdtlenites 
tortenik es a belepo alairja az alabb nyilatkozatot:

“Alulirott nyilatkozom, hogy
1. az elmult napokban nem volt lazam, hoemelkedesem, legiiti fertoz^sre utalb tiineteim nincsenek 

(kohoges, kbpet, fulladas/legszomj).
2. A megelozo 14 napban nem voltam szoros kapcsolatban megfelelb vbdofelszereles ndlktll, koronavlrussal 

megerdsitetten v valdszinusitetten (NNK definicidt teljeslto v erbs klinikai gyanuval biro) fertbzbtt 
tiineles szemdllyel.

3. Az elmult 14 napban nem voltam kiiltbldon
4. Hozzajarulok, hogy a pretriazs soran testhbmersekletemet megmerjek, a belepeskor.”

Haladasi iranyt jelbltiink ki a folyosokon a torlodasok elkeriilese erdekeben.
Kiemelt figyelmet forditunk a feliiletek es a legter fertotlenftesere.



Specialis geppel Stericlean oldatot alkahnazva fertotlenitjiik napi rendszeresseggel az 
intezmenyt.
Munkacsoportokat hoztunk letre, akik a nap folyaman tobbaszor is fertotlenitik a felUleteket, 
mosdokat.

Szakmai Beszamold a nappali ellatasban es fejleszto foglaikoztatasban 
2021-ben vegzett

tevekenysegekrbl, programokrol es szolgaltatasokrol

Rendszeresen ismetlodo programjaink

Program]aink nyilvanosak, varunk minden erdeklodot rendezvenyeinken.

HETFO 1
FelepUleskbzpont 
(1083 Bp. Baross u.
119/a.)

Kalvaria ter 16.
Komplex Kozossegi ter

Kreativ Klub 
helyszin: Baross u. 119/a), 
idopont: 10.00 -11,00 ora, 
vezeti: Kerenyi Viktoria 
Kezmuves miihely 
(szoves-i’onas, batik) 
idopont; 08.00-11.00 ora, 
vezeti: Szakacs Melinda, Sos 
Barbara

Irodalmi delutan: 
idopont: 14-15.30 ora 
vezeti: Vacsora Orsolya

Kbnyvbaratok klubja 
helyszin: Baross u. 119/a, 
illetve : SE PPKB1 osztaly 
ebedloje 
idopont: 09.00-11.00 ora 

vezeti: Farkas Viktor, Biro 
Fruzsina, Pilissyne Puskas 
Aniko
Sakk szakkiir 
idopont: 12.00-14.00 ora, 
vezeti: Nagy Peter 
Gerinctorna 
vezeti: Cselenyi Franciska 
idopont: 11-11-30 ora

KEDD
Felepiileskbzpont 
(1083 Bp. Baross u. 
119/a.)

BAB Galeria Ullbi ut 60- 
62.

Konyvbaratok klubja Kreativ Klub 
helyszin: BAB Galeria 
idopont: 13-15 bra,



helyszin: Baross u. 119/a 
illetve SE PPK Bl osztaly 
ebedloje
idopont: 09.00-11.00 ora 
vezeti: Farkas Viktor, Biro
Fruzsina, Pillisine Puskas 
Aniko
Kreativ Klub
idopont: 09.00-12.00 ora, 
vezeti: Jdzsa Eva
Gerindorna
vezeti: Cselenyi Franciska 
idopont: 1 1-11-30 ora

vezeti: Kardos Zsuzsanna
Keddi Kreativ
Komplex Muveszetterapias 
Khib: Kerenyi Viktoria 
idopont: 15-186ra

Ping pong 
idopont: 12.30-14.30 ora, 
vezeti: Sos Barbara

SZERDA
Felepiileskozpont 
(1083 Bp. Baross u. 
119/a.)

Kbnyvbardtok klubja 
helyszin: Baross utca 119/a, 
illetve SE PPK Bl osztaly 
ebedloje
idopont: 09.00-10.00 ora 

vezeti: Farkas Viktor, Biro 
Fruzsina, Pillisyne Puskas 
Aniko
Kreativ Klub 
helyszin: Baross utca 119/a, 
idopont: 10.00 -11.00 ora, 
vezeti: Kerenyi Viktoria
Eletmbd Klub 
idopont: 13.00-15.00 ora, 
helyszin: Baross u. 119/a 
vezeti: Gyetvai Piroska 
onkentes
Gerindorna 
vezeti: Cselenyi Franciska 
idopont: 11-11-30 ora

CSLJTORTOK
Felepiileskozpont 
(1083 Bp. Baross u. 
119/a.)
Kbnyvbardtok klubja 
helyszin: Baross utva 119/a, 

illetve SE PPK Bl osztaly 
ebedloje



idopont: 09.00-1 1.00 ora 
vezeti: Farkas Viktor, Biro
Fruzsina, Pieissyne Puskas 
Aniko
"Szinhaz az egesz vilag" 
(dramajatek) helyszin: Baross u. 
i 19/a
idopont: 10.00-12.00 ora 
vezeti: Szakacs Melinda

Kreativ Klub 
helyszin: Baross u. 119/a, 
idopont: 10.00 -11.00 ora, 
vezeti: Kerenyi Viktoria 
"Belso Ertekeink" 
(szemelyisegfej lesztes) 
- idopont: minden honap elso 
csutditok 10.00-12.00 ora 
helyszin: Baross u. 119/a 
vezeti: Fritz Zsdfia
Kreativ Klub 
helyszin: Baross u. 119/a 
idopont: 13.30-15.00 ora, 
vezeti: Bodri Beata
Ping pong 
idopont: 12.30-14.30 ora, 
vezeti: Sos Barbara
Sakk Klub
helyszin: Baross u. 119/a 
idopont: 12.30-15.00 ora, 
vezeti: Nagy Peter

PENTEK
Felepiileskdzpont 
(1083 Bp. Baross u. 119/a.)

BAB Galeria Ulldi ut 60~ 
62.

Kbnyvbaratok klubja 
helyszfn:Baross u. 119/a, illetve 
SEPPKB1 osztaly ebedloje 
idopont: 09.00-11.00 ora 

vezeti: Farkas Viktor, Biro 
Fruzsina, Pilissyne Puskas 
Aniko
Kreativ Kiub 
idopont: 09.00-12.00 ora vezeti: 
Jozsa Eva

Lape- Lazulos pentek 
Kozosegi j^tekok 
Idopont: 14-17 ora
Vezeti: Bodri Beata, Bognar 
Judit

Kreativ Klub 
helyszin: Baross u. 119/a 
idopont: 9.30-1 1.00 ora 
vezeti: Kerenyi Viktoria 
Gerinctorna
vezeti: Cselenyi Franciska 
idopont: 11-11-30 ora 
Ping pong



idopont: 12.30-14.30 ora, 
vezeti; Sos Barbara
"KUPfe" ("kulturpentek")
- min den honap utolso 
pentekjen, a helyszin es a pontos 
idopont elozetes egyeztetes 
alapjan, 
Filmklub
idopont: minden honap eiso 
pentek 13.00-15.00 bra
vezeti: Szakacs Melinda
Fozo klub
helyszin: Baross u. 119/a 
idopont: 12.00-14.00 bra, 
vezeti: Szakacs Melinda

Nappali ellatas

A celcsoport jellemzoi

Pszichiatriai ellatasban reszesiilo - elsosorban Jdzsefvarosban eld - szemelyek, akik a 
betegsegiik elorehaladtaval egyre nehezebb szocialis helyzetbe keriilnek, emberi kapcsolataik 
besziikiilnek, sokszor meg a csaladjuk tamogatasat is elveszitik. A betegekre jellemzo a 
zarkozottsag, bizalmatlansag es az bnbizonytalansag. A lelektani mukddeseiben seriilt, 
megvaltozott kepessegu szemelyek rehabilitacibjara, munkakeszscgenek, valamint testi es 
szellemi kepessegeinek megorzesere, fejlesztesere bizonyitottan jo hatassal van a munkavegzes 
folyamata es a letrehozott produktumok komyezet aital tortent elismerese es elismcrtetese.
Ovatos becsles szerint, a pszichiatriai betegseggel elok szama folyamatosan ndvekszik, annak 
ellenere, hogy a szkizofrenia elbfbrdulasi gyakorisaga viszonylag allando a nepesseg kbreben.

Cselekvbkepesseg

Az Intezmeny kereteben regisztralt, ellatott es foglalkoztatott szemelyek 7 %-a all nem kizaro 
gondnoksag alatt.

Egeszsegi allapot

Klienseink pszichiatriai betegsegiik miatt rendszeres orvosi gondozas alatt allnak, betegsegiik 
gydgyszeres kezeles es pszichoterapias gondozas mellett egyensdlyban van.

Szociabilitas

A pszichiatriai betegseggel eldkre jellemzo a motivalatlansag, az izolalt eletvitel, 
csokkent egytittmukodesi keszseg. Gyakori az alkalmazkodasi nehezseg, jellemzo az eros 
stressz-erzekenyseg es a frusztracios tolerancia csokkent merteke.

Konkret cel

Az Intezmenyben jelenleg 59 fo nappali ellatasat vegezziik, az 6 gondozasuk es 
foglalkoztatasuk zajlik folyamatosan.



A foglalkoztatas celja a szolgaltatast igenybe vevo szemely psziches-szocialis allapotanak 
rendezese mellett, a tarsadalmi reintegracio elosegitese az egyen kepessegeinek, 
keszsegeinek figyelembe vetelevel es a szamukra legmegfelelobb munkavegzesi forma 
megszervezesevel.
Gondozasba keriilesUkkor ezen pszichoszocialis fogyatekossaggal eld szemelyekrejellemzd a 
zarkbzottsag, bizalmatlansag es az dnbizonytalansag.

A feladatellatas szakmai tartalma, modja, a biztosftott szolgaltatasok formal, kore, 
rendszeressege

A pszichiatriai betegek nappali ellatasat nyujt6 intezmeny feladata:
- klubfoglalkozasok szervezese, melynek celja a kbzbssegi kapcsolatok es a szemelyes 
erdeklodes, aktivitas fenntartasa.
- szabadidd tartalmas eltoltesere iranytilo programok ismertetese, szervezese

Modszerei:
- kezmiives, zenes torna, angol nyelvi, neptanc, szocioterapias foglalkozasok
- szabadidos programok szervezese (konyvtai; sajtotermekek, kartya, tarsasjatekok)
- a tarsadalmi integraciot elosegftb programok szervezese (szinhaz, mozi, kiallltas, 
muzeum. strand, kirandulas, nyaralas)
- bnseglto csoportok letrehozasanak kialakltasa
- krizisintervencio
- csaladi, parkapcsolati treningek vezetese szakemberek bevonasaval
- szakorvosi ellatas megszervezese
- eletviteli, eletvezetesi treningek (allaskeresesi-, penzbeosztasi, adossagkezelesi trening, 
kliens-segito napi szinten)
- hivatalos iigyek intezeseben valo kdzremukddes, segitseg
- munkalehetoseg felkutatasa, szocialis foglalkoztatas megszervezese majd lebonyolltasa

A nappali ellatas jellemzo szamadatai 2021-ben

2021.01-2021.10. kozott nappali ellatasban reszesiiiok 
szama (fc)

honap



2021..0X-2021“X0. Jozsefvarosi ehatottak szama (fo)

2021. evi tamogatasok felhasznalasarol 
(Tervezet a bevetelek-kiadasok alakulasarol)

1. Nappali ellatas beveteiek bsszesen: 37.562.132
Nappa li Normativ hozzajarulas (2/III/3/H) 21.247.540

Teritesi dij (Az Intezmeny szolgaltatasai a Kuratdrium 
dbntese erteimeben terftesmentesek, a szemeiyi teritesi 
dij: 0 Ft) 0

Magyar Allamkincstaron keresztul kapott egyeb beveteiek 5.874.592
Egyeb beveteiek (termekek ertekesitese, ellatasi 
szerzodes ) 10,440.000
II. Intezmenyi kiadasok bsszesen: 39.114.200
1. Mukodesi kbltsegek 39.114.200
Berkbitseg es szemelyi jeilegii kifizetesek 29.117.500
Kozuzemi szolgaltatasok 5.436.000
Egyeb mukodesi kbltsegek 4.560.700
2. Felhalmozas jeilegii kiadasok 0

A beveteli es kiadasi oldal kiilBnbbzetet a Fenntartd egyeb forrasai fedezik.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi dnkormanyzattal kotott ellatasi szerzodes 
alapjan folyositott tamogatas a kiadasi oldal, mukodesi kbltsegeinek teljesitesehez keriil 
felhasznalasra.



Kozdssegi Ellatas

A szolgaltatas celja, kiildetese

A Kozdssegi Pszichiatriai Ellatas lenyege, hogy az erintettek ellatasa azok eredeti 
lakokbrnyezeteben tortenjen az erintett intezmenyi keretek koze emelese nelkiil. A kozosseg 
alapvetoen, olyan emberi kapcsolatrendszert jelez ebben az esetben, amelynek tagjai 
rendszeresen es gyakran talalkoznak, erintkeznek egymassal, ismerdsi/interperszonalis 
kapcsolatban allnak, valamint az adott fdldrajzi helyhez, lakokornyezethez, annak 
hagyomanyaihoz, ertekeihez, kulturajahoz viszonyitva hatarozzak meg dnmagukat a 
tarsadalom egeszeben. A kozosseg altal felkinalt emberi kapcsolatok tobbnyire bonyolult 
rendszereket alkotnak es spontan stnikturaltak.

A Kozdssegi Pszichiatriai Ellatasnak, mint szolgaltatasnak az a feladata, hogy az altala 
gondozott psziches betegsegben szenvedo ellatottak teljes jogu, ertekes tagjai maradjanak a 
tarsadalomnak, valamint abban az esetben, ha betegsegiikbol adodoan mar a marginalizacio 
folyamata elkezdddbtt, reintegralodjanak a kozossegbe.
Segitseget nytyt a pszichiatriai betegseggel kuzdok szamara:

- az egeszsegi es psziches allapotuk es szocialis helyzetuk javitasaban,
- meglevo kepessegeik es keszsegeik megorzeseben, valamint fejleszteseben, 

megujitasaban,
- a hetkoznapjaik soran adodd konfliktusok es az ezzeljaro fesztiltsegek feloldasaban,
- a problemak megoldasaban; szocialis es mentalis gondozasukban,
- az egeszsegtigyi ellataspkhoz, valamint a foglalkozasi rehabilitaciohoz vald 

hozzajutasukban.

Ez a tipusii szolgaltatas olyan hosszu tavu, egyeni szilksegletekrc cs igenyekre konstrualt 
gondozast kinal, mely nagymeilekben alapoz az ellatottak lendiiletes es felelossegteljes 
reszvetelere, valamint az ellatott kdmyezeteben fellelheto termeszetes kozdssegi eroforrasokra 
- oket is felkcszitve, tamogatva, facilitalva a nem profcsszionalis tevekenyscgekbe.

A kozdssegi ellatast vegzd szakemberek munkajanak fdkuszaban a celcsoportot kepzo betegek 
felepiilesi lehetbsege all.
Feldpulesilket igyekeznek elosegiteni a pszicho-szocialis rehabilitacid eszkdztaranak 
igenybevetelevel.

A kbzossegi ellatas celesoportjat kepezik azok a 18. eleteviiket betoltott 
pszichiatriai betegseggel eld szemelyek, akik

- fovarosi (elsbsorban VIII., IX. keruleti) otthonukban elnek;
- intenziv tamogatast igenyelnek;
- orvosi kezeles alatt allnak, de nem veszelyezteto allapotuak;
- dnkentesen igenylik a segitseget.

Ugyanakkor azok is reszt vehetnek ebben a fajta ellatasban, akik szocialis intezmenyben elnek, 
de a szakertoi bizottsag velemenyezese szerint re-integraciora alkalmasak, valamint a 
bentlakasos intezmenyi elhelyezesre varakozo krdnikus pszichiatriai betegek, akik az onallo 
clctvitel fenntarthatdsaganak erdekeben fokozott partfogast igenyelnek.



A szolgaltatas elsodlcges feladata a mukodesi teruleten elo, de eddig kezelest igenybc nem 
vevo, illetve a betegseg kialakulasaban veszelyeztetett szemelyek felkutatasa, s az ellatas 
igenybevctclcnek felkfnalasa. Korai kozbelepes, a betegseg mielobbi azonosftasa es az idealis 
kezeleshez vald hozzajutas segitese. illetve szakmai ellatas, az elengedhetetlen egeszsegfigyi 
gondozas mellett.

Fontes szegmensei a visszaesesek, relapszusok, valamint a betegseg kronikussa valasanak 
megelozesere az ellatast igenybevevo szomatikus, psziches es szocialis allapotanak permanens 
figyelemmel kfserese, ellendrzese, tovabba sziikseg es igeny eseteben a hatekony 
segltsegnyujtas biztositasa, a krizishelyzetek normalizalasa, kikuszobolese.

A megkereso tevekenyseg, a felepiilesre, gyogyulasra valo kepesseg fokozasa, motivalasa, a 
valtozasra osztfinzes ugyancsak elengedhetetlen eleme a kozossegi ellatasnak.

A program kiemelkedo resze az ellatast igenybevevo kozossegi integritasanak elomozditasa, 
sziikseg eseten reintegraciojanak megalapozasa. abban valo allando tamogato reszvetel. 
Munkankat az 1993. evi III. (Szocialis) tbrveny, es az 1/2000. SZCSM. rendelete es armak 
modositasaira alapozva vegezziik.

Tevekenysegilnk soran, nemcsak a magas szintu professzionalis kozossegi pszichiatriai ellatast 
vegezziik, hanem a csaladok, a lakohelyi es munkahelyi kbrnyezet erzekenyftesevei mersekelni 
tudjuk a tarsadalmi eloi'teleteket, sztereotipiakat is, ami egyben hozzajarul, hogy fokozodjon a 
tarsadalmi felelossegvallalas merteke a pszichoszocialis fogyatekossaggal elokkel 
kapcsoiatban..

A kozossegi pszichiatriai ellatas soran nyujtott szolgaltatasok es az ellatottak 
kore:

Lakokornyezetben tortenb segltsegnyujtas az onallo eletvitel megtartasanak erdekeben. 
- A meglevo kepessegek megorzese, illetve fejlesztese, megujitasa.
- A haziorvossal es a kezelborvossal vald rendszeres kapcsolattartas altal az ellatast 

igenybevevo allapotanak folyamatos figyelemmel kiserese, feliigyelete.
- Pszichoszocialis rehabilitacio, - szocialis es mentalis gondozas.
- Az egeszsegiigyi es egyeb terapias kezelesekben, szolgaltatasokban valo reszvetelre 

osztdnzes, annak tamogatasa es utankbvetese.
Megkereso programok szervezese az ellatasra szorulo szemelyek 
megkozelithetosegenek erdekeben.

A szolgaltato elerhetosegei:

- Telefonszam: +36(1)781-6744
- Mobil elerhetoseg:
- Levelezesi dm: 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
- Weblap: www.moravcsikalapitvany.hu

E-mail cimek: 
nappali_intezmeny@med.semmelweis-univ.hu

http://www.moravcsikalapitvany.hu
mailto:nappali_intezmeny@med.semmelweis-univ.hu


- Aszolgaltatas elerhetd: hetfoto! pentekig, 08:00 - 16:00 draig a kozponti telefonszamon 
es 08:00-18:00 oraig a szolgalati mobiltelefonon.

- A szolgalat kozponti fogaddorat tart:
- Cim: 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
- Idopont: kedd es csiitortok, 14:00-16:00 orakozott
- Elcrhetoseg: 06( 1) 781 -6744

2021.01-2021..10. kdzbtt koxossegi ellatasban reszesulok 
sz^ma. (fo)



Fejiesztd foglalkoztatas

Tevekenysegi korok ismertetese

Egyeb mashova nem sorolhato feldolgozoipari tevekenyseg (TEAOR 32.99)
Ajandektargyak keszitese

Kezzel keszitett egyedi termekek kulonosen toreksztink maradekanyagok felhasznalasara es 
textilipari termekek ujrahasznosftasara a fenntarthato fejlodes jegyeben. 2021-ben 
leggyakrabban keszitett termekek a kbvetkezdk voltak:
- figuralis gycrmekjatekok (kacsa, barany, nyuszi ktilbnbozo meretekben)
-taska
- tomazsak
- bkotasak keszitese kulonbbzb meretekben (kicsi, nagy, kozepes)
- poharalatet
- tanyeralatet
- falikep
- jogaparna
- tdnkblyparna
- Mikulas csizma
- textil karacsonyfa
- illatparna

A termekek keszitesenel ktilbnbozo technikakat alkalmazunk: gepi es kezi varras, ragasztas, 
himzes. rajzolas, festes. gybngyfuzes, horgolas.
A ktilbnbozo kreativ technikak kivalasztasanal az egyeni es a csoport meglevb adottsagaira 
tamaszkodunk. Egyarant preferaljuk az egyeni es a csoportos munkaformakal. A fejiesztd 
foglalkoztatas kereteben az egyen egeszsegi allapotanak, koranak, fizikai es mentalis 
allapotanak megfelelo feladatokat igyeksztink adni, amelyek hozzajarulnak az egyen keszseg 
es kepesseg fejlesztesehez is. Celunk, hogy az egeszsegi allapot es szellemi kepessegek alapjan 
a munkafolyamatokat tartosan es folyamatosan kepesek legyenek ellatni klienseink.. A 
termekek munkafolyamata lehetoseget ad a feladattudat, fcleldssegerzet es az bnalosag 
megerbsitesere. Fontos szempont a monotonia tures fejlesztese. A tervezett es rendszeres 
tevekenyseg kedvezd hatast gyakorol az ellatottak mentalis allapotara. Javulnak a kognitiv 
kepessegek, inert a tevekenyseg koncentraciot, emlekezeti, problemamegoldd es dbnteshozatali 
keszsegeket igenyel. Termekeink elballitasaban fontos szempont a minoseg, igenyesseg. 
Textilmuhelyiink ars poeticaja, hogy az emberek azert vasaroljanak tdliink mert termekeink 
szepek, esztetikusak es nem azert mert fogyatekos szemelyek keszitettek bket.

Altalanos epulettakarftas (TEAOR 81.21) Egyeb takarftas (TEAOR 32.99)
Intezmenyiinkben az altalanos epulcttakaritas es az egyeb takarftast a foglalkoztatottak a 
segitbvel vegzik a takaidtasi protokoll szerint. A takaritasi feladatokrol heti beosztas kesziil, 
amely a takaritast vegzo es a tobbi foglalkoztatott reszerdl is alkalmazkodast igenyel. A 
meghatarozott idoben vegzett munka mellett az ellatottak felismerik a sztiksegszeruen 
elvegzendo feladatokat is. A takaritasi feladatok segitenek megtanulni az idoponthoz kbtbttseg 
hasznossagat es ugyanakkor a rugalmas he! yzetfeli merest.
Ebben az evben a Covid-19 jarvanyhelyzet miatt megnbvekedett higieniai feladatok preciz 
elvegzese miatt az altalanos takarftas es az egyeb takaritas teriileten higieniai asszisztenst 
alkalmaztunk, hogy minden biztonsagi intezkedesnek maradektalanul eleget tudjunk tenni. A 



higieniai asszisztens iranyftasaval a kliensek kitarto, onallo, megbizhato munkavegzese 
tortcnik. Onallo sajat munkateriilet feladatainak ellatasa. Az igy szerzett kepessegek es 
keszsegek nagyban hozzajarulnak az onallo minosegi eletvitelhez es a haztartasi ismeretek 
kiegeszitesehez.

Zoldteriilet kezelese (TEAOR 81.30)
E tevekenysegi korben fontos tenyezb volt, hogy az idei evben az egeszsegiigyi veszelyhelyzet 
miatt ezen a teruleten is megnbvekedtek a feladatok, hogy a higienias szabalyokat maximalisan 
be tudjuk tartani. Fontos volt a kliensek felkeszitese: anyagismeret, eszkbzismeret, 
munkavedelmi ismeretek. A zbldteriiletkezeles soran lehetoseg nyllik egyeni es csoportos 
munkavegzesre is, mely egyszerre erositi az onallosagot es a kozossegfejlesztest. A hatekony 
munkavegzeshez a segito napi szinten nyujt iranyi'tast.

Egyeb irodai szolgaltatas (TEAOR 82.19)
2020-ban a jarvanyhelyzet miatt meg kellett erositeni ezt a teriiletet, az intezmenybe vald 
beleptetes csak a recepcion kereszttil tortenhet meg kezfertbtlenites, testhomerseklet merest es 
regisztracidt kovetben. A feladatot vegzo munkatarsaknak ez fejlodesi lehetoseget kinalt: 
udvariassagi szabalyok ismerete, apolt megjelenes, helyismeret es egyeni feladattal valo 
megbizas. A kiilsb partnerekkel torteno kapcsolattartas a szocialis problema megoldas es 
donteshozatal es az onkifejezes teruleten lehetoseget ad a tovabb fejlodesben. Onallo, 
megbizhato munkavcgzcs fejlbdese is varhato. Javul a koordinacios kepesseg a fovarosi 
tdmegkbzlekedes hasznalataval.

Egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatas (TEAOR 82.99)
Sajnos az idei evben a Covid-19 vimshelyzet jelentbsen lecsbkkentette a temiekek 
ertekesltesenek lehetoseget. Azonban amikor a szabalyok lehetove tettek, igyekeztilnk 
megragadni a kinalkozo lehetoseget. Az ertekesites lehetoseget ad a kommunikacio ds a 
kapcsolatteremto kepesseg fcjlesztesere. Az egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatasban reszt vevd 
dolgozok megismerik az udvariassagi szabalyokat, elsajatitjak a penzkezelest. Javul az onallo 
megbizhato munkavegz.es kepessege, novekszik a feleldssegerzet. Kiemelkedo fontossagu az 
apolt megjelenes. Szeretnenk, hogyha olyan erzelmi szemleleti es viselkedesi elmenyekben 
reszesiilnenek a fogialkoztatottak melyek a feleptilest, az egeszseget es a normalis eletvitelt 
szolgaljak.
A Moravcsik Alapltvany, mint emyoszervezet vegzi a megvaltozott munkakepessegii 
munkavallalok jominosegu kezmuves termekeinek ertekesiteset az alabbi partner szervezettel 
egyiittmukodve a szervezetekkel kdtott egyeni bizomanyosi szerzodesek alapjan:
- Lampas’92 Alapltvany, Budapest
- Emberbarat Alapltvany, Budapest
- Down Alapltvany, Budapest
- Stehlo Gabor Evangelikus Szeretetszolgalat, Piliscsaba
- Pandy Kalman Otthon, Mohacs
- Egyenlo Eselyekert Alapltvany, Csomor
- Pszichiatriai Betegek Otthona, Szenlgotthard
- Gond-Viseles Nonprofit KFT., Budapest

Egyuttmukbdesi megallapodast kbtottiink a Kossuth Kiadoval bizomanyos ertekesites 
kereteben. Az altaluk forgalmazott kiadvanyokat ertekesitjiik a fejleszto foglalkoztatas (egyeb 
kiegeszito iizleti szolgaltatas 82.99) keretein beltil. A Moravcsik Alapltvany altal kiadott A 
Spontaneitas Hatalma c. konyvet terjeszti: Kossuth Konyvkiado, Lira Kbnyv, Mucsarnok, 
Ludwig Muzeum, ISBN Kbnyv+Galeria.

munkavegz.es


Allando ertekesftesi helyszineink
2021-ben a Covid-19 jarvanyhelyzet miatt allando ertekesftesi helyszineink nem tudtak egesz 
evben folyamatosan iizemelni. De amint a szabalyok lehetove tettek ujra nyitottunk.
- Budapest Art Brut Galeria es Galery Shop (Budapest 1082. Ulloi lit 60-62)
- Ajandekbolt (Budapest 1082. Balassa utca 6)
- Szentendrei Szabadteri Muzeum Ajandekboltja (Skanzen, Szentendre)
- Moravcsik Webaruhaz - az altalanos tendenciaknak megfeleloen a jarvanyhelyzet miatt az 
ertekesites egy resze nalunk is atkeriilt az online terbe. Ermek kovetkezteben ebben az evben 
megnovekedett a webaruhaz forgalma. Az altalunk gyartott kezmuves termekeket es az 
Alapitvany szervezeseben kesziilt kepzomuveszeti alkotasok mellett itt is arusitjuk a Moravcsik 
Alapitvany altal kiadott, idei evben megjelent uj a Spontaneitas Hatalma cimu kdnyviinket. A 
webaruhaz mukodtetese egyre tbbb feladatot biztosit klienseinknek, pl; csomagolasi es 
csomagkiildesi munkakban.

Vasarokon vald reszvetel
Sajnos az idei evben a Covid-19 virushelyzet miatt az elozd evekhez kepest nem tudtuk 
Alapitvanyunk termekeit arusitani es a Alapitvdnyunkat kepviselni a vasarokon. Elsodleges 
prioritast elvezett klienseink biztonsaga (tavolsagtartas, tomegkeriiles).

Scgito Vasarlas
Moravcsik Alapitvany a kezdetetektol jogosult volt kezmuves muhelyeiben kesziilt termekein 
a Segi'to Vasarlas vedjegy hasznalatara es aktivan reszt vett a Segito Vasarlas programban. A 
Segito Vasarlas program mukodeset 2020 oktober l.-tol bizonytalan idore felfUggesztettek, a 
Segito Vasarlas webaruhaz bizonytalan ideig szunetelni fog. Informacioink szerint az EMMI uj 
megoldast keres a program tovabbi mukodesere.

2021.01-2021.10. kozott fejleszto foglalkoztatasban 
resztvevok szama (fd)
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2021.01-2021.10. kozott foglaikoztatottak megosz^sa

.WSiL szsrint foglalkoztatonak szama SS Mt. Szcrini fogSalkoztatottal; szama



Targyi feltetelek
A fejleszto celu munkavegzes korulmenyeinek megteremtesekor, a biztonsagos, egeszseges es 
esztetikus munkakbriiimenyek kialakitasa volt a fo szempont. Az intezmeny rendelkezik 
szakhatosagi es hasznalatbaveteli engedelyekkel.

A fejleszto foglalkoztatas altal hasznalt helysegek
- foglalkoztato helyseg 50,25 m2
- foglalkoztato helyseg 70 m2
- foglalkoztato helyseg 20 m2
- foglalkoztato helyseg 49 m2
- raktar 11,75 m2
- raktar 17,5 m2
- k epraktar 26 m2
- kepraktar 16 m2
- teakonyha 4 m2
- teakonyha 8 m2
- etkezd 10,5 m2
- kezmoso 2 m2
- ruhatar 2 m2
- WC kezmosoval (noi) 27,5 nr
- WC kezmosoval (ferfi) 9 m2
- tusold, mosdo 26 m2
- tusold 24 m2
- pihenoszoba 16 m2
- iroda 9 m2
- iroda 9 m2
- iroda 9 m2
- iroda 9 m2
- iroda 30 m2
- iroda 23 m2
- iroda 16 m2
- epiiletgepeszeti raktar 11,7 m2
- szerverszoba 7,5 m2 
+ veszkijarat, lepcsohaz, lift, folyoso

A helysegek csuszasmentes padlozattal burkoltak, a kozlekedo utvonalak szabadok, az 
elektromos berendezesek erintesvedelmi vizsgalatat elvcgcztettuk. A munkahelyen kihelyezett 
tuzolto kesziilekeket a sziikseges feliilvizsgalati idoben elvegeztettilk.
A munkahely, a munkaeszkdzok es a berendezesek higienias kovetelmenyeknek megfelelb 
rendszeres takaritasat fertotleniteset a Covid-19 jarvanyhelyzet miatt alkalmazott szabalyok 
figyelembevetelevel fokozottan vegezzilk az eloirasoknak megfelelden. Foglalkoztatottankent 
a munkavegzesben eldfrt 2 m2 munkaterulet biztositott, de az idei evben a jarvanyugyi eldirasok 
alapjan szemelyenkent 1,5 meter vedotavolsag megtartasat biztositottuk. Ugyanezen okbol a 
helysegek szelldztetese is fokozottan es gyakrabban tortent. Az ablakok nagy feluletuek, 
elegendo fenyt kapnak a helysegek. Amesterseges megvilagitas biztosltja ajo latasi felteteleket. 
Az utvonalak, veszkijaratok, menekulesi utvonalak jelzesei jdl lathato modon vannak 
kihelyezve. A tablak a kbzlekedesi iranyra merdlegesen jdl megvilagitva vannak elhelyezve. 
Torckszunk piktogramos illusztracidk, nagyobb betumeret, szokoz alkalmazasara a szoveg 
konnyebb megcrtese es az attekinthetoseg erdekeben.



Az epiilet valamennyi hclyisege futbtt, a munkahelyeken a munkavegzes jellegenek megfelelb 
hbmdrseklet biztositott. A tisztalkodo es mellekhclyisegek biztositottak az eptiletben, van 
folyovizes (hideg-meleg) kezmosasi illetve filrdesi lehetbseg. Ezeknek a helysegeknek a 
tisztantartasara, karbantartasara fokozott figyelmet forditunk.
A nemdohanyzok erdekeinek vedelmeben gondoskodtunk a jogszabaly szerinti dohanyzohely 
kijelbleserbl.
A hulladekkezeles a nepegeszsegiigyi elbirasok altal szabalyozott modon tortenik. Az 
intezmenyben a hulladek ujra hasznositasanal igyeksziink kiilon gyujteni a papirt, muanyagot, 
uveget es kiilon kezeljiik a veszelyes hulladekot. A foglalkoztatas helyszinein a 
foglalkoztatottak reszere oltdzbhelyiseget biztositunk, valamint az elsosegelynyujtasra kijelblt 
szemely biztositott.
Afelesztb foglalkoztatas munkarendje:
- napi 4 oras foglalkoztatas
- napi 5 oras foglalkoztatas
- napi 6 oras foglalkoztatas
- napi 7 oras foglalkoztatas
- napi 8 oras foglalkoztatas
Az Mt. szerinti foglalkoztatashoz foglalkozas egeszsegiigyi orvosi vizsgalaton kell reszt vennie 
az erintetteknek, ennek kbltseget a foglalkoztato allja.
Az Szt. szerinti fejlesztesi jogviszony letesitese szerzbdott munkapszichologusunk javaslata 
alapjan tortenik. A szerzodes alapfeltetele a szakorvos altal kialHtott igazolas, hogy az ellatott 
kbzbssegbe mehet. Ezt kbvetoen biztosftjuk a foglalkozas egeszsegiigyi szolgaltatast. Az az 
ellatott keriilhet Szt. szerinti foglalkoztatasba aki vizsgalata soran a foglalkozas egeszsegiigyi 
vizsgalatot vegzo orvos megallapitja, hogy munkaviszony letesitesere nem alkalmas. A 
fejlesztb foglalkoztatas targyi felteteleinek biztositasa soran a munkalielyek munkavedelmi 
kbvetelmenyeinek minimalis szintjerbl szolo 3/2002.(11.8.) SZCSM-EUM. Rendelet 
alkalmazasa szempontjabol a fejlesztb foglalkoztatast szervezett munkavegzesnek kell 
tekinteni. Az Emlitett jogszabaly altal elbirt kbvetelmenyeket biztositja az intezmeny.
Az epiilet teruleten a padloburkolat szilard, siippedes. gyurbdes illetve csuszasmentes, konnyen 
tisztithato es fertbtlenfthetb. Abelso kbzlekedbk szclessege meghaladja az 1,20 metert. Az ajtok 
nyllasmerete 85 cm vagy azt meghalado. A kiiszbbbk magassagi merete nem haladja meg a 2 
cm-t. A nagyobb forgalmu atjardkban az atlathatosag vegett az ajtblapok iivegezettek. A 
zarszerkezetek a kilincsek konnyen mQkbdlethetbk.

A fejlesztb foglalkoztatas helyszinei
1. 1083. Budapest 119/A; Felepiiles Kbzpont es AlkotoHaz a pszicboszocialis 

rehabilitacioert szocialis intezmeny (szekhely).
2. 1083. Budapest Balassa utca 6.; (Fenntartd szekhelye, Covid-jarvdny idejen a 

foglalkoztatas sziinetel)
3. 1089. Budapest Kalvaria ter 16.; Foglalkoztato
4. 1089. Budapest Kalvaria ter 19.; (Covid jarvany idejen csak akkreditalt foglalkoztatas 

tortenik a telephelyen)

Az idei evben 1083. Budapest 119/A; Felepiiles Kbzpont es AlkotoHaz a pszichoszocialis 
rehabilitacioert szocialis intezmenyben tisztasagi festest vegeztettiink.
Ket foglalkoztato helysegben uj keramia padloburkolat kesziilt.
1089. Budapest Kalvaria ter 16.; Foglalkoztatoban a bejaratnal mobil rampa kerult kialakitasra, 
teakonyha kesziilt, fel lett ujitva a konvektor, sajat mellekvlzmerbt szereltettiink be a 
rezsikbltsegek csbkkentese miatt es beszereztiink 6 db asztalt 15 db szeket es rendszerezb 
polcokat.
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A konkret munkatevekenysegek kivalasztasanal a kepessegeknek megfelelo differencialas 
elvet vesszUk figyelembe.
Alapozunk a meglevo tapasztalatokra es ismeretekre.
2021-ben is differencialt fejlesztesi dijat fizetunk azon foglalkoztatottak szamara, akik a 
fejlesztesi terviikben szereplo vallalasaikat egeszsegi allapotuknak, koruknak es 
kepessegeiknek megfelelo szinten torekednek teljesiteni es akik a fentiekben megfogalmazottan 
tul kiemelkedo modon torekednek a fejlodesre, keresik a tovabblepes lehetoseget, onkent 
vallalnak plusz feladatokat es belso kesztetesiik van fejlodesi sziiksegletiik kielegitesere 
kepessegeik szerint a munkafolyamat legteljesebb koreben reszt vesznek es kiemelkedoen 
motivaltak.

Adatvedelem
A fejleszto foglalkoztatasban resztvevok szemelyes adatait csak a szocialis torvenyben, a 
munka torvenykonyveben, a tarsadalombiztositdsi es ado-jogszabalyokban felhatalmazott 
szemelyek es szervezetek kezelhetik. Az intezmeny a foglalkoztatottak adatainak 
vonatkozasaban az adatvedelmi jogszabalyi rendelkezeseket betartja es betartatja.

Szocialis kozbeszerzes
Foglalkozasi rehabilitacios tevekenysegiink elismeresekeppen a Moravcsik Alapitvany 2014 
aprilisatol szerepel a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium es az MNV ZRT. egyuttmukodeseben, 
a szocialisan felelds kozbeszerzes szeleskoru alkalmazasa erdekeben a vedett foglalkoztato 
termekeit es elerhetoseget osszegzo adatbazisban.

Semmelweis garanciavedjcgy
A Semmelweis garanciavedjegy a szabalyszeru mukodes mellett „a vedjegybirtokosok” 
aldozatos munkajat, rendezett szervezeti komyezetet is igazolja. hozzajarulva a nyertesek jo 
himevehez. A Moravcsik Alapitvanynak 2016 december 19,-en mint orszagos hataskbru 
betegszervczetnek ftelte oda az EMMI Egeszsegiigyert Felelds Allamtitkarsaga az EMMI 
Egyhazi Nemzetisegi es Civil Tarsadalmi Kapcsolatokaert Felelds Allamtitkarsaga, az 
Orszagos Bctegjogi, Ellatoltjogi, Gyermekjogi es Dokumentacids Kdzpont es a Nemzeti 
Betegforum.

Eselyegyenloseg
2021 szeptember 24-25-en a jarvanyhelyzet ellenere, sikeriilt megrendeznunk anti-stigma 
programjaink kereten beliil a XI. PsychArt 24 festomaratont iden mar 3 helyszinen: 
Budapesten, Szegeden, Debrecenben. A harom helyszinen kozel 700 fo regisztralt es keszitette 
el alkotasat.



PsychArt24 Muvbszeti maraton, A legfiatalabb alkotok



PsychArt24 Muveszeti maraton , Alkotas este tiztol reggel nyolcig
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A Covid-19 ugyan nehezsegeket okozott, de ennek ellendre sikertilt megrendezni 2021. 
szeptember 27-en a Ki Mit Tud? tehetsegkutato programunkat, amelyre mar hataron tuli 
magyarok is jelentkeztek produkcidikkal. Igy a 10. alkalommal megrendezett orszagos 
vetelkedd mar Nemzetkozi szintii programma emelkedett.
A dontobe az elbdontokon at vezetett az ut, ahol 40 produkciot lathatott a kozonseg. 
2020-ban az egri elddontot meg ajarvanytigyi korlatozasok bevezetese elott meg tudtuk tartani.
A mohacsi, soproni, budapesti eloddntdt mar 2021-ben rendeztiik meg. A budapesti elodonto 
helyszineul szolgalo H13 helyseget a Jozsefvarosi Onkormanyzat biztositotta az Alapitvany 
szamara.

Ki mit tud? tehetsegkutato vetelkedo, Tancos produkcid



Ki mit tud? tehetsegkutato vctelkedd, Dijatadas
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Budapest fovaros 8. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzat Helyi Eselyegyenlosegi Programjaban 
(HEP) valo felelossegvallalasok es aktiv reszvetel.

Tovabbi terveink a 2022. evi mukodessel kapcsolatban
A Covid-19 jarvanyhelyzet megmutatta, hogy a kereskedelemben a vasarlasok egy resze 
attevodbtt az online terbe, ezert fontos celunknak tuztiik ki webaruhazunk mukbdesenek 
kiszelesiteset es megerositeset a szocialmedia marketingeszkbzeinek hasznalaiat is.
Textilmuhelyunkben szeretnenk kicserelni az ipari varrogepet es korszeru himzogepet 
beszerezni. Ezek az eszkbzbk mind a kliensek fejlodesenek, mind az altalunk gyartott termekek 
minosegenek javitasahoz szuksegesek. Valtozatlanul szeretnenk folytatni az ujrahasznosltas a 
textilmuveszetben cimu programunkat: a MOME szakemberei segitsegevel ujrahasznositott 
anyagbol korszeru dizajntermekeket tervezunk es valosftunk meg.

Nyaralas, XI. Rekreacids es Program terapias Alkototabor
2021 nyarat nagyon - bar felve - vartuk. Szerencsere, a fertozbttek szamanak csbkkenese es a 
jarvanyiigyi helyzet javulasanak koszonhetoen junius kbzepen megnyitotta kapuit a 
Fonyodligeti nyarald. Az evben elsbkent a mi csapatunk elvezhette a balatoni napstitest, 
furdozest, a mar megszokott helyszlnen, a Jozsefvaros Onkormanyzata altal kifrt Civil 
palyazaton elnyert tamogatas segitsegevel. Iden is csdkkentett letszdmmal utaztunk. A 
ferohelyek 50%-ara foglaltunk csak szallast.
Ebben az evben egyeb tabori programok mellett a balatoniellei Konyari Pinceszetbe latogattunk 
el. Klienseink kdziil sokan most jartak elbszbr pinceszetben.

A pinceszet bejarata



Felkapaszkodunk a bejarathoz....

Bevezetes a borkeszitcs rejtelmeibe



Csapatunk

Biicsuvacsora clokesziiletek



Naplemente a Taborbol fotozva

Budapest, 2021. oktdber 27.

Pucsek Jozsef Szociaipolitikai Szakerto 
Intezmenyvezeto
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A Szigony-Utitars Nonprofit Kft. a Jozsefvarosi Onkormanyzattal kbtbtt ellatasi szerzodes 

alapjan latja el a VIII. keriileti pszichiatriai betegek komplex pszicho-szocialis rehabilitaciojat 

50 fd pszichiatriai beteg nappali ellatasat biztositja, a szekhelyen .

A telephely nappali intezmenyi mukodesi engedelyeztetesi eljarasat nem kezdemenyeztiik 

mivel a mukodesi engedely meglete, nem jar egyiitt az allami normally fmanszirozassal, es ez 

evben sem volt befogadas az allami fmanszirozasban nem allami fenntartok reszere.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo Baross utca 112. szam alatti helyisegcsoport 

biztositja 25 fo megvaltozott munkakepessegu ellatottunk foglalkoztatasat, a telephelyen 

mukodesi engedcllyel rendelkeziink a Rehabilitacios Foglalkoztatasra , valamint a Fejleszto 

Foglalkoztatasra -amely 2017. aprilis 1-tol a szocialis szolgaltatasok kbrehez tartozik

Altalanos mukodesi adatok:

A fermtarto szervezet neve, cfme: Szigony - Utitars a Komplex Pszicho-szocialis

Rehabilitdcioen Kozhasznu Nonprofit Kft. (1083 Budapest, Prater u. 44. fszt .5/U)

Az intezmeny neve, szekhelye: Harmonia Haz Jozsefvarosi Pszichiatriai Betegek

Alapszolgaltatasi Integralt Intezmenye, 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt, 5/U.

Vegzett 

tevekenyseg Szt. 

szerinti megjelolese

Mukodesi engedely 

szama

Ellatottak 

szama 

(mukodesi 

engedely szerint

2021-ben 

szolgaltatast 

vett igenybe

Fd aliasban 

foglalkoztatottak 

szamaz fd
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engedelyeyeft

letszam)

Pszichiatriai 

betegek nappali

ellatasa es

foglalkoztatasa

V-C-020/80-

10/2012

50 fo 52F6 3 fo

Kozbssegi ellatas V-C-020/80-

10/2012

1 szolgalat 65 fo 2,5

Fejlesztb 

foglalkoztatas

V-C-

020/2872/3/2012

8850 6ra/ev 10 fo 1

Foglalkoztatasi adatok

Foallasban

foglalkoztatottak szama

Reszmunkaidoben

foglalkoztatottak szama

Megbizasi 

szerzodessel

Onkentesek

szama

4f6 3fd 2fd Ifo

Szakmai letszam Kozalkalmazotti 
besorolas

Szakmai
egyseg

Dolgozok

1. Intezmenyvezetb H/10 Nappali Pozbai Ildiko
2. Terapias munkatars F/6 Nappali Mikes Judit
3. Terapias munkatars F/10 Nappali Hogya Anna
4 Terapias munkatars H/14 kozbssegi Gordos Erika
5 Terapias munkatars G/15 kozbssegi Stefkovicsne Zagyi Tunde
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6 —Ferapias munkatars..
k a S

,F/h , kozdss^gi------ f-Sziraki-AdiiemL_________
7 Foglalkoztatasi 

segito /megbizassal
F/6 Fejlesztd 

foglalkoztatas
Sziraki Adrienn

A szolgaltatas nyujtasaval osszefiiggesben vegzett ellenorzesek

Ssz.: Neve Idopontja Targya

1. A tulajdonos es Feliigyelo

Bizottsag Ellenorzese

2O21.majus 23. Szakmai es penzugyi beszamolo, 

2021. evi tervek

2. Belso szakmai efienorzes Havonta Szakmai anyagok, dokumentacid

3. Belso szakmai team Iletente Gondozasi folyamatok,

esetmegbeszelesek, konzultaciok

4. Magyar Allamkincstar 2020. november 

8-9,

2018-19. evben a kozossegi ellatasra, 

es a fejlesztd foglalkoztatasra 

igenybevett tamogatas felhasznalasa

I- INTfeZMENY FENNTARTASI TEVEKENYSEG :

PSZICHIATRIAI BEPEGEK NAPPALIINTEZMENYE

Szigony-utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhasznu Nonprofit Kft altal 

fenntartott Harmonia Haz szolgaltatasaival feladataul tuzte ki, hogy elkotelezetten es 

feleldsseggel, hozzajaruljon a psziches problemakkal elok komplex pszicho-szocialis 

rehabilitaciojahoz, befogadja, es atfogo segitseget nyujtson emberi meltosaguk tiszteletben 

tartasaval kepessegeik fejlesztesehez, es feleptUestlkhoz.
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Hisziink abban, hogy minden ember ertekeketJiordoz,. es feladatimk ezek kiteljesedeser 

tamogatni.

A Szigony-Utitars Kbzhasznu Nonprofit Kft. ezen elvek menten nyujt szolgaltatast

Jozsefvarosban, ellatasi szerzodes kereteben, 50 fb pszichiatriai betegsegben szenvedo 

szemelynek.

A pszichiatriai betegek nappali ellatasa, szemelyes gondoskodast nyujto alapszolgaltatas, a 

tizennyolcadik eleteviiket betoltott fckvbbeteg-gyogyintezeti kezelest nem igenylo 

pszichiatriai betegek reszere, amely az ontevekenysegre, az dnsegitesre epulve biztositja az 

ellatast igenybe vevbk igenyei alapjan a kulturalis, szabadidbs, tajekoztato, kepzesi, vedett 

lakhatast elbsegitb, lakossagi es csaladi programok, talalkozbk szervezeset, lebonyolitasat. 

Lehetoseget biztosit a napkdzbeni tartozkodasra. tarsas kapcsolatokra, valamint az alapvetb 

higieniai sziiksegleteik kielegitesere, tovabba igeny szerint megszervezi az ellatottak 

etkezteteset.

Az ellatas a pszichiatriai betegek meliett szolgaltatast nyujt, a promocio es elsodleges 

prevencio celjaval a mentalisan serult, krizisben levo szemelyek reszere is.

A nappali ellatas kereteben olyan programokat biztosftunk, amelyek hozzajarulnak az 

ellatottak/klubtagok tarsadalmi re-integraciojahoz.

A nappali ellatas alapvetben egy nyitott, sziiksegletekre gyorsan reagalo, integralo szerepet 

betoltb' ellatasi forma, amely telepiilesi szinten hatteret adhatja az alapszolgaltatasok 

bsszekapcsoldsanak.

Celcsoport

A pszichiatriai betegek rehabilitacioja soran tbbbfajta hatrannyal (hendikeppel) kell 

megkiizdentink. Premorbid hatranynak tekintik az alacsony intelligencia-szintet, az 

iskolazottsag hianyossagait, a szakkcpzettseg hianyat, a betegseg kialakulasat megelozo 

munkahelyi kamer hianyat, a mar korabban is meglevo szocialis izolaltsagot. Ezek a betegseg 

kialakulasa elott keletkezo hatranyok a legritkabb esetben potolhatok a rehabilitacid soran, a 

legnehezebben lekiizdheto hendikepek koze tartoznak. A primer hatranyok a betegseg 

lenyegebol adodo pszichopatologiai tiinetek, amelyek a modern gyogyszeres kezelessel 

joreszt lekiizdhetbk, de a komplex rehabilitaciohoz pszicho-szocialis beavatkozasokra van
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kovetkezteben alakulnak ki. A beteg „megbelyegzette” valik, illetve a tartos korhazi 

tartozkodas soran kialakulnak az un. hospitalizacios tiinetek: dependencia, bnallotlansag, 

ddnteskeptelenseg, tigyintezesi es onallo eletvezetesi keptelenseg.

Pszichiatriai betegseg minden kulturaban elofordul, es a megbetegedes gyakorisaga 

kulturaktol fiiggetleniil is nagyjabol azonos. Ugyanakkor azonos kulturakon beliil eioszlasbeli 

kiilonbsegeket tartak fel. A kedvezotlen szocialis es gazdasagi koriilmenyekkel jellemezheto 

regiokban, varosnegyedekben a szkizofrenia altalaban gyakrabban fordul elo .

Ha a betegseg eloszlasdt a szocialis retegzodes szerint elemezzuk. ugyancsak megallapithato, 

hogy az alacsonyabb tarsadalmi-gazdasagi retegekben a betegseg gyakrabban fordul elo. 

Hajlektalanok kozdtt a betegseg aranya 30-60 %-ol is elerhet. /Tringer 1999./

Mertekado kutatok szerint azonban a szegenyseg, a tarsadalmi izolacio a mentalis 

problemaknak nem oka, hanem kovetkezmenye. A pszichiatriai betegek „karrierje” nagyon 

gyakran a tarsadalmi lecsuszas, elmaganyosodas. A beteg kello segitseg hfjan a tarsadalom 

periferiajara sodrodik, elobb-utobb stigmatizalt lesz.

A stigmatizaltsag az, ami sok esetben megneheziti, netan megakadalyozza a beilleszkedest, 

es nem maga az organikus vagy psziches funkciok seriilese. Ezeknek a hatasat kell elso 

korben csokkenteni, pszichiatriai beteg alkalmazkodasi es beilleszkedesi folyamatait 

sziikseges segfteni. Szervezetiink, a pszicho-szocialis fogyatekossaggal elok problemait, 

komplex szolgaltatasok biztositasaval kezeli. Celunk a komplex pszicho-szocialis 

rehabilitacio (kiemelten a foglalkozasi rehabilitacio)- teljes eszkoztaranak biztositasa, 

elsosorban kronikus pszichiatriai betegek, de pszicho-szocialis keszsegeikben tamogatasra 

szorulo, egydb szegregalt csoportok, egyenek, valamint mas betegsegekkel rendelkezo 

megvaltozott munkakepessegu munkavallalok reszere.

Szolgaltatasaink indokoltsaga, alapelvek:

A pszicho-szocialis fogyatekossaggal kiizdoknek koros eszlelesei vannak, de koros mivoltat 

fclismerni keptelen, ezert a tarsadalomba beilleszkedni, vagy torvenyeihez alkalmazkodni 

nehezen tud. A kronikus pszichiatriai zavarok legtobbjet a kdrnyezettel valo kommunikacios 

anomaliak jellemzik, a visszahuzodas, a realitassal valo harmonikus kapcsolat megbomlasa, a 

kezdemenyezokeszseg a szocialis aktivitas markans lecsokkenese. Ezek gyakran bizarr
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kbrnyezo vilagtol. A pszicho-szocialis fogyatekossaggal elok jelentos resze halmozottan 

hatranyos helyzetu: betegsegtik mellett anyagi gondokkal is kiizdenek, sokuknak nines 

versenykepes vegzettsege, egy ido utan sokan elszigetelodnek csaladjuktol is. es magukra 

maradnak. A gyakori szocialis krizisek miatt a mentalis problemak gyogyszeres kezeles 

mellett sem tarthatoak egyensulyban. Mindez allando stressz-allapotot jelent a pszicho- 

szocialis fogyatekossaggal kiizdbnek, es hozzatartozoinak egyarant, amelyhez kudarcelmeny, 

alkalmatlansag, onertekelesi gondok tarsulnak. A betegek csaladjaban a jbvedelmi forrasok 

altalaban nem munkajdvedelembdl szarmaznak, gyakran elnek csalad nelkUl, vagy 

csaladjukban nines olyan szemely, aki a munkaero-piacon aktiv statuszu, igy nem is 

szocializalodtak a munka vilagaba,

A szocialis eUatorendszer mentdlis problemakkal elo szemelyek szamara biztosithato 

szolgaltatasai elsodlegesen a kliensek onallo eletviteli keszsegeinek fejlesztesere, az 

bnallo eletvezetes kialakitasara, tamogatasara jdttek letre, kiemelt figyelemmel a pszicho- 

szocialis fogyatekossaggal elok a tobbsegi tarsadalomhoz tbrtend re-integraciojara. A 

nappali ellatas programjainak kialakitasaban a szocialis szakemberek mellett, 

ellatottak/klubtagok is reszt vesznek azaltal, hogy a klubszerti foglalkozasok onsegito 

modon szervezodnek, rehabilitait betegek segitsegevel.

A szolgaltatasok aiapelvei

A mentalis problemakkal elok reszere nyujtott alapszolgaltatas a szocialis halo eleme, 

amelyet a pszichiatriai betegek, mentalis problemakkal kiizdok reszere hoznak letre, hogy 

mindennapi eletvitelukben komplex szakszeni segitseget kapjanak, ds ezaltal szemelyes 

celjaikat megvalosithassak. A szolgaltatasok szervezese az alabbi alapelvek figyelembe 

vetelevel tortenhet annak erdekeben, hogy megfelelo es egyre magasabb szinvonalu ellatast 

biztosithasson a szervezet:

Felepules elve

A szolgaltatasoknak felepules alapu szakmai szempontok ervenyesitesere kell tdrekedniiik.
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betegsegebol nem gyogyul fel. A felepiiles az a folyamat, melynek soran kielegito, 

remenyteljes es odaadd elete lehet valakinek, annak ellenere, hogy meglevo problemdi gatat 

szabnak emek. A felepiiles az a folyamat, ami a mentdlis problemak katasztrofdlis hatasain 

lul is kepes dj ertelemmel megtoltem valaki elelet." (Anthony, 1993)

Egyeni sziiksegletek elve

A nappali intezmenyben megvalosulo tevekenysegek a szolgaltatast ig&iybe vevo szemelyek 

egeszsegi allapotabol, fbgyatekossagabol eredo sziiksegleteik es igdnyeik, a szolgaltatas 

feltetelrendszerebbl adodo lehetosegek, kapacitasok, a szolgaltatasi kbmyezet keretei kozott 

letrcjbvb kblcsbnhatas eredmenyekent szuletnek meg.

A nappali intezmeny az igenybe vevok szuksegletei alapjan hatarozza meg a szttksegletekre 

reagalo szolgaltatasokat, tevekenysegeket, allitja ossze szakmai programjat szem elbtt tartva, 

hogy a nappali ellatas az emberi kapcsolatok. es a csoportban valo viselkedes muhelye. 

Szamos olyan programot indithat el, amely a kapcsolatok epiteset serkenti, a kapcsolati 

kulturat es keszsegeket, az bnervenyesitest, a csoportos egyuttmukbdest boviti, ezert olyan 

programok szervezendok, amelyek segitik az igenybe vevok bekapcsolodasat mas kiilso 

programokba.

Onrendelkezes elve

Az onrendelkezes elve szerint a szolgaltatas igenybe vevoje kepes, vagy kepesse teheto az 

eletvitelet befolyasolo felelos donteshozatalra, a szolgaltatasi kbmyezet lehetbve teszi a 

dbnteshozatalt, a szolgaltatas pedig kepes az igenybevevot ebben tamogatni, elfogadni, 

megvalosulasalioz aktivan hozzajarulni.

A „semmit roluk nelkulilk elv”, lenyegeben megegyezik az onrendelkezes elvevel.

Tamogatni kell az igenybe vevok erdekvedelmi aktivitasat.

A klubszem foglalkozasok minel nagyobb hanyada szervezbdjek bnsegitb modon.Az onsegito 

aktivitas es akbzdssegi integracio eldsegftese a nappali ellatas leglenyegesebb eleme.
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Rehahilitacio es prevencid

A nappali szolgaltatast ugy kell mukbdtetni, hogy a pszicho-szocialis 

fogyatekossagbol/pszichiatriai megbetegedesbol adodb artaimak minimalizalodjanak, a 

funkci okepesseget javitsa, az allapotromlast megakadalyozza, vagy annak merteket 

csdkkentse, kompenzalja a szolgaltatas rendelkezesre allo eszkbzrendszerevel. A prevencio 

elve szerint a szolgaltatas celja es feladata a masodlagos artaimak kialakulasanak 

megakadalyozasa, kesleltetese, lehetoseg szerinti merseklese, kompenzacioja.

Egyenld eselyu hozzaferes

Az egyenlo eselyu hozzaferes elve alapjan a pszicho-szocialis fogyatekos/pszichiatriai 

megbetegedesben szenvedo emberek szamara biztositani kell, hogy a tobbsegi tarsadalom 

tagjaival azonos modon igenybe tudjdk venni a kdzszolgaltatasokat, hozzaferjenek minden 

informaciohoz, szolgaltatashoz.

Szakmai autonomia elve

A szolgaltatast vegzbknek, illetve vezetojenek joga es kotelessege, hogy a szolgaltatas 

tartalmat, biztositasanak modjat, fonnajat, rendszeresseget feliilvizsgalja, es sztikseg eseten 

azt mddositsa.

Azonos jogok es kotelezettsegek elve a szolgaltato es az igenybe vevo kbzbtt

A korrekt segitoi kapcsolat feltetelezi, hogy a jogviszonyban a segito szolgalat es a segitett 

szemely(ek) jogai es kbtelezettsegei kozel azonosak, egyik felet sem terheli lenyegesen tbbb 

kotelezettseg, illetve nem illeti tobb jog, mint a masik felet, illetve az egyik fel jogai nem 

akadalyozhatjak a masik felet kotelezettsegei gyakorlasaban. Mind az igenybe vevonek, mind 

a szolgaltatonak joga es kbtelezettsege, hogy a masik fel joggal valo visszaeleseivel es/vagy 

kotelezettsegszegeseivel szemben fellepjen akar onmaga, akar erdekervenyesiteset segito 

kiilso fel segitsegevel.

A fenti alapelvek menten nyujtott szocialis alapszolgaltatasok garantaljak, hogy a specials 

klienscsoport sziiksegleteire megfelelben reagaljunk mind a nappali, mind a kozbssegi ellatas 

soran.
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hasonlo (47% no, 53% ferfi), alacsony iskolai vegzettseggel biro (74 % altalanos; 19% 

kozepfoku; 7% felsofoku vegzettsegu) szemely. Jellemzden fiatal felnott korban indult 

betegseg jellemzi oket, emiatt nem szereztek magas iskolai vegzettseget, ill 

munkatapasztalatot sem. A nappali ellatas igenybe vevoire jellemzo, (87%) hogy egyediil, 

maganyosan, csalad vagy termeszetes tamogatok nelkdl elnek. Szamukra kiemelten fontos, 

hogy megelhessek a kozosseghez tartozas elmenyet, feiepiilesiikben segiti dket, ill. 

relapszuspreventiv szerepe van a klubnak.

A nappali ellatas soran nyujtott szolgaltatasok, szolgaltatasi elemek ala bontva a kbvetkezo

Szolgaltatas elemek A szolgaltatasi elemek menten megvaslosulo 

tevekenysegeink

tanacsadas szemelyes cdlok menten, specialis tudast igenylo 

informacio eleresenek segitese (jogi, munkatigyi)

keszsegfejlesztes Kliens elakadasai menten, elozetes felmeres es

klienssel torteno megallapodas szerint keszsegeineki 

fejlesztese (pl.: dnallo eletivteli keszsegek;

munkavallaloi keszsegek; kommunikacios,-

stresszkelezesi keszsegek fejlesztese). A nappali

intezmeny keretein beltil mod van a hasonlo 

keszsegeikben hatranyt szenvedo kiienseink

csoportos keszsegfejlesztesere is. (Pl,: kezdo,- es 

halado csoportfelosztasban fozoklub megtartasa; 

munkavallaloi keszsegek fejlesztese szinten 

csoportban; muveszetterapias csoportfoglalkozasok).

haztartast vagy

haztartast potlo

segitsegnyujtas

Szemelyi higiene megtartasahoz sziikseges feltetelek 

(zuhanyzasi. mosasi lehetoseg) biztositasa az 

intezmeny ben. 

..................... .......
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es/vagy mentalis betegsege mellett fellepb demens 

tiinetekkel eld kliensek napkozbeni felligyelete.

- gondozas Eletviteli tamogatas; realis onkep kialakitasanak 

tamogatasa segito kapcsolat teclmikajanak 

alkalmazasaval.Napi tevekenyseg kialakitasanak es a 

napirend tamogatasa egyenileg az esetmenedzserek 

altal, gydgyszercomliance; kezelessel tbrteno 

egytittmukodesi hajlandosag kialaldtasanak

tamogatasa Pszichoedukacios treningen.

Klubprogamokon tbrteno reszvetel bsztbnzese,

esetkezeles

- kbzbssegi fejlesztes

Csaladi es tarsadalmi kapcsolatok facilitalasa; 

hivatalos iigyintezeshez tamogatas nyujtasa; realis, 

brbmteli celok kitiizese, megvalositasahoz tamogatas 

nyujtasa.

Szellemi jatekok szervezesenek tamogatasa; ktilsbs 

szabadidbs programok szervezese es azokon tbrteno 

reszvetel tamogatasa.

A beszamolot erinto idbszak alatt a szolgaltatasi elemek az alabbi megoszlast mutatjak, aliol 
a sargaval kiemelt tartomany a kliensek nyilvantartdsi szamat mutatja,
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jogokrol, a jogorvoslati lehetbsegekrbl, a cselekvbkepesseg korlatozasarbl, kizarasarol. Ezen 

ismeretek boviteset szolgalja a Jogklinika” ismeretatado, sajat elmeny feldolgozasat segito 

csoport, ami ana bsztbnzi az eliatottakat, bogy egyenileg is kerjenek jogi segitseget.

Jogklinika

• Ellatotti jogok

• Betegjogok

® A gondnoksag intezmenye

Klubjellegti csoportfoglalkozasok: e foglalkozasok, heti rendszeresseggel, kotott idbben zajlo 

csoportprogramok, 8-12 fb reszvetelevel. Celja az aktivitas, az erdeklodes megorzese mellett, 

az ellatottak azon korenek csoportvezetdi feladatkbrben torteno munkaterapias 

foglalkoztatasa, akik ezaltal megbrizhetik, kibonthatjak, fejleszthetik meglevb tudasukat, es 

bsztbnzbleg hatnak az ellatottak pszicho-szocialis rehabilitacipjahoz.

1. Kezmiives klub

0 A csoport heti 2 braban nyitott csoport formajaban mukbdik. muveszetterapeuta 

vezetesevel

2. Fittnek lenni

o Gimnasztikai gyakorlatok

o Jatek labdakkal

• Testsulycsbkkentb tornagyakorlatok

Csoport heti egy braban mukbdik, nyitott csoport formajaban, terapias munkatars vezetesevel.

3. Dalkbr

legtohb.s7.br
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•kozos-eaekles

zenehallgatas

enekles hangszeres kiserettel

kulturalis rendezvenyekre eloadasok szervezese, ezekre valo felkeszules

Nyitott csoport heti ket draban, muveszetterapeuta kepzettseggel rendelkezd kollega 

vezetesevel. A csoport letszama valtozd, a csoport tagjai egy-egy rendezveny kapcsan 

bovulnek. es egyiittesen alkotjak a szinjatszokort.

4. Mindennapjaink -eletmodklub / eletviteli keszsegek fejlesztesere /

• kornyezeti es szemelyi higienia

• lakasfenntartasi koltsegek

• igenybe vehetd szociaiis tamogatasok

• adossagkezelds

• penzbeosztas

® kapcsolattartas a szomszedokkal

A pszichiatriai betegsegbol adbdo hatranyok legszembetunobb megjelenese, az ellatottak 

elhanyagoltsaga, amely a szemelyi es kornyezeti higienere is kiterjed, es a klubeletet is 

negativan befolyasolja. Tapasztalataink szerint az ellatottak egymas fele rendkivi.il 

elfogadoak, de ha az elhanyagoltsaguk zavarja a klubtagokat, azt a csoportban hatarozottan 

visszajelzik, es valtoztatasra szblitjak fel betegtarsukat.

5. Csereljiink etelreceptet- fozoklub az onallo eletvezetes keszsegeinek fejlesztesere

• az etelkeszites feltetelei

• bevasarlas

® konyhai eszkbzok

• konyhatechnikai eljarasok

0

rendkivi.il
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6. „BeszeIjiink nyelveket „

• Beszed centrikus nemetnyelvtanfolyam

Zart csoport heti ket oraban

Szemelyi feltetelek: nyelvvizsgaval rendelkezd ellatott

7. Hogyan legyiink hatekonyak?

• kommunikacios csatomak

o a hatekony kommunikacid eszkdzei

o onervenyesito technikak

A keszsegfejlesztb csoportot terapias munkatars vezette, szituacios jatekokkal erte el celjat. 

Harom csoportban 10-10 fd vett reszt a treningeken, ami az onervenyesitesben elcrte celjat, de 

a szandekaink szerinti klubtagok egymas kbzti kommunikaciojat meg fejleszteni kell.

Egyeb szolgaltatasaink

Szabadidos programok:

• Az ellatottak kozossegi aktivitasara epito kulturalis es szorakoztato programok /pl. 

farsangi bal, sziireti bai /

• Elore tervezett iinnepi programok / pl.: Karacsonyi Unnepseg /

o Intezmenyen kivtil szervezett kulturalis es szorakoztato programok heti 

rendszcresseggel 10-15 fd reszvetelevel: Zebegenyi Szonyi Istvan Galeria latogatas, 

ahol amuzeum pedagogus segitsegevel az alkotdkor tagjai uj technikakat tanultak meg 

a festes es rajz teren. A muzeim lehetoseget biztositott a kliensek alkotasainak 

kiallitasara is

• kozbs kirandulasok: latogatas az allatkertben

• 26 kliens 4 napot toltott Gardonyban, a Velencei to partjan amelynek teljes koltseget 

szervezetiink fizette.
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csocso, pingpongozasi lehetoseg.

KOZOSSfeGI ELLATAS PSZICHIATRIAI BETEGEK RESZERE

A kbzbssdgi ellatas hosszu tavu segitseget nyujt a pszichiatriai betegek szocialis 

kompetenciajanak javitasaban, a stigmatizacio csokkenteseben, az egeszsegiigyi ellatas 

igenybeveteleben, a foglalkozasi rehabilitacioban, a tarsadalmi szerepvallalasban, ezaltal 

ellatottakat kepesse teszi szemelyes celjaik eleresere.

A kozossegi pszichiatriai ellatasban az alkalmazott tevekenysegek, resztevekenysegek a 

komplex pszicho-szocialis problemakra rugalmasan es gyorsan reagalva, gyakran egymassal 

parhuzamosan, kiilonbbzd tevekenyseg kombinacidkkal fejtik ki rehabilitee ids 

hatekonysagukat.

Az alkalmazott tevekenysegek sziiksegesseget mindig az ellatottak es termeszetes tamaszkent 

megjeleno hozzatartozoik szemelyes, dromteli celjaik es sztiksegleteik hatarozzak meg es a 

felepiiles iranyaba hatnak.

Jelenleg 65 fo pszicho-szocialis fogyatekossaggal elo kliens keriil ellatasra a kozossegi ellatas 

keretein beliil. Celcsoporthoz tartoznak a tamogatott lakhatasi szolgaltatast igenybevevo 

pszicho-szocialis fogyatekossaggal kiizdo szemelyek, illetve bentlakasos intezmenyi 

elhelyezesre varakozo kronikus pszichiatriai betegek, akik az bnallo eletvitel fenntartasaban 

fokozott tamogatast igenyelnek. Mindezek meilett szolgaltatasunk kiterjed a Baptista 

Intcgracios Kbzpont Hajleklalanok Atmeneti Szallasa Soroksar 1,1239 Budapest, 

Grassalkovich ut 294.valamint a Baptista Integracios Kozpont Hajlektalanok Atmeneti 

Szallasa Soroksar 2,1239 Budapest, Grassalkovich ut 294.szam alatt elo hajleknelkuli 

pszichiatriai problemaval elbkre Esetiikben a feiepuleshez a helyi kdzdsseg, sziikebb 

(csaladtagok), tagabb (szomszedsag) kornyezet erzekenyitesevel, a betegseg termeszetenek 

megismertesevel (akar a beteg fele is, tbrekedve a betegseg-belatas kialakitasara), valamint a 

helyi kozvetien kornyezethez torteno alkalmazkodas kilakitasaval biztositjuk. Kliens minel
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a betegseg lefolyas megismeresevel az idoben, megfelelb modon torteno segitseg nyujtas 

keresenek kepessegevel, a tbbbsegi tarsadalomba torteno reintegralodassal.

A pszichotikus zavarral elo emberek tobbsege mas problemaval is kttzd igy peldaul 

depresszioval, szorongasos tiinetekkel, ongyilkossagi gondolatokkal. Gyakori problema meg a 

fiiggbseg, amely eldfordulhat legalis es illegalis szerhasznalat kapcsan. Ezen problemak 

sulyosbithatjak a mentalis zavarral eld emberek helyzetet, igy az ugynevezett kettus 

diagndsissai elbk komplex pszicho-szocialis rehabilitacidja is hangsulyos tevekenysege 

szolgaltatasunknak, A szerhasznalat a legtbbb esetben megelozi a pszichiatriai betegseg 

tiineteinek megjeleneset, illetve kivaltja azt. A fiiggbseg megsztintetese nem tartozik a 

kompetencia koriinkben, megis az altalunk alkalmazott motivacios interjuk, segitenek a 

valtozas iranti igbny felkelteseben, a botlasok gyakorisaganak csbkkenteseben, valamint az 

addiktolbgia teriileten dolgozo szakemberek segitsegenek igenybeveteleben.

A fenti celcsoportnal lenyegesen alacsonyabb szamban, de igenybe veszik szolgaltatasunkat, 

pszichiatriai betegseggel, es ertelmi akadalyozottsaggal elo kliensek is. Esetukben a 

rehabilitacibs tevekenysegeket iassitja az ertelmi erintettseg, meriegelni szukseges, hogy a 

pszichiatriai betegsegbbl adodo karosodas, vagy az ertelmi akadalyozottsagbbl adbdo 

nehezsegek a markansabbak, ennek eredmenye dbnti el, mely celcsoport szolgaltatasai 

meghatarozobbak a kliens sztiksegleteinek a kielegiteseben.

1. Munka rehabilitacib:

Szervezetiink tevekenysege! koreben kiemelt fontossagu a foglalkoztatas.

Szolgaltatasaink indokoltsaga, celcsoportunk munkaero-piaci helyzete:

A megvaltozott munkakepessegu szemelyek munkaerb piaci eselyeit - egeszsegi allapotuk 

mellett - tovabb rontja az atlagosnal alacsonyabb iskolazottsaguk (a legfeljebb alapfoku 

iskolai vegzettseguek aranya kbzel 40%, tovabbi kbzel 30% szakiskolai, szakmunkas 

vegzettsegu), valamint az a teny, hogy kbzel 80%-uk a munkaerbpiacon egyebkent is a 

hatranyosabb helyzetu: 45-64 eves korcsoportba tartozik, Felmeresek igazoljak, hogy a
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mentalia^avamk tunet.ei_gya.kran korai eletkorhan jelentkezniek (az epidemologiai fdmeresek 

szerint a 4-17 eves korosztalyban a mentalis korallapotok atlagos prevalenciaja kbzel 16%), 

mely magyarazatul szolgal az iskolai kepzettseg megszerzesenek elmaradasara. A 

megvaltozott munkakepesseguek egeszsegkarosodas szerinti aranyanal a mentalis betegseggel 

elbk: 8%-ban vannak jelen, ennel magasabb viszont a mentalis betegseg masodlagos 

megjelenese. A megvaltozott munkakepesseguek 17 %-a Szervezettak ellatasi tertileten: a 

fovarosban el, ahol foglalkoztatasi ratajuk: 21%. A Szigony-utitars mukodesi terulete 

Budapest VIII. kertilet, ahol kiugroan magas a pszichiatriai betegseggel erintettek szama, a 

lakosok mintegy 21 %-a. A szolgaltatasaink igenybe vevoi is tdlnyomorSszt (82%) 

jozsefvarosi lakes.

A pszicho-szocialis fogyatekossaggal elok iskolai vegzettsege alacsony, (a betegseg gyakran 

fiatal felnbtt korban jelentkezik, ami miatt iskolai tanulmanyaik abbamaradnak) 

szakkepesitessel nem birnak, vagy ameimyiben elvegeztek kbzepfoku tanulmanyaikat, 

munkatapasztalatot a betegseg fellangolasa miatt nem tudtak szerezni, nem, vagy csak 

kevesse rendelkeznek azon keszsegekkel, kepessegekkel, mely a nyflt munkaero-piacon 

„eladhatdva” tenne oket. Meggy ozbdesiink, hogy ezt a celcsoportot olyan komplex 

szolgaltatas csomaggal lehet a munka vilagaba (re-) integralni, mely a betegseg jellemzoket 

maximalisan figyelembe veszi; a munkahely feltarasa, megtalalasa mellett pszicho-szocialis 

tamogatast nyujt a kliens szamara; egyenre szabott esetmenedzselesi teclmikat tartalmaz, es 

tamogat.

A munka vilagaval valo kapcsolat visszaadja az bnrendelkezcs, bn-erdekervenyesites, 

hasznossag erzeset. A betegek felepiileseben a munka-rehabilitacionak tobbszorosen fontos a 

szerepe: egyreszt a napi tevekenyseg tematizalasa a betegseg fellangolas elkerulese erdekeben 

kiemelt. A stigmatizaciot, bnstigmat csbkkento tenyezo is, ha megelheti a kliens, hogy az 6 

tevekenysege fontos. Emellett a tarsadalmi reintegracio reszekent is tekinttink a 

foglalkoztatasra. A kognitiv keszsegek fenntartasara is jo hatassal van a munkatevekenyseg. A 

betegekre jellemzo, hogy a betegseg fiatal felndtt korban jelentkezik, tobbnyire nem tudnak 

piackepes szaktudast szerezni emiatt (kimaradnak a kbzepiskolabol), sok esetben a csalddban 

sem rendelkeznek a tagok rendszeres munkalehetbseggel, igy a munkaszocializacio sem teljes 

koili. Mindemellett a megelhetes elodleges biztositasa a berjovedelem lehet szamukra is.
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Mive.1 ilyen osszetett. a megelhetes hizt.onsaga tnel1e,tt,.a„.betegseg felldngDl&sraJefolyasra. is 

hatast gyakorlo elem a munka, ezert fektet Szervezetiink a munkavegzesre nagy hangsuiyt.

A fejleszto foglalkoztatasunkban olyan keszsegek es technikak elsajatitasat segitjiik, 

amelyek lehetove teszik, hogy olyan foglalkoztatasban reszestiljenek, ahol a megmaradt 

kepessegeiket a legjobban tudjak hasznositani. Cel, az ellatott bnalld eletvezetesenek, 

szocializaciojanak eldsegitese es felkeszitese a nyilt munkaero-piacon tbrteno bnallo 

munkavegzesre. eszsegeknek es technikaknak az elsajatitasat, amelyek lehetove teszik azt, 

hogy olyan foglalkoztatasban reszesiiljenek, ahol a megmaradt kepessegeiket a lehetb 

legjobban tudjak hasznositani, ahol bizonyos idd utan lehetoseguk van munkakeszsegtik 

fejlbdesevel elomenetelre. Celja, az ellatott bnallo eletvezetesenek, szocializaciojanak 

elbsegitese es felkeszitese a fejlesztb-felkeszitb foglalkoztatasra, Fejleszto foglalkoztatasban 

jelenleg 10 fb vesz reszt

A munkavegzeshez sziikseges alapkeszsegekkel mar rendelkezb klienseink kbrebbl jelenleg 

24 fbt az akkreditalt rehabilitacios foglalkoztatasunk keretebcn foglalkoztatunk. A 

munkavegzes egy resze szolgaltatasok nyujthsaban valosul meg, elsbsorban a Szervezet 

szekhelyen mukbdtetett intezmenyben mas resziik adminisztracios teriileten ill. a piacra 

tbrekvb profilunkkal bsszhangban keriiltek kialakitasra. Telephelyimkbn hulladekok 

bsszegytytesdvel es ujrahasznositasaval allitimk elb termekeket, pl. pet-palackbol, farmerbol, 

molinobol taska, hasznalati targyak, kezmuves termekek. A vedett munkahelyeken 

foglalkoztatott munkavallalok a termekek letrehozasat segitik elb (hulladekok bsszegyujtese, 

tisztitas, preseles) a varras elokeszitese (kezmuipari segedmunlca). Termekeink alapanyagat 

kbzbssegi felajanlasok kepezik.

SZAKMAI KOZELET

Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacidert Kbzhaszmi Nonprofit Kft. 
kepviselbje, munkatarsai az alabbi szakertbi tevekenysegeket vegeztek a beszamoloban 
erintett idbszakban:

o Szakertbi tevekenyseg az EMMI Szocialis Szolgaltatasi Fbosztalyanak munkajaban,

• Szocialis Szakmai kollegiumi tagsag a fogyatekossagi celcsoportban
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piaci programban a mentalis problemakkal elbk reszere szolgaltatas nyujtas targyaban.

A TARSINTEZMENYEKKEL VALO EGYUTTMUKODES

A Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhasznu Nonprofit Kft. a 

2021 evben nagy hangsulyt fektetett a kapcsolati halo kiepitesere es aimak fenntartasara. A 

meglevo kapcsolati halo megerbsitesere, valamint tarsintezmenyekkel valo szorosabb 

kapcsolatok kiepltesere torekedtiink az idei ev soran.

Egytittmukodo szervezetek:

JozseNarosi Szocialis Szoigaltato es Gyermekjoleti Kozpont

Jdzsefvarosi Pszichiatriai Gondozd

S.E. Pszichiatriai Klimka

Gyogyfoglalkoztatasert Alapitvany,

Motivacio Alapitvany,

Ebredesck Alapitvany

ELTE-TTK Szocialis munka tanszek,

koszonjOk AZ ONKORMANYZAT TAMOGATASAT!

Tisztelettel:

A3" Q 

Szigony-Utitars a Komplex s Rehabilitacioert

Kozhasznu Nonprofit Kft.

ilgyvczeto
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AJANLATTETEL

A Szigony-utitars a Komplex Pszicho.szocialis Rehab ilitacioert Kozhaszmi Nonprofit Kft, 

ajanlatot tesz a Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Pszichiatriai Betegek 

Nappali Intezmenyi ellatasa szolgaltatas biztositasara 50 fo rhszere 1022 evben Ellatasi 

Szerzodes kereteben. A biztositott szolgaltatas ellenerteke 300 000 Forint/ho /50 fo.

Budapest, 2021 .november 7. TisztelettdA^

/ f t )/ Q
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Szigony-Utod^ a/Rmplex^s/cho-szocialis Rehabihtacioert 

x^^g^^fNonprofit Kft.

ugyvezeto
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PENZUGY1 BESZAMOLO

Az Onkormanyzat Ellatasi Szerzodes szerint, havi 300 000 ft/ ho tamogatast nyujt.

2019.november 1 - 2020. oktober 30. kozott 3 600 000 ft. felhasznalasa az alabbiak szerint ;

Vasarolt anyagok koltsegei: 389 000 ft

Ingatlan berleti dija : 500 404 ft

Rezsi kdltseg : 1 414 984 ft

Karbantartasi dij : 275 000 ft

Irodaszer nyomtatvany : 340 000 ft

Biztonsagi szolgaltatas dya: 135 983 ft

Tiiz es munkabiztonsagi szolgaltatas : 142 200 ft.

Konyvelesi dij : 1 540 000 ft

Telefonkdltseg 648 245 ft

MINDOSSZESEN

Budapest, 2021. november 07.

5 385 816 FT.


