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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek: w.
1. számú melléklet - Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 
beszámolója
2. számú melléklet-Moravcsik Alapítvány beszámolója

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szigony- 
útitárs Közhasznú nonprofit Kft.) 2001.10.15. napjától, a Moravcsik Alapítvány 2012.01.01. napjától biztosítja a 
pszichiátriai betegek nappali ellátását, mint kötelező feladatot a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött szerződéses jogviszony alapján. A szerződésekben foglaltak 
szerint mindkét szolgáltatást végző szervezet pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosít 
50-50 fő, Vili, kerületi tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai beteg részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére.

N Szigony-útitárs Közhasznú Nonprofit Kft. a VÜL kerületi pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális 
rehabilitációját végzi a pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásával. A beszámolási időszakban a pszichiátriai 
betegek nappali intézményében összesen 54 fő ellátását biztosította. A Szigony-útitárs Közhasznú Nonprofit Kft. célja 
a VIII. kerületi pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációjának elősegítése, a szolgáltatás egyéni 
szükségletek alapján meghatározott nyújtása, melynek során, ahogy eddig, továbbra is nagymértékben épít a kliensek 
aktív és felelős részvételére. Fő célkitűzésként szerepel a pszichiátriai problémával küzdő, pszicho-szociálisan 
akadályozott személyek teljes körű közösségi re-integrációja, rehabilitációja. A komplex pszicho-szociális 
rehabilitáció célja, az életminőség javításán túl az ellátottak személyes céljait akadályozó problémák felmérése és 
megoldása az ellátottal közösen kidolgozott egyéni gondozási terv alapján. Ennek érdekében az intézmény 
készségfejlesztést nyújt egyéni tréning vagy tematikus csoport formájában a következő területeken: önellátás, életmód, 
szabadidős tevékenység, emberi kapcsolatok, probléma megoldás, stressz kezelés. A beszámolóban részletesen 
bemutatásra kerülnek az intézményben működő csoportfoglalkozások, programjaik, gyakoriságuk. A szabadidős 
programok az ellátottak közösségi aktivitására építve kerülnek megszervezésre, kulturális és szórakoztató programok, 
farsangi és szüreti bál, valamint számos intézményen kívüli rendszeresen megtartott kirándulás, séta és 
múzeumlátogatás formájában.
A közösségi ellátás célcsoportját az otthonukban élő intenzív támogatást igénylő nem veszélyeztető állapotú 
pszichiátriai betegek képezik, ellátásuk a folyamatos szükségletekre épített, a hozzátartozók és a természetes
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támogatók bevonásával, esetmenedzseri feladatok felvállalásával kerül megvalósításra. Pszichiátriai betegek 
Közösségi ellátásban 63 fö részesült. \
A beszámoló az előteijesztés 1. sz. mellékletét képezi. ’

A Moravcsik Alapítvány alapítói okiratban meghatározott fö tevékenysége a pszichiátriai betegek gyógyításának és 
rehabilitációjának elősegítése és a gyógyító műhelyek támogatása. A Moravcsik Alapítvány cél szerinti közhasznú 
tevékenysége közé tartozik az egészségmegőrzés, az egészségügyi (pszichiátriai) rehabilitációs tevékenység, 
rehabilitációs és szociális/fejlesztő foglalkoztatás, az intézményen belüli, bentlakás nélküli ellátási tevékenység 
végzése, elősegítése, támogatása, valamint a rehabilitációs és szociális fejlesztő foglalkoztató működtetése.

A 2022. évi beszámolóban bemutatásra kerül a nappali ellátás és a kapcsolódó foglalkozások jellemzői, a nappali 
ellátásban és fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek, programok és szolgáltatások, a közösségi ellátás és a 
fejlesztő foglalkozások. A beszámolási időszak alatt nappali ellátást igénybe vevő józsefvárosi ellátottak száma 
átlagosan 58 fő.
A nappali ellátás során a foglalkoztatás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy pszichés-szociális állapotának 
rendezése mellett, a társadalmi re-integráció elősegítése egyéni képességeinek, készségeinek figyelembevételével és a 
számukra legmegfelelőbb munkavégzési forma megszervezésével.
A közösségi pszichiátriai ellátás lényege, hogy az érintettek ellátása azok eredeti lakókörnyezetében történjen, az 
érintett intézményi keretek közé emelése nélkül. A közösségi pszichiátriai ellátásnak, mint szolgáltatásnak az a 
feladata, hogy az általa gondozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai maradjanak a 
társadalomnak, valamint abban az esetben, ha betegségükből adódóan már a marginalizáció folyamata elkezdődött, 
reintegrálódjanak a közösségbe. A beszámolóban részletesen bemutatásra kerülnek továbbá a Moravcsik Alapítvány 
által 2022. évben biztosított programok, tevékenységek helyszínei, időpontjai, a fejlesztő foglalkoztatások területei, 
kulturális és szabadidős programjaik is.
A fejlesztő foglalkoztatás során az alábbi tevékenységeket biztosítják: ajándéktárgyak készítése, általános 
épülettakarítás, zöldterület kezelés, egyéb irodai szolgáltatás és egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. A Moravcsik 
Alapítvány, mint ernyőszervezet végzi a megváltozott munkaképességű munkavállalók által készített kézműves 
termékek értékesítését partnerszervezetek bevonásával.

A beszámoló az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

Az ellátási szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatást végző eleget tett.
Fentiek alapj án javasolom a pszichiátriai betegek nappali ellátását végző szervezetek 2022. évre vonatkozó 
beszámolójának elfogadását. \

11. A beterjesztés indoka
Az ellátási szerződések 3.3. pontjában foglaltak szerint a szerződések alapján kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
szervezetek évente egy alkalommal írásban az Önkormányzat illetékes szakmai bizottságának beszámolnak szakmai 
és pénzügyi teljesítésükről, melynek elfogadásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. Az 
előterjesztés tárgyában döntés meghozatalára a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság jogosult.

111. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a pszichiátriai betegek nappali ellátását végző Szigony-útitárs Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Moravcsik Alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.

A beszámolók elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. 
mellékletének 3.1.2 pontja szerint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság dönt az Önkormányzat 
egészségügyi, szociális,' gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadásáról.



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 60.§-a, az 
SZMSZ 3O.§ (1) bekezdése és a35.§ (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. A Mötv. 
46.§ (1) bekezdése és 60.§-a, valamint az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános 
ülésen tárgyalja. <'0:0'

Tekintettel arra, hogy az ellátási szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatást végző eleget tett, kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását.

I. Határozati j avaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

...,./2022. (....) számú határozata
a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. pszichiátriai betegek, 

nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolójának elfogadásáról

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho- 
szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü., Cg.: 01-09- 
911747, képviseli: Gordos Erika Julianna ügyvezető) 2022. évi pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó 
szakmai beszámolóját. ' őő

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

H. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

..... /2022. (............ ) számú határozata
a Moravcsik Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolójának 

elfogadásáról

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 
Budapest, Balassa utca. 6, képviseli: Dr. Simon Lajos kuratóriumi elnök, adószáma: 19669072-1-42) 2022. évi 
pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. november 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

A lakosság Széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. november. .v

■
Szili-Darók Ildikó 

alpolgármester



Készítette: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Leírta: Jakab-Kraft Nikoletta Humánkapcsolati Iroda

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: O



Szigony-útitárs a Komplex Pszicho- 
szociális Rehabilitációért Közhasznú 

Nonprofit Kft.

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2021. novemberül- 2022.október31.



Szigony-Útitárs a Komplex PsziehC-szociális?Re^abilitációért Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft.
1083 Budapest Práter u. 44 .’fszt 5/ü.

Adószá^T: 14610561-1-42
Cg?: 01-09-911747

Általános működési adatok:

A fenntartó szervezet neve, címe: Szigony - útitárs a Komplex Pszicho-szociális 

Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (1083 Budapest, Práter u. 44. fszt .5/Ü)

Az intézmény neve, székhelye: Harmónia Ház Józsefvárosi Pszichiátriai Betegek

Alapszolgáltatási Integrált Intézménye, 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü.

Végzett tevékenység 
Szt. szerinti
megjelölése

Mű köd ési enged ély 
száma

Ellátottak száma 
(működési 
engedély szerint 
engedélyezett 
létszám)

2022-ben 
szolgáltatást 
vett igénybe

Főállásban 
foglalkoztatottak 
száma/ fö

Pszichiátriai 

betegek nappali 

ellátása

V-C-020/80-

10/2012

50 fö 54Fö f fff- 3 fÖ f f

Pszichiátriai 

betegek közösségi 

ellátása

V-C-020/80-

10/2012

1 szolgálat 63 fő 1 fö főállásban, 2 

fő 4 órában,

Fejlesztő 

foglalkoztatás 020/2872/3/2012

8500 óra

feladatmutató

10fö 1/2 /v/fW^

Foglalkoztatási adatok (szervezet egészére)

Főállásban

foglalkoztatottak száma

Részmunkaidőben 

foglalkoztatottak száma

Megbízási 

szerződéssel

Önkéntesek 

száma

8 29 2



Szigony-Útitárs a Komplex Pszich^zoc#ms^ehabihtációcrt Kiemelten Közhasznú

1083 Budapeg||p^^ 5/ü.
Adószáhj: Í^lJo6rM-42

A szolgáltatás nyújtásával összefüggésben végzett ellenőrzések

Ssz.: Neve f Időpontja Tárgya

i.Wÿ A tulajdonos és Felügyelő 

Bizottság Ellenőrzése

2022. január < ? Szakmai és pénzügyi beszámoló, 

2022. éyi tervek

2.v< Belső szakmai ellenőrzés Havonta Szakmai anyagok, dokumentáció

Belső szakmai team Hetente Gondozási folyamatok,

esetmegbeszélések, konzultációk

Magyar Államkincstár 2022. február 2020-21. évben a fejlesztő 

foglalkoztatásra igénybevett

támogatás felhasználása

5.>W

6.

gl

Budapest Főváros 

Kormányhivatala

Magyar Államkincstár

: ; - .. .

2022. április és 

október

Rehabilitációs foglalkoztatás

szakmai ellenőrzése szék,- és 

telephelyen

2022. október 2021. évben nappali ellátás, és 

közösségi ellátásra igénybe vett 

támogatás felhasználása

3



Szigony-Utitárs a Komplex PszichOrszoci'ali&Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit kft.

1083 Budapest, Prátér u. 44. fszt 5/u.
Adószám: 1461Q561-1-42

Cg’ Ö1-0MÍW
<33/

Szervezeti ábra:

liitéâàén^ve^
i torápiás 

’níunkatárs
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Szigony-Útitárs a Komplex Pszich(MzocjaIis^<enabilitádóért Kiemelten Közhasznú 
N^niyjofit Kíj.

1083 Budapo^Wátér*!^^ fszt 5/ü.

Adószám: 1461Ö561M-42

LÁTJTARS '

I. INTÉZMÉNY FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
NAPPALI INTÉZMÉNYÉ

A Szigony-Útitárs Nonprofit Kft. a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján látja el a Vili, kerületi pszichiátriai 

betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációját, folytatva a Szigony Alapítvány 

tevékenységét. A Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyeztetési eljárása alapján 50 fö 

nappali ellátása, 70 fő közösségi ellátása és fejlesztő foglalkoztatásra.

A Harmónia Ház a józsefvárosi pszichiátriai betegek részére olyan napközbeni ellátást nyújt, 

amelynek feladata az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjának az elősegítése.

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely 

nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott 

programokon résztvevők kooperatív készségére.

A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a klienseknek csak a 

minimálisan szükséges támogatást nyújtsuk, segítsük a saját sorsa feletti felelősségének 

újraélésében, az önálló döntések meghozatalában.

2022. október 27-i nyilvántartásban szereplő kliensek száma 52 fő és a nyilvántartásban 

szereplő ellátottakon túl, korábban józsefvárosi, - jelenleg hajléktan személy -, pszichiátriai 

diagnózissal rendelkező 6 fő látogatja a nappali intézmény kulturális és szabadidős 

programjait, tanácsadásban részesülnek, és aktuális problémáik mentén intenzív 

esetmenedzselést is biztosítunk, mivel a hajléktalan ellátás a speciális célcsoport problémáira 

nem ad megfelelő választ, ugyanakkor a hajléktalan populációban egyre magasabb számban 

vannak pszichiátriai betegek.

A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit 

Kft. fenntartott nappali ellátás vezérelve:

Az ellátottak autonómiájának elérése, amelyet a szociális munka Etikai Kódexének 

követésével, pszicho-szociális szemléletű egyéni esetmenedzseri tevékenységgel,
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Szigony-Útitárs a Komplex Pszichö-szociálís?Rebabilitációért Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft.

1083 Budapest; Práter p. 44. fszt 5/ü.
Adószám: 14610561-1-42

cOvo£9íi94t

szükségletekre épített programokkal, az ellátást igénybe vevők ,fiatalommal való 

felruházásával” /empowerment/ kíván elérni. Az empowerment a szociális munka céljaként 

azt jelenti, hogy a szociális munkás tevékenységének lényege a szolgáltatás 

„felhasználójának” segítése olyan tudások, készségek elsajátításában, valamint olyan források 

létrehozásában, amelyek szükségesek a környezetnek a felhasználó érdekeinek megfelelő 

átalakításához. Az empowerment nem a hagyományos szakember-kliens viszonyra jellemző 

tekintélyrendet állítja fel a felek között, hanem az egyenrangú viszonyt hangsúlyozza. A 

kliens e viszonyban a szolgáltatás „felhasználójává” válik, aki igénybe veszi a szociális 

munkás szakértelmét. Szolgáltatásaink vezérelve továbbra is: a személyes, és szervezett 

segítés, ami csak akkor lehet sikeres, ha a pszichiátriai betegeknek hátrányt okozó 

problémákat összefüggéseiben vizsgáljuk, és ezekre komplex megoldásokat nyújtunk.

Az egyenrangúság egyben azt is jelenti, hogy a felhasználók részt vesznek a szociális 

szolgáltatásokkal kapcsolatos döntésekben, és módjuk van értékelni a megkapott szolgáltatást.

A nappali intézmény az egyéni esetmenedzselés mellett, olyan programokat biztosít, 

tematikus csoportok keretében, amely az ellátottak társadalmi re-integrációját szolgálja. 

„A csoportmunka a szociális munka egyik munkaformája, melyben az azonos érdekű, 

hasonló problémákkal küzdő emberek csoportjai közösséget alkotnak, és együttesen 

lépnek fel közös céljaik elérése érdekében.,,/Keresztes 2008/

Céljaink között kiemelkedő szerephez jutott az ellátottak teljes körű közösségi re-integrációja, 

rehabilitációja. Ennek érdekében végzett tevékenységünk a következő kulcsszavakkal írható 

le:

• Személyes célokra alapozott gondozási terv

• Életviteli készségek fejlesztése

• Önsegítés x<yy

• Önkormányzatiság

AO
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• Közösségi re-integráció

• Érdekvédelmi képzés

A komplex pszicho-szociális rehabilitáció célja - az életminőség javításán túl- a kliens 

személyes céljait akadályozó problémák felmérése és megoldása az ellátottal közösen 

készített egyéni gondozási terv és együttműködési megállapodás alapján. Ennek érdekében 

intézményünkben készségfejlesztést nyújtunk egyéni tréning, illetve tematikus csoport 

formájában az alábbi területeken: : ■

- Önellátás

- Életmód

- Szabadidős tevékenység

- Emberi kapcsolatok

- Probléma megoldás, stressz-kezelés

- Munkakeresési,- és végzési készségek fejlesztése tevékenység

Az intézményünkben működő csoportfoglalkozások:

Pszichoedukáció

Melynek eredményeként csökkenthető az a stigmatizácós folyamat, amely a betegség 

kialakulásának következménye, valamint segít a betegséggel való együttélésben, a kezeléssel 

való együttműködésben. Az eddigi tapasztalataink szerint nagy az igény a pszicho-edukáció, a 

betegségről szóló tájékoztató iránt, amelyet az azonos típusú betegeknek csoportos formában 

szerveztünk. A beszámolási időszakban havonként 1 alkalommal került sor a 

csoportfoglalkozásokra, egyenként 8 fő részvételével, ahol a pszichiátriai betegség okáról, a 

tünetekről, a kezelésről, és a felépülés hosszútávú lehetőségeiről, lépéseiről beszélgettünk. Az 

eddigi tapasztalatokat felhasználva, a diagnózisok tekintetében vegyes csoportokat
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indítottunk, annak érdekében, hogy a klubtagok megismerve egymás betegségét, 

szolidárisabbak lesznek, ha betegtársuknál az állapotváltozás következtében jelentkező 

viselkedésváltozást tapasztalnak.

Önsegítő csoportok

A Harmónia I láz teret biztosít, a - részben fenti csoportfoglalkozás hatására alakult,- 

önsegítö-egymást saját tapasztalások útján támogatni képes csoportok működésének. 2022. 

őszétől 4-6 fő rendszeres részvételével zajlik az önsegítő csoportfoglalkozás székhelyünkön.

Kognitív csoportfoglalkozás

Szintén saját kezdeményezésre, egy önmagát enciklopédistaként megfogalmazó, szerteágazó 

tudományterületekről nagymérvű, elsősorban digitális adathordozókon tárolt dokumentációs 

rendszerrel rendelkező kliens, sorstársainak, a résztvevők érdeklődési területeinek 

szondázását követően, heti 1 alkalommal csoportfoglalkozás keretében dokumentumfilmeket 

vetít és a tárgyban beszélgető csoportfoglalkozást tart.

Tematikus csoportok

A mentális problémákkal élők legtöbbször nem kapnak tájékoztatást, az őket megillető 

jogokról, a jogorvoslati lehetőségekről, a cselekvőképesség korlátozásáról, kizárásáról. Ezen 

ismeretek bővítését szolgálja a „jogklinika” ismeretátadó, saját élmény feldolgozását segítő 

csoport, ami arra ösztönzi az ellátottakat, hogy egyénileg is kérjenek jogi segítséget.

dogklinika

• Ellátotti jogok <

Betegjogok

• A gondnokság intézménye
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Klubjellegű csoportfoglalkozások: e foglalkozások, heti rendszerességgel, kötött időben zajló 

csoportprogramok, 8-12 fö részvételével. Célja az aktivitás, az érdeklődés megőrzése mellett, 

az ellátottak azon körének csoportvezetői feladatkörben történő munkaterápiás 

foglalkoztatása, akik ezáltal megőrizhetik, kibonthatják, fejleszthetik meglévő tudásukat, és 

ösztönzőleg hatnak az ellátottak pszicho-szociális rehabilitációjához.

1. Kézműves klub

• A csoport heti 2 órában nyitott csoport formájában működik, müvészetterapeuta 

vezetésével ■ dW

2. Fittnek tenni

• Gimnasztikái gyakorlatok

• Játék labdákkal

• Testsúlycsökkentő tomagyakorlatok

Csoport heti egy órában működik, nyitott csoport formájában, az ellátottak között megfelelő 

mozgáskultúrával rendelkező, csoportvezetővel.

3. Dúdoló csoport

• közös éneklés

• zenehallgatás Wi

• éneklés hangszeres kísérettel

• kulturális rendezvényekre előadások szervezése, ezekre való felkészülés

Nyitott csoport heti két órában, müvészetterapeuta képzettséggel rendelkező kolléga 

vezetésével. A csoport létszáma változó, a csoport tagjai egy-egy rendezvény kapcsán 

bővülnek, és együttesen alkotják a színjátszókört.

4. Mindennapjaink -clctmódklub / életviteli készségek fejlesztésére /
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• környezeti és személyi higiénia

• lakásfenntartási költségek

• igénybe vehető szociális támogatások

• adósságkezelés

• pénzbeosztás

• kapcsolattartás a szomszédokkal

A pszichiátriai betegségből adódó hátrányok legszembetűnőbb megjelenése, az ellátottak 

elhanyagoltsága, amely a személyi és környezeti higiénére is kiterjed, és a klubéletet is 

negatívan befolyásolja. Tapasztalataink szerint az ellátottak egymás felé rendkívül 

elfogadóak, de ha az elhanyagoltságuk zavarja a klubtagokat, azt a csoportban határozottan 

visszajelzők, és változtatásra szólítják fel betegtársukat, yy

5. Cseréljünk ételreceptet- főzőklub az Önálló életvezetés készségeinek fejlesztésére

• az ételkészítés feltételei

; • bevásárlás jy-y

• konyhai eszközök

• konyhatechnikai eljárások

• egyszerű ételek elkészítése

6. „Beszéljünk nyelveket „

• Beszéd centrikus németnyelvtanfolyam

• Beszéd centrikus angolnyelvtanfolyam

Zárt csoportok heti kétszer két órában

Személyi feltételek: nyelvtanári végzettséggel rendelkező ellátottak. A csoportfoglalkozásokat 

szintén saját kezdeményezésre, nyelvtanári képzettséggel, ill magas szintű idegen nyelv 

ismerettel rendelkező kliens vezeti sorstársai/klienseink részére.
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7. Hogyan legyünk hatékonyak?

• kommunikációs csatornák

• a hatékony kommunikáció eszközei

• önérvényesítő technikák

A készségfejlesztő csoportot terápiás munkatárs vezette, szituációs játékokkal érte el célját. 

Három csoportban 10-10 fő vett részt a tréningeken, ami az önérvényesítésben elérte célját, de 

a szándékaink szerinti klubtagok egymás közti kommunikációját még fejleszteni kell.

8. Mindennapi kapcsolataink

• Abarát-és társkeresés készségeinek fejlesztése

A csoportok heti kétszer két órában működnek

Személyi feltétel: csoportvezetésben jártas, a célcsoport sajátosságait ismerő, megfelelő 

végzettséggel rendelkező ellátott. A csoport ebben az évben is népszerű volt ellátottjaink 

között, rendszeresen 12-15 fővel működik, nagy előnye, hogy lehetőséget teremt a baráti 

kapcsolatok kialakulására, ez támogató hátteret jelent a családi kapcsolatok nélkül, 

szegregációban élő klubtagoknak.

Egyéb szolgáltatásaink

Hivatalos ügyek intézésének segítése

- Az ellátott/klubtag pszichés betegség problémái mellett meglévő egyéb ügyeiben,

- Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

oktatási ügyekben.

- Alapvető személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, 

igénylésének a kliens állapotához igazodó mértékű segítése, például: interneten sorszám

kérés, űrlapkitöltés, kísérés stb.

11
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Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

Ruházat mosása, szárítása tekintetében is a kliens aktív részvételére kell törekedni.

Szükségleteinek megfelelő mértékben, de a higiéniai követelmények megtartása mellett kell 

egyénre szabottan kidolgozni a feltételeket. Az intézmény akár házi rendjében is ; A 

szabályozhatja a mosó-/ szárítógép használatának módját, időtartamát, gyakoriságát. Személyi 

tisztálkodás, zuhanyzás feltételeinek meghatározása is történhet hasonló módon.

Szabadidős programok:

• Az ellátottak közösségi aktivitására építő kulturális és szórakoztató programok /pl. 

farsangi,- és szüreti bál

• Előre tervezett ünnepi programok/pl.: Karácsonyi ünnepség/ yAA

• Intézményen kívül szervezett kulturális és szórakoztató programok heti 

rendszerességgel 10-15 fő részvételével: múzeumlátogatás, séta a Parlamentben, 

Margitsziget, közművelődési intézmények, építészeti remekművek megtekintése, a 

Mátyás templom, a Budai Vár felkeresése.

• közös kirándulások: pl látogatás az Állatkertben

• a nappali intézményben folyamatosan rendelkezésre állnak társasjátékok, kártya, sakk, 

csocsó, pingpongozási lehetőség.

A mentális poblémákkal küzdő klienseink számára kiemelten fontos annak elősegítése, hogy a 

társadalomba zökkenőmentesen reintegrálódhasson. Mindebben - tekintettel a stigmatizációs 

(önstigmatizációs) folyamataikra - nagymérvű támogatást igényelnek. Hiszünk abban, hogy 

sikeres beilleszkedésüket (melynek egyéni mellett társadalmi hasznossága is 

megkérdőjelezhetetlen) úgy tudjuk elősegíteni, ha támogatjuk a megélést: annak megélését, 

hogy a többségi társadalom által igénybevett mindennapi szolgáltatások számukra is 

rendelkezésre állnak. Szűkös erőforrásainkat így, - amennyiben mód van pályázati 

pénzeszközzel kiegészítve - úgy csoportosítjuk, hogy a többségi társadalom által 

igénybevett szabadidős programokat minél nagyobb számban igénybe tudják venni.

aAaA^A^ /Aá<AAÁA

Ay
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Fontosnak tekintjük egyúttal olyan programok beiktatását is, mellyel a környezetükre 

igényesség, az együttélés alapjául szolgáló ismérvek megismerése is közvetítödik..

A beszámolási időszakban ezen porgamjaink az alábbiak szerint alakultak:

1. 2021. október: Vígszínház Pál utcai fiúk előadásának megtekintése, majd a Színház 

kulisszák mögött programján történő részvétel. Klienseink nagy érdeklődést mutatnak 

a művészetek iránt: zene, múzeum, színi előadás. Amennyiben financiális 

lehetőségeink engedik: igyekszünk hasonló rpogramokat szervezni számukra.

2. 2022. november hó: Tekintettel arra, hogy a Főzőklub csoporttagok nyomon követik a 

kereskedelmi televíziókban látható konyhatechnikai műsorokat, szerettünk volna 

olyan élményt biztosítani számukra, hogy egy képzett séftől tanulhassanak 

ételkészítési fortélyokat Előzetesen egy helyi szállodával állapodtunk meg, mely teret 

engedett volna, hogy konyhájában lebonyolíthassuk a programot, azonban a 

megvalósítás időszakában (2021 . november-december) felerősödő COVID-

vírusjárvány miatt a szálloda a szigorú higiéniás követelmények betartását igénylő 

konyhaterületre nem tudott külső tagokat beengedni. Programunkat oly módon 

szerveztük át, hogy új megállapodást kötöttünk a péceli illetőségű Pekáry-kastély 

Étterem tulajdonosával, aki vállalta, hogy konyhája föséfével és szakácsaival 

székhelyünkön készít a csoporttagokkal ebédet. 30 fő vett részt a programon, 

maradandó élméányt szerezve.

3. 2021. december: Hagyományosan a karácsonyi rendezvényünkön a Dalkör csoport 

mutatja be a karácsonyi műsorát, ezt követően a szociális segítők által, a betegeknek 

készített karácsonyi vacsorát együtt fogyasztjuk el, megvendégelve klubtagjainkat. A 

COVID jár-vány 4. hullámának térnyerésével azonban az 50 fő részvételével zajló, 

helyben fogyasztott vendégüllátásra épülő karácsonyi vacsora programot a 

járványügyi védekezés szabályainak betartása mellett (arcmaszk viselése; legalább 1,5 

méter szociális távolságtartás) épületünkben a hagyományos módon megtartani nem 

tudtuk. Annak érdekében azonban, hogy ezen programelemet, melyet valamennyi 

klien-sünk nagyon vár, teljesen ne kelljen elhagynunk, a program megvalósításában 

részt vevő munkatársak vállalták, hogy szűkebb formában ugyan, (egytálétel és süte-

13
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meny) de a vacsorát elkészítjük, ételszállító dobozokban átadjuk, emellett pedig be

tegeink részére ajándékcsomagot állítunk össze. Ezen a módon - bár hagyománya

inktól eltérő módon - mégis szűk formában meg tudtunk emlékezni a Karácsonyról 

klienseinkkel. y

4. 2022. január-február hó: sajátos technikával a székhely belső falfelületeinek, ill 

irattároló szekrényeinek festése. Klubtagjaink öteletei alapján, szakember 

iránymutatásával alakíthatták ki közvetlen klubkömyezetüket klienseink.

5. 2022. március, április: Pesti Magyar Színház két előadásának megtekintése (zenés 

darabok), integrált módon megvalósuló program.

6. 2022. május hó: enciklopédista kliensünk saját tudományos gyűjtéseiből a 

hungarikumok növény világáról vezette körbe betegtársait a Budai Arborétumon.

7. 2022. május hó: Kiemelten fontosnak tartjuk és támogatjuk betegeink testmozgását. A 

sport nem kizárólag a fizikai jóllétre, megőrzésére bír jó hatással, hanem mentális 

hatásait tekintve is jótékony: stresszkezelés, feszültségoldást jelent. Szervezetünk 

kiemelt feladatának, céljának tekinti, hogy a pszicho-szociális fogyatékossággal élők 

társadalmi integrációját elősegítse, így a többségi társadalomhoz tartozó csoportokkal 

történő minél szélesebb körű találkozást, aktív kapcsolatot is. Ennek részeként 2022. 
május 25-én egy helyi általános iskolával (Losonci téri Általános Iskola), mint 

együttműködő partnerünkkel, 6. c. osztályos tanulókkal közös sportrendezvény 

megtartására került sor. A testmozgás mellett mindezt egyfajta érzékenyítésként is 

eredményez a mentális problémákkal érők irányába, mely társadalmi hasznossága a 

fiatal nemzedék számára kiemelt jelentőségű,

Amint a többségi társadalomba reintegrálódást, úgy a sorstársaktól „elleshető” technikák, a 

megélt tapasztalatok átadását is fontosnak tartjuk. Ennek jegyében más, fővárosi illetőségű 

hasonló szolgáltatóval tartunk rendszeres kapcsolatot, és teret betegeink számára a 

találkozásnak.

8. 2022. július hó: A pandémiát megelőzően gyakoribb kapcsolattartásra volt módunk a 

fővárosi, hasonló profilú pszichiátriai betegek nappali ellátásával foglalkozó 

szervezetekkel. A klubokkal évente minimum 1 alkalommal, barátságok megkötésére,
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szociális kapcsolatok építésére, esetleg partner,- társkapcsolatok kialakítása érdekében 

kötetlen összejövetelekre volt mód. Mindez 2020. évtől megszűnni kényszerült, így 

jelen programunk keretében kívántuk ezt a hagyományt újraindítani. 2022- júliusában 

a XVII. kertületi pszichiátriai betegek nappali ellátásában részt vevő sorstársakkal 

együtt valósítottunk meg egy közös szabadidős programot. A rendezvény az Orczy 

kertben egy közös bográcsban főzött étel készítését és annak fogyasztását, szabadtéri 

sdportjátékokat tartalmazott. Klubunk részéről 50 kliens, társintézményünk részéről 30 

fő vett a sikeres rendezvényen részt. y

9. 2022. augusztus: 3 napos nyaralást tudtunk biztosítani igénybe vevőink részére 

Balatonlellére a szezont követően. Sok kliensünk most vett részt először, vágy 

gyermekkora óta először nyaraláson, hiszen társaság és rendelkezésre álló pénzeszköz 

nélkül ez a fajta szabadidő eltöltés számukra szinte elérhetetlen.

10. 2022. október hó: szüreti rendezvény: hagyomány a Klubban ennek megtartása, 

Dalkör csoport felkészülésével és fellépésével, vendégül látással. Tekintettel jelen 

gazdasági körülményekre, idén mindezt egy önkéntesen fellépő bűvész bemutatójával, 

ill sütőtök és szőlő biztosításával tudunk lebonyolítani. A műsort rendre zenés,- táncos 

rendezvény követi, ahogy idén is.

11. 2022. november hó: Állatkerti séta: évek alatt felépített kapcsolatot ápolunk a Fővárosi 

Állast,- és Növénykerttel, amely lehetőségeihez mérten rendelkezésünkre bocsát 

alacsony összeg fejében az ősz folyamán belépőjegyeket. Ezt a programot különösen 

várják és kedvelik klienseink. Idén november hónapban tudunk egy nagy kirándulást 

szervezni az Állatkertbe.

12.2022. december: az év végén nagyon szeretnénk idén is a karácsonyi rendezvényünket 

megtartani, melyen segítők főznek klienseinknek, terített asztal fogadja őket, 

megünnepeljük az együtt eltöltt évet, apróbb ajándékkal és tartós élelmiszerből álló 

csomaggal készülünk könnyebbé egyúttal talán könnyedebbé is tenni a karácsonyi 

időszakot. Abban reménykedük, hogy mindezt idén is teljesíteni tudjuk.
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III. KÉPZÉS, OKTATÁS

Terápiás munkatársak, jogszabályban rögzített a munkakör betöltésének feltételéül 

meghatározott kötelező és választható képzéseken történő részvétei - folyamatos.

Közösségi ellátásban dolgozó, munkakörhöz kötött kötelező képzésen történő részvétel-a 

közösségi ellátásban foglalkoztatott terápiás munkatársak valamennyien rendelkeznek a 

képzettséggel

Szociális Munkás Képzésében / ELIE TTK és ORZSE/ terepgyakorló helyként történő 

részvételünk folyamatos. 2022. évben 1 fő végzős hallgató számára a terepgyakorló hely 

mellett - szakdolgozatában - opponensként is részt vállaltunk, támogatva ezzel Hallgható 

felkészülését záróvizsgájára.

V. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI GONDOZÁS

A Szigony-útitárs Nonprofit Kft. a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek 

lakóhelyükön komplex pszicho-szociális közösségi ellátást nyújt. Az ellátás alapja: a többször 

módosított 1993.évi III. tv. 1/2000 SZCSM rendelete.

Az ellátás célja a mentális problémákkal küzdők optimális életminőségének elérése és képessé 

tétele a közösségi szociális életre.//; ;

Az ellátás ismérvei: közösségi alapú, folyamatos szükségletekre épített ellátás a 

hozzátartozók és a természetes támogatók bevonásával, amely multidiszciplináris team 

munkában, esetmenedzseri feladatok felvállalásával kerül megvalósításra, a közösségi 

erőforrásokra támaszkodva.

Az ellátás alapelvei:

személyes célok elérésére készített gondozási terv

/L
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a kliens a természetes támogatók, és a közösségi munkacsoport tagjai egyazon célért 

dolgoznak

egyaránt figyelembe veszik a kliens és a családtagok szükségleteit 

a kliens és a természetes támogatói a team egyenrangú partnerei

Az ellátás jellemzői:

az ellátás igénybevétele a pszichiáter javaslatára történik

az ellátás önkéntes és térítésmentes

a szolgáltatás tartama megállapodásban rögzített és bármikor felbontható

a szolgálatban 1 főállású, 2 fö részállású közösségi gondozó, és 1 fö részállású koordinátor 

dolgozik, akik folyamatosan együttműködnek az ellátott pszichiáterével, kezelőorvosával, 

valamint a multidiszciplináris team tagjaival

A szolgáltatásban jelenleg 63 fö ellátottunk van, várólistán 7 főt tartunk nyilván bentlakásos 

intézményi ellátásba és 15 fő a komplex pszicho-szociális rehabilitáció eredményeként oly 

mértékben re-integrálódott saját környezetében, hogy önálló életvitele az intenzív közösségi 

támogatás nélkül is megfelelő.

Az ellátottak diagnózis szerinti megoszlása: a a

?R<<<;<Skizoftén,F20:^

Skizo-affektiv pszichózis, F25: 6fö

Bipoláris affektiv zavar : 4 fö

Kevert szorongásos, depressziós zavar, F41: 8 fő

Az ellátás szakmai tartalma a következőképpen alakult:

Állapot és életvitel felmérése módszertani útmutató szerint: 85 esetben.

Személyes célok meghatározása, gondozási terv elkészítése: 94 alkalommal,

Stressz kezelő technika megtanítása (problémamegoldó és kommunikációs technikák):
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719 esetben, <7^

Pszicho-edukáció (strukturált tájékoztató a betegségről, kezeléséről, a korai figyelmeztető
tünetekről): 777777777x/4 477V:474;7-
58 esetben, : v:

Életviteli készségek fejlesztése:

812 alkalommal, :477

Speciális stratégiák alkalmazása:

947 esetben

> gyógyszer complience segítése

> napi tevékenységek megtervezése

> szorongás kezelése

> alvási problémák kezelése

> táplálkozási rendellenességek és rossz étkezési szokások kezelése

> agresszió kezelése

> öngyilkosság kockázatának csökkentése

> kríziskezelés

> segítő beszélgetés lefolytatása

Pszicho-szociális rehabilitáció:

97 esetben,

> munkához való hozzájutás segítése

> szabadidő szervezett eltöltésének segítése

> egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése

> társas kapcsolatok kialakításához készségfejlesztés

Ügyintézés: 316 alkalommal történt

Tanácsadás, információnyújtás: 36 alkalommal
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Az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a 

foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételéről, szakmai továbbképzésen, 

konferencián, szupervízión való részvétel, esetmegbeszélés a pszichiátriai gondozóval: 492 

alkalommal. <?■ K

A közösségi ellátás olyan komplex pszicho-szociális munka, amelynek központjában a 

személy pszichés és szociális problémái és ezek kölcsönhatásai állnak, és amelyben a 

közösségi erőforrásokra támaszkodva képessé teszi a pszichiátriai betegségben szenvedőt a 

saját lakóközösségében az egyéni életvitelre.

VI. MUNKAREHABILITÁCIÓ

A munkarehabilitációs tevékenységünk célja egyfelől a pszicho-szociális fogyatékossággal 

élő munkavállalóink munkaerő-piaci.integrációját elősegítő feltételek megteremtése, ezzel 

alkalmassá téve őket a teljes értékű foglalkoztatásra, másfelől a munkáltatók befogadóvá 

válásának elősegítése célcsoportunk iránt. A cél elérésére a foglalkoztatási szintek egymásra 

építését, az eltérő szinteken elsajátítható, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen készségek, 

képességek kialakítását alkalmazzuk. Munkavállalóink egy része a Szervezet integrált 

intézményének működtetésében foglalkoztatott, ahol a munkakultúra, a munkafolyamatok 

elsajátítása, készségek fejlesztése zajlik. Az itt alkalmazottaknak nincs, vagy alacsony a 

munkatapasztalata, piacképes képzettséggel nem rendelkezik, esetleg korábban kezeletlen 

betegséggel élt, ill. gyakoriak lehetnek a betegség fellángolások. Tipikus munkahelyek pl: 

portás; recepciós; konyhai kisegítő. Ők elsődlegesen a fejlesztő foglalkoztatás keretében 

kerülnek alkalmazásra (jelenleg 11 fo).

Akik rendelkeznek valamely előképzettséggel, munkatapasztalattal olyan munkakörökben 

kerülnek alkalmazásra, ahol hangsúlyosabb a termék létrehozása, és ahol arra törekszünk, 

hogy növekedjen a munka tevékenység hatékonysága. Pl. : egyéb kézműipari foglalkozású; 

kézi mosó,- vasaló; kézi csomagoló. Ezen munkafeladatok a gyakorlatszerzést biztosítják és 

az önálló feladatmegoldások elsajátítását preferálják. Akkreditált, védett foglalkoztatás
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keretében jelenleg 22 fő tartós, 1 fö tranzitfoglalkoztatása biztosított. Az eltérő rehabilitációs 

szintek, így a munkakörök között átjárhatóság van. (Főként a kliens aktuális mentális állapota 

befolyásolhatja terhelhetőségét, emiatt is biztosítjuk az átjárhatóság lehetőségét).kk 

Munkavégzés:
Újrahasznosítással használati eszközöket (PÉT-palack és textília ötvözésével pl bevásárló 

táskák), állítunk elő, amely területen a hulladékosztályozó; kézi mosó,- vasaló; egyéb 

kézműipari foglalkozású munkaköröket betöltő munkavállalók dolgoznak. A Covid-19 elleni 

védekezés jegyében maszkvarrással is kiegészítettük termékelőállító tevékenységünket. 

Emellett bérmunkák vállalásán keresztül tudunk munkagyakorlat szerzést biztosítani és némi 

piaci bevételre szert tenni, ezen feladatellátáshoz igazodó munkaköreink pl. kézi csomagoló. 

2019-től -szövőállványok megvásárlásával és mellé rendelt képzéssel- már szőttesek (pl 

szőnyeg, faliszőnyeg) készítését is vállalni tudjuk. Bérmunka megrendeléseink: 

pólóhajtogatás; molinótisztítás; csomagolási tevékenység. Tekintettel a nagymérvű 

rezsiköltség növekedésre, jelenleg a papírbrikett előállításához szükséges technikai feltételek 

megteremtésén dolgozunk, mely szintén folyamatos munkaellátottságot biztosítana.

Foglalkoztatottaink, jellemzően 45-55 év közötti, nemi megoszlásban hasonló (56% nő, 44% 

férfi), alacsony iskolai végzettséggel bíró (82 % általános; 17% középfokú; 0,04% felsőfokú 

végzettségű) személy. Jellemzően fiatal felnőtt korban indult betegség jellemzi őket, emiatt 

nem szereztek magas iskolai végzettséget, ill munkatapasztalatot sem. Foglalkoztatottainkra 

jellemző, (87%) hogy egyedül, magányosan, család vagy természetes támogatók nélkül élnek. 

Szervezetünk évek óta olyan komplex munkarehabilitációs szolgáltatáscsomagot alkalmaz, 

mely a betegség jellemzőket maximálisan figyelembe veszi; a munkahely feltárása, 

megtalálása mellett pszicho-szociális támogatást nyújt a kliens számára; egyénre szabott 

esetmenedzselési technikát tartalmaz, és támogat. A Szervezetünknél alkalmazott 

megváltozott munkaképességű munkavállalók vonatkozásában arra törekszünk, hogy aktív 

mentorálással „védeti” környezetben sajátítsák el a nyílt munkaerő-piacon történő 

megjelenésük előfeltételét jelentő képességeket, készségeket, ezzel aktív munkaerőként 

jelenhessenek meg a nyílt munkaerő-piacon. Tekintettel arra, hogy a munka világába való 

bekerülés valamennyi előnyével (egyéni- szinten: önbecsülés növelése, aktív tevékenység;
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társadalmi hozadéki piacképes, termelő tevékenység végzése és szociális transzferek igénybe 

vétele helyett munkabérjövedelem) tisztában vagyunk, az elmúlt időszak sokkal inkább a 

munkavállalók megtartását jelenthette, semmint a nyílt munkaerő-piaci elhelyezések 

számának emelkedését.

VII. SZAKMAI KÖZÉLET

Szigony-Ütitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. képviselője, munkatársai az alábbi szakértői tevékenységeket végezték a 2022. 

évben:

• Részvétel az SZGYFmódszertani osztályának munkájában, a támogatott lakhatáshoz 

kapcsolódó jogszabályok módosításában, az oktatási program átdolgozásában.

• Fogyatékosügyi Szakmai Kollégium tagjaként jogszabályok előkészítése, 

véleményezése

• Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály: rehabilitációs tanácsadó 

és mentorképzés

Budapest, 2.022., 10.. 3.1..

ügyvezető

■ls
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

valamint ajánlattétel feladatátvételre

A Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Feladat ellátási Szerződés 

szerint, havi 300 000 Ft/ hó támogatást nyújt.

2021. november 1.-2022. október 30. között 3 600 000 ft. felhasználása az alábbiak szerint :

Vásárolt anyagok költségei : 450 000 ft.

Ingatlan bérleti díja : 360 000ft

Rezsi költség : 898 000 ft

Karbantartási díj : 194 769 fl

Irodaszer nyomtatvány : 288 865 ft

Biztonsági szolgáltatás díja : 135 983 ft

Tűz és munkabiztonsági szolgáltatás : 105 283 ft.

Nagyértéku tárgyi eszközök 314 650 ft

Könyvelési díj : 600 000ft

Telefonköltség 266 647 ft

MINDÖSSZESEN : 3 614 197 FT.

KÖSZÖNJÜK AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁT !

Budapest, 2022. november 07 . . Gordos Erika



JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felépülés Központ és AlkotóHáz
a pszichoszociális rehabilitációért

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának, közösségi gondozásának és

fejlesztő foglalkoztatásának

2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Készítette:

Pucsek József, intézményvezető

Szabóné Cselényi Franciska, intézményvezető-helyettes

Vacsora Orsolya, foglalkoztatás koordinátor



Moravcsik Alapítvány

A Moravcsik Alapítvány alapítói okiratban meghatározott fő tevékenysége a pszichiátriai 
betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése és a gyógyító műhelyek támogatása. 
Az Alapítvány célja, a pszichiátriai és az idegrendszeri kutatások támogatása, a lelki betegségek 
megelőzésével kapcsolatos oktatás színvonalának, valamint a társadalom mentálhigiénéjének 
javítása és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.
Az Alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége közé tartozik az egészségmegőrzés, az 
egészségügyi (pszichiátriai) rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs és fejlesztő 
foglalkoztatás, az intézményen belüli, bentlakás nélküli ellátási tevékenység végzése, 
elősegítése, támogatása, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztató működtetése.

Fenntartó neve, székhelye, képviselője:

Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa utca 6.
A Fenntartó képviselője: Dr. Simon Lajos, a Kuratórium elnöke
Fővárosi Bíróság cégbejegyzésének száma: 1957.

Intézmény neve, székhelye, képviselője:

Felépülés Központ és AlkotóHáz a pszichoszociális rehabilitációért
1083 Budapest, Baross u. 09/akO^M^^MkkW
1089 Budapest, Kálvária tér 19. (Covid járvány idején csak akkreditált foglalkoztatás)
1089 Budapest, Kálvária tér 16. (foglalkoztató, komplex közösségi helység)
Az Intézmény képviselője: Pucsek József intézményvezető
Működési engedély száma: BP/0502/I911-5/2020

Ellátási és foglalkoztatási program helyszínek:
1083 Budapest, Baross u. 119/a. (Intézmény székhelye)
1089 Budapest, Kálvária tér 19. (Covid járvány idején csak akkreditált foglalkoztatás)
1089 Budapest, Kálvária tér 16. (foglalkoztató)
1Ö83 Budapest, Balassa u. 6. (Fenntartó székhelye)

A program működési köre:
Nappali ellátás + szocioterápia-munkaterápia
Nappali ellátás + Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás
Nappali ellátás + Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás
Közösségi gondozás + Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás
Közösségi gondozás + Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás
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Finanszírozás:

- Nappali ellátás normatíva
- Közösségi ellátás normatíva
- VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat szolgáltatási szerződés.
- A fejlesztő foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és támogatására kiírt 

pályázaton elnyert feladategység alapján számított támogatás összege.
- A fejlesztő foglalkoztatás során előállított és értékesített termékekből befolyó összeg.

A Covid 19 vírus 2022. évben is meghatározta az intézményi életet.
A 2020-as évben bevezetett védekező intézkedéseket idén is fenntartottuk.
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a helyi vészhelyzet kialakulását megelőző 
elővigyázatosságból intézkedéseket vezettük be intézményünknél 2020-ban, amelyek 2022- 
benis visszavonásig érvényesek:
Intézményünk dolgozói, beleértve a terápiás munkatársakat, közösségi gondozókat és a 
foglalkoztatás segítőit is,munkaidöbenfolyamatosanelérhetőkszemélyesenéstelefononá06- 
1-781-67-44-es telefonszámon és a kliensek által ismert segítői mobilokon.
Nem csak az intézménynél megállapodással ellátott emberekről gondoskodunk, hanem 
lehetőségünk szerint különös méltányolásból, indokolt esetben bárkiről, aki hozzánk fordul, ha 
a mindennapi életvezetését pszícho-szöciális fogyatékossága vagy 65 feletti életkora vagy 
életkorától fiiggetlenül egészségi állapota okán jelen körülmények között egyedül megoldani 
nem tudja és hozzátartozója helyben nincs.
Új felvételre az EMMI ajánlásait követve, az előírások szigorú betartásával továbbra is van 
lehetőség!
A rendkívüli kérelmet soron kívül bíráljuk el, hogy kapacitásaink valóban a rászorulókhoz 
jussanak el. W Of
Ebben a rendkívüli helyzetben is folyamatosan azon dolgozunk, hogy a komfortzónájukból 
kizökkentett emberek életminőségét a lehető legjobban tudjuk megőrizni. Minden igényt 
igyekszünk felmérni, összehangolni, szervezzük és gondosan koordinálj uk a mindennapi segítő 
■tevékenységünket.fyOf?0<;MyOOff^^^^^
A járványhelyzethez kapcsolódó EMMI ajánlások és előírások fokozott fertőtlenítési és 
takarítási protokollok bevezetését tették szükségessé, ennek megfelelően önálló takarítói státust 
kellett létre hoznunk. (Az Intézmény tisztántartását/takarítását a Covidjárvány előtti időben 
Szakmai Programjainknak megfelelően ellátottaink végezték a foglalkoztatás keretében, segítői 
felügyelettel. fő/

Intézményünkben beléptető rendszert alakítottunk ki, ahol lázmérés, kézfertőtknítés 
történik és a belépő aláírja az alább nyilatkozatot:

Haladási irányt jelöltünk ki a folyosókon a torlódások elkerülése érdekében.
Kiemelt figyelmet fordítunk a felületek és a légtér fertőtlenítésére.
Speciális géppel Stericlean oldatot alkalmazva fertőtlenítjük napi rendszerességgel az 
intézményt.
Munkacsoportokat hoztunk létre, akik a nap folyamán löbbaször is fertőtlenítik a felületeket, 
mosdókat.



Szakmai Beszámoló a nappali ellátásban és fejlesztő foglalkoztatásban 

2022-ben végzett

tevékenységekről, programokról és szolgáltatásokról

Rendszeresen ismétlődő programjaink

Programjaink nyilvánosak várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken.

1 HÉTFŐ
Felépülésközpont és 
AlkotóHáz 
(1083 Bp. Baross u, 
119/a.)

Kálvária tér 16.
Komplex Közösségi tér

Kreatív Klub 
helyszín: Baross u. 119/a), 
időpont: 10.00-11.00 óra, V 
vezeti: Kerény i Viktória 
Kézműves műhely 
(szövés-fonás, batik) 
időpont: 08.00-11.00 óra, 
vezeti: Szakács Melinda, Sós 
Barbara

Irodalmi délután: 
időpont: 14-15.30 óra 
vezeti: Vacsora Orsolya

Könyvbarátok klubja 
helyszín: Baross u. 119/a, 
illetve : SE PPK B1 osztály 
ebédlője 
időpont: 09.00-11.00 óra 

vezeti: Farkas Viktor, Bíró 
Fruzsina, Pilissyné Puskás 

■ Anikód
Gerinctorna
vezeti: Cselényi Franciska 
időpont: 11-11-30 óra _____

KEDD

: ? ? -S / / N

Felépülésközpont és 
AlkotóHáz
(1083 Bp, Baross u.
119/a.)

BAB Galéria Üllői út 60- 
62.

Könyvbarátok klubja
helyszín: Baross u. 119/a i
illetve SE PPK B1 osztály < : / ) 
ebédlője
időpont: 09.00-11.00 óra j
vezeti: Farkas Viktor, Bíró |
Fruzsina, Pi llisiné Puskás j
Anikó j
Kreatív Klub

Kreatív Klub
helyszín: BAB Galéria 
időpont: 13-15 óra, 
vezeti: Kardos Zsuzsanna
Keddi Kreatív
Komplex Müvészcttcrápiás
Klub: Kerényi Viktória
időpont: 15-18óra



I időpont: 09.00-12.00 óra, 
i vezeti: Józsa Éva
I Gerinctorna

1 vezeti: Cselcnyi Franciska
I időpont: 11-11-30 óra

i Pingpong
I időpont: 12.30-14.30 óra, 
{ vezeti: Sós Barbara

j SZERDA ~_
! Felépülésközpont és
; AlkotóHáz
i (1083 Bp. Baross u.

; Könyvbarátok klubja
I helyszín: Baross utca 119/a,
I illetve SE PPKB1 osztály 
í ebédlője 
j időpont: 09.00-10.00 óra
J vezeti: Farkas Viktor, Bíró 

Fruzsina, Pillisyné Puskás
j Anikó_________
I Kreatív klub
helyszín: Baross utca 119/a,

! időpont: 10.00 -11.00 óra,
] vezeti: Kerényi Viktória
I Életmód Klub
I időpont: 13.00-15.00 óra, 
j helyszín: Baross u. 119/a 
j vezeti: Gyetvai Piroska 
j önkéntes
! Gerinctorna
j vezeti: Cselényi Franciska 
j időpont: 11-11-30 óra _

I CSÜTÖRTÖK
! Felépülésközpont és
! AlkotóHáz
? (1083 Bp. Baross u.

I Könyvbarátok klubja 
| helyszín: Baross utva 119/a, 
] illetve SE PPK B1 osztály 

ebédlője
I időpont: 09.00-11.00 óra y
J vezeti: Farkas Viktor, Bíró
I Fruzsina, Piéissyné Puskás
J Ánikó ;yyyy^
> "Színház az egész világ"
I (drámajáték) helyszín: Baross u.
<| 119^

I Kálvária tér 16.
Komplex Közösségi tér

i Mentálhigiénés Csoport 
s vezeti: Fazekas István,
I Bognár Judit
. időpont: 14.00-15.30

{ Kálvária tér 16.
Komplex Közösségi tér

I Hozzátartozói Csoport
; vezeti: Bodri Beáta, 
i Bognár judit
i időpont: 16.00-17.30



időpont: 10.00-12.00 óra 
vezeti: Szakács Melinda

Kreatív Klub 
helyszín: Baross u. 119/a, 
időpont: 10.00 -11.00 óra, 
vezeti: Kerényi Viktória 
"Belső Értékeink " 
(személyiségfejlesztés) 
- időpont: minden hónap első 
csütörtök 10.00-12.00 óra 
helyszín: Baross u. 119/a 
vezeti: Fritz Zsófia önkéntes 
Kreatív Klub
helyszín: Baross u. 119/a 
időpont: 13.30-15.00 óra, 
vezeti: Bodri Beáta
Pingpong 
időpont: 12.30-14.30 óra, 
vezeti: Sós Barbara

fn>v^

PÉNTEK
Felépülésközpont és 
Alkotól-Iáz
(1083 Bp. Baross u.
119/a.)

BÁB Galéria Üllői út 60- 
62.

Könyvbarátok klubja 
helyszín:Baross u. 119/a, illetve 

SE PPK B1 osztály ebédlője 
időpont: 09.00-1 í .00 óra 

vezeti: Farkas Viktor, Bíró 
Fruzsina, Pilissyné Puskás 
Anikó. ú f
Kreatív Klub 
időpont: 09.00-12.00 óra vezeti: 
JózsaÉva

Lapé- Lazulós péntek 
.Közöségi játékok
Időpont: 14-17 óra
Vezeti: Bodri Beáta, Bognár 
\Juditfff ú

Kreatív Klub
helyszín: Baross u. 119/a

\ ? időpont: 9,30-11.00 óra
vezeti: Kerényi Viktória 
Gerinctorna
vezeti: Cselényi Franciska 
időpont: 11-1 í-30 óra
Ping pong
időpont: 12.30-14.30 óra, 
vezeti: Sós Barbara
"KUPÉ" ("kultúrpéntek")
- minden hónap utolsó

í péntekjén, a helyszín és a pontos 
időpont előzetes egyeztetés

/ff alapján, ffB f
Filmklub

f időpont: minden hónap első
I péntek 13.00-15.00 óra

6



vezeti: Szakács Melinda
¥ŐZÖ klub
helyszín; Baross u. 119/a 
időpont: 12.00-13.00 óra, 
vezeti: Szakács Melinda

Nappali ellátás

A célcsoport jellemzői

Pszichiátriai ellátásban részesülő - elsősorban Józsefvárosban élő - személyek, akik a 
betegségük előrehaladtával egyre nehezebb szociális helyzetbe kerülnek, emberi kapcsolataik 
beszűkülnek, sokszor még a családjuk támogatását is elveszítik. A betegekre jellemző a 
zárkózottság, bizalmatlanság és az önbizonytalanság. A lélektani működéseiben sérült, 
megváltozott képességű személyek rehabilitációjára, 'munkakészségének, valamint testi és 
szellemi képességeinek megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottan jó hatással van a munkavégzés 
folyamata és a létrehozott produktumok környezet által történt elismerése és elismertetése.
Óvatos becslés szerint, a pszichiátriai betegséggel élők száma folyamatosan növekszik, annak 
ellenére, hogy a szkizofrénia előfordulási gyakorisága viszonylag állandó a népesség körében.

Cselekvőképesség

Az Intézmény keretében regisztrált, ellátott és foglalkoztatott személyek 8 %-a áll nem kizáró 
. gondnokság alatt. N

Egészségi állapot

Klienseink pszichiátriai betegségük miatt rendszeres orvosi gondozás alatt állnak, betegségük 
gyógyszeres kezelés és pszichoterápiás gondozás mellett egyensúlyban van.

Szociabílitás

A pszichiátriai betegséggel élőkre jellemző a motiválatlanság, az izolált életvitel, 
csökkent együttműködési készség. Gyakori az alkalmazkodási nehézség, jellemző az erős 
stressz-érzékenység és a frusztrációs tolerancia csökkent mértéke.

Konkrét cél

Az Intézményben jelenleg 59 fő nappali ellátását végezzük, az ő gondozásuk és ? < 
foglalkoztatásuk zajlik folyamatosan.
A foglalkoztatás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy pszichés-szociális állapotának 
rendezése mellett, a társadalmi reintegráció elősegítése az egyén képességeinek, 
készségeinek figyelembe vételével és a számukra legmegfelelőbb munkavégzési forma 
megszervezésével.
Gondozásba kerülésükkor ezen pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekre jellemző a 
zárkózottság, bizalmatlanság és az önbizonytalanság.



A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 
rendszeressége

A pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény feladata:
- klubfoglalkozások szervezése, melynek célja a közösségi kapcsolatok és a személyes 
érdeklődés, aktivitás fenntartása.
- szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló programok ismertetése, szervezése

Módszerei:
- kézműves, zenés torna, angol nyelvi, néptánc, szocioterápiás foglalkozások
- szabadidős programok szervezése (könyvtár, sajtótermékek, kártya, társasjátékok)
- a társadalmi integrációt elősegítő programok szervezése (színház, mozi, kiállítás, 
múzeum, strand, kirándulás, nyaralás)
- önsegítő csoportok létrehozásának kialakítása
- krízisinlervenció
- családi, párkapcsolati tréningek vezetése szakemberek bevonásával
- szakorvosi ellátás megszervezése
- életviteli, életvezetési tréningek (álláskeresési-, pénzbeosztási, adósságkezelési tréning, 
kliens-segítő napi szinten) : ó
- hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, segítség
- munkalehetőség felkutatása, szociális foglalkoztatás megszervezése majd lebonyolítása

A nappali ellátás jellemző számadatai 2022-ben

2022.01-2022.10. hó között nappali 
ellátottak száma (fő)

_n 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59
oU <

so

20



2022.01-2022.10. hó között nappali 
ellátottak/Józsefvárosi ellátottak 

száma (fő)

55 5a S'? 5a ?... 50 50 Ï 51 ' 5f- SÍ«- 51

45
40 777l||||||||||||||f||^
35 "9 1 Mil Éli® í«|íÚill®BÍÉ

Nappali ellátottak s ebből Józsefvárosi ellátottak szarna

2022. évi támogatások felhasználásáról 
(Tervezet a bevételck-kiadások alakulásáról)

11. Nappali ellátás bevételek összesen:
1 Nappali Normatív hozzájárulás (2/II1/3/H)

42.304.490
21.480.490

Térítési díj (Az Intézmény szolgáltatásai a Kuratórium V'-. « ' -7 ■ :

döntése értelmében térítésmentesek, a személyi térítési ;• ' 7* ■■ ■' '

díj: 0 Ft) -77-7-^

Magyar Államkincstáron keresztül kapott egyéb bevételek 9.984.000

Egyéb bevételek (termékek értékesítése, ellátási
szerződés ) 10.840.000 ;
II. Intézményi kiadások összesen: 42.502.200
1. Működési költségek 42.502.200
Bérköltség és személyi jellegű kifizetések 32.309.500
Közüzemi szolgáltatások 5.814.000
Egyéb m űködési költségek 5.378.700 7 '■ 7 V'. j « ■ '7 '7; '

2. Felhalmozás jellegű kiadások _ _ ~ 0__________

A bevételi és kiadási oldal különbözeiét a Fenntartó egyéb forrásai fedezik.

A Budapest Főváros V1IL kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés 
alapján folyósított támogatás a kiadási oldal, működési költségeinek teljesítéséhez kerül 
felhasználásra.



Közösségi Ellátás

A szolgáltatás célja, küldetése

A Közösségi Pszichiátriai Ellátás lényege, hogy az érintettek ellátása azok eredeti 
lakókörnyezetében történjen az érintett intézményi keretek közé emelése nélkül. A közösség 
alapvetően, olyan emberi kapcsolatrendszert jelez ebben az esetben, amelynek tagjai 
rendszeresen és gyakran találkoznak, érintkeznek egymással, ismerősi/interperszonális 
kapcsolatban állnak, valamint az adott földrajzi helyhez, lakókörnyezethez, annak 
hagyományaihoz, értékeihez, kultúrájához viszonyítva határozzák meg önmagukat a 
társadalom egészében. A közösség által felkínált emberi kapcsolatok többnyire bonyolult 
rendszereket alkotnak és spontán strukturáltak.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátásnak, mint szolgáltatásnak az a feladata, hogy az általa 
gondozott pszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai maradjanak a 
társadalomnak, valamint abban az esetben, ha betegségükből adódóan már a marginalizáció 
folyamata elkezdődött, reintegrálódjanak a közösségbe.
Segítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel küzdők számára:

- az egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetük javításában,
- meglévő képességeik és készségeik’ megőrzésében, valamint fejlesztésében, 

megíyításában, v
- a hétköznapjaik során adódó konfliktusok és az ezzel járó feszültségek feloldásában,
- a problémák megoldásában; szociális és mentális gondozásukban,
- az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a foglalkozási rehabilitációhoz való 

hozzájutásukban.

Ez a típusú szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre és igényekre konstruált 
gondozást kínál, mely nagymértékben alapoz az ellátottak lendületes és felelősségteljes 
részvételére, valamint az ellátott környezetében fellelhető természetes közösségi erőforrásokra 
- őket is felkészítve, támogatva, facilitálva a nem professzionális tevékenységekbe.

A közösségi ellátást végző szakemberek munkájának fókuszában a célcsoportot képező hetesek 
felépülési lehetősége áll.
Felépülésüket igyekeznek elősegíteni a pszicho-szociális rehabilitáció eszköztárának 
igénybevételével.

A közösségi ellátás célcsoportját képezik azok a 18. életévüket betöltött pszichiátriai 
betegséggel élő személyek, akik

- fővárosi (elsősorban VIIL, IX. kerületi) otthonukban élnek;
- intenzív támogatást igényelnek;
- orvosi kezelés alatt állnak, de nem veszélyeztető állapotúak;
- önkéntesen igénylik a segítséget.

Ugyanakkor azok is részt vehetnek ebben a fajta ellátásban, akik szociális intézményben élnek, 
de a szakértői bizottság véleményezése szerint rcintegrációra alkalmasak, valamint a 
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátriai betegek, akik az önálló 
életvitel fenntarthatóságának érdekében fokozott pártfogást igényelnek.



A szolgáltatás elsődleges feladata a működési területen élő, de eddig kezelést igénybe nem 
vevő, illetve a betegség kialakulásában veszélyeztetett személyek felkutatása, s az ellátás 
igénybevételének felkínálása. Korai közbelépés, a betegség mielőbbi azonosítása és az ideális 
kezeléshez való hozzájutás segítése, illetve szakmai ellátás, az elengedhetetlen egészségügyi 
gondozás mellett.

Fontos szegmensei a visszaesések, relapszusok, valamint a betegség krónikussá válásának 
megelőzésére az ellátást igénybevevő szomatikus, pszichés és szociális állapotának permanens 
figyelemmel kísérése, ellenőrzése, továbbá szükség és igény esetében a hatékony 
segítségnyújtás biztosítása, a krízishelyzetek normalizálása, kiküszöbölése.

A megkereső tevékenység, a felépülésre, gyógyulásra való képesség fokozása, motiválása, a 
változásra ösztönzés ugyancsak elengedhetetlen eleme a közösségi ellátásnak.

A program kiemelkedő része az ellátást igénybevevő közösségi integritásának előmozdítása, 
szükség esetén reintegrációjának megalapozása, abban való állandó támogató részvétel. 
Munkánkat az 1993. évi III. (Szociális) törvény, és az 1/2000. SZCSM. rendeleté és annak 
módosításaira alapozva végezzük.

Tevékenységünk során, nemcsak a magas szintű professzionális közösségi pszichiátriai ellátást 
végezzük, hanem a családok, a lakóhelyi és munkahelyi környezet érzékenyítésével mérsékelni 
tudjuk a társadalmi előítéleteket, sztereotípiákat is, ami egyben hozzájárul, hogy fokozódjon a 
társadalmi felelősségvállalás mértéke a pszichoszociális fogyatékossággal élőkkel 
kapcsolatban.. í;

A közösségi pszichiátriai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak köre:

- Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel megtartásának érdekében, 
- A meglévő képességek megőrzése, illetve fejlesztése, megújítása.
- A háziorvossal és a kezelőorvossal való rendszeres kapcsolattartás által az ellátást 

igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, felügyelete.
- Pszichoszociális rehabilitáció, - szociális és mentális gondozás.
- Az egészségügyi és egyéb terápiás kezelésekben, szolgáltatásokban való részvételre 

ösztönzés, annak támogatása és utánkövetése.
- Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek 

megközelíthetőségének érdekében.

A szolgáltató elérhetőségei:

- Teleíbnszám: +36(1) 781 -6744
- Mobil elérhetőség: +36(20) 666-3359
- Levelezési cím: 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
- Weblap: www.moravcsikalapitvany.hu
> E-mail címek: fazekas,istyan@med.senimelweis-uniy.hu

nappali_intezmeny@med.semmelweis-univ.hu
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A szolgáltatás elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00 -16:00 óráig a központi telefonszámon 
és 08:00-18:00 óráig a szolgálati mobiltelefonon.

A szolgálat központi fogadóórát tart:
Cím: 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
Időpont: kedd és csütörtök, 14:00-16:00 óra között
Elérhetőség: 06(1) 781-6744

2022.Q1-20Z2.1Q. hó között közösségi 
ellátottak száma (fő)



Fejlesztő foglalkoztatás 2022.

A fejlesztő fodalkoztatás keretei, célja, formái;

Az 1993. évi III. tv. szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek foglalkoztatásást az 
egyéni gondozási tervekben foglaltak szerint, a szolgáltatást igénybe vevők meglévő 
képességeikre építve, koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően a fejlesztő 
foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

A fejlesztő foglalkoztatás célja:

A gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi 
állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási 
szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése a munkavégzésre vagy a nyílt 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

Fejlesztő foglalkoztatás
a) az Mt. szerinti határozott idejű munka viszony ban vagy
b) b) az Szt. szerinti fejlesztési jogviszonyban történik.

Tevékenységi körök ismertetése

Egyéb máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység (TEÁOR 32.99)
Ajándéktárgyak készítése
A kreatív műhely 2 helyiségből áll, ahol a foglalkoztatottak 2-3-4-es csoportokban külön 
munkaasztalok mellett végzik a munkájukat. Nem konfekcionált textiláru gyártás, egyéb 
textiláruk gyártása, textilipari hulladék újra hasznosítása történik. A felkészítés során a 
dolgozók anyagismeretet, eszközismeretet, munkavédelmi ismereteket, balesetvédelmi 
ismereteket és anyagelőkészítés ismereteket sajátítanak el. A termékek készítésénél többfele 
technikát alkalmazunk: kézi és gépi vágás, ragasztás, rajzolás, szabásminta készítése, hímzés, 
kötés, horgolás. Alapítványuk kreatív műhelye igen széles termék palettával rendelkezik. Idei 
évben a következő termékeket készítettük.
j-mesepámaj<vőNNNNNjO
kj óg^árna MiWN N S; N/Nv éNőN
- pohár és tányéralátét
- táskák széles választékban (hátizsák, vászon bevásárló táskák, tornazsákok különböző 

díszítéssel és többféle mérettel.
-karácsonyfadíszek
- különböző méretű vászonzsákok bevásárláshoz, az egyszer használatos műanyag tasakok 

kiváltására N
-játékfigurák (maci, elefánt, nyúl)
-bögrefbgó;/-:űi?>viőő
-fésűtartó
- horgolt fülbevaló '

A foglalkoztatottak a műhelyben egyéni és csoportos munkaformában is dolgoznak. A 
csoportos munkaformák hozzájárulnak a közösségfejlesztéshez is. A foglalkoztatottak a 
fejlesztési tervben foglaltak szerint az egyén korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő 
feladatokat kapnak, a tervezett és rendszeres hasznos tevékenység igen kedvező hatást gyakorol 



az ellátottak mentális állapotára. A munkavégzés monotóniatürést, koncentrációt, 
problémamegoldó és döntéshozatali készségeket igényel. A termékek munkafolyamata fejleszti 
a feladattudatot, a pontosságot, minőség javítására irányuló törekvéseket, az önállóságot. 
Klienseinket bevonjuk a kreatív folyamatokba is. hozhatnak új ötleteket, rész vehetnek egy-egy 
új termék kitalálásában. Textil műhelyünk arra törekszik, hogy az általa előállított terméket ne 
csak hasznosak, hanem esztétikusak is legyenek. Előfordulhat az az eset, amikor a 
foglalkoztatott egészségügyi állapotának változása miatt nem tudja elvégezni az addigi 
munkáját, ebben az esetben arra törekszünk, hogy olyan feladatot kapjon amelyet egészségügyi 
állapota alapján képes ellátni.

Általános épülettakarítás (TEÁOR 81.21) Egyéb takarítás (TEÁOR 32.99)
Az építmény üzemeltetés részeként foglalkoztatottaink látják el a porta szolgálatot is. A 
portaszolgálat ellátásához a felkészítés során az alábbi tevékenységekre készítjük fel őket: 
udvariassági szabályok ismerete, helyismeret, ápolt megjelenés, kitartó munkavégzés, önálló 
megbízható munkavégzés, önálló saját munkaterület feladatainak ellátása, egyéni feladattal 
való megbízás, kommunikációs készség fejlesztése. Az épület üzemeltetés másik fontos része 
az általános épülettakarítás és az egyéb takarítás, amelyet a takarítási protokoll szerint a 
segítővel együtt végeznek a foglalkoztatottak. A takarítási feladatokra felkészítés az anyag és 
eszköz ismerettel és a munkavédelmi ismeretekkel kezdődik. A takarítási feladatokról 
folyamatosan heti beosztás készül. Az idei évet is érintette a Covidl 9 járványhelyzet, amely 
miatt változatlanul megnövekedtek az ellátandó higiéniai feladatok. Á fejlesztő 
foglalkoztatásba bevont célcsoportra jellemző, hogy az egyes munkamozzanatok 
elsajátításához hosszabb tanulási időre van szükségük és az egyes munkafolyamatok elvégzése 
több időt igényel. A segítő irányításával a foglalkoztatottak megtanulják az egyéni feladattal 
való megbízást, a kitartó munkavégzést, az önálló megbízható munkavégzést és önállóan saját 
munkaterület feladatainak ellátását. Az általános takarítási feladatok hozzájárulnak a napi rutin 
feladatok megerősítéséhez és az így szerzett képességek és készségek nagyban segítik a 
háztartási ismeretek bővítését, amelyek elengedhetetlenül fontosak az önálló minőségi 

':\életyitelhez.j^

Zöldterület kezelése (TEÁOR 81.30)
E tevékenységi körben fontos tényező volt, hogy a 2022-es évben a Covidl9 járványhelyzet 
miatt ezen a területen is a higiéniás szabályokat maximálisan be kellett tartani. A zöld terület 
kezelés során a foglalkozatottak a következő ismeretekkel gazdagodtak: munkavédelmi és 
balesetvédelmi ismeretek, anyagismeret és eszközismeret, növényápolási ismeretek, az 
évszaknak megfelelő munkálatok megismerése, kitartó munkavégzés. A zöld terület kezelés 
során lehetőség van önálló megbízható munkavégzésre és csoportos munkavégzésre is.

Egyéb irodai szolgáltatás (TEÁOR 82.19)
A Covidl 9 járványhelyzet miatt változatlanul alkalmaztuk az intézménybe való szigorú 
beléptetési protokollt, melynek során a beléptetés csak a recepción keresztül történhetett; 
kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérést és regisztrációt követően. Az egyéb irodai 
szolgáltatások területén foglalkoztatottaink a következő feladatoknak is eleget tettek: postai 
szolgáltatások napi szintű igénybevétele, külső partnerekkel történő kapcsolattartás, 
anyagbeszerzés. Az egyéb irodai szolgáltatás területén klienseink a következő feladatokat 
végezték még: irattározás, fénymásolás, szkcnnclés. Ezek a feladatok hozzájárultak hogy 
javuljon klienseink problémamegoldó képessége, önállósága, kommunikációs készsége, 
megbízhatósága. Kapcsolatba kerüljenek különböző szolgáltatókkal és hivatalokkal, bővítsék
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helyismeretüket és nagyobb rutinra tegyenek szert a tömegközlekedés használatával 
kapcsolatban.

Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (TEÁOR 82.99)
Nemcsak egy munkafolyamatba kívánjuk bevonni dolgozóinkat, hanem képességeik szerint a 
folyamat lehető legteljesebb körébe: ennek legfontosabb része az értékesítés. Célunk, hogy 
ezzel fokozzuk munkamotivációjukat és elősegítsük, hogy átérezzék a siker örömét. A Covidl9 
vírushelyzet ugyan csökkentette a lehetőségeket, de az idei évben tudtunk néhány vásárt tartani: 
Képviselői Irodaház, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala. Klienseink nagy örömmel 
várták ezeket a lehetőségeket és a visszajelzéseket. Az értékesítés lehetőséget ad a 
kapcsolatteremtő képesség lehetőségére, a kommunikációs képességek használatára, a 
pénzkezelés elsajátítására, az ápolt megjelenés fontosságára.

A Moravcsik Alapítvány, mint ernyőszervezet végzi a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók jóminőségü kézműves termékeinek értékesítését az alábbi partner szervezettel 
együttműködve a szervezetekkel kötött egyéni bizományosi szerződések alapján:
-Lámpás’92 Alapítvány, Budapest
-Emberbarát Alapítvány, Budapest
-Down Alapítvány, Budapest
-Stehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat, Piliscsaba
-Pándy Kálmán Otthon, Mohács
-Egyenlő Esélyekért Alapítvány, Csömör A A AŐ A2 AÍA/v
-Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd
-Gond-Viselés Nonprofit KFT. Budapest Aő-főübóíA

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kossuth Kiadóval bizományos értékesítés 
keretében. Az általuk forgalmazott kiadványokat értékesítjük a fejlesztő foglalkoztatás (egyéb 
kiegészítő üzleti szolgáltatás 82.99) keretein belül. A Moravcsik Alapítvány által kiadott A 
Spontaneitás Hatalma c. könyvet terjeszti: Kossuth Könyvkiadó, Líra Könyv, Műcsarnok, 
Ludwig Múzeum, ISBN Könyv+Galéria.

Állandó értékesítési helyszíneink

2022-ben a Covid-19 járványhelyzet miatt állandó értékesítési helyszíneink nem tudtak egész 
évben folyamatosan üzemelni. De amint a szabályok lehetővé tették újra nyitottunk.
-Budapest Art Brut Galéria és Galery Shop (Budapest 1082. Üllői út 60-62) A
-Ajándékbolt (Budapest 1082. Balassa utca 6)
■■Szentendrei Szabadtéri Múzeum Ajándékboltja (Skanzen, Szentendre)
-Moravcsik Webáruház - ebben az évben továbbfejlesztettük webáruházunkat, bővült a 
termékkínálat és a marketing. Úgy érzékeljük, hogy növekedett is a webáruház forgalma a 
piaci viszonyoknak megfelelően, különösen kiemelkedő a karácsonyi ünnepkör előtti vásárlás.

Az általános tendenciáknak megfelelően a járványhelyzet miatt az értékesítés egy része nálunk 
is átkerült az online térbe. Ennek következtében ebben az évben megnövekedett a webáruház 
forgalma. Az általunk gyártott kézműves termékeket és az Alapítvány szervezésében készült 
képzőművészeti alkotásokat áruljuk ezeken az értékesítési pontokon. Emellett, itt is árusítjuk a 
Moravcsik Alapítvány által kiadott, a tavalyi évben megjelent új a Spontaneitás Hatalma című



könyvünket. A webáruház működtetése egyre több feladatot biztosít klienseinknek, pl; 
csomagolási és csomagküldési munkákban. Személyes átvétel intézése, kapcsolattartás a 
vevőkkel.

Vásárokon való részvétel

Az idei évben sikerült néhány vásárt személyes jelenléttel is megtartani: Képviselői Irodaház, 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Psychart24 festőmaraton. Ezeken a 
rendezvényekén foglalkoztatottjaink a segítő irányítása mellett végzik feladataikat, 
természetesen a Covidl 9 miatti járványhelyzetben a legfontosabb szempont klienseink 
biztonsága volt. Ugyanakkor nagy örömet okozott, hogy a dolgozóink által végzett értékteremtő 
munka eredményeit ezeken a nívós vásárokon is megcsodálhatták. Az előállított termékek 
értékesítéséből származó bevétel alapanyagokra fordítódik a további munkához. Időközönként 
adományként is kapunk alapanyagot (Magyar Állami Operaház).
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Tárgyi feltételek

A fej lesztő célú munkavégzés körülményeinek megteremtésekor, a biztonságos, egészséges és 
esztétikus munkakörülmények kialakítása volt a fö szempont. Az intézmény rendelkezik 
szakhatósági és használatbavételi engedélyekkel. ■

+ vészkijárat, lépcsöház, lift, folyosó

A fejlesztő foglalkoztatás által használt helvsések
-Foglalkoztató helység 
-Foglalkoztató helység 
-Foglalkoztató helység 
-Foglalkoztató helység 
-Raktár
?-R^táüO
-Képraktár
-Képraktár
-Teakonyha

50,25 in2

/?nll,75mr^W;K 
m2

^26^--^^^

-Teakonyha
-Étkező 10,5 nr <<<<<:
-Kézmosó
-Ruhatár
-WC kézmosóval (hői)
-WC kézmosóval (férfi)
-Tusoló, mosdó
^Tusoló 24 m2
-Pihenőszoba
-Iroda
-Iroda
-Iroda
-Iroda .
-Iroda 30 m2
-Iroda ^23^^
-Iroda
Épületgépészeti raktár ■^11,
Szerverszoba V^Sm2^^

A helységek csúszásmentes padozattal burkoltak, a közlekedő útvonalak szabadok, az 
elektromos berendezések érintésvédelmi vizsgálatát elvégeztük. A munkahelyen kihelyezett 
tűzoltó készülékeket a szükséges felülvizsgálati időben elvégeztettük.
A munkahely a munkaeszközök és a berendezések higiéniás követelményeknek megfelelő 
rendszeres takarítását fertőtlenítését a Covid-19 járványhelyzet miatt alkalmazott szabályok 
figyelembevételével fokozottan végezzük az előírásoknak megfelelően. Foglalkoztatottanként 
a munkavégzésben előírt 2 m2 munkaterület biztosított, de az idei évben a járványügyi előírások 
alapján személyenként 1,5 méter védőtávolság megtartását biztosítottuk. Ugyanezen okból a 
helységek szellőztetése is fokozottabban és gyakrabban történt. Az ablakok nagy felületűek, 
elegendő fényt kapnak a helységek. Amesterséges megvilágítás biztosítja a jó látási feltételeket. 
Az útvonalak, vészkijáratok menekülési útvonalak jelzései jól látható módon vannak 
kihelyez  ve. A táblák a közlekedési irányra merőlegesen j ól meg világítva vannak elhelyezve. 
Törekszünk piktogramos illusztrációk, nagyobb betűméret, szóköz alkalmazására a szöveg 
könnyebb megértése és az áttekinthetőség érdekében.
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Az épület valamennyi helyisége fűtött, a munkahelyeken a munkavégzés j ellegének megfelelő 
hőmérséklet biztosított. A tisztálkodó és mellékhelyiségek biztosítottak az épületben, van 
folyóvizes (hideg-meleg) kézmosási illetve fürdési lehetőség. Ezeknek a helységeknek a 
tisztántartására, karbantartására fokozott figyelmet fordítunk.
A nemdohányzók érdekeinek védelmében gondoskodtunk a jogszabály szerinti dohányzóhely 
kijelöléséről.' 111<
A hulladékkezelés a népegészségügyi előírások által szabályozott módon történik. Az 
intézményben a hulladék újra hasznosításánál igyekszünk külön gyűjteni a papírt, műanyagot, 
üveget és külön kezeljük a veszélyes hulladékot. A foglalkoztatás helyszínein a 
foglalkoztatottak részére öltözőhelyiséget biztosítunk, valamint az elsősegélynyújtásra kijelölt 
személy biztosított.

2022.01-2022.10. hó között fejlesztő 
foglalkoztatásban résztvevők száma (fő)

2022.01-2022.10. hó között fejlesztő 
foglalkoztatottak száma/ebből Józsefvárosi 

ellátottak száma (fő)

25 ? l ; 8 - 22 . | p/’ ; 22

zó

lí fejlesztő foglalkoztatottak száma ® ebből Józsefvárosi ellátottka száma



A fejlesztő foglalkoztatás
Két fajta jogviszonyban valósul meg 
‘Szociális törvény (SZT) szerinti fejlesztési jogviszony 
-Munkatörvény könyve (MT) szerinti jogviszony

2022.01-2022.10. hó között fejlesztő 
foglalkoztatásban foglalkoztatottak 

megoszlása Mt./Szt. szerint (fő)

Mt. Szerint foglalkoztatottak B Szt. szerint foglakoztatottak száma

A szociális törvény szerinti fejlesztési jogviszony feltételei:
-Munka- és szervezettpszichológus javaslata, hatályos munkarehabilitációt javasló 

szakvélemény, foglalkozás egészségügyi orvos véleménye
-Fejlesztési szerződés, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt az 
intézmény
■övezetiével.
-Az ellátott intézményi jogviszonnyal rendelkezik, betöltötte 16. életévét de nem érte el a rá 

irányadó öregségi nyugdíj korhatártól

Az SZT szerinti foglalkoztatás munkarendje
- napi 4 órás foglalkoztatás óöí
- napi 5 órás foglalkoztatás
- napi 6 órás foglalkoztatás

A fejlesztő foglalkoztatás SZT. szerinti fejlesztési díja 2021. évben 440 Ft/óra, ez megegyezik 
a 2020. évben kifizetett SZT. szerinti foglalkoztatásban résztvevők fejlesztési díjával. A 
fejlesztő foglalkoztatás, illetve a konkrét munkatevékenységek kiválasztásánál a 
képességeknek megfelelő differenciálás elvét vesszük figyelembe. Alapozunk a meglévő 
tapasztalatokra és ismeretekre. 2022-ben is differenciált fejlesztési díjat fizetünk azon 
foglalkoztatottak számára, akik a fejlesztési tervükben szereplő vállalásaikat egészségi 
állapotuknak, koruknak és képességeiknek megfelelő szinten törekednek teljesíteni és akik a 
fentiekben megfogalmazottan túl kiemelkedő módon törekednek a fejlődésre, keresik a
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továbblépés lehetőségét, önként vállalnak plusz feladatokat és belső késztetésük van fejlődési 
szükségletük kielégítésére. Képességeik szerint, a munkafolyamat legteljesebb körében részt 
vesznek és kiemelkedően motiváltak.

Munkatörvény könyve (MT) szerinti jogviszony
Célja: A nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalás előkészítése

Munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatás feltételei:
-betöltötte a 16. életévét
-nem éri el a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt
-Intézményi jogviszonnyal rendelkezik
-a munkakör betöltéséhez előírt foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat szerint a 

tevékenységre alkalmas
-egyéni foglalkoztatási tervvel rendelkezik
A foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat költségét a foglalkoztató állja.

MT szerinti foglalkoztatás munkarendje

Afelesztö foglalkoztatás munkarendje:
- napi 4 órás foglalkoztatás
- napi 5 órás foglalkoztatás
- napi 6 órás foglalkoztatás
- napi 7 órás foglalkoztatás kïpK P
- napi 8 órás foglalkoztatás K

A fizetés a Munkatörvénykönyve szerint történik, a munkáltató és a munkavállaló között 
munkaszerződés jön létre. Moravcsik Alapítvány 2022. évben a minimálbér időarányos részét 
fizeti ki az MT. szerinti foglalkoztatottak részére.

A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása során a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(11.8.) SZCSM-EÜM. Rendelet 
alkalmazása szempontjából a fejlesztő foglalkoztatást szervezett munkavégzésnek kell 
tekinteni. Az Említett jogszabály által előírt követelményeket biztosítja az intézmény.
Az épület területén a padlóburkolat szilárd, süppedés, gyűrődés illetve csúszásmentes, könnyen 
tisztítható és fertőtleníthető. Abelső közlekedők szélessége meghaladja az 1,20 métert. Az ajtók 
nyílásmérete 85 cm vagy azt meghaladó. A küszöbök magassági mérete nem haladja meg a 2 
cm-t. A nagyobb forgalmú átjárókban az átláthatóság végett az ajtólapok üvegezettek. A 
zárszerkezetek a kilincsek könnyen működtethetők.

A fejlesztő foglalkoztatás helyszínei
1. 1083. Budapest 119/A; Felépülés Központ és alkotóHáz apszichoszociális 

rehabilitációért szociális intézmény (székhely).
2. 1083. Budapest Balassa utca 6. ; Az Alapítvány székhelye
3. 1089. Budapest Kálvária tér 16. ; Foglalkoztató-
4. 1089. Budapest Kálvária tér 19. ; Felépülés Központ és alkotóHáz a pszichoszociális 

rehabilitációért szociális intézmény oktatótelephely könyvkötészet (nyitva álló 
helység) Ajknk
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Az idei évben 1083. Budapest II9/A; Felépülés Központ és alkotóház a pszichoszociális 
rehabilitációért szociális intézményben tisztasági festést végeztettünk. IKEA-s projekt 
keretében új polcrendszerek kerülte kialakításra a foglalkoztató helyiségekben. Az idei évben 
sikerült beszereznünk egy ipari varrógépet és egy hímzőgépet.

Adatvédelem

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők személyes adatait csak a szociális törvényben, a 
munka törvénykönyvében, a társadalombiztosítási és adó-jogszabályokban felhatalmazott 
személyek és szervezetek kezelhetik. Az intézmény a foglalkoztatottak adatainak 
vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja és betartatja.

Szociális közbeszerzés

Foglalkozási rehabilitációs tevékenységünk elismeréseképpen a Moravcsik Alapítvány 2014 
áprilisától szerepel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az MNV ZRT. együttműködésében, 
a szociálisan felelős közbeszerzés széleskörű alkalmazása érdekében a védett foglalkoztató 
termékeit és elérhetőségét összegző adatbázisban. Wó

Semmelweis garanciavcdjegy

A Semmelweis garanciavédjegy a szabályszerű működés mellett „a védjegybirtokosok"' 
áldozatos munkáját, rendezett szervezeti környezetét is igazolja, hozzájárulva a nyertesek jó 
hírnevéhez. A Moravcsik Alapítványnak 2016 december 19.-én mint országos hatáskörű 
betegszervezetnek ítélte oda az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az EMMI 
Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokáért Felelős Államtitkársága, az 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti 
Betegfórum.

hl
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Esélyegyenlőség

2022 szeptember 23-24.-én anti-stigma programunk keretén belül megrendeztük a XII. 
Psychart24 festőmaratont, idén már 4 helyszínen, Budapesten Szegeden Debrecenben és 
Pécsett péntek déltől szombat délig, 24 órán át vártuk az érdeklődőket, alkotni vágyókat. Ez a 
többségi társadalom számára figyelem felkeltő, szemlélet formáló rendezvény és érzékenyítő 
program. A 4 helyszínen közel 800 fő regisztrált és készítette el alkotásait. ï X

A budapesti helyszín...



Idei alkotások
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A Ki mit tud? - tehetségkutató és tehetséggondozó program pszichoszociális fogyatékossággal 

élő személyek részére 2011 óta kerül megrendezésre Alapítványunk által. Az ötletet az 

intézményi szocioterápiás foglakozásokon megmutatkozó kimagasló egyéni alkotások, 
előadások és csoportos produkciók adták. Úgy éreztük, hogy ezeket a tehetségeket gondozni 

kell és gazdagítani velük másokat is.

Először csak saját klienseik és a budapesti ül. Budapest környéki partnerszervezeteink kliensei 

kerültek meghívásra, de a programnak komoly visszhangja volt és egyre több szervezet kívánt 
csatlakozni. így 2016-tól regionális elődöntőket tartunk Mohács, Sopron, Eger és Budapest 

helyszíneken és az itt arany minősítésben részesült fellépő juthat be az országos döntőre.

2021-ben először jelezték részvételi szándékukat határon túli magyar szervezetek 

(Szlovákiából és Romániából).

Hagyományokkal bíró rendezvényünk elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtsunk 

pszichoszociális fogyatékossággal élőknek tehetségük, értékeik megmutatására, a kreatív 

kifejezés legkülönbözőbb területein, szakmai zsűri értékelése által elősegítve a felkészülés 

során az egyéni készségek, képességek fejlesztését, melyek komplex módon szolgálják a 

fogyatékossággal élő, ám bizonyos területeken kiemelten tehetséges emberek keresésének, 

azonosításának, fejlesztésének célját.

Szándékunk továbbá meglévő partneri kapcsolataink erősítése és új együttműködések 

kialakítása. A rendezvény kiváló lehetőség szakmai eszmecserék, közösségi és szociális 

kapcsolatok erősítésére, barátságok kialakítására.

2021-ben megalapítottuk a Nívódíjat, mert méltóképpen szeretnénk elismerni a kimagasló 

eredményt nyújtó tehetségeket. Azon csoportok és egyéni fellépők, akik az Országos Döntőn 

három alkalommal arany minősítést nyertek, megkapják a „Nívó Díjas művész” címet.
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egyik határon túh előadó...
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a zsűri...

További terveink a 2023. évi működéssel kapcsolatban

A Covid-19 járványhelyzet megmutatta, hogy a kereskedelemben a vásárlások egy része 
áttevődött az online térbe, ezért fontos célunknak tűztük ki webáruházunk működésének 
kiszélesítését és megerősítését a szociálmédia marketingeszközeinek használatát is.
Változatlanul szeretnénk folytatni az újrahasznosítás a textilművészetben című programunkat: 
a MOME szakemberei segítségével újrahasznosított anyagból korszerű dizájntermékeket 
tervezünk és valósítunk meg. kykkyyyyy

Budapest főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjában (HEP) való felelősségvállalások és aktív részvétel.



Nyaralás, XII. Rekreációs és Programterápiás Alkotótábor 

2022. augusztus végén Fonyódligeten - a már szokásos helyszínen rendeztük meg éves 
táborunkat.
Idén Balatoni sétahajózás alkalmával nézhettük meg a naplementét. A hajónk Fonyódról indult, 
ahová egy „erős séta” után érkeztünk meg.
A táborban tánc és jóga oktatást biztosítottunk, egy évek óta visszatérő önkéntes segítségével.

bemelegítés a tánchoz...
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Séta közben, a hajókirándulásról vissza a táborba...
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Az idei évben, a táborzáró estre megterített, saját készítésű finomságokkal megrakott 
asztalunk..
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30 liter nyers tejből, a táborban készített gomolyasajtok is az asztalra kerültek, melyek 
elkészítésében az ellátottak is aktívan részt vettek...

Budapest, 2022. október 26.
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