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Budapest Józsefvá rosi on kormá nyzat

Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Fővĺíľos VIII. Kerület Józsefuĺírosi onkormányzat a Gazdálkodási,
Kerületfejlesztési' Kĺiltségvetési és Pénzügyi El|enórzo Bizottság 134312010. (VIII.|2.)
számíl döntése alapjźnz}ID. szeptember 01. napjátó|}DII. október 30. napjáig a pszichiátriai
betegek nappali e|Iátása szociális a|apszolgá|tatás biztosításaľa ellátási szerződést kötött a
Szigony-Utittffs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Közhasznú Nonpľofit Kft.-vel
(szolgáItatást végző). Az önkoľmtnyzat az ellźtásért havi 488.000,- Ft szo|gá|tatási díjat fizet.

Az e||źtási szerzođés 3.3. pontja besztllno|tlsi kĺjtelezettséget ír elő a szo|gá|tatźst végző
részére. A Beszámoló a Szo|gá|tatálst végző tevékenységérő| az előterjesztés 1. sz.
melléklete.
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Előterjesztő: Srĺntha Pétęmé alpolgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:20|1. október 20. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kiitelező iinkoľmányzati feladat
biztosításáľa

A napirendet lytklzárt ülésęn kell ttlrgyaLni, a hatáĺozat/tendelet elfogadásához
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TÖnvÉNypSsÉGI ELLENoRZÉS : í-q
Dn. MÉszÁRERIKA

A JEGYZoT HELYETTESÍIo ĺĺncyzo
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véIeményezi x

Határ o zati j av aslat a bizottság szźllnźlr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtĺletnek az e|őteriesztés mestĺársv a|źsźt.



A Szolgáltatást végző jogerős műkĺidési engedélye és az e|Iźtásí szerzőďés alapjan |źĺja eI a
VIII. kerületi pszichiátriai betegek ę||átźsźt a Szigony utca13la. szźrnaIalti székhelyén, és a
Baľoss utca 112. szám alatti telephelyén.

A Szolgáltatást végző a jőzsefvárosi pszichiátriai betegek ľészére olyan napkĺizbeni e|Iźtást
nyújt, amelynek feladata az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjának
elősegítése. A szolgáltatás egyéni szfüségletekľe alapozott, hosszabb távű ellátásokat kínál,
amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvéteIére, valamint a nyitott
pľogramokon résztvevők koopcratív kószségére. A szolgóltatások biztosíüísa soľán alapvctő
szakmai kritérium, hogy a klienseknek csak a minimálisan szfüséges támogatást nyrijtja,
segíwe ezze| a segített saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, az onźtllő döntések
meghozatalában.

A beszámoló szerint 2010. szeptember l-jén a nyilvĺíntartásban szereplő kliensek szźlma 50 fő
volt, 2011. januar l-től a szo|gá|tatás további 30 fő részére bőviilt. A nyilvántaľtásban
szereplő ellátottakon feliiltovábbi - Józsefuaľosban hajléktanná vált pszichiátriaí diagnózissal
rendelkező - 11 fó |ź.ŕogatja a nappali intézmény kulturális és szabadidős pľogramjait.
Tanácsadásban ľészesülnek, és aktuális problémáik męntén intęnzív ęsetmęnedzselést is
kapnak, mivel a klasszikus hajléktalan el|átás e speciális célcsopoľt pľoblémáira nem ad
megfelelő váLaszt.

A pszichiátriai betegek nappali e||átźsa a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló
1993. évi III. törvény (Szt.) 65/F. $ b) pontjában foglalt és a 86. $ (2) bekezdés e) pontja
alapján kötelező ĺinkormányzatífe|adat, melyet a kötelezett a 91. $ c) pont és 120. $-a alapjan
a szociális szolgáItatást nyújtó egyházi vagy más nem állami fenntartóval k<jtĺitt ellátási
szerződés útjĺĺn is biztosíthat.
Az e||átási szęrződés kĺjtelező taľtalmi elemeit a I21. $ tartalmazza. A 122. s aLapjźn az
ellátási szeľződéssel kapcsolatos dtĺntések a Képviselő-testĹilet át nem rvházhatő hatáskörébe
tartoznak.

A kĺjzbeszerzésekĺől szőIő 2003. évi C)o(fX. törvény (Kbt.) 243. E-anak d) pontjában
foglaltak alapjan 201'1. januáĺ 0l. napjátóI ,,e fejezet szeľinti eljarást nem kell a|ka|muzsi a
|993. évi III. törvény 59-85/A. $-aiban szabáIyozott szociális szo|gá|tatások köľében
ellátottak teljes ellátásáľa szolgálő źlrubeszerzés és szolgéitatźls megľendelése esetén''.

A Kbt. hivatkozott előirása a nemzeti értéIdlatźr szerint lefolytatanđó eljĺáľás a|őI képez
kivételt, taryyi évi nemzeti értéIűatat megrendelése esetén nettó 8.000 e Ft-ig.

20II. novembeľ 01. napjától továbbra is indokolt biztosítani a jogszabétlyi kötelezettség
a|ap1án a szo|gtůtatást.

A VIII. kertilętben jelenleg két olyan fenntartó mfüödik, amely alkalmas lehet a kcltelező
önkoľmányzati felađafu nk áúv étIIaIásér a:

- Szigony-utĺtĺłs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Ktjzhasznu Nonprofit
Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kľt. 77-79.III. em. 30/a.

. Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.)

Mindkét fenntaľtó ajánlatta| keľeste meg önkormányzatunkat szeruőďéskötés céljából.

A)vźitozat:
név: Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális RehabilitáciőértKozhasznú Nonpľofit Kft.



szo|gá|tatźts nyúj tás helye :

Harmónia Klub Józsefuaľosi Pszichiátľiai Betegek Nappali Intézménye címe 1083

Budapest, Szigony u. 13 l a., f&ohelyszźlm: 5 0 fő),
Utitáľs Józsefuarosi Pszichiátriai Betegek Nappali lntézménye (telephely címe: 1082
Budapest, Baľoss utca 1 I2., férőhelyszám:30 fő)
műkĺidési engedély: 04-7 7f l 6120 1 0., 04-85 3 17 l20l0.

ajźn|at: 48 8.000,- Ftlhó szolgáltatási díj.

B)váItozat:
név: Moravcsik Alapítvány
szolgétltatás nyúj tás helye :

Moľavcsik Alapítvany Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye (címe: 1083

Budapest, Balassa u. 6., férőhelyszám: 30 fő)'
Moravcsik Alapítvany Pszichiátriai Betegek Nappali Intézméĺye II. (telephely címe:
1 0 8 7 Budap est' Kőbány ai tĺt 22., f&őhe|y szttm: 28 fő)
mfüĺjdési engedély: 04-I13l20I1., 04-8193 /2010.

ajźn:il;at 400.000,- Ft szolgáltatási díj.

Szakmaí javaslat
Javaslom, hogy az ĺinkoľmányzat ezen kĺitelező feladatot az Sn.. |22. s a|apjźn a Képviselő-
testtilet át nem nlhazhatő hatáskörébe tartoző ellátási szerzodés megkötésével biztosítsa
továbbľa is.

Tekintettel alľa, hogy a korábbi évek hagyományźĺt, megszakítva a Képviselő-testület 2010.
évben egy újonnan létesült fenntaľtóval kötött ellátási szerzodést 1 év időtatarnra, ezért
javaslom, hogy ez évben ismételten egy másik új szolgáltatónak adjon lehetőséget, esélyt a
kötelező feladat ellátásźr a.

E döntéssel az önkormźnyzat egyľe szélesebb körben tudja támogatni a keľiiletiinkben magas

szakmai színvonalon működő civil szerve zęteket.

A Moľavcsik Alapítvríny tevékenysége - bemutatkoző szak'nai beszĺámolója szeńnt (2. számtl
melléklet) - apszichiźÍriai betegek nappali ellátásán tul további szo|gáItatźlsokĺa is kiteľjed:

- azintézményen belüli teljes ellátotti kĺjľ szociális-rehabilitációs fogla|końatźsa,
- a megvá|tozott munkaképességű pszichiéĺtiai beteg személyek foglaLkoztatására

akkľeditált fo glalkoztatóban,
- tanácsadó és j ogseg éIy szo|gá|at múktjdtetéséľe,
- szakrnai segítségnyűjtására a kliensek egészségügyi íntézményben töľténő elhelyezése

és ellátása érdekében.
A komplex szociális ellátás megvalósítása érdekében az Alapítvríny működési engedély
kérelmet nyújtott be közösségi pszichiátriai ellátás műkĺjdtetésének érdekében.

A Moravcsik Alapítvány alacsonyabb szolgźitatási díj ellenében vállalja a feladate|Iátást.

Ađottsága alapjan kihasználja a SoTE Pszichiátriai Klinika, mint háttéľiĺtézmény
egészségügyi szoIgá'Itatásait' amely a kliensek ellźtásában fontos szerepet jźĺtszlk'

Fentiek a|apján javaslom, hogy az ellátási szerzodés ez évben a Moravcsik Alapítvánnyal
keriĺljön megkötésre 1 év hataľozottiđotartamľa2011. novembeľ 01. napjátőI2012. október
3I.napjáíg, havi bruttó 400.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében, éves szolgáltatási díj bruttó
4.800.000,-Ft.



Az éves szoIgźitatźlsi díj tisszegéľe tekintettel a Kbt. hivatkozott renđelkezései szerint a
szolgźlltatás megrendelése nem tartozik a Kbt. hatáIyaaIá.

A fenti javaslat elfogadása esetén 20II. november 01. napjátó| -2011. december 31. napjáig
tartó időszaL<ra a szolgá|tatási díj fedezete az önkormĺínyzat 2011. évi költségvetésében a
1|302 cím szociális feladatok kivásáľlása soron biztosított, tekintettel arra, hogy a Képviselő-
testiilet a |5120|0. (I. 20.) szźlmilhatźltozata2. pontjábarl döntött aľľóI, hogy a pszichiátriai
betegek nappali e||átását taľtós kötelezettségvállalással bizosítja.

Ké rem az a|ábbi határ ozati j av as la t elfo ga d á s át.

H,ł.ľÁnoz,ł.u JAVASLAT

A képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy
1. elfogadja a Szigony-Utitĺárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Közhasznú

Nonprofit l<ft. 20I0l20 1 1 . évi beszámolój át a pszichiátriaĺbetegek nappali ellátásaról.

2. a pszíchiátnai betegek nappali eIlátására, mint kötelező önkormćnyzati fe|ađata az
előterjeszés 3. szźlmí melléklete szerinti taľtalommal ellátási szerzódést köt a
Moravcsik Alapítvlínnya| 2011' november 01. napjától 2012. október 3|. napjáíg,
hatźlrozott időtartamľa, melynek ideje alatt havi bruttó 400.000,- Ft szolgáltatási ďíjat
biztosít.

3, a pszichiźtriai betegek nappali e||átásźra' mint kĺjtelező önkormźnyzati feIađatra,
20|2. januríľ 01. napjátó| 20|2, dęcember 3I. ĺapjáig az ĺlnkoľmźnyzat havi bruttó
400.000,- Ft összegben előzetes kĺjtelezettséget vállal.

4. a hatźttozat 2. pontja aIapjźn felhata|mazza a polgźrmestert az el|átźsí szerzódés
a|áitásfua.

5. felkéri a polgármestert, hogy a hatérozatban foglaltakat az önkormanyzat 20|2. évi
költségvetésének teľvezésénél vegye figyelembe

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridíĺ : 1 -3. pont esetében azonrn|

4. pont esetében: 20||. novembeľ 01.
5. pont ęsetében az ĺinkormányzat}}I2. évi költségvetésének tervezésę.

A diintés végrehajtásńtvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Üglosztály Szociális
Iroda, Pénzügli Ugłosztály

Budapest, 20II . szeptember 21 . C.** éss]
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvénv"essé si ellenőľzés :,-,ffi::,&,,fu- ń,t
j e gy zőt helyettesítő a|j e gy zo
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1. szźlmű melléklet (beszámoló)

Szigony.Utitáľs a Komplex Pszicho.
szociális Rehabilitációéľt Kiemelten

Kozhaszn rĺ NonpľoÍit Kft.

SZAKMAI BESZÁMoLó

20L0. szeptember ].- 20I1'.június 01..

Szigony-úitĺĺrs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Kiemelten Közhasznű'Nonprofit Kft .

Gordos Erika



Szakmai beszĺĺmoló a Szigony-utitłs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Ki ęmelten Ko zhasznű Nonpro fit Kft .

2}I}.szeptember 1.-2011. június 01. évi tevékenységéről

A Szigony-utitaľs Nonprofit Kft. a Józsefuárosi onkormanyzaíta| kötött elIátási szerzodés

a|apján |átja el a VIII. kerületi pszichíátriai betegek komplex pszicho-szociális

ľehabilitációját, folyatva a Szigony AIapítvány tevékenységét. A Józsefuáľosi onkoľmrínyzat

által kiadott működési engedéIy szerint a Szigony-Útitárs Nonprofit Kft. 80 fo pszichiátriai

beteg nappali el|átásźúbiztositja, a székhelyen 50 fő, a telephelyen 30 fo az ellźtottilétszźlm.

A HaľmóníaHáz a jőzsefvźtrosi pszichiátriaíbetegek ľészére olyan napktizbeni ellátást nyújt,

amelynek feladata az e||źltottak komplex pszicho-szociális rehabilitációjĺĺnak az elősegítése.

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb tánű e||átálsokat kínál' amely

nagyméľtékben épít a kliensek aktív és felelős ľészvóteléľe, valamĺnt a nyitott

pľogramokon ľésztvevők koopeľatív készségéľe.

A szolgáltatások biĺosítása során alapvető szakmai kĺitérium, hogy a kliensęknek csak a

minimálisan szĹikséges támogatást nyújtsuk, segítsük a saját sorsa feletti felelősségének

újľaélésében,azoná||ődöntésekmeghozata|ában.

2010. szeptember l-jén nyilvtntartásban szeľeplő kliensek szźlmźt 50 fő volt a székhelyen, a

Baľoss utcai telephelyen az lJtitárs Nappali Klub _ bĺír mfüödési engedéllyel rende|kezett,

noľmatíva hitnyźlban, csak 201 1. januaľ l-től nyújtott szoIgáItatást, 30 fo részére.

A nyilvrántartásban szeľeplő ęllátottakon fęlül, korábban józsefuárosi, jelenleg hajléktan,

pszichiźĺriai diagnőzissal ľendeIkezó 11 fo |źĺtogatja a nappaIí 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 vá|aszt, ugyanakkor a hajléktalan populációban egyre magasabb szźtnbarl

vannak pszichiátriai betegek.



A Szigony-Utitĺíľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Kĺjzhasznú

Nonprofit Kft. fenntaľtott nappali ellátás vezére|ve:

az ellátottak autonómiájának elérése, amelyet a szociális munka Etikai Kódexének

kĺjvetésével, pszicho-szociális szemléletti egyéni esetmenedzseľi tevékenységgel,

szfüségletekľe épített programokkal, aZ ellátást igénybe vevők ,,hatalommal való

fe|rvházásáva1'' /empoveľmení kíván elérni. Az empoveľment a szociális munka céIjaként azt

jelenti' hogy a szociális munkás tevékenységének lényege a szolgáltatás ,,felhasznáIőjźnak"

segítése olyan tudások, készségek elsajátításában, valamint olyan források létrehozásźlban,

amelyek sztikségesek a kömyezetnek afelhasználó érdekeinek megfele|ís áta|akitźLsáůloz. Az

empoveľÍnent nem a hagyomĺányos szakember-kliens viszonyľa jelIemzo tekintélyrendet

á||ítja fel a felek kĺjzött, hanem az egyęnrangú viszoný hangsúlyozza. A kliens e viszonyban

a szo|gáItatás ,,fe1hasznéiőjává,, válik, aki igénybe veszi a szociális munkás szakéľtelmét. .

SzolgáItatásaink vezérelve továbbra is: a szemé|yes, és szeľvezett segítés, ami csak akkor

lehet sikeres, ha a pszĺchiź.ĺrtiai betegeknek hátranyt okozó problémfüat összefüggéseiben

vizsgáljuk, és ezekľe komplex megoldásokat nffitunk.

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

szo|gá|tatásokkal kapcsolatos döntésekben, és módjuk van éľtékęlni a megkapott szolgáltatást.

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

tematikus csoportok keľetében, amely az e|Iźtottak taĺsadalmi re-integráciőját szo|gá|ja. ,,A

csoportmunka a szociális munka egyik munkaformźĄa, me|yben aZ azonos érdektĺ, hasonló

É1etkor Férfi Nő

20-23 év közötti 0 1

24-30 év kozötti 6 ĄJ

3I-40 év közötti T4 11

4I.50 év kozötti 15 13

51-60 év közötti L2 T6

6I-70 év közötti 4 ĄJ

71-80 év kozötti I 0

80 év feletti 0 0

Osszesen: 52 47



pľoblémákkal ktizdő emberek csoportjai közĺisséget alkotnak, és egyĹittesen lépnek fel közös

célj aik elérése éľdekében.,, l Keresztes 2008/

CéIjaink kozött kiemelkędő szercphez jltott az ellátottak teljes könĺ közösségi re-integľációja,

rehabilitációja. Ennek érdekében végzett tevékenységiink a következő kulcsszavakkal irhatő

le:

r Szeĺľlélyes ĺ;élokĺa alapozoLL gtrndozási terv

. Életviteli készségekfejlesztése

o onsegítés

. onkoľmányzatiság

o Közösségire-integľáció

. Érdekvédelmi képzés

A komplex pszicho-szociális rehabilitáciő cé|ja - az é|etminőség javitásźn tul- a kliens

személyes céljait akadá|yoző problémák felmérése és megoldása az ellátottal kĺizösen

készitett egyéni gondozási tęrv és együttmfüödési megállapodás a|apjan. Ennek éľdekében

intézményĹinkben készségfejlesztést nffitunk egyéni tréning, illetve tematikus csopoľt

foľmáj áb an az a|ábbi teľiileteken :

- onellátás

- Életmód

- Szabadidőstevékenység

- Emberi kapcsolatok

- Problémamegoldás, stressz-kezelés

Az intézményĹinkben mfüödő csoportfoglalkozások:

o Mandala csopoľt I.

Zárt csoport heti 2 őrában, klinikai szakpszichológus vezetésével' 6 fős csoportlétsztlmma|,

olyan kliensek részére, akik gondozási tervében megjelenő személyes célok elérésének

l egnagyo bb akadźůy a, az inđu|ati kontľo ll hiánya.

o Mandala csopoľt II.

Az elte|t időszak tapaszta|atai a|apján' heti 1 őrábarl nyitott formában műkĺjdő csopoľtot

hoztunk létre azon ellátottak részére, akik a napi feszültségfü megoldásaként egy átmeneti

iđőszakban a Mandala technika által nyújtott lehetőségeket használják.



. Kapcsolatĺ nehézségekkel kĺizdők csopoľtja

A csopoľt heti két őrában zźrt csoportként műkĺjdik, klinikai szakpszichológus vezetésével,

azzaI a céllal, hogy a klubtagok kapcsolati nehézségeit, szorongásait cs<jkkentse, a társas

érintkezés hatékonyságát növelje, kudarcaikat csökkentse, a pszicho-szociális rehabilitációhoz

hozzźĄáruIjon.

o Pszichoedukáció

amelynek eredményeként cs<ikkenthető az a stigmatizćrciős folyamat, amely a betegség

kialakulásanak kövętkezménye, valamint segít a betegséggel való egyĹittélésben, a kezeléssel

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

betegségről szóló tájékoztatő iránt, amelyet az azonos típusú betegeknek csoportos foľmában

szeľveztĹink. Így 10-10 alkalommal beszéltiink 8 fős csopoľtokban, a pszichiátriai betegség

okĺíľól, a tiinetekľőI, a kezę|ésľől, és arról, mi vaľható hosszútávon a gyógyulásban. 2010.

szeptember l-december 31 kĺjzött 1 csopoľtot szerveztiink,20I|. ezenidőszakźig, egy teljes

tréning zaj\ott le, illetve most folyik a második csopoľt. Az eddigi tapasztalatokat

felhasználva, a diagnősisok tekintetében vegyes csopoľtokat indítottunk, annak érdekében,

hogy a klubtagok megismerve egymás betegségét, szolidáľisabbak lesznek, ha betegtarsuknál

az áIlapoŃáItozás következtében jelentkező viselkeđésváltozást tapasztalnak.

o Tematikus csopoľtok

A mentális problémĺĺkkal élők legtĺibbszĺiľ nem kapnak tájékoztatźlst' az őket megillető

jogokról, ajogorvoslati lehetőségekĺől, a cselekvőképesség kor|źÍozásárő|,kizátásáróI. Ezen

ismeľetek bővítését szolgáIja a ,jogklinikď' ismeľetátadő, saját élmény feldolgozását segíto

csoport, arri arra osńotlzi az e||átottakat, hogy egyénileg is kérjenek jogi segítséget.

1. ,o Jogklinika"

o Ellátotti jogok

o Betegjogok

o A gondnokságintézménye

Klubjellegű csoportfoglalkozások: e foglalkozások, heti rendszerességgel, kötött időben zajló

csopoľtprogramok, 8-I2 fő részvételével. Célja az aktivitás, az érdek|ődés megőľzése mellett,

az ellátottak azon körének csoportvezetői feladatköľben történő munkaterápiás



foglalkoztatása, akik ęzá|ta| megorizhetik, kibonthatjźk, fejleszthetik meglévő tudásukat, és

ösztönzőleg hatnak az e|Iźtottak pszicho-szociális rehabilitáci őjźůloz.

2. Kézmiĺves klub

. dekopźns technika

o Ĺivegfestés

A csopoľt hetiZ őrábannyitott csopoľt formájában mfüĺjdik, kézmúves tanfolyamokatvégzett

ellátott vezetésével.

3. Fittnek lennĺ

o Gimnasńikaigyakoľlatok
o Játék labdákkal
. Fogyitomagyakorlatok

Csopoľt heti egy óľában működik, nyitott csoport formájában, az ę||átottak között megfelelő

mozgáskulťuľával rendelkező, csoporŃezetove|.

4. Enekeljünk egyĺitt' dalktiľ

o ktiz<js énekles
. zenehallgatás
o éneklés hangszeres kísérettel
. kulturális rendezvényekre előadások szervezése, eze|<re való felkésztilés

Nyitott csopoľt heti két őrában, zeĺeiképzettséggel ľendelkező ellátott vezetésével. A csoport |étsztma

vtitoző, a csoport tagjai egy-egy rendezvény kapcsán bővülnek, és együttesen alkotják a

szinjĺítszókört.

5. Mĺndennapjaĺnk -életmódk|ub / életviteli készségek fejlesztésére /

o kĺjrnyezeti és személyi higiénia
o lakásfenntartásikĺlltségek
o igénybe vehető szociális támogatások
. adósságkezelés
o pénzbeosztás
o kapcsolattartás a szomszéđokkal

A pszichiátriai betegségből adódó hátrányok legszembettĺnőbb megjelenése, az e||átottak

elhanyagoltsága, amely a személyi és k<irnyezeti higiénéľe is kiterjed, és a klubéletet is

negatívan befolyásolja. Tapaszta|ataiĺ,lk szeľint az ellátottak egymás felé ľendkívül

elfogadóak, de ha az e|hanyagoltságuk zavarja a klubtagokat, azt a csopoľtban határozottan

vi s s zaj el zik, é s v źitoztatásr a szó|ítj tk fel bete gtárs ukat.
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6. Cseľéljĺink ételreceptet- főzőklub azőná'Jtľrő életvezetés készségeinek fejlesztéséľe

. az ételkészítés feltételei

o bevásaľlás

. konyhai eszközök

o konyhatechnikai eljárások

. egyszeru ételek elkészítése

7. o,Beszéljünk nyelveket ,,

o Beszéd centľikus németnyelvtanfolyam

o Beszéd centrikus angolnyelvtanfolyam

Zźrt csoportok heti kétszer két órában

Személyi feltételek: nyelvtanĺáľi végzettséggel rendelk ęzo ellźtottak

8. Hogyan legyĺink hatékonyak?

. kommunikációscsatomák

o a hatékony kommunikáció eszközei

o önéľvényesítőtęchnikak

A készségfejlesztő csopoľtot teľápiás munkatiĺrs vezette, szituációs játékokkal érte el céIját.

Haľom csopoľtban 10-10 fo vett részt atréningeken, arĺli az <ĺnérvényesítésben elérte cé|ját, de

aszźnďékaink szęľinti klubtagok egymás ktizti kommunikációját még fejleszteni kell.

9. Mindennapikapcsolataink

o A baľát-és taĺskeľesés készségeinek fejlesztése

A csopoľtok heti kétszer két óľában mfüödnek

Személyi feltétel: csopoľtvezetésben jártas, a célcsopoľt sajátosságait ismerő, megfelelő

végzettséggel rendelkező elIźtott. A csopoľt ebben az évben is népszerű volt ellátottjaink

között, rendszeľesen 12-15 fővel múködik, nagy előnye, hogy lehetőséget teremt a barátí

kapcsolatok kialakulására, eZ támogatő hátteret jelent a családi kapcsolatok, nélkül,

sze gr egáciőban élő klubtagoknak.

10.Ismételjůink

o A tĺjľténelem-és az irodalmi ismeretek felidézése. és bővítése
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Nyílt,tematikus csopoľt, szaktanétr vezetésével,amelynek célja a kognitív funkciók

megtartásának támogatása,a koncentrációs készségek fejlesztése . ismeretek bővítése.

E gyéb szo|gáůtatás aink

Hivatalos ügyek intézésének segítése

- Az e|Iźĺtott/ klubtag pszichés betegség pľoblémái mellett meglévő egyéb ügyeiben,

- Szociális, tarsadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó,

oktatási ügyekben.

- Alapvető szemé|yazonosításhoz, munkavállaláshoz szĹikséges okmanyok megszerzésének,

igénylésének a kliens állapotához igazodő mértékri segítése, például: inteľneten sorsziĺm-

kéľés, iĺrlapkitĺiltés, kísérés stb.

Személyi tĺsztálkodás, személyes ruházat tĺsztítása

Ruházat mosása, száritása tekintetében is a kliens aktív rész:łételére kell törekedni.

Sziikségletcinek megfelelő méľtékbęn, de a higiéniai követelmények megtaľtása mellett kell

egyénľe szabottan kidolgozni a feltételeket. Az íĺtézmény akáÍ házi rendjében is

szabźllyozhatjaamosó-/ szárítőgéphasznáIatźnak módját, időtartanát, gyakoriságát. Személyi

tisztálkodás, nłharryzás ťeltételeinek meghatarozása is tĺjľténhet hasonló módon.

Szabadĺdős pľogľamok:

o Az ellátottak közösségi aktivitásrĺľa építő kulturális és szőrakońató pľogramok /p1.

faľsangi bá|, szlxetibáI /

o Előľe tervezett tinnepi programok l p|.:Karácsonyi tinnepség /

o [ĺtézményen kíViil szervezett kultuľális és szőrakoztatő progľamok heti

ľendszerességgel 10-15 fő részvételével: m,űzeurriátogatás, séta a Paľlamentben,

Szikla kápolna megtekintése, közművelődési intézmények, építészeti remekmúvek

megtekintése, aMátyás templom,a Budai Vaľ felkeresése.

o közös kirĺíndulások: látogatás az áIlatkertben

o anaPPali intézményben folyamatosan ľendelkezésľe á||nak társasjátékok, kártya, sakk,

csocsó, pingpongozási lehetőség.
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Külső spoľtprogramok: a Megálló csoport ellátottjaiva| az orczy kerętben egész

napos spoľtverseny.

o Nyaľalás Káptalanfiireden: 35 fó ellátott' az onkoľmźnyzat iidülőjében 20|0.

augusztus 31.tő1 egy hétig tartalmas programokkal, pihenéssel kapcsolódott ki a

Balaton paľton.

Káptalanfiiredi nyaralásról beszámoló

Nyaralás időtartama: 20|0. augusztus 3 1 és szeptember 5-e között.

Részťvevők létszźlma 35 beteg és két kísérő.

Mivel a vasúti közlekedés csak átszállással lett volna megoldhatő, így betegeink fizikai

áIlapotáĺavaló tekintette| azutazás idén béľelt busszal tĺiľtént.

Igyekeztiink a hetet minél színesebbé tenni, több progľamot és alternatívát kínáltuk a

résztvevők száĺnfua. Természetesen a proglamok nem voltak kötelezők, mindenki eldönthette,

hogy melyiken szeretne részt venni. Elmondható, hogy betegeink aktívak és érdeklődők

voltak, szívesen vettek résń. aprogľamokon.

Több alkalommal szerveztĺink sétát Balatonalmádiba, ahol _ a kĺjzös egyiittléten túl -

lehetőség volt apľó ajánđéktargyakvásérlásĺĺľa. Bérelt busszal jáľhmk Veszprémben, ahol ki-

ki éľdeklődésének megfelelően, vagy az áIlatkertet, vagy a vźrat nézte meg Hajókirĺĺndulást

szervezttink Tihanyba, aho| az Apátságot, illetve a vaľost nézttik meg. Teľmészetesen minden

nap jĺáĺtunk a stranđon is.

Fontos esemény volt a közĺjs főzés, paprikás krumpli, majd a búcsúesten lecsót foztiink.

Minden reggel toľnával kezdtĹik a napo! amin 10-15 ember ľendszeľesen részt vett.

Természetesen lehetőség volt focizni, kosaĺazni, tollasozni. Akinek énękelni volt kedve - gitar

és dob kíséretében _ megtehette esténként.

Nagy élmény volt a csütörtök este megľendezésre keriilő vetélkedő, ahol a táborban töľtént _

főleg humoros - eseményeket aďták elő a kiscsopoľtos foľmában. Itt ismét

megbizonyosodhatfunk, hogy betegeink mennyire kĺeatívak és képesek spontán előadásra.

osszességében nagyon jó volt a hangulat, arésztvevőknek lehetősége volt olyan élmények

megÍapasńa|ásában, amire _ egyénileg, főleg anyagi okok miatt - nem lett volna lehetősége.

Jó volt alaposabban megismerni egymást, eddig ĺemtapasztalt értékek is felszínĺe keniltek.
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Lélek-hang Egyesület k|ubnapj a

A Szigony-Útitars a Komplex Pszicho-szociátis Rehabilitációén Kiemelten Kĺĺzhasznú

Nonprofit Kft. közösségi pszichiátriai elvekĺe épĹilő komplex rehabilitációt kívĺán

megvalósítani, melynek célkitiĺzése a kľónikus pszic|ĺźtnai betegek tarsadalmi ľe-

integrációja. A Lélek-Hang Egyesület, mint civil önsegító szęrvezet, mely 1996 őta mfüödik,

az egészségĹigyi é.s szociális ellátásokat egészíti ki az önsegítés ęszkĺĺzével.

A Lélek-hang Egyesület a Nappali Intézményben taľt önsegítő csopoľtot pszichiźtriai betegek

részéte, hetente egy alkalommal, keddenként 14 őrátőI |7 őrźirg.

Az <lnsegítő csopoľt célja, hogy a pszichés pľoblémával élők tiíľsadalmi beilleszkedését

elősegítsĹik.

rr. ľĺtrľxÁr,ľa'ľór ľBvnxaNysE c

A Szigony-Útit.ĺľs Nonprofit Kft.-nél a2010. évben:

10 fő teljes munkaidőben fogla|końatott munkavállaló dolgozott, az 1993. évi III. törvény

ľendelkezéseinekmegfelelőszal<képzettséggel,

15 fő ellátottnak a Harmónia Klub, és az Utitars Klub Józsefuĺĺrosi Pszichiátriai Betegek

Nappali Intézményeiben szociális' fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását biztosítottuk

munkaviszony keretében,

3 fő tartős munkanélkĹilit, és a munkanélküli ellátáSból mĺír kiszorult aktív korut a

Józsefuárosi onkoľmányzat kĺjzmunka-pľogram kęrętébęn Nappali Intézményiinknél

helyezett el.

Az á||omźnyí|étszźlrrl alakulása: 25 fó

Napi 8 órás munkarendben: 10 fő

Napi 7 órás munkaľendben: 2 fo

ur. xnľzÉs. orľa.ľÁs

Szociális szakembeľek továbbképzése

Akkĺeditált képzési program -,,Pszichiátriai Beteg a családban'' 50 kľeditpont, - szociális

intézményben dolgoző|<nak- 20l0-ben két képzés volt, ahol 55 szociá|is szakember vett

tészt, az ország minden tertiletéről.
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2011-ben, akkľeditált műhelymunka kerętében 30 fő köz<jsségi ellátásban dolgoző szakembet

Képzése indult, amely jelenleg is folyik.

Szocĺális Munkás Képzésében / ELTE TTIí Terepintézménye

Az ELTE TTK Szociális Munkás Képzésében Teľepintézményként biztosítjuk a hallgatók

gyakorlatát . 20|0. évben 1 hallgató két szemes ńeft, 2 mások hallgató pedig egy szemeszteľt

v. rozossÉcr pszrcHrÁľnrĺ.r coľoozÁs

A Szigony-Útitaľs Nonprofit Kft. a kĺónikus pszichiátriai betegségben szenvedőknek

lakóhelyfü<in komplex pszicho-szociális közösségi ellátást nyujt. Az e||átźs a|apja: a többször

módosított 1993.évi III. tv. v2000 SZCSM ľendelete.

Az elIźtźs céIja a mentális problémákkal ktizdők optimális élętminőségének elérése és képessé

tétele a kclzösségi szociális életľe.

Az e||átás ismérvei: kđzĺisségi a\apű, folyamatos sztikségletelĺľe épített ellátás ahozzátartozők

és a természetęs támogatók bevonásával, amely multidiszciplinaľis team munkában,

esetmeneđzseľi fęladatok felvállalásával kerül megvalósításľa, a kö'zĺisségi eľőfoľrásokĺa

támaszkodva.

Az ęIIźtás alapelvei:

személyes célok elérésére készített gondozási terv

a kliens a tetmészetes támogatók, és a közösségi munkacsoport tagjai ęgyazorl cé|ért

dolgoznak

egyaránt figyelembe veszik a kliens és a családtagok sziikségleteit

a kliens és a természetes támogatői ateam egyenĺangú partnerei

Az el|áttásjellemzői:

az e|Iátás igénybevétele a pszichiáteľ javaslataľa tcjrténik

az e|Iátás ĺjnkéntes és téľítésmentes

a szolgźt|tatás tartama megállapodásban rogzitelt és bármikor felbontható

a szolgźiatbaĺ2kozosségi gondoző és egy részáIlásil koordinátor dolgozik
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akik folyamatosan együttmfüöđnek az ellátott pszichiáterével, kezelőorvosával, valamint a

multidiszciplináľis team tagj aival

A szo|gáItatás soľán eddig 73 beteg ľészesiilt közösségi ellátásban, jelenleg 55 fő ellátottunk

van, varólistan 5 főt tartunk nyilvan. 23 beteg került ki a szolgáltatásunkbó| az e|műIt 3 év

alatt, közÚ.lük 9 vidékre kĺjltözött, 3 fő keľĹilt bentlakásos intézményi ellátásba és 1l fo a

komplex pszicho-szociális ľehabilitáció eredményeként oly mértékben re-integrálódott saját

környezetében, hogy ĺinálló életvitele azínteĺuív közĺisségi támogatás nélkülis megfeleló. Az

eddigi tevékenységiinkľől a20I0. évi adatok adnak tájékoztatźst:

A Szigony-Útit.áľs Nonprofit Kft. közösségi szolgá|tatását 2010. szeptembeľL-tő| 201I.

májusl5-ig terjedő időszakban 67 fő vette igénybe, várólistan 3 fő volt.

Korcsoport és nem szęrinti megoszlás a kĺivetkező:

Eletkor

18-39 év között

40-59 év kĺjzött

60-64 év közcitt

65-69 év közĺjtt

70-74 év között

75-79 év között

Osszesen:

férfi

Az ellátottak családi helyzete szeľint:

Családban é|ő:25 fő

Volt trímogatőháttere: 14 fo

EgyedĹil á||ő: |7 fő

Az ellátottak diagnózis szęrinti megoszlása:

Skizofrén, F20:40 fő

Skizo-affektiv pszichó zis, F25 : 2 fó

no
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Keveľt szorongásos, depľessziőszavar, F41: 3 fő

Majoľ depreszziő,F3Ż: II fő

Az ellátottak helyzete eondnokság foka szerint:

Kor|źńor,ő gonđnokság a|att tĺ|l: 12 fő

Kizaró gondnokságalattáll: 1 fő

Eseti gondnokság alatt áll: 1 fo

Nincs gondnokság a|att: 47 fő

Az ellátás szakmai tartalma a kĺjvetkezőképpen alakult:

Áilapot és életvitel felmérése módszeľtani útmutató szerint: 23 esetben'

Személyes célok meghatározźsa, gondozási terv elkészítése: 79 alkalommal,

Stressz kezeló technika megtanítása (problémamegoldó és kommunikációs technikák) :

678 esetben,

Pszicho-edukáció (strukturált tájékońatő a betegségrol, kęzeléséről, a korai figye|męztętő

tĹinetekľől):

68 estben,

Élefuiteli készségek fejlesztése :

678 alkalommal,

Speciális straté gifü a|ka|mazása:

903 esetben
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Pszicho-szociális rehabilitáció :

93 esętben,

Ügyintézés : 257 a|kalolnmal tĺjľtént

T anácsađás, információnyújtás : 43 alkalommal

Az egészségügyi' szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a

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

konferencián, szupervízíőn va|ő részvéte|', esetmegbeszéIés a pszichiátriai gondozóva|: 322

alkalommal.

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

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

közösségi erőforrásokĺa támaszkodva képessé teszi a pszichíźtľiai betegségben szenvedőt a

saj át lakóközö s ségébe n az egy éni életvitelre.

A 2010 szeptember l- 20I1.május l5.között a szo|gáItatás, az alábbi tźlblźnatokban megjelenő

sziikségletekĺe válaszolt.
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A lakhatási feltétslek biztesitása
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lnviduális alapeI!átás
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A kultuľális ěs k,özösségi ěletben va|o ľÉsevětel
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BetegsÉghez va|ó viszonya
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Äz egěszségts á||apot iľánti igěny és
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A kĺizösségi ellátás olyan komplex pszicho-szociális munka, amelynek központj ában a

személy pszichés és szociális pľoblémźi és ezek kĺjlcsĺinhatásai állnak, és amelyben a
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ktizĺisségi eľőforrásokĺa támaszkođva képessé teszi a pszichíátľiai betegségben szenvedőt a

saj át lakóközĺisségében az egyéru életvitelre.

Létľejtitt kapacitások a kłĺziisségĺ ellátásban

A Szigony-Útitrĺrs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kiemelten Közhaszntl

Nonprofit Kft. olyan innovatív szeÍvezet, amelynek munkatiĺľsai résń, vettek a kĺizösségi

pszichiáttiai módszertananak kidolgozásában, komoly tapasztalatta| bíľnak az e||átás során

haszná|t stľatégiák tekintetében 2003-tó1biztosítjak, mint akkľeditált felnőttképzési intézmény

a közösségi ellátásban dolgozó szakemberek képzését és továbbképzését. A Szigony-Utitars

Nonprofit Kft. által fenntaľtott nappali íntézmény biztosítja atargyi feltételeket a szoLgá|tatás

nýjtásahoz rendelkezéste á|| egy irodahelyiség a szükséges infoľmatikai háttéľľel, amely

egyben az e||átottak fogadásaľa is alkalmas. A nappali intézmény személyi és tárgyi

feltételeiben biĺosítja a 8-18 óra közötti időben, hogy a tźtjékoztatásra felkészült szociális

szakemberek fogadjfü a potenciális klienseket és természetes tłímogatóikat. Knzíshe|yzetben

folyamatos telefonügyelet áll ľendelkezésre, valamint a közcjsségi ellátás munkataľsai is

rendelkeznek mobiltelefonnal, amire este 20 óráig fogadjak a hívásokat. A szolgáltatásról

szóló tájékoztatőkat eljuttathrk a pszichiátriai ellátással foglalkozó egészségügyi

intézmény eknek, a háziorvo s oknak.

Munkaeľő.pĺacĺ beilleszkedést segítő szolgáltatás

Célja:

1' Taľsadalmi re-integľáció elősegítése a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások

biztosításával. Szociális kĺízis és a stigmatizáciő csökkentése, az é|etminőség javítása.

2. Magán-munk akozv etíto iroda létľeh ozása.

Résztvevők: A nappali klub azon kliensei, akik egyéni célként a munkavállalást jelölték meg

gondozási terviikben valamint füvárosi és Pest megyei kľónikus pszichiátriai beteg

munkanélküliek.

1 . Alternatív munkaeľő-piaci szolgáltatások

A progľamot elsősorban józsefuárosi pszichiátriai betegek részére hirdettiik meg, de nem

kizárőIagos hatá||ya|. Munkánkat segítették pszichiáteľek, szociális munkások, pszichiátriai



gondozók munkatiíľsai. Folyamatos volt a kapcsolat a Motiváció Alapítvannyal, valamint a

Fővárosi Munkaügyi K<izponttal akik a szakmai segítségnyújtason kívĹil ahozzźĄvk foľduló

pszichiátriai betegségben szenvedők Alapítvanyunkhozirźnyitźtsával is segítették munkankat.

A program alatt egy szociálpolitikus, szociális munkás végzettségrÍ munkatźrs ellátta a

komplex munkaęrő-piaci szolgáltatások közÍil atanácsadás feladatát, szervezte és iľányította a

ktilöďéle szo|gźitattlsok <jsszehangolt lefuttatását, vezette a készségfejlesztést A csopoľtos

készségfejlesztés az źi|źskęreső klubon zaj|ott, e mellett egyéni felkészítésre is sor kerĹilt azoĺ

személyeknél, akik vagy nem voltak alkalmasak a csoportra, vagy csak ľészképesség

fej lesztést igényeltek.

F'elmérés:

Mindenkivel elkészítettĹik a munkavállalói készségek, tapasztalatok felmérését. A munka-

rehabilitációs vizsgálat befejeztével készítjfü el az egyéní munka-rehabilitációs tervet,

esetmegbeszélés keretében, melyen a programkoorđinátor, az esetmenedzseľ' a

munkapszichológus és a leendő munkavállaló vesz részt. Az é|etvezetési tanácsadás és a

célállások megfogalmazźsa folyamatban vaÍl' az ellátottak egyéni sziikségleteihez és

képes sé geihez igazo đv a.

A készségfejIesztő tréning tematikája a kĺivetkező:

. Felméťfü a munkavállaló egyéni szfüségleteit, képességeit, a beteg gondozó

szakemberek és munkapszichológus bevonásával

. Preferencifua (az ideális és a ,,még jó'' munkahelyek kiválasztása) építve egyénľe

szabott munka-ręhabilitációs tervet dolgozunk kj szćlmtra, az ot gondozó szakember

bevonásával

o Ezt készségfejlesztés ktiveti, a munkakeresés és-vállalás hatékonyabbá tétele

érdekében

Eľedmények

Munkaviszonyban fo glalkoztatott személy ek száma: 1 5 fő.

A Szigony-Útitárs Nonpľofit Kft. keľetein belül:

A szociális, fejlesztő-felkészítő fog|a|koztatás keretein belüli fog|a|koztatott személyek

szttma: 15 fő
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lntézménven betüli foqla|koztatottak csoportosítása BNo kódok ala

lntézményen beIüIi foglalkoztatottak csoportosítása családi
állapot szerint

Csa|ádban é|ő | támoqató hátt;; l "ouJulaĺlo W
I 0 7 15

Munkaterápiás foglalkoztatás keľetein belülfoglalkoztatott személyek száma:2fő

Munkatapasztalat szerzés céljából az a|ábbí klubfoglalkoztatások vezetéséľe foglalkoztatunk

munkaterápiás j utalomért ellátottakat:

- verses beszélgetések,

- színjátszőkor,

- zeneőra,

- német nyelwanfolya*.

- angol nyelvtanfolyam

-képzómuvészeti kör

osszefoglalva pozítív tapaszta\atokľól szrámolhatunk be. A stigmatizá|t, esetleg külsőleg is

elhanyagolt betegeink az első ťlzetés után szemmel láthatóan kivirulnak, ápoltabbak'

magabiztosabbak lesznek. Az iskolai végzettségnélalacsonyabb státuszú munka is ntiveli az

Pszicho-szociális rehabilitáció

Magában foglalja mindazon szakĺrlaí tevékenységek kĺirét, amelyek az eLlátott / klubtag

személyes céIjait akadéiyoző problémĺík felmérése, és ezek megoldásara) az e||átottaV

klienssęl közösen készített gondozási tew l egyéni klubpľogram tartalmaz. A nappali

ellátásban részesülőket a készségfejlesztés tegye képesség az oná|Iő életvezetésre, az éIet

minőségfü javítására.

Munkavégzés lehetőségének szervezése

A nappali ellátás egyik leghatékonyabb tevékenysége a munka-rehabilitáció:
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- Az ellátottak munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igényeinek a felmérése, reális

célkihĺzéseik megfogalmazása utan felkészíti, sajźú. munkataĺsai, Y&EY más szolgá|tatők

bevonásával, kiközvetíti az e|Iźttottakaí klubtagokat, majd a munkába éú ellźúottak/ klubtagok

után követését biĺosítj a.

- A nappali ellátás kisvállalkozźsokat is szervezhet non- proťrt vá||a|kozás keľetében, aziIyen

kisvállalkozások gazdasági és társadalmi viszonyokkal kongruensek, és magas rehabilitációs

éľtékfü is van.

- Inténĺéĺyen beliili fog|a|koztatás egyéb feltétęleinek kialakítása, azok szerinti mfüĺiđés:

munka rehabilitáci ő, fejIeszto- fe|készítő foglalkozás.

- ÁlHskeresés támo gattsa, kliensek motiválása a Munkatigyi Kĺlzpontok által nýjtott

szo|gź:'|tatźls ok i gényb ęvételére.

- Munkába á||ás segítése aZ eľľe iranyuló tľéningekkel, vagy a tréningekhez jutás

lehetőségével.

Esetmunka

A szociális munka módszere, amelyek egyének vagy családok intrapszichés, interpeľszonális,

szocio-ökonómiai, környezeti problémáit kĺjzvetlen kapcsolatban segítenek megoldani.

Szociális esetkezelés

Egyéni életfeltételek javítása a családban és a tĺáľsas kapcsolatokban.

Stresszkezelés: a hatékony kommunikációs és problémamegoldó technikak fejlesztése.

Személyi feltételek: terápiás segítők munka- rehabilitációban jáľtas szakember.

Tárgyi feltételek: a nappali ęllátást biztosító helyiségcsopoľt, kommunikációs eszkcjzök.

Hivatalos ügyek intézésének segítése

- Az e|Iátott/ klubtag pszichés betegség problémái mellett meglévő egyéb tigyeiben,

- Szociális, társadalombiĺosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó,

oktatási ügyekben

- Alapvető szemé|yazonosításhoz, munkaválla|áshoz szfüséges okmányok megszerzésének,

igénylésének a kliens állapotához igazođő méľtékű segítése, például: interneten sorszám-

kéľés, űrlapkitciltés, kísérés stb.
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Személyi feltételek: terápiás segítők

Taľgyi feltételek: a nappali ellátást biĺosító helyiségcsopoľt, kommunikációs eszközök

Szabad idős prog ramok szervezése
A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figvelembe véve célszeríĺ összeállitan a felkínálandó

programokat, illetve lehetőség szerint bevonni őket a szervezésbe. A gondozási terv

ęlkészítését megelózó állapotfelmérésben maľ éľdemes a szabadidő szervezett eltöltésének

igényére, óhajtott módjaira ńkérđezni, A progĺamok elsődleges célja lehet a kliens szźtmáta

''tires időként'' megélt időtartam struktuľálása. A szabadidő hasznos eltĺiltésének fő

szempontj a: másokat nem zav aĺ ő mértékben.

További lehetőségek a szabadidő hasznos eltĺiltéséľe az olvasás (könyv, újság, napi-, heti

lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, táđiőzás. zeneha|Igatás, tévénézés. A táľsasjátékok és a

kézműves tevékenységek során a szociális készségek is fejlődnek.

Szakel látásokhoz való hozzájutás seg ítése

Mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartoző iĺtézmények elérésének segítése I

(esetmenedzse1és), mely taľtalmazza..

- Infoľmációnyújtást az intézmény |étezéséről, megktĺzelíthetőségéről, igénybevételének

feltételeiről;

- Tájékońatás esetleg szfüséges vizsgálatok végzésének helyeiről;

- Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens merrtális, fizikai állapotanak

megfelelő mértékű kisérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése;

- Kapcso latt artás kezę|őoľvo s sal

- Egészségfej lesztéssel kapcsolato s tevékenységek szervezése

Személyi feltételek: teľápiás segítők

Tárgyi feltételek: az informźrció nffitásához szfüséges írásos tájékoztatők, kommunikációs

eszkozok

Speciá! is önszerve ződő csoportok támogatása
- A nappali el l átásb an ré s ze siil ők f ací|ítá|ása az onszerv ezo đésér e,

- Infrastruktúra biztosítósa a csoporttal kötött szóbeli megállapodás értelmében



térítésmentesen,

- Csoportkohéziőt elősegítő programok támogatása., hogy az onszenĺeződésekből csoport
tudjon alakulni,

- Kliensek motiválása csoportalkalmakon való részvételľe

Szemé l y i tisztá l kod ás, sze mé lyes ruházat tisztítása

RuhĺŁat mosása, szálrítása tekintetében is a kliens aktív részvéte|ére kell t<jrekedni.

Szfüségletcinek megfelelő mértékben, de a higiéniai kĺjvetelmények megtaľtása mellett kell

egyénľe szabottan kidolgozni a feltételeket. Az intézmény akar hilZí rendjében is

szabá|yozhatjaamosó-/ szárítőgéphasznéůaténak módját, időtaľtamát, gyakoriságát. Személyi

tisztálkodás, nsharlyzás feltételeinek meghataľ ozása is t<jľténhet hasonló módon.

Személyi feltételek: szociális segítő

T ar gy i feltétel ek : nlharly ző, mo s ó gép, száľítóhe lys é g

Nannalĺ Koľ Féľfi Nő

18-39 6 3

40-59 16 15

60-64 ) 3

65-69 0 I

70-74 2 1

75-79 0 0

Osszesen 26 25

Kiizössési Kor FérÍi Nő

18-39 1t 6

40-59 11 16

60-64 3 6

6s-69 0 ,
70-74 0 1

75-79 I )

80-8s 0 1

Osszesen 26 34
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Baross Kor Féľfi Nő

18-39 7 4

40-59 5 13

60-64 I 0

6s-69 0 0

70-74 0 0

75-79 0 0

Osszesen 13 17

vII. SZAKMAI KoZÉLET

Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kiemelten Kĺlzhasznú
Nonprofit Kft. képviselője, munkatarsai az a|ábbí szakétői tevékenységeket végezték a20|0.
évben:

o Részvétę| az SZMI pszichiátriai módszeľtani munkacsopoľt munkájában,

o Szakértői tevékenységaz SZMM Szociális Szo|gá|tatási Főosztályának munkájában,

o Az oľszágos Közösségi Ellátások Egyesiilete elnöki tisztjét, a fenntaľtó képviselője

tölti be

o FSZH Szociális FoosztźiyánakZ napos rendezvényén workshop vezetése,

o A közösségi ellátás Refeľencia Intézményi konzorciumi paľtner

o Mentális Sérültek Jogaiéľt Alapítvánnyal egytittmúködve az új Ptk' tewezet,

Támogatott döntéshozatal vélemény ezése.

vril. PÁLYÁZATI TEvÉKENYSÉG

20 I 0 -b eĺ lezért páIy ázatok

o program kęľetében egy 30 év a|attí pźl|yakezdo' valamint ęgy gyes-ről visszatérő kollégát

tudfunk foglalkoztatni a 2010. évben. Elnyeľt támogatási összeg: 660.000.Ft, minđkét

esetben.

1082 Budapest, Baross u. 112-ben

A TAMOP 1.1.1 program keretében alkalmazott:

Mészáros Feľencné: 20|0. 06. 0 l -20 1 0. 08. 3 1 -ig (2 l 0.027) havi 7 0.009

2010.09. 01-2011. 08. 31-ig (8a0.108) havi 70.009
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Alkéri Feľenc:

Andrik Benőné:

Ruszó József:

Benyó Gáborné:

Danyi Józscf:

LázőkJózsefiré:

2010. 03. 01-201 l. 02. 28. (840.108) havi 70.009

2010. 03. 01-201 1. 02. 28. (840.108) havi 70.009

2010. 03. 0 1 -20 1 1 . 02. 28. (980.064) havi 81.67 f

2010. 03. 0 1 -20 1 I . 02. 28. (980.064) havi 81.67 2

2010. 08. 01-201 I. 07 .31. (980.088) havi 81.674

f010. 03. 01-201 1. 02. 28. (840.108) havi 70.009

TAMOP I.I.2 program keretében alkalmazott:

Dlobik Mónika: 2010.03. 01-2010. 09. 30. (844.550) havi 120.650

Kalđerás LászLő: 2010,03. 01-2010. 09. 30. (675,640)havi 96.520

1083 Budapest, Szigony v l3la.

rÁvĺop I.I.2 ptogram keretében alkalmazott:

Sibik lldikó: 2010.08. 01.- 2410.10. 31. (408.012) havi 136.004

2010. 11. 01.- 2011. 10. 31. (1.632.048) havi 136.004

TAMOP 1.1.2 progľam keretében alkalmazott:

Csomor Krisztina: 2010.01. 15.-2010. 09. 14. (833.168) havi 104.146

2011. évi folyamatban lévő pályazatok:

o 1. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ á|ta| támogatott -. a

társadalom megújulás operatív program keľetébęn 2011. évben - ,,Decentra|izáIt

progľamok a hátźnyos helyzetúek foglalkoztatásáért'' pľogramban való részvétel,

újabb 1 fo munkavá|Ia|ő de minimis tźlmogatására nyerttink pźiyázatí forľást.

TAMOP |.|.2 program keretében a|kalmazott:

Bécs Lajosné: 20Tr.01. 01.-2011. 04. 30. (s49.808) haviI37.452

LitzkiKatalin: 2011. 01. 01 .-2011. 04. 30. (548.948) havi 137.237
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TAMOP 1.1.3 program keretében alkalmazott:

Rácz Lajos: 2011.01. 01- 2011.10. 31. (1.200.000) havi 120.000

Hosszabb időtaľtamú

alkalmazott:

Katona Tímea:

közfoglalkoztaÍás támogatása irant benyurjtott pźúyázat keretébęn

201r.05. 01.-2011. 11. 30.

Katonáné Zźnľůori Eľzsébet: f}II.05. 01 .-20II. 11. 30.

2. Budapest Fővóros onkoľmányzata, nevében a Fővórosi Közgyűlés által átruházott

hatáskörben eljaľó EgészségĹigyi és Szociálpolitikai Bizottsága źital' kiirt pá|yázat 20|0

augusztusában, szociá|is ellátásban részestilő józsefuaľosi pszichiátriai betegek komplex

ellátása éľdekében, együttmfü<ldés a keľĹileti Pszichiátriai Gondozóval progľamj aihoz

nyújtott, 700 000 ft vissza nem téľítendő támogatást.

j' Budapest Főváros onkormónyzatą, nevében a Fővárosi KÓzgłűlés által ótruhózott

hatásk<jrben eljáľó Esélyegyenlőségi Bizottsága által kiírt pá|yánat 2010-ben, a Szociális

ellátásban részesülő józsefuarosi pszichiátriai betegek kulturális- és szabadidős

programjáľa2)) 000 ft. Vissza nem térintendő támogatást.

4. Budapest Főváros onkormányzata, nevében a Fővárosi Közgyűlés óltąl átruházott

hatáskörben eljáľó Egészségügyi és Szociálpolitikai Bízottsága áIta| kiirt pźiyázat 2010-

ben, szociális ellátásban részesülő józsefuárosi pszichiátľiai betegek komplex ellátása

érdekében, Jogklinika cé|jaĺanýjtott, 600.000 ft vissza nem térítendő támogatást.

5. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal á|tal kiirt ,,Szociális foglalkoztatás

támogatására,, címri pá|yázat 2011-ben szociális foglalkoztatás műköđtetéséhez

14.057 .|36 ft összegű támogatást n}'lljt.

6. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt ,,Pszichiźiriai betegek kĺizösségi

eI|átásának ťlnanszírozásáta,, cimu pá|yázat 2011-ben pszichiátriai betegek részére
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nyújtott közösségi ellátás ťlnanszírozása

11.150.000 ft.

7. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által

című páIyázatra (finanszírozási szerzłĺdés

fej lesztési támogatást nyújt.

tźrgyćĺban elnyert mfüödési támogatás

kiírt,, Fej leszté si pro gram me gvaló sításóra',

szźlma sZF-sZ-056l0-2010.) 400.000 ft

o 8. Foglalknztatási és Szociális Hivatal által kiírt ,,Fejlesztési program megvalósításóra,,

címu pá|yázatra (ťlnanszirozási szerzodé,s száma: PsZ-078lI-2008.) 200.000 ft fejlesztési

támogatást nyujt.

o .Az NCA Kozép-magyarországi Regionális Kollégiuma páIytnatot hirdetett

civil szewezetek mfüödésének ttnrlogatásźlra 2010. évben. A páIyźnat célja

a civil tarsadalom erősítését, a civil szervęzętek tĺíľsadalmi szerepvá||a|ásának segítését

szo|gá\a, valamint a mfütjdéséhezva|őhozzájáru|ás, mind eszkoz és infrastľuktura, mind

humáneľőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szęĺvęzet fejlődését, mfüödését.

A'páIyénaton elnyert foľrást, melynek összege 100 000 Ft volt a Nappali Intézmény kcjzüzemi

költségeiľe, valamint egyéb fenntaľtási költségekľe fordítottuk.

A TÁRSINľnzIĺnľYEKKEL vALó EGYÜTTMÚxonľs

A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten Közhasznu

NonpľoÍit Kft. a 2010. évben nagy hangsrily fektetett a kapcsolati háló kiépítésére és annak

fenntartásĺíľa. A meglévő kapcsolati háIő megerősítésére, valamint taľsintézményekkel való

szorosabb kapcsolatok kiépítésére tĺjrekedtiink azídei év során.

Együttműkĺidő szerve zetek:

Józsefu aro si C saládse gitő Szo|gá|at,

J őzsefv ár osi Gyermekj óléti S zol gálat,

I őzsefvárosi Szociális és GyámhivataI,

O szir ő zsa Go ndo zó S zo|gáIat,

Kozép-magyarországi Regionális Munkatigyi Kĺizpont,

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ,

)z



Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szociális szolgáltatások foosztáIy a,

Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési llxézet,

ELTE-TTK Szociális munka tanszék.

Együttmfü<jdő civil szerv ezetek:

Napklub Alapítvĺány,

Megálló Csopoľt A|apiff źny,

Sotéria Alapiffźny,

Gyó gyfo g1 alko ńatáséľt Alapíwríny,

Motiváció Alapítvány,

Salva-Vita Alapíwany,

Védőháló Ktĺzhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KHT.,

Hints Iparmúvész Csopoľt,

MDAC Mentális Séľültek Jogaiéľt Alapítvany,

Budapest, 20|1.június 0 1.

Goľdos Erika

intézményvezeto

JJ



2. sztlmű melléklet (Moravcsik Alapítvány bemutatkozása)
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Moravcsik Alapíwány
Moravcsĺ k Alapítra ny Pszich ĺátria Í Betegek Nappa l ĺ l ntézrnénye

Fogĺalkoztątás ą 5E Pszíchĺátrĺai és PszÍchoteľáPiás ĺ<lĺnĺkan
Budapest Art Brut Galéľĺą

A Moravcsik A|apítvány Kuratórium elnoke:

dr. Simon Lajos

tel.: +36201825-0199

emaiI cím: simon.|aios@med.semme|weis-univ'hu

Pszichiátriai Betegek Nappa|i lntézmény intézményvezető:

Pucsek József

tel.: +36201825-9924

emaiI cím: pucsek.jozsef@med.semmelweis-univ'hu

www. moravcsikalapitvany. hu

wunv.artbrut.hu
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Morąvcsik Ala7fuány

A Moravcsik A|apítvány 1991. óta mĹĺködik. A|apítói okiratban meghatározott fó tevékenysége a

mentá|is fogyatékkal é|ők rehabi|itációjának és re-integrációjának e|ősegítése, gyógyító műhe|yek

támogatása. Az Alapítvány cé| szerinti közhasznú tevékenysége kozé tartozik a mentális betegek

egészségügyi (pszichiátriai) és szociá|is rehabi|itációja, az intézményen be|u|i, bent|akás né|kü|i

el|átási tevékenység végzése. Rehabi|ĺtációs és szociá|is fog|alkoztató műkodtetése' hogy fe|készítsÜk

k|ienseinket - a kÜ|Önböző fontos kompetenciák megtanításáva| és begyakoro|tatásával - a

közszo|gálatok egyen|ő esélyű igénybevételére és az á|ta|uk végezhető munkák vá||a|ására a

munkaerőpiacon'

Az A|apítvány akkredĺtá|t fog|a|koztatóként működik, megváltozott munkaképességű emberek

integrációját és ľe-integrációját végzi a nyí|t munkaerőpiacra.

Moľavcsik AIapĺtvány Pszĺch iátrĺą i Bďegek Nappa l ĺ l ntézménye

A Moravcsik A|apítvány 2008-ban hozta |étre a Moravcsik

Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményét annak

érdekében, hogy a szociá|is alapszo|gáltatási forma keretein belül

a pszichiátriai betegségge| é|ő' intézményi jogviszonnya|

rendelkező e||átottak számára, az intézményen be|Ü|i szociá|is

fog|a|koáatást végezzen, annak érdekében, hogy k|ienseinknek

rövid és hosszú távon javu|janak az esé|yeĺ a nyílt munkaerőpiacra

ki|épni és ott tartósan értékteremtő munkát végezni. Ugyani|yen fontos cé|, a munkavégzésen és a

fog|a|koztatáson keresztül az emberi kapcso|ataik újraépítése és a társada|omba va|ó re-integrációjuk'

2010. január 1.tő| az lntézmény két te|ephelyén 58 fő nappali ellátását végezzük. Az |. te|ephe|yen

30 főt a|ka|mazunk szociá|is fog|alkoztatás keretében, 2011' február 28-Íő| ezt a |étszámot bővítettük

28tőve| a ll. te|ephe|yen.

A fog|a|koztatás cé|ja a szolgá|tatást igénybe vevcí személy pszichés-szociá|is á||apotának rendezése

mel|ett, a társadalmi re-integráció e|ősegítése az egyéni képességeinek, készségeinek Íigye|embe

vételéve|és a számukra legmegfe|e|őbb munkavégzésiforma megszervezéséve|.

Az intézményi igényekhez igazodva, a szociális fog|alkoztató bővítését követően ĺ5 fő munka-

rehabilitációs foglalkoztatása valósu| meg szo|gá|tató és értékteremtő munkán keresáü| és 43 fő

fejlesztő.felkészítő Íog|alkoztatása történik értékteremtő munkavégzés által, kivezetésse| a védett

és nyí|t munkaerőpĺacra.

A pszichiátriai e||átásban részesÜ|ő szemé|yek, akik a betegséguk e|őreha|adtáva| egyre nehezebb

szociá|ĺs he|yzetbe kerÜ|nek, emberi kapcsolataik beszĹĺkÜ|nek, sokszor még a családjuk támogatását

is e|veszítik. A betegekre je|lemző a zárkózottság, bizalmat|anság és az önbizonýa|anság. A |é|ektani

működéseiben rokkant, vagy sérÜ|t, megvá|tozott képesség(ĺ szemé|yek rehabiIitációjára,

munkakészségének, va|amint testi és sze||emi képességeinek megőrzésére, fejIesztésére

bizonyítottan jó hatássa| van a munkavégzés folyamata és a |étrehozott produktumok környezet á|ta|

történt e|ismerése és elismertetése.

óvatos becs|és szerint, a pszichiátriaĺ betegséggel élők száma Ío|yamatosan novekszik, annak

e||enére, hogy a szkizofrénia e|őfordu|ási gyakorisága viszony|ag á||andó a népesség körében.





A munka-rehabi|itációs fogla|koztatás kü|onösen a|ka|mas azon

sérü|t szemé|yek fog|alkoztatására, akiknek a munkakészsége

szűkebb spektrumú, bizonyos részképességeik mégĺs

alkaĺmassá teszik őket egyszerűbb, sémákra épĹ1|ő'

mechanikusan végezhető feladatok e|sajátítására, majd

fo|yamatos végzésére.

A pszichiátriai betegségge| élókre jel|elnező a lllotĺválat|anság,

azizo|á|t é|efuite|, csokkent egyÜttműködési készség. Gyakori aza|ka|mazkodási nehézség, je|lemző

az erős stressz.érzékenység és a frusztrációs to|erancia csökkent méńéke. Ezéĺt a fog|a|koztatási

program kido|gozásakor nagy hangsú|ý fektettünk a kommunikációs és egyÜttműkodési készségek

fej|esáésére a munkatevékenységek miné| részletesebb fe|osztásáva|, az egymásra épÜ|ő fe|adatok

végzéséve| megteremtve az egyÜttműkodés lehetőségét. A munkafo|yamatok szervezésékor az

egyÜttműködés, a teamben va|ó munka fontosságát hangsú|yozzuk, segítő szemé|y támogatása

mellett.

Az intézményen be|Ü|i szociá|is fogla|koztatásban készÜ|t termékek értékesítése során két potenciá|is

vásár|ói kort célzunk meg' Az egyéni vásár|ók kétfé|e motiváció szerint kerÜlnek kapcsolatba

termékeinkke|, egyrészt igényeiknek megfe|e|ő minőségű és vá|asáékú termékeket kíná|unk,

másrészt je|entős azon vásár|ók száma, akik karitatív megfonto|ásokbó| vásáro|ják meg termékeinket.

Vannak vá||a|atok, intézmények, akik a társada|mi fe|e|ĺísségvá||alás Útján a 'feIe|ős vá||a|at''

(Corporate social responsibi|ity) magatartás eredményeként vá|nak a jó minőségű termékeink

vásár|óivá.

Tanácsa|ő és )ogsegé|y Szo|gá|at

Alapítványunk 2009. jú|ius 1-tőĺ az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásáva|

működteti tanácsadó szolgá|atát, aho| a pszichiátriai betegségge| é|ők és hozzáÍartozóik, va|amint a

ve|Ük do|gozó szakemberek számára nyÚjtunk tanácsadást szociá|is, egészségügyi valamint jogi

kérdésekben.

A||ąndő Programiaink

FiImklub, minden hónap uto|só péntek 12- 15 óra

Ango| nyelvÍ teąbár, minden héten szerdán ,15 - 16 óra

Ke||emes környezetben, jó társaságban egy kel|emes tea me||ett egy kĺs beszélgetés ango| nye|ven,

ango| tanár vezetéséve| (kezdő' középha|adó szinten).

Ttjzzománcmühely, minden kedden 13 - 15 óra

A m űheĺym unkán résztvevők m egtanu| hatják a tŰzzománc

ékszerkészítés a|apjait és a kÜ|önboző díszitő technikákat'

Aĺkotőnap, minden pénteken 12- 15 őra

Az a|kotónapon IehetőségÜk van a résztvevőknek megismerkedni a

kü|onboző képzőművészeti technikákka|, a drámajátékka| és

táncca|.

E:ffiMi,
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Életmod kĺub

minden kedden 10 _ 11 óra

*,'.. 
: : |).., .;Ä,,',.

A résávevők támogatást kapnak az egészséges táplá|kozás és é|etmód kia|akításához.

2Ü|1 -ben szenĺezeťt rendezvényeín k

Farsang

időpont: március 4.

Nőnap

időpont: március 8.

Kiállítás megnyÍtó

időpont: március 29'

IcoNoLoGlcA PsYcHoPAToLoGIcA - Fényképektő| a dinamikus rajzvizsgá|atig, Prof. dr. Hárdi

lstván életművét bemutató kiá||ítás megnyitója a BAB Ga|ériában. A kiá||ítás megnyitó

|ebonyolításában I ntézm ényÜnk e||átottjai aktívan részt vettek.

Kĺ Mĺt Tudł

időpont: május 6.

Kĺľá nd ulás Párkźłnyban

időpont: május 13'





Családĺnap

időpont:június 17.

A csa|ádi nap keretében kirándu|ást szerveztÜnk a Fővárosi Á||aĺ és Növénykertbe. A programon

e|látottaink, munkatársaink, k|ienseink csa|ádtagjai és rokonai vettek részt. A résztvevők száma 48fő

vo|t. A program sikeres |ebonyo|ításához azÁl|atkert vezetősége ingyenes be|épőjegyeket biztosított.

csąládi naP
időpont: jÚ|ius 8.

A jó| sikerÜ|t á|latkerti |átogatás után, felmerÜ|t az igény az e||átottak és a csa|ádtagok részérő|, hogy a

csa|ádi rendezvényeket rendszeressé tegyĹik. Második csa|ádi napunkon a Budakeszĺ Vadasparkba

kirándu|tunk. A kirándu|ás megva|ósításához a Vadaspark vezetősége, kiieme|ten kedvezményes

belépőjegyeket biztosított részÜnkre' A résztvevők száma 37 fő vo|t.

Al kotótá bor Ba laton íenyvesen

időpont: augusztus 8.1 1.

Fe|aján|ásként kaptuk a |ehetőséget egy

Ba|atonÍenyvesi nyara|ó haszná|atára. 25 tő táborozott

együtt, aho| közösen pihent és alkotott e||átott és

segítője. Ez a tábor jó |ehetőség vo|t az emberi

kapcso|atok e|mé|yítésére, az é|etszerŰ integrácĺóra és

az öná|lóság gyakorlására.

Foglaĺkoztątás ą 5E PszĺchĺátrĺaÍ és Pszĺchoter.ąPtäs ĺ<lĺnĺkan

Az Alapĺtvány a '90-es években rendszeresen támogatta a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás K|ĺnika

Nappa|i Szanatórium ában a pszichiátriai betegek kreatív és művészeti a|kotótevékenységét.

A Semme|weis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás K|inikán

2005-ben kezdte meg munkáját a Kreatív és Művészetterápiás

Műhe|y a Moravcsik A|apítvány és Bristo|-Myers Squib

támogatásáva|' A MŰhe|y eIindításának cé|ja, hogy Iehetőséget





biztosítsunk a K|inikán bent fekvő betegeknek a szabad a|kotásra' A fog|a|kozásokon egyre tobb

beteg vett résä, már nemcsak az osáá|yos betegek, hanem a Kĺinikáró| hazabocsájtott k|iensek is

szívesen visszajártak és aktív részeseĺ lettek a Műhe|yben folyó, egyre bővü|ő a|kotómunkának'

A Műhe|yben fo|yamatosan tartunk művészetterápiás fog|a|koztatást, nyílt és zárt csoportokka|. A zárt

csopońok résávevői a K|inika pszichoterápiás osáá|yának páciensei' akik négy hetes pszichoterápiás

keze|ésÜk részeként vesznek részt a fog|a|kozásokon, a nyílt csopońokat pedig a K|inika egyéb

osztályainak, i|ĺetve a Nappa|i Szanatórium betegei látogatják. Az akkut fe|vételes osztá|y betegeinek,

akik á|lapotuk miatt - ideig|enesen - nem hagyhatják el az osáá|ý, he|yben' az osztá|y terü|etén

biztosítunk lehetőséget a művészeti fog|alkozásokon való részvéte|re.

Je|en|eg átlagosan 15-18 főlnap a Mĺivészetterápiás Műhe|y

|átogatóinak száma. A művészet iránt érdek|ódő, kreatív betegeknek

lehetőségük van csat|akozni a Budapest Art Brut Ga|ériában miĺkodő

a|kotóközösséghez, ami további segítséget, támogatást biztosít a

közösség tagjai számára, pszichiátriai rehabi|itációjukhoz'

2006-ban az A|exandra Könyváruház támogatásáva| e|ső ízben

mutathattuk be a nagyközönségnek az a|kotásokat. A kiá||ításnak

nagy sĺkere vo|t, számta|an pozitív visszajelzést kaptunk' A

|egnagyobb sikernek azonban a betegek reakcióit é|tÜk meg, akik

nagy-nagy bÜszkeségge| vá||a|ták alkotásaikat, nevÜket,

betegségüket, i||etve a Klinĺkához és a Műhe|yhez va|ó kotődésüket'

..ą Ez ie|entős |endÜ|etet adott további munkánkhoz. Az ezt követő
I ..r

években rendszeresen szerveztÜnk kiá||ításokat, ame|yeken bemutattuk az új, va|amint a régi

a|kotókat és műveiket.

Kĺál|ításaink a BAB Ga|éria |étrehozását mege|őző időszakban:

2006. A|exandra Konyváruház (Budapest)

2007. Boulevardésbrezsnyev Ga|éria (Budapest) 98 a|kotó kb. .|2o a|kotása kerÜ|t bemutatásra

2008. Lisä Ferenc Konferencia és Ku|turá|is Kozpont, (Sopron)

2009. MPT Kongresszus (Debrecen)

2009. Bipo|áris Konferencia, Hote| Ramada (Budapest)

2009. V|||. Közosségi Pszichiátriai Konferencia, T|T stúdió (Budapest)

2009' Depresszió és ongyi|kosság prevenciója Konferencia, Hote| Kempinszkĺ (Budapest)

2009. Művészetek Pa|otája (Budapest) vendég kĺá||ító Mohácsi Pándy

Ká|mán otthon 52 a|kotó kb' 70 a|kotása

Jó kapcso|atot építettÜnk ki a hozzánk hason|ó módon mĹÍködő

a|kotómĹĺhelyekke|, rehabilitácĺós kozpontokkal, megismerkedtÜnk az ott

fo|yó munkáva|, a|kotókka| és terápiás munkatársakka|.

Munkánk során szembesÜ|tÜnk azza| a ténnye|, hogy nemcsak

budapesti, de országos viszonylatban is je|entős azon art brut a|kotók

száma, akik már tú||épve a terápiás kereteket o|yan esztétikai és

mĹĺvészĺ szempontból ĺs értékelhető alkotásokat hoznak |étre,

me|yeknek |étjogosu|tsága Van a modern, końárs művészet terÜletén.

Pa' a|kotók a társada|om több rétegéből kerü|nek ki' de fontos





azonosság kozötttik, hogy egyikőjÜk sem képzett művész és mindegyikőjÜk a társada|om va|amelyik

hátrányos helyzetű csoportjának tagja'

A terápiás folyamat eredményeként |étrehozott a|kotások a kiá||ításokat kovetően ,,onálló é|etet''

kezdtek é|ni és már nem terápiás eszközként, hanem öná||ó művészeti a|kotásként keze|tük a

képeket.

20U9' elején az EGT és Norvég FlnanszÍrozás| Mechanlzmus á|ta| támogatott ,,Diszkrimináció e||eni

kÜzde|em'' nevű projektre benyújtott 'Mĺĺvészeti ga|éria - a pszichiátriaĺ betegek mtlivészeti

tevékenységének bemutatására' címŰ pá|yázatunk pozitív e|bírá|ásban részesü|t. Pá|yázatunkka| az

vo|t a cé|unk, hogy |étrehozzunk egy á||andó ga|ériát az art brut a|kotók munkáinak bemutatására, ami

komo|y segítséget nyÚjt a pszichiátriai betegségge| é|ő és a társada|om perifériájára szoru|t emberek

társadaIm i elfogadását i||etően.

Ekkor vette kezdetét az igazi szervező munka, hogy

megva|ósítsuk terveinket' E|ső lépés vo|t, hogy a Ga|ériának

megfe|e|ő, mé|tó helyszínt talá|junk' Hosszas keresgé|és és

tárgya|ás után jutottunk e| a Fővárosi Önkormányzathoz és rajtuk

keresfÜl a Budapesti Módszertani Szociá|is Központ és

lntézményei igazgatójához, Pe||e Józsefhez, aki segítségÜnkre

vo|t. ĺgy kapott e|helyezést a Budapest Art Brut Ga|éria a

Fóvárosĺ Önkormányzat tu|ajdonát képező és a BMSZK|

keze|ésében |évő Ktĺbányai ĺ{lt22. szám a|atti ingat|anban, aho| elegendő hely van nemcsak a Ga|éria,

de a Moravcsik A|apítvány Pszichiátriai Betegek Nappali lntézményének is.

A Ga|éria 2009. novemberi megnyitása óta az itt dolgozó, a|kotó pszichiátriai betegek

közreműkodésével |étrejött a|kotóközösség célja bebizonyítani, hogy betegségük e||enére ĺs képesek

értéket |étrehozni, do|gozni, alkotni és a társada|om teljes értékű tagjaként |étezni. A|apítványunk és

szakembereĺnk segítségéve| betegeink o|yan közösséget, támogatást, képzést és munka|ehetőséget

kapnak, ami erósíti önbecsÜ|ésÜket, segít a mindennapĺ gondok mego|dásában és a
rehabiIitációjukban.

F[JpńrE#T ŕĄfrľ





A Ga|éria e|okészítő munká|atai során |étrehoztuk a Budapest Art Brut Ga|éria Művészeti Tanácsát,

me|ynek fe|adata a Ga|éria munkájának szakmai felÜgye|ete. A Művészeti Tanács tagjai megĺsmerve

terveinket, cé|jainkat azonna| igent mondtak fe|kérésÜnkre és segítségÜnkre vo|tak szakmai

hozzáértésükke|, tudásukka|a Ga|éria szakmai működésének megtervezésében.

A BudaPest Ari Brut Galérĺa Müvészeti Tąnácsánąktag1aĺ

dr. Beke Lász|ó

MTA Művészettońéneti |ntézet, igazgatő

Gaál József' egyetemi docens

Magyar Képzőművészetĺ Egyetem

dr. Kurimay Tamás

osztályvezető főorvos, vezető pszichiáter

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház

Magyar Pszichiátriai Társaság e|nöke

dr. P|éh Csaba

egyetemi tanár, akadémikus

BME Kognitív Tudományi Központ, igazgató

Bereczky Lóránd

Magyar Nemzeti Ga|éria' nyug. főigazgató

dr. Gerevich József

pszichiáter, művészetpatológus

Kopek Gábor

Moho|y.Nagy Művészeti Egyetem, rektor

Kovács Emese

Budapest Art Brut Ga|érĺa, igazgatő

dr. Sĺmon Lajos, egyetemidocens

SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika'

igazgató he|yettes

Moravcsik A|apítvány Kuratórium e|nöke

Budapest Art Brut Galérĺą küĺdďése

Társadalmi szinten a pszichiátrĺai betegek megíté|ése nem

kedvező, a negatív e|őíté|etek nem segítik e|ő az érintett

szemé|yek társada|mĺ reintegrációját. Ezekre az emberekre

jel|emző az e|szigete|tség, a bizalmat|anság. A gyógyszeres, a

szocio- és pszichoterápia me||ett bizonyítottan jó hatássa| van a

betegek gyógyu|ására és rehabi|itációjukra az a|kotő tevékenység

és a művészi kreativitás fo|yamata és a |étrehozott művészĺ

a|kotások kornyezet álta| töńént e|ismerése és elismertetése'

Kü|detésunknek tekintjÜk, a pszichiátriai e||átásában részesü|ők

e|len irányu|ó e|őíté|etek csökkentését. Ennek érdekében hoztuk

|étre á||andó nyĺtvatartássa| működő ga|ériánkat, aho| a nagy

nyi|vánosság e|őtt mutatjuk be az á|ta|uk e|készített művészeti

a|kotásokat. Az aĺt brut művészek munkáĺból |étrehozott gyűjtemény és annak bemutatása, komo|y

segítséget nyújt a szélesebb társada|mi e|fogadást i||etően, lehetőséget biztosítva a társada|om

minden tagja számára, hogy megismerkedjen a pszichiátrĺai betegek és a társada|om perifériájára

szoru|t emberek a|kotásaiva|, ezze|biztosítva az eset|egesen bennÜk élő e|őíté|etek fe|o|dodását.

További cé|unk az aĺt brut művészeket és művészetüket megismertetni, e|fogadtatni a mŰértĺj

nagyközonségge|, a művész társadalomma| és a művészeti é|et vé|eményformá|ó képvise|őivel,

va|amint art brut a|kotóműhe|y műkodtetése, aho| klienseĺnk megismerkedhetnek a kÜ|önboző

képzoművészeti technikákka| és megtapaszta|hatják az a|kotás örömét.





Am it nyúftanÍ tudun k paÉnerein k sz,ámán,

megje|enési és kiá||Ítási |ehetőséget a

magyarországi művészetterápiás és art brut

műhe|yek számáĺa, kia|akítva a művészetterápia

és art brut mĹĺvészeti irányzat országos

dokumentációs és reprezentatív

képgyűjteményét' Ez az archívum |ehetőséget

nyújt a szakemberek számára az osszegyiijtött

anyagok kutatására és a Ga|érĺa vezetése

számára a kü|onboző szempontok szerĺnti

kiá|| ítások m egszervezésére.

Gyakor|óhe|yként is funkcionáló műhe|yünkbe meginvitá|juk a művészképzésben résávevő

ha||gatókat, va|amint a művésfanárokat, akik számára összejövete|eket, továbbképzéseket

szervezünk.

2011-ą ?rogramiaink|

rĺállĺtás Sopronban

időpont: január 26-27 '

MÚVÉSZETTEL A DIszKRlMlNÁclÖ elleru címme| mutattuk be a Ga|éria gyűjteményébó|

vá|ogatott anyagot a Magyar Pszichiátriai Társaság XVl. Vándorgyű|ésén'

Kiá ĺ lÍtás Rouen-ba n G nncjąorszá9)

időpontja: március 10-17.

Egy Európai Fesztivá| kapcsán Rouen-ban bemutatták néhány K-Európai ország outsider és art brut

a|kotóját. Erre a Fesztivá|ra kaptunk meghívást lsabe||e Fabre{ó|, a fesáivá| tilszervezőjétő|. Öt

a|kotó, osszesen 12 festményét mutattuk be nagy sikerre| a kiá|lításon.

tconolog Ía psychopatolog ica - F ényképektöl a d ĺną m í kus raizllizsgá|atĺg kĺá l lĺtás

időpont: március 29. - szeptember 15.

A kiá|lításon Hárdi |stván pszichiáter, kandidátus, címzetes főisko|ai tanár é|etművét bemutató

fénykép és rajzgyűjtemény kerÜ|t bemutatásra a Moravcsik A|apítvány és a Magyar Pszichĺátriaĺ

Társaság közös szervezésben.
.-1.re$omąlall5

időpont: május 20.

RendezvényÜnket a Budapest Art Brut Ga|éria, a Moravcsik A|apítvány, a SE Pszichiátriai és

Pszichoterápiás K|ĺnika Kreatív és Művészetterápiás Műhe|y, va|amint a Magyar Képzőmĺivészeti

Egyetem egyÜttműködéséve| va|ósítottuk meg. A program témája Megnyilatkozások - Úi

kitárulkozások, hivatkozva Henri Michaux idén megjelent konyvére. A rendezvény moderátora Gaá|

József festőművész vo|t. Cé|unk, hogy |ehetőséget biztosítsunk a KépzőmŰvészeti Egyetem

ha|lgatóinak és a mentá|is fogyatékka| é|ő k|ienseinknek a kozös munkára, a|kotásra.





Koníerencĺa

időpont: június 10.

Míivészet a fogyatékkal élők mindennapjaiban

Az antidiszkriminációs szemlé|et |egújabb e|vei szerint az egyet|en akadá|y' melyet egy sérĹi|t

szemé|ynek |e ke|| küzdenie, az nem saját fogyatékossága, hanem a többség gondolkodásmódja, a

társada|om e|őíté|ete. Konferenciánk ezen e|őíté|etek Íe|o|dásához adott segítséget a fogyatékosokka|

fog|a|kozó szakembereknek és a téma iránt érdeklődőknek. A konferencián va|ó részvétel ingyenes

volt, a szervezésbe bevontuk |ntézményÜnk fog|a|koáatottjait is.

Tetvezett Prognmiąink

rcĺá l lĺtąs Reykiavĺ k-ba n

időpont: augusztus 30 - szeptember 6.

A Ga|éria gyűjteményébő| vá|ogatott anyagot mutatjuk be az iz|andi fővárosban. A kiá|lítás Reykjavik

új Kongresszusi Központjában kerü| bemutatásra'

PSYCHART2Ł - müvészeti maraton

időpont: szeptember 30 - október 1.

2011-ben másodszor kerü| megrendezésre a Budapest Art Brut (BAB) Galéria alkotóközosségének és

munkatársainak közreműkodéséve| a PsychArt 24,24 órás mŰvészeti maraton. A rendezvény cé|ja a

pszĺchiátriai el|átásban részesü|őkke| szembeni e|őítéletek csökkentése, fe|oldása az á|ta|, hogy a

résztvevők megismerkedhetnek a pszichiátriai betegek a|kotásaiva| és a|kotó munkájukka|. A

résztvevőknek |ehetőséget biztosítunk az art brut, outsider és hivatásos művészekke| közös

a|kotómunkábó| fakadó é|ményszerzésre.

A rendezvény he|yszíne: Experidance Rendezvénykozpont, Budapest, Ajtósi DÜrer sor 19-21.

PSYCHART24 - müv&zetĺ mąrąton kĺállĺtas

időpont: október 15 - december 15.

A rendezvényen készü|t |egjobb a|kotások bemutatása a Budapest Art Brut ga|ériában.
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3. melléklet (szerzódés tervezet)

ELLÁTÁsI sZERzoDÉs
tervezet

amely létrej ött egyrészĺőI
a Budapest tr'őváľos VIII. Keľület Józsefvárosi onkoľmńnyzat (székhely: 1082 Buđapest,
Baĺoss u. 63-67.) képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester, mint megbiző (a

továbbiakban : MegbÍzó),

másrészről
a Moľavcsĺk Alapítvány képviseletében: Dľ. Simon Lajos kuratórium elnöke (székhely: 1083

Budapest, Balassa u. 6., adőszám: |9669072-2-42, Bírősági nyilvĺĺntartási száma.. 1957.,

Lajstromszám: 65965lt99l, pszichiátriai betegek nappali e|Iátźsźra vonatkozó mfüödési
engedélyek száma: 04-Il3l200I., 04-8193l20t0., ágazatí azonosítósziĺmok: s0233236,
S 02 3 3 2 3 6 S 025 897 9), mint szolgáltatást v é gzo (a továbbiakban: Szolgál tatást v égző)

köz<jtt (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az a|thbífeltételekkel.

1. A szerzíjdés tárgya

1.1. A Megbízó megbizásaa|apjźna Szolgáltatástvégző váI|a|ja, hogy a szociális igazgatásről
és szociális ellátásokľól szóló 1993. éví III. t<irvény (Szoctv.) 65/F.$ (1) bekezdés b)
pontjában és a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

mfüödéstik feltételeirőI szőIő Il2000, (I.7.) SzCsM ľendelet 74-80. $-ban és a 83. $-ban
foglalt követelményeknek megfelelően pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális
alapszo|gźitatást biztosít, melynek keretében a |ega|ább 50 fő tizennyolcadik életévĹĺket

betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézetikezelést nem igénylő VIII. kerületi lakóhelyu pszichiátriai
beteg részére lehetőséget biĺosít a napközbenítartőzkodásra, tiĺľsas kapcsolatokľa, valamint
az a|apv ető higiéniai szfü ségletek kielégítéséľe.

I.2. Az 1.1. pontban meghatźrozottak biztosításával a Szolgáltatást végző aMegbízőnak a
helyi <inkormányzatok'ĺól szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (4) bekezdése szerinti szociális
alapellátásľól gondoskodás, valamint a Szoctv. 65/F. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti
pszichitĺtnai betegek nappali ellátása szociiílis a|apszo|gáItatást|átja el, mely a Szoctv. 86' $

(2)bekezdés e) pontja alapjtnMegbíző kötelező feladata.

|.3. Az 1.1. pontban meghatźttozott ellátási forma: a Szoctv. 56. $ (1) bekezdés szeľinti
személyes gondoskodást nyújtó eIlźtás, mely a Szoctv. 57. $ (1) bekezđés j) pontja a|apjźln

szociális a|apszo\gá|tatás kĺjľébetartoző nappali elliítás, pszíchiátriai betegek tészérę.

t.4. ASzoIgá|tatástvégző ellátási területe: Budapest Fővaros közigazgatási terĹilete.

1.5. A Szolgáltatást végzó az 1.1. pontban meghatátozott szociális alapszolgá|tatást a

Moravcsik Alapítvány fenntaľtásában működő Moravcsik Alapítvany Pszichiátľiai Betegek
Nappali Intézménye (székhelyen nyújtott szoIgá|tatás címę 1083 Budapest, Balassa u. 6.,

ágazati azonosítója 30233236, férőhelyszám 30 fő) és a Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai
Betegek Nappali Intézménye II. (telephely címe: 1087 Budapest, Kőbányaí ÍLt 22., ágazati
azonosítója S0233236s0258979, férőhe|yszám: 28 fo) elnevezésű szociális intézményekben
nyujtja. 

?s



2. Aszerződés taľtalma

2.|. A Szolgáltatást végző képviselője a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz aÍra
vonatkozóan, hogy az |.I. pontban meghatározott szociális alapszolgátltatźsa vonatkozó
kiilön jogszabá|yokat és szal<nai ktĺvetelményeket, valamint nyilvantartáSi kötelezettségeket
ismeri, és azokat maradéktalanul betartja és betaľtatja.

2.2. A SzoIgźiÍatást végző az eIlźtottak adatainak vonatkozásában a szeméIyes adatok
védelméľől és a közérdekii adatok nyilvlínosságátő| szőIő 1992. évi LXil. törvény, valamint
az e||átottak éľdekében az egyen|ó bánásmódľő| és az esélyegyenlőség előmozditásarőI sző|ő
2003. évi C)o(V. törvény vonatkozó rendelkezéseit betaľtja és betaľtatja.

2.3. A szolgáltatásban ľészesülőktől érkezo, a szo|gáItatás nyújtásával kapcsolatos panasz
esetén aSzo|gá|tatástvégzo köteles aú.kivizsgálni, valamint íľásban tájékoztatni a Megbízót
a paÍlalsz megalapozottságáról. Amennyiben 1 hónapon belül több panasz érkezik a
szo|gźitatásra vonatkozőan, a ľĺ4egbíző maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáľól. Ennek
elősegítése érdekében a Szo|gá|tatást végzo kötelezettséget vá||aI arra, hogy a sziikséges
infoľmációkat, val ami nt tźĄ éko ńatást a Me gb íző t észér e me gadj a.

2.4. ASzolgáItatástvégzová|Ia|ja, hogy adatszo|gáItatási kötelezettségét a statisztikaľól szóló
|993. évi XLVI. tĺirvény 8. $-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, az eIőirt adatokat a
valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott hatĺáľidőben és meghattrozott módon,
téľítésmentesen szolgáltatj a.

2.5. A Szo|gá|tatást végző az e||átás igénybe vételének szabá|yaihoz kapcsolódva váIIa|ja a
Szoctv. 95. $ -ban meghatározotttźĄékoztatási és éľtęsítési kötelezettség teljesítését.

3. Szerződés időtaľtama, fizetésĺ feltételek

3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy je|en szerződés 1.1. pontjában meghatározott
fe|adatra 201I. november 1. napjától 2012. október 3I. napjáig határozott időre kötnek
szęrzodést.

3.f. A Megbíző vźiIa|ja, hogy a Szo|gőitatátst végző részére az I.I. pontban meghatáĺozott
pszichíátriai betegek nappali ęllátása szo|gá|tatáshoz a 3.1. pontban szerinti iđőtartamĺa,
havonta kiállított szźĺria valamint a|átogatási és eseménynapló hó végi tisszesítője alapjrín és
a Polgáľmesteri Hivatal Humánszo|gá|tatásiÜgyosztáIy Szociális lrodavezetójének teljesítés
ígazo|ásźt kĺlvetően havonta bruttó 400.000,-Ft-ot azaz bruttó Négyszĺĺzezer foľintot ťlzet
átutalással, a tźngyhőĺapot kĺivető 10 napon beliil a Szo|gźůtatást végző K&H Bank Zrt.
pénziĺtézetĺéIvezętett 10405004-49545157-50551035 szźlmis'számlaszźmáĺa.

3.3. A Szolgźůtatást végzÍ5 a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat e||átásańI
egy alkalommal, 2012. július 30. napjáig írásban a Megbizőnak a szakmai és pénzügyi
telj esítésről köteles beszámolni. A beszámoló tartalmaz za kĹilĺinĺj sen:

- a szo|gáltatásokat igénybe vevők számźnakalakulását;
- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;
- azesetleges jövőbeni fejlesztési iľányokat;
- az önkoľmány zat á|ta| ťĺzetett szolgá|tatási díj fel h asz ĺá|ását.
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4. Szerz(idés felmondása

4.1. Jelen szerződést a Felek 3 hónapos hataridővel felmondhatjak. A szerzóđés felmondását
írásban, indokolássď ellátva kell kezdem éĺy ezĺĺ.

4.2. A Megbíző a szeruóďést azonnali hatállyal felmondhatja' amennyiben a Szolgáltatást
v égzo j elen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi' így külĺinösen:
a) jelen szeruőđés 1. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,
b) jelen szeruőđés 3.3. pontjában meghatározot| beszámolási kötelezettségének Megbízó
írásbeli felszólítását kcivető 10 napon beltilnem tesz eleget.

4.3. Jelen szeruődés 4.2. pontjában szabá|yozott esetben a Szolgá|tatźst végző k<jteles az I.1.
pontban meghatźrozott szolgáltatést biztosítani Megbiző számźra, legalább 3 hónapig,
szoIgá|tatási díj fizetése nélkül.

4.4. A Szo|gá|tatást végzó a szerzodést azonnali hatállyal felmondhatja' ameÍrnyiben a
lrÁegbíző jelen szerzodés 3.2. pontjában meghatározott fizetési kĺjtelezettségének a
Szolgá|tatástvégzo íľásbeli felszólítását k<jvető 10 napon beliil nem tesz eleget.

4.5. A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. szabá|yai, szakmai
kérdé s ekb en a hatályo s ágazati j ogszab ályok az ir źny adők.

Jelen szeľződés 3 szźlmozott oldalból áll, készült 6 eľedeti példrínyban.
JęIen szetződést a Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuáľosi onkormáĺyzat Képviselő-
testülete .......120|1. (X. 06.) szĺámú határozatában hagyta jóvá, és a Felek mint
akaľatukkal mindenben megegye zőt, he|ybenhagyólag irtźi< aIá.

Budapest, 201'|. október .. .. ..

Budapest Főváros VIII. Keľület
Józsefu aro si onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ
Megbíző

T<irvényességi ellenőrzés :

ďr.}ĺ4észát Eľika
j egy zót helyettesítő alje gy zo

Moravcsik Alapítvány
képviseletében

Dr. Simon Lajos
kuratórium elnöke
Szo|gá|tatástvégzó

JI




