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Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Az ,,Ószirózsa'' Gondoző Szo|,gá|atnźi (Szotgálat) hatósági ellenőrzést végzet|a Budapest
Fővaľos Kormanyhivatala Szociális és Gyámhivatal 2011'. máľcius hónap folyaman. Az
ellenőrzést kcivetően a 90BP-1I7I-24|20||. számű, 20lI. szeptember 23-án ke|t és
hivatalunkhoz 20lI. október 3, napjan érkezett végzésében felszólította a fenntaľtó
önkormĺínyzatot, hogy az intézményi dokumentumok köziil a szak'rnaí programot és annak
mellékletét, a szeÍvezeti és mfüödési szabźiyzatot do|gozza át, amelynek hatarideje avégzés
kézhezvéte|étőI számított 60 nap (1. szźlmű,melléklet).

Továbbá a Képviselő-testület
alapítő okiratźú, amelynek
vźitoztatźsok miatt keľĹilt sor.

297 /20I 1 . (VII. 07. ) száĺrú hatźrozatźxal elfogadt a a Szolgźt|at
módosítására -többek között- a kerületben történt utcanév
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Előterjesztő : Santha Pétemé alpolgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f0I1. novembeľ 03. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat az ,,tőszirőzsa,, Gondozĺí Szolgálat szeruezeti és műktidési
szab á|vzztának valamint szakmai p ľo gľam i ának mód os ítás ára

A napiľendet gyl/rtlzárt ülésen kell tźrgya|ĺĺ'
egyszeľtĺ/minősítettszavazattobbségszfü séges

hatźltozatJ rendelet elfogadásához
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ElorÉszÍľo szpRvnzpľ pcysÉc: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iľoda

KÉszÍrBľre : Hum án szo|gń|tatálsi Ü gyo sztáty
I

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉľvnl./ľp14-1c1Ńypl, lcezoLÁs : ? Ä,;

JoclroNľRoLL: BĄ
TonvÉNypssÉcI pll-pNonzÉs :
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e ĺľcyzóľ HELYETTESÍľo e.uBcyzo

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezí x 
/

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eméĺyezi X ,/

Határ o zatí j av asIat a bizotĺsźlg szźlmźlr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźůtattsi Bizottság javasolja a Képviselő.
testtiletnek az e|őteriesztés mestársyalását.



Fentięk a|apján az ,,oszirőzsď' Gondoző SzolgáIat szervezeti és mfüödési szabá|yzatźnak
valamint szakmai pro gľamj ának módo sítása sztikséges.

Jogszabályi kiiľnyezet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 92lB. $ (1)
bekezdés c) pontja alapján a szeméIyes gondoskodást nýjtó szociális irtézmény állami
fenntaľtója jővźhagyja az intézmény szęÍvezeti és mfüödési szabá|yzatáfi (sZMsZ), szakmai
pľogramját.

A szakmai pÍogľam taľtallmai elemeit a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mfüödéstik feltételeiről szóló Il2000. (I. 7.) számu SZCSM rendelet
(SZCSM rendelet) 5/A. $ -a hatźrozza meg.

AzSZMSZ tartalmai elemeit azáIIanűánaftás működési rendjéről szóló 29212009. (KI. 19.)

Korm. rendelet 20. $-a és külön jogszabá|ykéĺt azSZCSM rendelet 5/B.$-a határozzameg.
Az sZMsZ az SZCSM ľendelet 5/A. $ (2) bekezđés c) pontja aIapján a szal<nai pľogram
melléklęte.

Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabá|yok alapjan előkészített sZMsZ (2. számtl
melléklet) és szakmai pľogram (3. szźtműmelléklet).

Kérem az a|ábbi határ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

Ha'rÁnoza.Tl JAVAsLAT

A képviselő-teshilet úgy dönt, hogy

1. jővełĺagyja az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gálat módosított szęrvezeti és műk<jdési

szabáIyzatátt valamint módosítoff szakmai programját az előterjesztés 2-3. sz.
mellékletében fo glaltak szerinti taľtalommal,

2, felhata|mazzaapo|gźrmestert ahaténozat 1. pontjában meghatźlrozott dokumentumok
aIáításźna.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határidő: 201I. november 03.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humónszolgóltatósi Ügłosztłźly Szociális
Iroda

Budapest, 20||. október l0. a\.\r
ď>i'€ŕ-- l)J-$ l

Sĺántha Péterné \
alpolgĺĺľmester

70ĺ ÜKT 2 4.



1.sz. męlléklet

A Budapest Főváros Kormányhivata|aSzocittlis és Gyámhivatal 90BP-11'7I-24|20II. szźtművégzése
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Ügyĺntézö: Torök Ibo|ya

Telefon: (06) 1 279-4264
E-mailÍorok.ĺbcIya@bfkh.hu

|árgy: Budapest VlIl. Keri]ĺet Józseŕťáľosĺ
cnkoĺn.lányzata áltel fennÍařlcit .Öszĺrózsa''
Gondozô szoĺgáiat el|enőÍzése

A Budapest Főváros Kormányhlvatala Szociálĺs és GyámhĺVatal' (továbbiakban: Hivaiat) ;ogk('fébene|jáNa, az a|ábbi dőntést hozom:

Végzés
A 90BP-1171J2aío. tószámů hatósági ei|enörzésĺ jegyzőkönyvek a|apján felszi|ítom a Budapest V|il'KerÜ|et Józsefuárosi lnkoĺn,lányza. Kěpvise|o.teśtřletet. mint az',,.i..i.'iá;; ooňoozo szoigálatfenntartóját, aza|ábbi hiányosságok pót|ására, a végzés ké)hezvéteĺetői számítcit 6oiipon ne;ii}:

Áf ĺntézľnény szakmai Programjának és mol|ék|ęteinek jóváhagyása, Vaĺamĺni megł(ü|déseHivatalunk részéľe

L"]!jľľ a Íenntartót' ncgy a Ínegje|Čiltt|atáridöben ĺgazolja,- nogy a sztlkséges iniézkedéseKet ĺnegiette.(Tájékoztaiom a Fenntartót, łogy á határido megnosšzabbításaiégy a|xaioňmai ŕeń"tĺl-
Ha a fenntartó a n'legjeĺŐlt hatáńdőben nem intézkedik a szabáiyszeĺĹź mĹj;(océs megieÍemiése
érdekében, a jogsértés jeĺlegétől és sú|yátó| fÜggően, a szociá|is szolgá|tatók és intézrnények
műkődésének engedéĺyezéséró| és e||enórzésérő| 321!2a0g. (XIl' 29.) Kolm' ľendeietben fog|a|t
szankció aIkaimazásáía kerri sor haićságcm részé?.öI.

E végzés e||en az éÍdekelt a kézhezvéteitöl számĺtcii ]5 napon be|tll a Nemzeĺi Rehabi|iiációs ésSzociá|is Hivata| szociáIis Foosztá|yához címzett (pcstacím: 1c71 8udapest, Darnjanich u.48.)' de
Hjvataĺomnáĺ benyújtott i|letékmenies t9|ĺebbézéss€] éIhet'

INDoKoLÁs

Budapest Vĺĺl. Keru|et .ĺózsefuárosĺ Önkormányzat áĺtaI fenniarżott .'Öszilozsa.. Gondozo szolgálaihatisági eĺĺenörfésérę 201 í' ríárcius 28.tÖi kerÜ]t sor' Berronäsra kert.jlt a ľ.4idsz€rtanĺ intězmény és aziiletékes Népegészségügyi Ietézet'

Az e||enő|zés során megál|apítást nyert, hogy az eĺienorzött szo|gá|tatások a vonatkczó jogszabá|yokkaI
összhangban nnűködnek, viszont az eltátotti dokunnentác:ó neĺn a hatáiyos jogszabáĺyok aiapján VanVezetve. Eft je|eztem az ĺntézmény Vezetójének és a szakmaĺ vezetônek, minek keveixeztében adokumentáció átdolgozésa az e|ĺenôrzés iceje a|att átdolgozásia kerÜłt, s annak használata eikezdődÖit-AZ intézményi dokurnentumck kÔZü|, äz ĺij szakrnaĺ prágram e|készÜ|t, Vĺszont a mellékletét képező
szervezeti és ľnűkődési szabé|yzat nern. ĺgy a ĺenniai.to Íészéíe ejőírtam a rnegáĺlapĺtott hiányosságpitiását' s a teljes dokumentum L'legküiciését 60 napcn belú|.

Az elienóŻés jeg j/ZőkÖnľJeit ez i||tézményvezető és a fenntartó megkapta és gyekorolhatta nyi|atkozat

'éte!t 
jogát.

sem a fenntarÍó, sem az lntézményvezeto' a jegyzőkonyvei(ben ieĺrt i.negä!ĺapiiásokka| kaposoiatban
ěszr-.vét3|t ne;'n iett.

'í055 BUcapesi' Váci U' 62.64. - 1364 Bp Pf. 23a. _ Ügyřé|'ogadás: *]dapesi. xi' kerij:rl. Kaíjn1hy Fíigves u' ,i

szerda: g'c0 óÍźto| - 16.oc cÍáig TeleÍ'n] +36 (1} 279-4750j 279-475"<
Fax: +36 {1j 279.1ie1 E.aÉi|: gyaiřhivatal.budapest@bŕkh-hu. tlotl:ap: l./!!w i?ĺkh'nr
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A jegyzökonyvben íog|aliak a|a'plán a rendeĺkezó ĺészben fogiałtak Szerint ľendeĺkeztem a jogséĺtés
je||egétől és sú|yátiI fÜggően' az eIiátotiak érdekeinek Íigye|embevételéVe|' ,Ą határidÓ megáilanĺfasanáĺ
tlgyeíembe vettem. hogy a dokumenturn jŐváhagyásához a Íenntarió Képviselo.testÜĺet dĺrntése
szükséges,

A kÍtűzott haiáridőné| figyelembe Vettem, hogy a aszociáIis szo|gá|iatik és ĺntéz.'nények m{ikoděsének
engedé|yezésérői és e;ĺenőrzésél<j| szóió 321j2cag. 6||. 2s.) Korm' ĺende|etben fog|a|t 13. $.a, akovetkezőket ta rta|rĺĺ azza:

',eal lega|ább tizenÖt munkanapcs, ce |egfeljebb négy hcnapos határidö megjeio|éséV€l sfolĺthatja fet aíenntartót a hĺánycsság vagy más jogsértěs megszÚntetésére' !|ietue a jogszerü műköciés
heĺyreá|ĺĺiásáľa,'

''(3) A Íenntartó kérelmére az (1) bekezdés.eal alpontja szeĺĺnti hatäĺidő indokoĺt esetben egyszer.
iegfeljebb két hónappa! meghosSzabbítható'''

Az e|óĺrt teijesítési határicó rnégfeieI a hivatkozctt jcgszabäĺyi eloÍrásnak.

A kÔzigazgaiási hatósági e|járás es szolgáltatás á|taiáxos szabályairol szo|i 2004. évi CXL. tÖrvény(továbbiakban Ket') 94. $ (.1) bekezdése a|apján:,'Ha a hatiság a hatósági e|lenorzés eredményekěnt
ľnegá||epítja, hogy az Ügyfé| a jógszabá|yban, i|letve hatóságí határozatban fog|alt eiőíĺásokatmegsěńette.

a) és a jogszabáIy Vagy hatiságĺ határozat megséńése a joge'|enes magatartás megszĹ]ntetéséVel
vagy a jogszerr.ĺ á||apot heĺyľeál;ĺtásáVa| . újabb hatósági e|járás íefo|ytatása né|kü| - oÍVosoĺható, ahatoság ťe|hívja az ügy,.éĺ figye|mét a jcgszabá|yséŕtésre, és lega|ább tizenÖt munxanapos határidő
rnegá||apításáVal, vaIamint a jogköVetkezményekrĺr tÖľténő íigyelmeztetésseI Végzésben koteiezi annakmegsz'Jnl9téséIe. ''

Döntesenet a hivatkozott jogszabá|yhe|yek továbbá a kÔzigazgatási hatósági eĺjáĺás és szolgáĺtatásáitalános szabá|yairó| sfiló 2004. évi CXL' törvénii (továbbĺakban Ket.) s.a s ĺil bekezdése aĺapjánhoztam.
A jogorvoslai ĺehetoségérő| a Ket' 98. 5 (2) bekezdéséĺe Íigye|emme| adtarn ĺájékoztatást. A feĺlebbezés
|ehetőségét a KeŁ 98.$. (3) bekezdés d) pontja aĺapján biztosĺtottam.

A Hivatal dÖniési jcgkoĺe a szociá|is szo|gá|tatik és intézrnény€i( mtikodésének engedelyezésérői ése!|enozésérÖl szr|a a 321l2oo9. (X|i. 29.) Korm. rende]et 2. $ (1) bek. b) pontján' (3) es i7)bekezdésén, továbbá a 3. $ (2) b'ekezdésér aiapu|'

Dôntésernet a kÖzigazgatási hatosági eljárás és szo|gáłtatás áĺta|änos szabá|yairóĺ szo|ó 2004. évi CXĹ,ttrvény (továbbiakban Ket.) 88, és 92. $-a a|apján hoztam,

Budacest, 201 1. szeptember 23.

Bulkáné cJĺ' Nagy Beáta
Szccĺá!is és GyámhivataI hivata|Vezetó

. \iea1{ny.oza"i ŕeIhatalmazásával
. ...-llil: :..:iia. "\.
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A dontěsrôt éi.tesÜĺ:
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oszrnó ZsA GoNDo zo szoĺcÁr-łľ JoG
AZONOSITO ADATAI" HATASKORE ES ILLETEKESSEGE

1.1,.Az intézmény megnevezése, legfontosabb adatai:

Me gnevezés e :,, Ő szir ozsa,, Gondozó SzolgáLat
Székhelye: 1089 Budapest, orcza trt 4|.
Telefonszám a: 47 7 -03 -52' 47 7 -03 -53 Fax szźma.. 333 -| 5 -92
E-mail címe: oszirozsagondozo.szo1ga1at@chello.hu
Létrehozásaľól rendelkező hattrozat: Budapest Józsefuarosi Önkoľmĺĺnyzat Képviselő-
testületének 392 l |99 4. (X. 1 1 .) számú hatźrozata
Alapító okiľatának kelte : 200 I . j rinius 25 . szétma: 29 4 1200 I .(V. 1 7.)
Azalapítás időpontja: 2001. július 01.
Alapító szerve : Budapest Józsefu áľosi onkormĺĺnyzat Képvi selő-testiilete
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

|.2. Az intézmény j o gállása :

I.2.I. onállóan miĺködő ktĺltségvetési szerv, <jnálló |étszźmésbérgazdá|kodó, teljes
iĺtézményi műk<jdési és szakmai tevékenységét kciltségvetési keretén belül látja el, az
iĺtézményvezetó gyakorolja a költségvetése felett akote(ezettségvállalási és
uta|v źny o zási j o gköľt.

I.2.2. Az irtnyítő szeľv kijelĺili a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot
(JCSGYK), mely az onźil'őanmfüödő költségvetési szerv meghatérozott pénzügyi-
gazďasági feladatait látja e|.

|.2.3. Azintézmény élén a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuĺárosi onkormtnyzat
Polgĺírmestere á|ta| 5 év hatarozottídore kinevezett intézményvezetíĺ á||.

1.2.4. Azintézmény képviseletére, a kiadmanyozási jogkĺir gyakorlástra,uta|vtnyozásraés
szerzł5đésbenvalókcjtelezettségvállalásraazíntézményvezeto jogosult.

I.2.5. Azintézménynél foglalkoztatottalkalmazottak közalka|mazotti jogviszonyban állnak.
Illetményükĺe és egyéb juttatásaikľa akozalkaImazottakjogźi|ásźlrőIsző|ő 1992. évi
XXXII I. törvénv rendelkezé s eit ke l l alka|mazĺll.

|.3.Az intézmény azonosítĺó adatai

Töľzskönyvi azonosító száma.. 1 91452
Statisĺikai számjele: 0125405
Ađőigazgatźsi száma.. I 69225 52 - I - 42
Bankszáml a száma: HU 1 1 1 4 1 003 09- 1 84239 49 -0 1 000003
Alkalmazott jelzései:
Bé|yegző: köľbélyegző, melynek külső körfelirata: Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat oszirőzsa
Gondozó Szolgálat
Az intézméĺy szervezeti egységei által haszná|t további bé|yegzoket az lratkezelési
Szabá|yzatmellékletétképezőbé|yegzőnyilvantaľtźstartalmazza,
Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Buđapest Fővaĺos VIII. keľÍilet Józsefuárosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
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intézmény hatáskii ľe, illetékes s é ge

Az iĺtézmény a hatásköľébe tartoző, jogszabźiyban meghatźrozott szociális a|apszo|gźútatás
és szakosított ellátás tevékenységeit illetékességi terĺiletén látja el.
Illetékessége: Budapest VIII. kerület, Jőzsefvźroskozigazgatási terĹilete.

1.5.Az intézmény Szeľvezeti és Műkiidési Szabályzata

A Szervezeti és Mfüödési Szabályzat céIja az oszirőzsa Gondozó Szolgálat tevékenységének,
szęrvęzeti ľendjének, irźnyitásának, feliigyeletének, képviseleti rendjének, feladatainak
meghatátozása.

2.1. Az intézmény szakfeladat szám szerint besoľolt alaptevékenységei:

)

Szám:
88992r
889922
889923
88101 1

881013
8899t2
873012

Szakfeladat:
szociális étkeztetés
házi segítségnýjtás
j elzór endszeľes házi se gítsé gnyúj tás
idősek nappali ellátása
fogyatékkal élők nappali ellźtása
szenvedélybetegek nappali ellátása
időskoruak átmeneti ellźĺźsa

Fenti tevékenységeket az íntézmény komplexitásának megfelelően egymásnak melléľendelten
végzí. Az intézmény tevékenysége során az önkormźrryzat által kotelezoen ellátaĺdó alap és
szakosított ellátást végez. Tĺibbletfeladatként fodrász, pediktĺrös, gyógymasszőr és
gyógýornászszolgéltatástbiztosítaze||źtásbanrészestilőknek.

2. 2 . J o gszab á lyb an m e gh atá ľo zott közf e|adata z

A helyi <inkoľmányzato|<rőI szőIó 1990. évi LXV. töľvény 8. $ (4) bękezdése a|apjźn, az
illetékességi tertiletén lakóhellyel rendelkező, illefue tartósan ott tartőzkodó, szociálisan
rászorult személyek részére a szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

o 62. $ étkeztetés,
o 63. $hází segítségnyújtás'
o 65. $ jelzőrendszeres hazi segítségnffitás, valamint a
. 65lF, $-ában a nappali ellátás, mint szociális alapszolgáltatások; valamint azS^.
o 82. $-ában meghatározott szakosított ellátási formfü körébe tartoző átmeneti

e lhe lyezé st nyuj tó intézmény ek kozé tarto ző : idő skoruak goĺđo zohźza típusú el l átást
biztosítja,mintkĺitelező< jnkormźnyzatifeladatokat.



2.3. Az intézmény alaptevékenys égét meghatáľo ző jogszabályok

Tiiľvények:

o 1949.évi )oĹ törvény aWagyar Köztarsaság Alkotmanya
o |993. évi III. törvény a szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól,
o l992.évi XXXVIII. törvény az áLlamháztartástőI,
o |992. évi XXXIII. törvény aközalkalmazotlak jogźi|ásźrőI
o t992,évi XX[. tĺirvény a Munka Törvénykönyvéľől
o 1990.évi LXV. törvény a helyi ĺinkormanyzatokőI
o I992.évi LXIII. törvény aszemé|yes adatok védelméről és akozérďelni adatok

nyilvánosságáÍől
o 2007.évi CLII. törvény aZ egyes vagyonnyilatkozat-tételi kcitelezettségekĺől

Koľmányľendeletek:

o 29|I993.(II.17.) Kormányrendelet a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjárőI

o 32I|2009.(XII.29.) Kormanyrendelet a szociális szo|gáItatők és intézmények
mfü tidésének engedély ęzésér őI és ellenőrzéséről

o 257/2000. (XII.26.) Koľmányrendelet a közalkalmazottak jogá||ásáĺőI sző|ő
I99Ż.XXXIII. tcirvénynek aszociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatb an t<jľténő vé gľehaj tás áró l

o 29212009. (XII. 1 9.) Koľmanyľenđelet az áI|anlháńartźs mfüödési ľendj érő1

o 226l2006.(XI.20.) Koľm. ľendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szo|gźitatők,intézméĺyek ágazati azonositőjźról és országos nyilvántartásárőI

o 34012007. (Xn. 15.) KormányrendeletaszeméIyes gondoskodás igénybevételével
kapcsolatos eljárásokban ktjzremfüöđő szakénőWe, szakéľtői szervekľe vonatkozó
ľészletes szabályokról

o 23511997. (XIJ. 17.) Koľmányľendelet a gyálnhatőságok, a terĹileti gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekj o|éti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek á|ta|kęzęIt személyes adatokról

o 9212008. (Iv. 23.) Koľmanyrendelet a fogyatékos személyek alapvizsgáIatárőI, a

. rehabilitációs alkalmassági vizsgáIatről, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek áI|ap otźnak felülviz s gá|atár ő1,

'Lgazati ľendeletek:

o |12000. (I.7 .) SZCSM ľendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
íntézmények szabnai feladatairól és múködésĹik feltételeiľől

o 9lI999. (XI.24,) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
igénybevételéről

o 3612007. (X[. 22.) SZM]ľ rendelet a goĺdozźsi szfüséglet, valamint az egészségí
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgźiattnak és ígazolásának részletes
szabźiyairől'

o 8/2000. (Vm.4.) SZCSM. ľendelet aszeméIyes gondoskodástvégző személyek
adatainak mfü ö dé s i ĺy i|v ántartásár őI

o 912000. (VIII. 4.) SZCSM. ľendelet a személyes gondoskodástvégző személyek
tov ábbképzéséről és a szociális szakvizs gaľól
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. 3612007. (X[. 22.) SZ}ĺ4M renđelet a gondozási szfüséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociáIis rászorultság vízsgáIattnak és igazolásanak ľészletes
szabáIyairő|

Kiilső szakmai ajánlások:

Szociális munka etikai kódexe

Helyi szabályozások:

o Józsefuárosi onkormáĺyzatKépviselő-testiiletének 37 12004. (WI.15.) sz.
ĺinkormĺínyzati ręndelęte apéĺubeli és természetben nffitott szociális ellátások,
valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások he|yi szabályairól

o Józsefuarosi onkormtnyzatKépviselő-tęstiiletének 2Il2011. (IV.12.) sz.
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
foľmáiról és a téľítési díj ťlzetési kötelezettségľől

2.4.Az intézmény szerv ezeti felépítése

Kiizpontĺ Szeľvezeti Egység
Azintézmény székhelye: 1089 Budapest, orczy tlt4I.
engeďéIy ezett |étszźtma: 92 fő

Telephelyek a szakmai szervezeti egységeinek megnevezésével, az engedélyezett
koza|ka|mazotti létszámmal és a férőhelyek szźmáva|:

intézmény neve, címe engedélyezett férőhely
engeđé|y ezętt |étszźlm

Székhely 1089 Budapest, orczy iLt4I.
engeđé|y ezett |étszźtm: 6 fó

Házi segítségnyújtás 1089 Budapest, orczy tft4l. 198 fő

Étkeztetés 1089 Budap est, Orczy tLt 4I. létszámot nem kell
engedé|yezettlétszttm:36 fő meghatźrozru

Je|zőľendszeresházi segítségnyújtás 1087 Budapest, Kerepesi u.29lA. 60 fő
engedé|yezętt |étszźlm: 5 fő

Napľafoľgó ldősek K|ubja 1089 Budapest, Delej u. 34 60 fő
engedélyez ett |étsztm: 4 fo

Cĺklámen ldősek Klubja 1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 17. 60 fő
engedélyez ęÍt Létszźlm: 4 fő

Víg otthon ldősek K|ubja 1084 Budapest, Víg u. 18. 60 fő
engedélyez ett |étszám: 4 fo

Őszikék'' Idősek Klubja 1082 Budapest, Baľoss u. 109. 60 fő
engeđé|y ezett |étsztlm: 4 fő
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Reménysugár'' Idősek Klubja 1084 Budapest, Mátyás tér 4. 60 fő
engedéIyezett létszám 4 fő

Éľtelmi Fogyatékosok Napktizi otthona 1082 Budapest, Kis Stáció u. 11. 20 fo
engedélyez ett létszźlm: 6 fő

Mátyás Klub 1084 Budapest, Mátyás tét 12. 50 fő
engedélyez elt |étszźlm: 4 fő

o,Ezüstfenyő,, Gondozőház 1087 Budapest, KerepesiiúZgla' 2I fő
engedé|yezętt Iétszám: 1 5 fő

Az egyes szakmai teľĹiletek felügyeletét ellátó vezętők a felügyelt tevékenységi teľtiletfü
tekintetében Ésń' vesznek a vezetői dontések meghozatalábarl és felelősek azok
megvalósításáért' Ennek éľdekében szervezik a felügyeletiik alá tartoző szervezeti egység
teľületén folyó munkát.
( Az intézmény szeruezeti felépítésének ábrájźt a melléklet tarta|mazza.)

2.4.I. Házi segítségnyújtás feladata

A htťzí segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely keľetébęn gondoskodnak azol<rő| az
időskoru személyekről, akik otthonukban önmaguk e||átásźra saját erőből nęm képesek és

róluk nem gondoskodnak, azohő| a pszichiátľiai betegekĺől, fogyatékos személyekĺől
valamint szenvedélybetegekľől, akik állapotukból adódóan az ij.náIIő életvitęllęl kapcsolatos
feladataik e||átásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk e||átására képesek,
azo|<tő| az egészségi állapotuk miatí rźszoruló személyekľől, akik ęzt az e||átźsi formát
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésľe viíľnak.
A hazi segítségnýj tás keretében bizto sítani kell :

. azalapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

. az cinálló élewitel fenntaľtásábaÍ\ az ellátott és lakókĺirnyezete higiénés
körülményeinek megprtásźlban való közremúködést,

o avészhe|yzetekkialakulásanakmegelozésében, illetve azokeIhźrításában való
segítségnyrijtást.

o AmennYiben a hazi segítségnffitás során szakápolási feladatok ellátása válik
sziiks é ges s é, a hćľ;i s e gíts é gnýj tást v é gző személy kezđeméĺy ezi a
házioľvo sn á|, az otthonápo l ási szolgtĺIat keretében történő el l átást.

Ahází segítségnýjtás keľtébe tartoző gondozási tevékenység különösen: az el|źtźlst igénybe
vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Ahazí gondoző ahazí segítségnyťljtás során egyiittmfüodik az egészségügyi és szociális alap
és szakellátást nffi tó intézményekkel.

2.4.2. Etkeztetés feladata

Az étkeztetés olyan gondozási forma, melynek keretében tegalább napi egyszeľi meleg
étkezésről gondoskodnak azon személyekĺől, akik önmagukĺól tartósan vagy átmeneti
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jelleggel nem képesek gonđoskodni. Különös tekintettel az életkoruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichíátriai betegségfü, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt
segítségľe szoľuló személyekľe.

2.4.3. Je|zőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőľendszeľes házi segítségnyújtás a sajtt otthonukban éIő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rtszoľuló időskoľú, valamint fogyatékos személyek részére nyrijtott
ellátás' Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, Wízishe|yzetben
lehetőséget nyujt az ellátást igénybevevő személynél tör1énő gyoľs megjelenésľe és
segítségnffitásľa. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keľetében biztosítani keII az ellátott
személy segélyhívása esetén az ugye|etes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szo|gá|ő pľobléma megoldása érdekében szükséges
azonna|í intézkedések megtételét, sztikség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás
kezdeményezését.
A szociális rászoľultságot a jeIzorenđszercs házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele l: |:

esetén vizsgálni kell.
A jelzőrendszeľes házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan tászorult,,azł ,ľ1:il'l:ĺ"-}i-i.Á;i*t..jj

egyedül éIő 65 év feletti személy, az egyediI é1ő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
szemé|y,vagy akétszemélyęsháztartásban é1o 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi ćiIapota indokolja a szoIgáItatás folyamatos
biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt. 65/C.$ (5)-(7) bekezdése szeľint, a pszichiátľiai
betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot 10/2006. (XII' 27 .) SZMM ľendeletben
meghatár ozottak szerint kell i gazo lni.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel
feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyujt az ellátást igénybevevő személynél tör1énő gyors
megjelenésre és segítségnyújtásľa. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécseĺközpontja
az i dő sko ruak go nd o zóháza (,,Ezustfenyo G onđo zőház,, ) .

2.4.4. Nappali ellátás ( Idősek Klubja)

Saját otthonukban élő, 18. életévét betöltött' egészségi állapotuk, vagy idos koruk miatt
szociális és mentális támogatásľa szoruló, önmaguk e||átására részben képes kertileti lakosok
részére biztosít ellátást. Az eIlátást igénybe vevők részéte szociális, egészségi' mentális
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szo|gá|tattlst nyújt, igény esetén meleg
ebédet biztosít. A helyi igényeknek megfelelő közösségi pľogľamokat szetvez, valamint
helyet biztosít a közösségi szewezésű programoknak, csopoľtoknak, biztosída, hogy a
szolgáltatás nyitott formában, az ę|Itttotti kör és a lakosság á|ta| egyaránt eléľhető módon
mtĺkcidjön.

2.4.5.Nappali ellátás ( Éľtelmi Fogyatékosok Napktizi otthona )

onkiszolgá|ásrarészben képes, vagy önellátásľa nenr képes, de felügyeletľe szoľuló
fogyatékos, illetve autista személyek tészére biztosít lehetőséget a napközbenitatózkodásľa,
tarsas kapcsolatokĺa, valamint az alapveto higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szeĺint mę gszeÍY ęzi az ę|Iátottak napko zb en i étke zte t é s ét.

2.4.6. Nappa|i ellátás ( Szenvedélybetegek nappali intézménye )
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A szenvedélybetegek nappali intézménye az ĺjnkéntességre és a speciális segítő programokĺa
épülve biztosítja az el|átást igénybe vevők igényei alapjźn a felvilágosító, tanácsadó,
tájékoztatő' kulturális, szabadidős és csďádi programok szewezését és lebonyolítását,
valamint alacsony küszöbű é s iíľtalomc s ökkentő szolgáItatźlst nyúj t.

2.4.7 .,,Ezistfenyő'' G ondozőhá.z

Atmeneti elhelyezést nyifit azoĺ időskoruak, valamint azok a 18. életévfüet betöltött beteg
személyek sztlmźra' akik önmagukľól betegségük vagy más okból otthonukban időlegesen
nem képesek gondoskodni. Atmeneti elhelyezést nyújtő el|áltásra legfeljebb egy évig kerülhet
sor. ha az e||átást igénybe vevő családi k<iľnyezetébe nem helyezhető vissza, az el|átás további
egy éwel meghosszabbítható.

3. AZ INTÉZMEI\rY VEZETÉSE

Aszervezetvezetobeosztásúkoza|ka|mazoÍtai:
1 . oszitőzsa Gondozó Szolgálat vezeto ( magasabb vezető )
2. OszirőzsaGonđozó Szolgálat vezető-helyettes ( szakmai yęzgtő)
3. nappali ellátás vezetői ( Idősek Klubja, Szenvedélybetegek, Ertelmi Fogyatékosok

nappali ellátása)
4. Goĺđozőhźnvezető
5. Gondozási csopoľt vezetők

3.1. isziľĺózsa Gondozől Szollgá./latvezető ( magasabb vezető)

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, az A|apítő okiľatban megáL|apított feladatkĺirben
önállóan iranyítja az oszirőzsa Gondozó Szolgálat tevékenységét.
A polgáľmesteľ nevezi ki, menti fel és gyakorolja felęttę a kinevezési, fegyelmí és az egyéb
munkáltatói jogokat.
Illetményére és egyéb juttatásaiľa a közalkalmazotti törvény, valamint az önkoľmźnyzat
vonatkozó rendelkezéseit kell a|kalmazní.

3.1.1. Feladat. és hatásktire:
. Felelős azirźnyítźsaa|att álló szeľvezet törvényes mfüĺidéséért, a jogszabályok

betartásáért.
o Vezeti és képviseli azintézményt, meghatźrozza annak szewęzeti felépítését és

műkĺjdési ľendjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szfüséges
feltételręndszereket.

o lrźnyítjaazíntézmény mfüĺidését, ennek érdekében Intézményvezetői utasítást ad ki.
. FelügYeli és ellenőrzi a szervezeti egységek munkáját, vezetőit rendszeresen

beszttmoltatja.
. Biztosítjaa jogszabályoknak megfelelő egységes jogaIkalmazási gyakorlatot a

szakmai elj arásľend ki al akításával.
o Elkészíti azintézmény éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló

jelentést és a statisztikai összefoglalót.
. Felelős azađaŃéđeleméľt.
o Szerzőđéseket, egyúttműkĺidési megállapodásokat k<jthet' kĺjtelezettségeket vá||a|hat a

hatályos jo gszabáIyi keľetek kozott.
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. Képvise|i azíĺtézméný más szervezetek előtt.
o Azíĺtézmérlyvezető szĹikség szerint a gondozási tevékenységekhez kapcsolódóan

külön munkaköĺt létesíthet.

3.|.2.Munkáltatói j o gktire

. Az intézmény koza|kalmazottaitekintetébe nlĺzárőIagosan gyako rcIja az a|abbi
munkáltatói jogokat:

o kinevezés
o felmentés
o fegyelmi jogköľ
C vezetői megbízás módosítása, visszavonása
. Egyéb munkáltatói jogk<iľök:
. kinevezés módosítása
o ideiglenes vagy végleges áthe|yezés, kirendelés, źńhelyezés
o jutalmazás
o tanulmányi szerzodés megkötése
o mérlegelési jogköľb e tartoző fizętés nélküli távollét engedélyezése
o biintető- és szabä|ysértési eljarás kezdeményezése
o megbizási szerzőđés kötése, módosítása, megszĹintetése
. helyettesítési díj, pótlékok megállapítása
o illetményelőleg felvétel engedélyezése
o szociális-trímpgatás odaítélése
. munkaidő, munkarend meghatározźsa.
o Jogosult ä szervezeti egységek szakmai vęzetóí részéte átruhazĺĺ egyéb munkáltatói

jogkĺiröket

3.1.3. Helyettesítése

Feladat- és hatáskörét távollétében vagy akadá|yoztatása esetén teljes jogkönel - a
munkáltatói jogkör gyakorlása kivételével - az intézményvezető-helyettes |átja eI.

Távollétnek minősül, ha a magasabb vezętó
ťtzetett szabadságát,
e gy éb, j o gszab á|yb an v agy szeruo désben bizto s ított s zab ađidej ét, munkavé gzé s al óli
mentességét,betegszabadságát,betegállományátto|ti.
Tartós távollétnek mindősiil a magasabb vezeto 30 napot meghaladó távolléte.

3.2. Intézményv ezető -h elyettes (szakmai v ezető)

Az oszirőzsa Gondozó Szolgálat íntézményvezetójének távollétében illetve
akadáIyoztatása esetén, a kizárőlagos munkźl|tatőí jog gyakoľlása kivételével, teljes
jogkĺinel helyettesíti aZ intézmény vezetőjét, továbbá folyamatosan e|Látja az
íntézményvezeto á|ta| reá bízott feladatokat, a közöttĹik kialakított munkamegosztás
rendje szeľint.

4. a.z oszrRozsa' coľuozó szor,cÁr-ĺ,ľ sznnvnznľr BcysÉcnrľľr
FELADATAI

4.1. Központi Szeľvezeti Egység
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oszirőzsaGondozó Szoleálat vęzető 1 fő
OszirőzsaGondozó szo|lahtvezető-helyettes 1 fő
munkaügyingyintézo lfő
adminisztrátor 2 fő
kézbesítő 1 fő

4.2. H:áni se gíts é gnyúj tás

AháZi segítségnyrijtás szakfeladaton 36 álláshely á11rendelkezésre, a feladatok ellttźsźlhoz.

Ez alétszámtarta|mazza az adminisztráciős feladatokat e||źltő létszámokat is.

3 fő csoportvezető, 1 fo adminisńréúor,1 fő gyógýomász, 30 fő gondozónó,1 fo étkezés
adminisztr ástőját ellátó kolléga

A Gondoző Szo|gá|aton belül, gondozási csoportvezetők iranyítjek a gondozási munkát. A
feladat el|átásźtĺa 30 szociáIis gondozói, 1 fő gyógytornász álláshelyet biztosít a Józsefuarosi
onkoľmányzat, melybőI 4 fő gondozónő, munkaidej e 5}oÁ-barl győgy masszőr, fođrász,
pedikűrös feladatotis ellát. AzengedéIyezett ellátottak száma 198 fő.

Az intézmény nyitva taľtása :

Hétfő: 8-18 óráig

Keđd _ Cstitörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-|4 oráig

Szomb at, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény zárv a tart.

4.2.1. A házi segíts égnyúj tás célj a, feladata :

A hazí segítségnyújtás olyan gondozási foľma, amely az ígénybe vevő önálló élewitelének
fenntaľtását _ szfü ségleteinek me gfelelően _ lakásan, lakókömy ezetéb eĺ bizto sítj a.

A Gondozó Szolgálat házi segítségnffitás keretében gondoskodik azokľól az időskoru
személyekĺől:

. akik otthonukban ĺinmaguk ellátásźra saját erőbőlnem képesek és ľóluk nem
gondoskodnak,

. azokőI az egészségi állapotuk miattrászoruló személyekľől, akik ezt az ellétási
foľmát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várakoznak.

A szociális gondozók és a taľsadalmi gondozási tiszteletdíjban ľészesülő gondozók , i||etve az
íntézmény minden munkatársa ( gyógytomász, gyógy masszőľ, fođtász, pediktĺrös,
adminisztrátoľ, technikai dolgozók ) feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak, hogy az
ellátást igénybe vevő ťlzikaí, mentális, szociális szfüséglete saját kĺirnyezetében' az
életkorĺĺnak, é|ethelyzetének és egészségi źi|apotának megfelelően, a meglévő képességeinek
fenntaľtásával, felhaszn á|ásáv a|, fej lesztésével biztosított legyen.

EzÍorténhet:

a.) egyéni gondozás, segítői tevékenység
b.) meleg étel házhozszáIlítźsa
c.) rehabilitáció ( gyógytomász és győgy masszőr közľeműködésével )

A házi segítségnffi tásba tartozó tevékenység kültinĺisen :

. aZ ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és feĺĺrtartása,
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l egészségugyi és szociális prevenció, felvilágosítás,
. alapvető gondozási feladatok e|Iátása,
. segítségnýjtás a testi, személyi higiéné megtartásában,
. afęrtőzést, jáľvĺáný okozó betegségek, fertózó lakókömyezet észIelése és jelzése a

házioľvos' a keľületi Tisztiorvosi Szolgálat, a Szociális hoda, illetve a Gyámhivata| felé,
. közremfüodés az ellátást igénybe vevoháńartásának vitelében,

( külĺinösen bevásárlás _ 5 kg _ ig, kisebb takaľítás az ellźĺtott közvetlen környezetében,
mosás, meleg étel biztosítása,tuzeló behordása), ételmelegítés, étkezésben segítségnyrijtás
(regge|inetés, ebédeltetés ), segítségnýjtás a környęzetévęI való kapcsolattaľtásban,

. segítségnyrijtás az ellźúást igénybe vevőt érintő vészhe|yzet kialakulásanak
megelőzésében,akialakultvészhe|yzetęIhárításźhan.

. az ellátást igénybe vevők segítése aszámllha sziikséges szociális ellátásokhozvalő
hozzźĄutásban,

. a bentlakásos intézményekbe töľténő jelentkezéskor sziikséges előgonđozást végző
személlyel való együttműködés,

. együttmiiködés az egészségügyi és szociális alap és szakellátást nyujtó intézményekkel és
a háziorvossal.

4.2.2. A feladat ellátás szakmai tartz|ma, módja' igénybevétele:

A házi segítségnyújtás módját, fomlĄźú, gyakoriságát az íntézményvezęto á|ta| kiállított
igazoIás alapjźn, az e||átott sztikségleteinek figyelembe vételével kell biaosítani.

A hází segítségnffitás igénybe vételét a kételmezőn kívĹil a háziorvos, a k<iľzeti ápolónő,
szomszéd, stb. írásban , vagy telefonon j elzi a szo|gálatnak.

A bejelentett igényeket ( név, cím' elérhetőség), nyilvántaľtó lapon kell ľögzíteli, me|yet az
ellátás megkezdésekor fel kell tĺjlteni a hiźnyző adatokkal és az,, Ellátásban részesülők''
dossziéban \efüz-ĺe kell tárolni' Amennyiben az ellátást nem vette igénybe a kére|mezo,
nyilvĺíntaľtó adatIapjźń, az ,, Ellátást nem igényelt'' feliľattal ellátott dossziéban kell
elhelyezni.

Ajelzést követően a legrövidebb időn bęlül, de legkésőbb 48 óran belül a gondozási csoport
vezető - lehetőség szerint a leendő gondozónővęl - felkeresi a kérelmezőtlakźLsźľ.

A kérelem benyújtását követően a gondozási csopoľt vezetoje felkeresi a leendő ellátottat
lakásán, elógondozás és tájékoztatás céljából, és átaďja az orvosi igazoláshoz. jövedelem
nyilatkozathoz sziikséges nyomtatváný, valamint kitölti a gondozási szĹikséglet
me gźilapításćů:ro z sztiksé ge s adatl apot.

Az orvosi ígazo|ás valamint ajövedelem nyi|atkozat leadása utánaz igénylővel megállapodási
szętzőďést kot az íntézmény képviseletében, melyben rogzítésľe kerül az e|Iźtás kezdő
időp ontj a, téľíté si díj a é s a szolgáItatás i'artalma.

Az ę|Iátás megkezdése előtt a gondozott adatait, jövedelmét, az admirusnráciőt ęL|źúő

kolléganő a számítőgépen rogzíti, a gondozási sziikségletről szóló adatlap a|apján az
intézmény vezetője megállapítj a az e||átáshoz sztikséges gondozási őrát.

A szociális gondozó aházi segítségnyrijtás során egyiittműkĺjdik a háziorvosi szo|gáIattaI, a
gondozás megkezđésekoľ felkęresi az ellátott hazioľvosát, a csoportvezetóve| együtt, aki
bemutatja a gondozónőt, és a szükséges tudnivalókat megbeszé|Ikaz orvossaI.

Rendszeres kapcsolatot taÍt a keľiilet szociális intézményeíve|, az ellátott ügyeit legjobb
tudása szerint képviseli.

l6



Nem ľészesíthető házi segítségnyújtásbaÍI az, aki veszélyeztető állapotú elmebetegl vagľ
fert(jző beteg.

A személyes gondozási és esetleges ápolási feladatokat, az e|Itńott źilapotźhan bek<jvetkezett
változásokat, a gondozőnoi munkanaplóban a gondozónőnek, illetve az egyéni gondozási-
ápolási tervben a csopoľťvezętőnek is rögzíteni kell, a gondozónők jelzése a|apján. A
gondozói feladatot ellátók tevékenységülľől a f9ll993. (II.17.) Korm. ľendelet 1. sz.
melléklete szerinti gondozási naplót v ezetik.

Szociális gondozónő szakápolási feladatot nem Iáthat el.

4.2.3. Gyĺigytornász az idősek klubjaiban csoportos tornát és egyéni győgytomát biztosít, a
haziorvos javasIata a|apján, a képviselő-testület által meghatźrozotĹtéľítési díj megfizetése
ellenében.

A házi segítségnyújtásban ľészesülőknek egyéni győgyomźt biztosít, aZ orvos utasítása
a|apjźn, a képviselő-testiilet által meghatározotítérítési díj ellenében' az éIetkori sajátosságok
figyelembe vételével. Az eLlátás megkezdésekor kĺiteles állapotfelmérést végezni és ań.
đokumentálni (Fizioterápiás dokumentáció). Kötelezően vęzętí a gyógýorna kezelés
folyamatát.

Feladata kültinösen:

o Csoportos kondicionáló torna idősek számáta. Elsődleges feladata apreveĺciő, az
állapotmegőrzés. Széken ĺilő, á11ó gyakorlatok, egyszeru tornaszeľęk haszná|atáva|
(gumiszalag,Iabda, bot, babzsák, kendő). A csopoľtos foglalkozások
személyiségfoľmáló hatása is jelentős. A csoportos foglalkozás térítés mentesen
vehető igénybe.

o Egészségnevelés, egészségmegotzés,életmódbeli tanácsok.
o Segédeszközĺjk beszerzésében, használafuk megtanításábarl tanácsadás,

segítségnffitás.
. Speciális keringésj avítő toma (vénás, illetve aľtéľiás torna)
. Koordináció javító toľna: a gyakori esések elkerülését cé|ozzaavéglagizomzat

ko oľdinációs készsé gének fej le szt ése, a j áĺ ásbiĺonság növelése.
. Légző torna.
o A kézmarnáIis képességének javítása.
o osteoporosis toľna.
o Geľinctorna.
o Intimtoma.
o Fizioterápiás készülékekkel teľápiás kezelésęk végzése (tens, elektromos kezelés).

Céljaink:
. Gondozási, rehabilitációs, mobi|izácíős feladatok végzése.
o Idősek önellátási funkcióinak segítése, megőrzése segédeszközökkel, gyógytorna

technikákkal.
. Életminoségmegőrzése mozgásterápiźtval,egyéni életvitel megbeszéléssel,

tanácsađással, kezeléssel.
o Kollégak szfüség szeľinti kezelése.
. Kapcso|attartás háziorvosokkal, kollégákkal, esetmegbeszé|és, közös munkavégzés.
. Egyéni tanácsadás hozzźúartozó, segítő részére.
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o Családi és taľsas kapcsolatok erősítése, tĺímogatása, páciens izoláciőjźlĺak oldása.

4.2.4.Győgymasszőr:

Az intézményben 2 fő masszoľ lźtja el a feladatot, a munkaiđő 50o/o- ban gondozői, segítői
feladatot látnak ę1. Kézi és gépi masszítozást biztosítanak az ellátottak részére, a nappali
szociális ellátásban, aházi segítségnyújtásban és a gondozőhźuban egyańnt.

A masszírozáski|azítja a merev' feszült izmokat, javítja a vérkeľingést. A stressz, fáradtság,
és ľossz taľtás okozta izomcsomókat feloldja, ezźlta| azon kívül, hogy csillapítja a fźĄđa|mat,
jelentősen javitja az e||átottakközérzetét. Az ęIIátás igénybe vételéhez a háziorvos javaslata
sztikséges. Az ellźltćts megkezđésekor az ellátott á|Lapotát köteles rogzíteni és a kezelések
soľán fo lyamato s an v ezetni.

4.2.5. Fodrász

Az e||áúottak igényei szerint kęresi fel a nappali ellátást biĺosító intézméný, a gondozőhźn
lakóit és a hźni segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. Munkaideje 50%-ban segítői
feladatot lát el (bevásaľlás, győgyszer kiváltás, ügyintézés).
A szolgáltatás biztosításával az elIźtottak kozérzete javul, a megjelenésfü rendezettebbé
válik.
A szolgáItatásért aképviselő _ testület által meghatźlrozott térítési díjat kell ťlzetní.

4.2.6. Pedikűľiis:

Az e||átottak ígényei szerint kęresi fel a nappali ellátást bíztosító íntézmény, a gondozőhźz és
ahází segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. Munkaideje S}Yo-ban segítői feladatot lát el
(bevásáľlás, gy ő gy szer kiváltás, ügyintézés).
Nagyon fontos, hogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ellátott jfuása fájdalom
mentes, Lába ápo|t legyen. A szolgáltatásért a képviselő _ testiilet által meghatározott téľítési
díjat kell ťlzetni.

4.2.7. A gondozásĺ csoport vezetője:

o Felelős a gondozási csopoľt zökkenőmentes mfüĺjdéséért, a gondozási munka magas
szinvona|áért.

o Szervęzi és iľanyítja a terülęten folyó szakmai munkát, e||átja a szervezési, vezetési
feladatokat, a szakmai munka koordinációját.
Hetente két alkalommal, illetve szĹikség szerint folýat munka megbeszélést a htyi
segítségnyújtásban dolgozó munkatársakkal és munkájukat az ellátott lakásan
folyamatosan, szúrópľóba szenien e|Ienorzi, melyrőlírásos feljegyzést készit.

o Segítséget nyújt a gondozónőn keresztül az ellźtottakmindennapi életvitelében, hivatalos
ügyeik intézésében.

o Tájékoztatja az e||źúottat a lehetséges ellátási foľmákľól, helyszíni köľnyezettanu|mźný,
szociális anamnézist készít az ellátottről, melyben folyamatosan'vezeti az ę||átott
á||ap otáb an b ekĺiv etkezett válto zás okat.

o Gondoskodik a téľítési díjak beszedéséről és azok befizetéséről.
o Hivatali titokként kezeli arábízott, illetve tudomására jutott adatokat és infoľmációkat,

annak közlését csak hivatalos úton keresztĹil végzi a hatályos j ogszabá|yí előírások
betartásával.
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. Folyamatosan ťrgyelemmel kíséri a jogszabźiyváltozásokat, azokat elsajátítja és
alkalmazza.

o Elkészíti aházi segítségnyújtassal kapcsolatos kimutatásokat, statisztikźkat.
o Koteles ľészt venni avezetoi értekęzleteken, az esetleges nehézségekĺől köteles

hal adéktalanul táj éko natni fel ette s ét.

. Figyelemmel kíséri a lakosság köľében felmerülő alapellátási igényeket, javaslatot tesz új
szolgá|tatások kialakításáta, illetve a meglévő szoIgáItat:ástlk bővítésére.

o Az ellátottak éľdekében azintézményvezető,azintézményvezető-helyettes és a
csoportvezetők kapcso|atottartarlaka kőrhazi szociális nővérekkel ( Péterfff Sándor utcai
kőrhźz, OBSI, Pszichiátľiai Klinika) valamint a fęntieken tűI az e||átásra szorulót keze|ő
báľmel yik kőrház v agy személye s gondo sko dást nyuj tó szo ciáli s intézmény
munkatrĺľsával.

A csoportvezető gond oző közv etlen iľányít ása a|á hrtőző munkatársak:

- szociális gondozók
- győgytornász
- gyógymasszőľ
- fodľász
- pedikiĺrös
. taĺsadalmi aktívak

4.2.8. Adminisztrátor . Szocĺálĺs gondozás

Rögzíti a számitőgépen az ellátott adataít, ellenőrzi a törvényben meghatźrozott
nyomtatványok meglétét, az eIlźúott papír alaptĺ arryagźú, gépi rogzítés után szignőjáva| |zija
el, majd továbbítja felettese tészére, A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottakól
nyilvántartástvezet, melyet minden hónap 5-ig megküld felettese tészére' illetve tovźlbbítja a

Szociális Iroda vezetője és a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont vezetoje
részére.

A térítési díjak, a látogatási számok illetve a gonďozási órĺĺk név szerinti nyilvántaľtása
szźnnítőgépen történik, melyet az ađmíníszttátot végez, Naponta rogzíti a gondozónők
látogatási számát és a gondozźsa forditott időt, melyľől hó végén kimutatást készít felettese
részére, ez a kimutatás az áIlami noľmatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban köteles elkészíteni. '

A gondozónők által beszedett étkezési és gondozási térítési díjakat bekönyveli és a JCSGYK-
nak a Volks Banknál vezetett szám|ájáĺa fizeti be. A téľítési đíj áBléte|ét a gondozónő
naplójában a|źtirásźlval' ígazo|ja, a naplóban felvezetésre keľül a szánia száma, tisszege és az
átvétel időpontja, az átvevo aIáírása.

Az ađminisztrátor havonta kimutatást készít a téľítési dij hátta|ékľól és a csopoľtvezętőn
keľesztiil intézkeđik az elmarađt téľítési díjak beszedéséľől, valamint ajánlott levélben, vagy
posta könyvben dokumentálva felszólítja az ellátottat hátľalékĺínak rendezésére.

AmennyibeÍI az ellátott a térítési díját ennek ellenéľe nem rendezí, eIIátását fe| kell
fü g ge szteni a téľíté si díj hátr alék rendezé séi g.

43.ú)tkeztetés

4.3.|. Céljao feladata:
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Az oszitőzsa Gondoző Szo|gá|at napi egyszeľi meleg étęlt biĺosit azoknak a keľĹileti
lakosoknak, akik azt életkoľuk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetĺik miatt
önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottj aik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biaosítani.

Szociális étkeńetés igénybevételére házhozszá|lítással, nappali ellátást biztosító
intézményben ( Idősek Klubja ) helyben fogyasztással, hétfőtől _hétfőig ( folyamatosan ) van
lehetősége ęllátottainknak, - igény szeľint. A hétvégi ebédházhozszá||ítása szombati napon
tcjrténik, az idősek klubjaiban a hétvégi ebédet pénteki napon vehetik át az elIźĺtottak.

Az étel egyszeľ használatos múatyag dobozokban keľÍil kiszállításľa' a đobozra ragasńott
címkén felttintetésre keriil az étęI megnevezése' a csomagolás időpontja, a fogyaszthatóság
i dőp ontj a, illetve a do b o zok főIiáv a| Iezáĺ ást a kerĹilnek.

A Baross u.109., aII. János Ptipźlpatér 17. és aKis Stáció u. 11. szćnrlalatti intézményekben
a nyitva tartási napokon ( hétfőtől - péntekig ) meleg ebéd kertil kiszállításľa, badellás
rendszerben.

4.3.2. Az étkeztetést intéző adminĺsztľátor:

o A vá'|tozás jelentés fuzetben, ilIetve a szźmítőgépes programbanrogziti az ę||átott
adatait, ellenőrzi a t<irvényben meghatarozott nyomtatványok meglétét, az ę|Iátott
papír alapí anyagźú, gépí rogzítés után szignőjźna| Iátja e|, majd továbbítja felettese
részére.

o Az étkezésben részesülő ellátottakĺólnyilvantaľtástvezet, melyet minden hónap 5-ig
megküld felettese tészéte, illetve továbbítja a Szociális Iroda vezetője és a JCSGYK
vezetője részérę.

o Naprakészen vezeti, nyomon kĺiveti az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
o Elkészíti hó végén a szám|tkat,kiadja a gondozási csoport vęzetők részére.
o Elkészíti a statisztikákat.
C Az étkezéssel kapcsolato s nyilvántaľtásokat naprakészen v ezeti.
o Az étkezési napok szźtmfuő| hó végén kimutatást készit (hétfőtől _ péntekig' illetve

hétvégi étkęzési napok száma megbontásban) felettese részére, ez akimutatás az
állami normatíva igénylésénekaLapja, melyet negyedévente, a megađott időpontban,
tĺsszesítve köteles elkészíteni.

o A gondozónők á|tal beszedett étkezési téľítési ďíjakat, kdnyvelés után a JCSGYK-nak
a Volks Banknál vęzetętt szám|ájára fizeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő
naplójában aláírásé.ľal igazolja, a naplóban felvezetésľe keľül a szélm|a szárna, összege
és az átvétęl időpontja, az átrevó alźirása.

o Az ađminisńrźtor havonta kimutatást készít atérítési díj hátralékľól és felettese
utasítása szeľint intézkeđik az e|marađt téľítési díjak beszedéséről, valamint ajánlott
levélben, vagy postakiinyvben dokumentálva felszólítj a az e||átottat hátľalékanak
rendezésére. Ahátralékolaól készült kimutatást továbbítja felettese részére, ame|yetaz
iĺtézményv ezető a hátral éko s ok névsorának, i lletve a hźtr a|ék ö s sze gének
felttintetésével félévente eljuttat a Humánszolgáltatási Bizottság részéte tájékoztatásul.

o A személyi téľítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető,ha a kötelezett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttáteszík. A térítési díj méľséklése, illetve elengedése
az e||átott kéręlméľe indul, a gondozási csoportvezętő és az adminisztrátor minden
körülményre kiteľjedő javaslata a|apján, az intézméĺy vezetoje és az áIta|a|étrehozott
csopoľt dtjnt. A csopoľt tagsai: gondozási csoportvezetők, étkezés adminisztráciőjat
ellatő ko l l é g a, az intézmény v ezetőj e, v agy az á|ta|a me gbízott s zemély.



4.3.3. Az étkeztetés igénybevételének módja:

A bejelentett igényeket nyilvántaľtó lapon ke|| rcgzíteni ( kéľe|mezó neve, címe, kérés,
bejelentő neve, telefonszáma), melyet az ellźtás megkezdésekor kell teljes egészébęn
kitrilteni.

A hejelentésęket lehetőség szerint, ĺĺe legkésőhh 48 órán helül a csopoľtvezętőkkivizsgálják.
A jövedelem nyilatkozat, nyugdíjas igazo|vány máso|ata, a tźlrgyhőnapot megelőző havi
nyugdíj szelvény benyújtása, diétás étkezés igénybevétele esetén oľvosi igazolás leadása utĺĺn
kerül sor a megállapodás megkötésére. Ezt követően ľészesíthető étkezésbęn az ellźtott. Az
ellátás téľítési díjárő| és kezdő időpontjáról írásos értesítést küld az intézmény.

Az e||átotta térítési đíjat SAJÁT jöveđelme alapjźn, a képviselő _ testület źita|meghatźľozott
térítési đíj táb|azat szeľint k<jteles megÍizetni.

Amennyiben az eLlźftott az étkęzést nem kívanja igénybe venni, lemondását legalább két
munkanappal a távolmarađást megelozoen be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén a
kĺjtelezett a téľítési díj megťĺzetésének kötelezettsége aIő| a távolmaradás 3. ĺapjatő| mentesül
(29lI993. (II.17.) Koľm. ľendelet 9.$. alapjan).

Az étkezési téľítési díjat utólag, atźrgyhőt követő hó 15. napjáig kell megfizetni, melynek
összege az eIfogyasztott adagok száma és a megállapított téľítési đĹj szorzata. Az étkezési
téľítési ďífuő| az intézmény sotszámozott, számítógépes száłĺitlt. készít, melyet a házi
segítségnyújtásban dolgozó gondozónők és az étkezés, valamint a gondozás admirusztráciőjźú
ellátó kolléganők visznek ki a gondozoÍt lakásélra, amennyibeĺ mozgásában akađá|yozott az
ellátott.

Amennyiben térítési đíját ennek ellęnére nem ľendezi, e|Iźttását, fel kell függeszteni a térítési
díj hátralék rendezéséig.

A térítési díjakat a gonđozónők a beszedés napjrĺn kötelesek leadni az adminisnráciőt e||źúő

kollégának.

4.3.4. A nappali ellátásban ľészesülő ellátottak étkezésével kapcsolatos feladat:

Az étkezés adminisztraciőját végzo kolléga fęIadata, hogy ĺisszesíti a nappali ellátásban
étkezők szźlmźÍ, a lemondásokat és pótrendeléseket, és továbbítja a konyha felé, valamint
elkészíti a heti számla összesítőt.

A nappali ellátásban, étkezésben részesülő ellátottak névsorát, illetve avźltozásokat az érintett
klub vęzetője, vagy az źital'a megbízott személy köteles jelenteni az adminisńráciőt ellátó
kollégĺĺnak minden nap reggel 9-ig.

Azintézmények címe:

l.Naprafoľgó Idősek Klubja
2.oszkékldősęk Klubja
3.Víg otthon Idősek Klubja
4.Reménysugár Idősek Klubja
5.Ciklámen Idősek Klubja
6.Mátyás Klub
7 .Erte|mi Fogyatékosok Napközi otthona

4.4.A Jelzőľendszeľes házĺ segítségnyújtás

1089 Bp. Delej u. 34.
1082 Bp. Baross u.109.
108l Bp. Víg u'l8.
1084 Bp. Mátyástér 4.
l081 Bp. II. János PźlIpápatér |7.
1084 Bp. ivĺátyźstér |2.
1082 Bp. Kis stáció u.l1.
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A segélyhívó rendszęÍ az Ezüstfenyő Gonđozőházban került telepítésre. A készenlétet
biztosító gondozónő a telephelyen vagy jőzsefuaľosi lakcímén tartózkodik. A hívás
beérkezésekor a ľendszertkezeló gondozónő értesíti a készenléti ügyeletben lévő gonďozőnőt,
_ amennyiben saját lakásan van készenlétben _, megaĄa az e||átott címét, telefonsziímát,
elmondja az e||átottől hallott infoľmációkat. A készenlétben lévő gondozónő haladéktalanul a
helyszínľe indul. Nappali időszakban tömegközlekędéssel, esti _ éjszakai időszakban taxi
igénybe vételével. A helyszínen a segélykérő ellátása utźn .jegyzőkönyvet készít, melyet
másnap a goĺdozőházban lead a muszerész kolléganak. A segélyhívás keretében végzett
segítségnýjtáson tuli gondozási tevékenységet gondozási időnek számítjuk, melyért téľítési
díjat kell fizetni jövedelme szęrint.

4.4.1.F'eladata: Saját otthonukban éIő, egészségi állapotuk és szociális helyzetfü miatt
rászoruló időskoru, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részéľe az onźlllrő életvitel
fenntaľtása mellett felmeľiilő Wizishe|yzetek elhaľítása céIjáből nyújtott ellátás.

4.4.2. A szakmai e gysóg |étszáma, szakképzetts é gük:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Ezustfenyő Gondozóházbő| látjuk el, folyamatos
munkarendben, 5 fő közalkalma zottal.

o 3 fő szociális gondozó és ápolói végzettséggel rendelkezik,
. 1 fo általános ápolói végzettséggelrendelkezik,
o 1 fő muszerészvégzettséggel rendelkezik, aki egyben a késziilékek telepítését,

karbarftartását, a rendszer felügyelętét és az adminiszttácíőt is végzi.

4.4.3. A ľendszeľ műkłidése :

Józsefuarosban I997.évben került kialakításra a je|zőrendszeres hĺázi segítségnyujtás. A
ľendszer egy szźtmítógépből, hozzá csatlakozó keze|ő pultból és az ellátottak |akásáta
telepíthető készĹilékekbőI á||. Jelenleg 60 db készülék áll ľendęlkezésünkľe, ebből 54 keľĹilt
kitelepítésre az e|Iátottak lakásrán. A rendszeľ kezelése a végsőkig leegyszenĺsített, minden
lényeges funkciót a kĺizpontból lehet vezére|ĺi, hogy mozgás vagy egyéb szempontból
kor|átozottak is igénybe vehessék. A központ szfurńtógépes progľamjának magyaľ nyelvre
adoptált v źito zatźń használj uk.
A jelzőrendszeręs hĺŁi segítségnffitásban részesülő ellátott szźlnźra egy speciális készüléket
biztosítunk, anikizárő|agvezetékes telefonvona|hoz csatlakozik. A készülék a telefon eredeti
hasznétlatát semmiben sem befolyásolja. A készülék haszĺźlőjźnak baj esetén csak egy gomb
megnyomásĺíľa van szifüség, a késziilék felhívja a központot, és addig ismétli a hívást, alnig a
kapcsolat létre nem jön.
(Semmilyen telefonszámot nem kell megjegyezli, csak egy gombot kell megnyomni.)
A központban a hívás beérkezésekoľ a hívő adatai automatikusan megjelennek, így akeze|ő
azonna| tudja, ki hívta és honnan. A készüléken keresztiil egy érzékeny mikĺofon és
hangszőrő segítségével beszélhetnek egymással, így gyoĺsabban' pontosabban tud a keze|ő
intézkedni.
A készülékhez tartozík egy kismérehĺ vízhat|an, karóraként, vagy nyakban hordható
segélyhívó gomb, ani vęzeték nélkiil' rádiófľekvencia segítségével kapcsolódik hozzá. A
segélyhívás természetesen ennek a gombnak a segítségével is indíthatő a lakás báľmely
pontjáról.
Ennek a rendszernek akkor van igazźn jelentősége' ha a ľendszer használĺója elesik'
mozgásképtelenné válik (pl. elcsúszik a fiirdőszobában, nem tud kikelni a kádból, vagy
bármilyen háztartási balesetet szenved).



A kozpontban a kezelőnek az egłség jelzi, hogł kometlen a készüĺélcről, vagy a gombról
indították ą hívást.

Mit tud a késztilék?
o Ha a telefonvonal hiba fennállása alatt tĺjrténik segélyhívás, a vonal helyreállítódása után

azoma| felkapcsolódik a központra'
o Beállítható, hogy a betegnek hany óránként kell bejelentkeznie, (megnyomni a gombot) ha

ęz elmaraď. a készülék automatikusan hívja a kĺizpontot. (Ezá|ta| pl. ellenőrizhető a
győgyszer bevétele.)

. A segélyhívás minđig elsőbbséget kap a noľmál telefonálással szemben, igy hívás esetén a
másik vonalmegszakad'

o Kéznélküli telęfonálást tesz lehetővé, hívás fogadható a kagyló felemelése nélkül, a
kaľon, vagy nyakban hoľdhatő vizhat|an készülékkel ( nyomógombbal )

A központ:
o A központ kettő füvonallal csatlakozik a telefon httIőzathoz, aĺ;rli a segélyhívások

fogadására szoIgźi és a rendszer biztonságát garantáIja (pl. egyik telefonvonal foglalt).
o Az ellátottaknak és készülékeiknek azonosító kódjaik vannak az adatbázisban,
. A segélyhívás esetén a kód alapjaĺ az ađatbźu;isból a megfelelő adatokat megjeleníti a

képernyőn, igy akezę|ő azoĺtnal tud intézkedni, nem kell a hívó adatait keresgélni.
o Minden kezelőnek külön kódja van, minden hívás ideje, azintézkędés módja

visszakereshető. Ha nem tcjrténik intézkedés, nem bontható a kapcsolat.
o A rendszeľ beállítható egy ťrgyelmęztętőjelzésre (a kezelőnek), hogy például az egyík

iigyfelet megadott időben hívni kell'

Az ellátottak ktiľe:
J e|zőr endszer es hází s e gíts é gnyúj tás szempontj áb ó l s zo ciáli san r ászonilt

. az egyediil éIó 65 év feletti szemé|y,

. az egyedül é1ő súlyosan fogyatékos vagy psziclĺźnriaí beteg szemé|y, vagy
o a kétszęmélyes háztartásban é|ő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy

pszichiátriai beteg szeméIy, ha egészségi źtIlapota indokolja aszo|gźtltatás folyamatos
binositását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti
indokoltságot külön jogszabá|y szeľint kell igazolni.

Az ieénybevétel módia: az igényt, az Ószirőzsa Gondozó Szolgá|at központjában
személyesen' vagy telefonon kell jelezni, a szükséges oľvosi igazolások beszerzésével
pźtrhuzaĺnosan kĺirnyezettarru|mźný készítünk az el|átott lakásĺĺn, amennyiben a szociális
ľászorultsá g igazolt, és van rendelkezésľe ál1ó készülék, telepítj iik.

4.4.5.A ľendszeľ műktidéséért felelős műszeľész feladataĺ:

Felelős:
. a feladat zökkenőmentes, színvonalas múkĺidéséért,
. koordiná|ja agondozónők munkáját.
. a rendszerkarbarltartásáért, a készülék kihelyezéséért és leszeľeléséért
. Felelős az adminiszttáciő pontos, preciz,naptakészvezetéséért, valamint a

|e|tfuért.
. Felelős a noľmatíva igényléséhez sztikséges adatok pontosságáért és a

h atári dők b etartásáért.
Feladata fentieken túl:

z)



. Elkészíti az eLlźĺottak arryagát,

. figyelemmel kíséri az ellátott egészségügyi és mentális állapotát, a jelentős
változások at rc gziti a kliens any agáb an.

. elkészíti az intézményben dolgozó kollégák beosztástú,,

. kéthavonta próbahívást kezdeményez az eI|źtott lakásaĺól, melyet a
segélyhívások ktjzcjtt dokumentál

4.5. Nappali ellátás
( Idősek Klubja, Szenvedélybetegek Klubja, Értelmi Fogyatékosok Napktizi otthona )

4.5.1. Célja' feladata:

A SZt. 65ĺľ..$ a|apjźn a nappali ellätás elsősoľban saját otthonukban éIó, tízenrryolcadik
élętévĹiket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt męntális támogatásra szoruló,
ĺinmaguk elIéttsźlra ľészben képes személyek részéte biztosit el|atást. Felkészült, megétő
szakembeľeksegítenekéIethelyzetĹikmegolđásábaĺ.
Fontos számun]<ľa az e||átottak elfogadása, nyitottság a pľoblémájukľa és a megéľtés.
Mindent megpĺóbálunk meglenni, hogy lehetőséget bizosítsunk egy űj, aktív élet
kialakításĺĺhoz, hogy meg tudják találni az é|ęt értelmét, a hasznosság érzést és az ĺjrĺjmtjt
ellátottaink.

Az e||átottak kłiľe

Elsősorban a sajźĺt otthonukban élő 18. életévtiket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális tĺímogatásra szoruló, önmaguk ę||źtására részben képes
személyek napkĺizbeni gondozás ára szo|gá|.
Az e||átást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szo|gźitatźlst nýjt, igény esetén meleg ebédet biztosít. A helyi
igényeknek megfelelő kĺizösségi progľamokat szervez, valamint helyet bizosít a kĺizösségi
szewezésuprogramoknak, csopoľtoknak, biztosítja, hogy a szo|gá|tatás nyitott formźlban, az
ellátotti köľ és a lakosság źital egyaftnt elérhętő módon működjön.

4.5.2. Nyitva taľtásuk a helyĺ igényekhez igazodik.

Hétfőtő| - péntekig ľeggel8 őrátő| 16 ĺóľáĺg taľt nyÍtva.

szombat- vasáľnap és ünnepnapokon zńrva tart.

4.5.3. Az idősek klubja szolgáltatásai:

. Igény szeľint meleg étel biztosítása, az engeđéIyezett férőhelyszźnnig.
o Szükség szerint az a|ape||źltás keretében oľvosi tanácsadás megszervezése.
o A szakellźtásokhoz vaIő hozzźĘutás segítése.
. Igény szerint testi, személyi higiéné biztosítása (zuhanyozőhasznźiat).
o Az ellátottak mentális támogatása.
. Gyógy-masszőr, egyéni és csopoľtos gyógytornabiztosítźsa.
o Pedikűr
o Fodrász
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o Hivatalos ügyek intézésének segítése.
o Szabadiđős pľogramokszervezése (kirandulás, TV nézés,könyv, videó film,

taľsasjátékok, köz<is rendezvények a tĺjbbi klubbal, irodalmi, zenei délutánok, napi-,
hetilapok, vetélkedők, szakkörök szervezése).

. Igény és lehetőség szerint egyéb térítésköteles szolgáltatások szervezése
(p1. kulturálís és szabadidős intézmények lź.tio gatása, kirándulások, nyaraltatás).

4.5.4. Feladatellátás módszere: egyéni esetkezelés és csoport munka

A klubvezetők az ellátottak részére nýjtott szociális szolgáltatások formáiról,
rendszerességéről és időtaľtamáĺőI az |l2000.szcSM.rendęlet 10.sz. melléklete szęrinti
látogatási és eseménynaplót vezetnek. Fenti t<jrvényben meghatározottak szerint, az ellátást
igénybevevővel közösen, gondozási tervęt készítenek, melyet félévente felülvizsgálnak.

A klub ľendezvényein fellépő művészek, taľsadalmi gondozási tiszteletdíjban részesülnek,
me lyrő l nyi lvántart ást v ezet az o szir őzsa Gondo zó S zo l gálat.

4.5.5. Nappali ellátást vezető:

o A vezetot anyagi, ęrkcilcsi és fegyelmi felelősség terhęli avęzętésę alatt źiIő
intézmény színvonalas szakmai munkáj áért.

o K<jrnyezettanu|mtny1.készít az e|Iátást igénybe vevő lakásán 
' 
az igénybevételt

megeIőzően.
. osszeá|Lítja az állami noľmatíva igényléséhez sztikséges dokumentációt.
o Elkészíti aházfuendet és a dolgozók munkaköľi |eírását.
. Gondoskodik az é|ę|ęm időben torténő megrendeléséről.
o Yezetí az étkezésre vonatkozó igénybevételi,- látogatási,- és eseménynaplót.
. Felelős a HACCP -ben meghatározotr, előíľások betartásáért.
. Gondoskodik akozintézmény szoIgá|tatásait személyesen átmenetileg igénybe venni

képtelen személyek ebédjének otthonukba szá||itásźtrő|.
. Gondoskodik az étkezési és térítési díjak beszedéséľől és azok befizetéséről
o Kooľdi náIja a gondozottak részéte biztosított foglalkozásokat.
o Segítséget nýjt a gonđozottak életvitelében, ügye inek intézésében.
. Szolgálati titokként kezeli arábízott, illetve tudomásaľa jutott adatokat és

információkat, annak kĺjzlését csak hivatalos úton keresztül, a hatályos jogszabályi
elő íľás ok b etartásźx aI v é gzi.

o Folyamatosan figyelemmel kíséri a teľiiletére vonatkozó jogszabá|yvá|tozásokat,
azokat e|saj átitj a és a|ka|mazza.

o Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, folelős a đolgozók rendszeľes
munkavédęlmi - és trlzv édę|mí oktatásáért.

o Felelős a munkarend, a munkafegyelem, abjz- és munkavédelmi szabá|yok
betartásáért és b etafiatásáért,

o Részt vesz a feladatktjréből eľeđő értekezleteken.
. Figyelemmel kíséri a lakosság k<jrében felmęrtilő alapellátási igényeket, javaslatot tesz

,Új szolgá|tatások kialakíttsára, illetve a meglévő szo|gtitatźlsok bővítésére.
o El|átjaakozintézmény á|ta|biztosított szo|gáItatások, gondozási feladatok

koordináci őj át, a szakmai munka ö sszehangolását.
. Egyiittműködik és kapcsolatot taľt a teľtileten műkĺjdő egészségügyi, szociális,

gyermekj óléti és gyeľmekvédelmi intézmény ekkęl, civil szervezetekkel.



4.5.6. Teľápiás munkatárs - teľápiás segítő

A teľápiás munkatars (fogyatékosok nappali ellátása), terttpiás segítő (szenvedélybetegek
nappali ellátása) feladat- és hatásköre

o Havonta munkatervetkészít, az el|átást igénybe vevők mentális źů|apotának
figyelembe vételével.

r Konflikttls helyzetek kialakulásának megelőzése ércĺekében egyéni és csopoľtos
megbeszéléseket tart. Szükség szerint terápiás foglalkozásokat tart'

. Ügyel az e\Iátottaktesti- lelki aktivitásanak megfartására.
o Feladatai ellátása során segítséget nffit ahhoz, hogy az e||átźst igénybe vev(3 ťlzikai,

mentális, szociális sziikséglete életkorának, é|ethe|yzetének és egészségi állapotanak
megfelelően, meglévő képességeinek fenntaľtásźwa|, felhasznáIásáva|, fejlesztésével
biztosított legyen.

. Egyiittmúködik az egészségĺigyi és szociális alap- és szakellátást nýjtó
intézményekkel.

o Szakmai megbeszéléseken, továbbképzéseken részt vesz.

4.5.7. A nappali ellátást vezető ktizvetlen iľányítása a|á tartoző munkatáľsak:

- szociális gondozók (nappali intézményben)
- takarító szeméIyzet
- terápiás munkatárs, terápiás segítő

4.6. Ezüstfenyő Gondozőhán

IntézményĹink egy telephelyen, de két külĺjnálló épületben|átja el a ľászorulókat.
Féľőhelyek szźlma:2I
Az,,A,,épuletben 10 fő elhelyezésére van lehetőségiink,4,,B,, épületben 11 főt tudunk
fogadni.
Azintézmény egy helyiségébenlátja elfeladatát a je|zőreĺdszeres házi segítségnyújtást végzo
c s op oľt i s, mely szęrv ezeti|e g a hází se gíts é gnyúj táshoz tartozik.

4.6.1. A Gondoz őház felradataz

A SZt. a|apjźn:

Kőrhźľ;i ápolást nem, de taľtós felügyeletet és gondozást igénylő, illetve l<rízishe|yzetbe kęľült
időseknek meghatźrozott időre bentlakást, és teljes köriĺ ellátást biztosít. Segítséget nyújt a
kerĹiletben é1ő csaláđoknak, hogy idős llozzátartozőjllk elhelyezését biztosítani tudjfü
nyara|ás, vagy betegség esetén, valamint rokkantnyugdíjas rászorulóknak is ellátást
bizto sífunk intézményĹinkben.
Az Ezüstfenyő Gondozőhźz nyugodt, csendes köľnyezetben helyezkedik €l, mindkét
épülettink ft)ldszintes. Paľkosított keľtĹinkben lehetőség van a pihenésre, kikapcsolódásra, de
akáĺ a kertészkedésľe is.
A Gondozőház ,,B" épületében a bereĺdezés szanatóľium jellegű, két és három ágyas
szobiíkban helyezzik ę| az e||átottakat,
Az ,,.A,, épületben kőrházi ágyakon tudjuk fogadni azon rászorulókat, akiknek ezt egészségí
áIlapota indokolttá teszi, valamint kialakítottunk egy 1 ágyas elkülĺjnítőt, a Tisztiorvosi
Szo1sálat előíľásainak mesfelelően.
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4.6.2. Szakmai egység |étszámaz

l0 fő gondozőnő,
I fo iĺtézméĺyvezeto
2 fő technikai dolgozó,
1 fo mosó-vasalónő,
1 fő mentálhigiénés munkatiíľs
1 fő orvos váIla|kozási szerződéssel (heti egy alkalommal )
a gyógýoľnźsz ťe|adatait ahazi segítségnyújtás foállású munkatiíľsa Látja e|.

4.6.3. Szakképzettség szeľintĺ megoszlásuk:

I fo vezeto szociális munkás végzettségge|
1 fő mentálhigiénés munkataľs pszichológus végzettséggel
I fó szocittlis asszisztensi végzettséggel rendelkezik,
3 fő źĺ|ta|aĺlos ápoló és asszisztensi végzettséggel ,
3 fő szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkezik,
2 fó fe|nótt szakápolói végzettséggel rendelkezik,
1 fő csecsemő és gyermekgo ndozői v égzettséggel rendelkezik
3 fő technikai dolgozó, közegészségtigyi élelmiszer -higiéniai minőségügyi és

köľnyezetvédelmi tanfolyamot v égzettséggel rendelkezik.

I f(5 haziorvosi végzettséggel rendelkezik (orvos), szerződéssel

IntézményĹink a személyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ellátást - átmeneti
elhelyezést és teljes ellátást - biztosít. Az ellátás igénybevétele iinkéntes alapon történik. A
felvétel iľĺĺnti kére\męt az oszirőzsa Gondozó SzoIgźiat vezetőjénél, illetve az Ezllstfenyő
Go ndozóhá zb arĺ személye s en, vagy te lefonon kell j e|ezní.
Az e|Iátottak felvételét, valamint a bent tartőzkodás meghosszabbítását egy 5 főből á11ó

csopoľt d<jnti el, az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat vezetőjének iranyításával (Ezüstfenyő
Gondozóházvezetóje,1 ftĺ klubvezető,I fó gonďozźlsi csoportvezeto, azintézmény orvosa).
IntézményĹinkbe azok az időskoru, valamint 18. életévtiket betöltött beteg személyek vehetők
fel, akik önmagukľól betegségtik miatt vagy más okokból otthonukban időlegesen nem
képesek gondoskodni ( Szt. 82. $).
Atmeneti elhelyezést nyujtó iĺtézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerĹilhet sor, ami
indokolt esetben további egy éwelhosszabbíthatő (Il2000. SZCSM. rendelet 85.$)' melyľől a
fentiekben említett szakembeľekből álló bizotts ág hoz döntést.

4.6.4.A2 intézmény által nyújtott szolgáltatások ktiľe:
- Azigénybevevők elhelyezését 1-, 2-,3 ágyas, fiĺtéssel, világítással, és tisztálkodási

lehetőséggel ellátott, berendezett szobźlban biztosítjuk.
- Napi háľomszori főétkezést,igény esetén diétás étrendet biĺosítunk.
- Textíliával való ellátás,
- Rendszeres fizikai- és mentális gondozás, életvezetési tanácsađás.
- Folyamatos gondozonói felügyeletet (24 őrás ) biztosítunk.
- Az egészségi állapot helyľeállítását és megorzését céIző tevékenységet folýatunk,

mínd' ťlzikális, mind mentális körben.
- orvosi ellátást heti egy alkalommal biztosítunk, szerda délután, de pľobléma esetén

bármikor renđelkezésünkľe ál1 orvosi segítség.
- Rendszeľes csopoľtos gyógytornát, szfüség esetén egyéni győgýonát biztosítunk

ellátottaink részéte.
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- Azoszitőzsa Gondozó Szolgálat főállásban alka|mazottfodrásza igény szeľint felkeľesi a
gonđozőházat,hogyęzze|íshozzájáru|junkgondozottaink jobbkozérzetéhez.

- Kéthetente pedikriľĺjs keresi fęI azintézméný.
- Az idősek foglaLkońatása egyéni és csopoľtos formában töľténik, egészségi állapotuknak

és érdeklődési körtiknek megfelelően (kľeatív szakköľ, főző sza|<kĺir, ügyességi veľsenyek,
kvíz játékok).

- Rendszeľęsek a kulturális renďezvények, ünnepi műsoľok.
- A taľsalgókban színes tv, videó' magnó, társasjátékok segítik a szabadidő kellemes

eltöltését.
- Gondozottaink részére lehetőséget biĺosítunk a kiľandulásokon való részvételre.
- A gondozóházkonyvttrát minden ellátottunk igénybe veheti, igény szęrint akźn

felolvasást is biztosítunk, melyet tea-délutánnalés beszélgetésselköťúnk össze.

4.6.5.A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

- Vru. kertileti állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie az igénylőnek.
- A házioľvostól vagy keze|o orvostól az ę||átott źi|apotźlrő| részletes igazo|ts sziikséges.

Az e||átás megszüntethető a háziľend súlyos megszegése, tartĺis fekvő állapotot okoző
betegség esetén.

4.6.6. Az intézménvvezető feladat- ós hatáskiiľe:

o Felelős az intézmény zcikkenőmentes, színvonalas miĺködéséért.
o Elkészíti az intézmény htnirendjét, gondoskodik annak bel'artásćltőI.
o KoordináIja a gondozőĺok és a mentálhigiénés munkatars munkáját, szervezi és

felügye li az iĺtézményb en fo lyó pro gľamo kat, fo glalko zásokat.
o Elkészíti azintézményben dolgoző kollégák beosztását.
o Felelős az adminisztrźrciő pontos, preciz,naprakészvezetéséért, valamint a|e|tárért.
o Felelős a normatíva igényléséhez szfüséges adatok pontosságáért és a határidők

betartásáért.
. Ütemtervet készít a feladatokĺól és gondoskodik ęzękmaradéktalän betartásárő|.
o Elkészíti a helyszíni kĺiľnyezettanulmáný, felveszi a szociális anamnézist' elkészíti az

ę|Iátotta|, a mentálhigiénés munkataľssal és a gondozőnőve| k<jzĺjsen az egyéni
gondozási terveket.

. Figyelemmel kíséri aze||átott egészségügyi és mentális állapotát, ajelentős
válto zás ok at r o gzíti any agźlb an.

o Azon ellátottak részére, ahoI az otthonába történő visszagondozźsranincs lehetőség,
az ido s otthoni e lhe lyezé s mihamarabbi me gindí tását kezdęmény ezi.

. Gondoskodik az é|e|em megrendeléséľől, lemondásaľól és a pótľendelésľől.
o Yezeti az étkezést igénybevevőkľől szóló nyilvántartást.
o Biztosítja a kulturá|t étkezés feltételeit.
o Segítséget nffit a higiénia megtartásában.
o Az orvos utasításai szerint elrendelt gyógyszerelést ellenőrzi, szijkség szeriĺt

gondoskod1k az e|Iźĺottak szakoľvoshoz juttatásźľő|, sziikség esetén oľvost hív az
ellátotthoz.

. Gondoskodik az időskoľúak gondozóháza helyiségeinek tisztáŃartásaról, a higiéniai
előíľások betartásáről, valamint az intézmény kertjének ľenđben lartásáĺőI.

. Irányítj a a szociá|is gondozók munkáját.
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o Gondoskodik az e|Iátottaktérítési díj fizetésének megállapitásarő| és annak
beszedéséről, kclnyveléséről, valamint befizetéséről a JCSGYK-nak a Volks Banknál
vezetett számlájtra.

o E||átja akózintézmény á|ta| biztosított szolgáItatások, gondozási felađatok
koordináci őj át, a szakmai munka ö s szehango lását.

o Részt vesz a feladatköréből eredő értekezleteken'
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, azokat ęlsajátítja és

alkalmazza.
. Egyiittműködik és kapcsolatot taľt a tertileten múkodő egészségügyi, szociális,

gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi intézményekkel, civil szeľvezetekkel.

4.6.7. Mentálhigiénés munkatáľs:

o Fęlelős azintézmény házirendjének betartásáért, a vagyontĺĺľgyainak megóvásáéľt.
. Folyamatosan figyelemmel kíséľi az ellátottak egészségi és pszichés állapotĺít és

kapcsolatottartházíorvosukkal, az eset|eges változásokľól tájékoztatja felettesét.
o Köteles feladatát ílgy végezni, hogy azintézményben lakó ellátottak minél

nagyobb szźlmban vegyék igénybe a szo|gá|tatást, a bentlakás időtaľtarĺa alatt az
ott töltött időt hasznosnak, kellemesnek &ezzék.

o Ennek érdekében olyan programok szervezését kezdeményezi, mely az ę||átottak
érdeklődését felkelti.

o Munkájába minden esetben bevonja aszo|gźiatban lévő gonđozónőt.
o Aktívan tésztvęsz aziĺtézmény programjainak összeállításában és

lebonyolításában. Havonta elkészíti a foglalkoztatási tervet.
o Részt vesz az egyéni gondozási terv elkészítésében és megvalósításában.
o Kĺlzľemfüödik az éves gondozási terv elkészítésében'
o EIIátja a sziikséges adminisztrációs tevékenységeket.
o Segítséget nyújt az e|Iátottak életvitelében, hivatalos iigyeinek intézésébęn,

konfl iktusainak reĺdezésében, ennek érdekében e gyéni és csopoľto s
foglalkozásokat tart.

o Segíti az e||átottkapcsolattaľtását családjával és köľnyezetével.
o Sztikség esetén elkíséľi az eI|źńottat egészségtigyi és egyéb intézményekbe,

hozzásegiti a hitélet gyakorlásához.
o Hivatali titokként kezeli atábízotĺ, illetve tudomásaľa jutott adatokat és

információkat, amelyeket csak hivatalos úton, a hatályos jogszabźiyi előírások
betartásávaI adhat ki.

o Folyamatosan figyelemmel kíséri a területére vonatkozó j ogszabá|yváItozásokat,
azokat elsajátítja és alka|mazza.

o Fokozottan figyel afog|a|konatási napló napľakész vęzetésére.
o Felelős a munkaľend, a munkafegyelem, aťuz- és munkavédelmi szabályok

betartásáért.
o Részt vesz a feladatköréből eredő éľtekezleteken.
. Murkája során úgy segít, hogy az ellátott személyisége, habitusa ne sériiljĺin.
. Kapcso|atottart ahází segítségnyújtásban, szociális étkeztetésbęn és a

je|zórendszercs hźzi segítségnyújtásban do|goző kollégákkal, illetve egészségügyi
intézményekkel, résziilĺľe minden segítséget megad és sztikség esetén kéri
segítségfüet.

4.6.8. Ápolrí, - gondozĺí (időskorrĺak gondozríhźna e||átáls) feladat. és hatásktiľe

29



. A tábizoÍt ellátottakat felügyelet nélktilnem hagyhatja semmilyen indokkal.
o A beosztott gondozónő a munkájat az éwénybęn lévő rendelkezések szerint köteles

ellátni és az ellenőrzés során kapott utasításokat végrehajtani.
o A higiénés- és közegészségiigyi előírásokat köteles betaľtani.
o Ha a gondozotton betegségre utaló tiineteket észleL, avezetőĺekazoĺlrĺa|jelenti,

ellátásaról gondoskodik. SzĹikség ese.tén tigyeletet vagy mentőt hív.
o Az oľvos á|ta| fęIírt győgyszereket pontosan beadja.
o Pontosan vezeti az eseménynap|őt, az átađőfrjlzętet és a jelenléti ívet.
o A gondozottak vémyomásźń napontaellenőrzi.
o Aktívan résń.vęsz az el|átottakrészére szervezett csoportos foglalkozásokon, szombat

_ vasáľnapi napon, amikoľ a mentálhigiénés kolléganő nem dolgozik, foglalkozásokat
szervez az el|átottak részére, a szabadidő hasznos elt<jltésére.

o A szak'naítovábbképzéseken kötęles részt venni'
o A munka- és balesetvédelmi-, valamint hĺzvédelmi oktatásokon köteles megjelenni' a

ľészvételt a|ák źsźx aI igazolni.
o Folyamatosan' t2 őtás munkaľęndben dolgozik. Munkaideje heti 40 őra,
o A munkáját befejező gondozónő mindaddig köteles azintézményben taľtózkodni,

amíg feladatait az őt váltó gondozónőnek szobźrőI-szobára źúnem ađta.
. Átadáskor beszámol a munkaideje a|atttĺjľténtekľől, az orvos és avezető utasításaiľól.
o Szakmai megbeszéléseken, továbbképzéseken vesz részt.
o Munkája soľán köteles azidős ęmberękkel szemben segítőkész, egyutlétző,

tapintatos és udvaľias magatartźst tanúsítani.

Lz intézményvezető kiizvetlen iľányítása a|á tartoző munkatársak:

- szociális gondozók
- mentálhigiénés munkataĺs
- takaľító szemé|yzet
- mosónő

4.7. Munkaügyi ĺĺ gyintéző :

o A kozintézmény valamennyi ďo|gozőjak<jzalkalmazotti besorolás szeľinti
jogviszonyát _ beleéľtve a magasabb vezetot is _ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló ]992. évi XWilI. törvłény (Kjt.) szabá|yozza.

o Kĺjzvetlen felettes e az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat vezetoje.
o Feladataitahatźt|yos Munka Tĺirvénykönyve' a Kjt., valamint azágazati jogszabáIyi

előírások és azintézmény Szervezeti és MúktidésiSzabáIyzataa|apjźnköteles
végrehajtaní,akoza|ka|mazotti jogviszonylétesítésétőlamegszűnésigbezźrő|ag.

o A munkavégzéshez kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése.
o A szakrnaitovźtbbképzésekkel kapcsolatos feladatok végľehajtása, a|ďua|izźiása.
o A szźlmítőgépes munkaügyi progľam adatkaĺbantartása, adattogzítés, adatfogadás

illetve küldés, a munkavégzéshez kapcsolódó ügyek iĺtézése, adminiszhációja,
karbaĺúartása és nyilvánt artása.

o Költségvetéshez, beszámolókhoz szükséges infoľmációk, adatok gffitése.
o A kľeditpontos képzések adminisztrációja, nyilvántartása a jelentkezéstől a kifizetésig.
o A képzési terv elkészítése ( éves és 5 éves )
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o Kapcsolattaľtás a JCSGYK Gazdasági Szewezetével, az onkéntes Nyugdíjpéĺutźr.raI,
szfüség szerint afę|adatvégzéshez kapcsoló táÍsíÍLtéZÍnényekkel, ktilönösen aMagyar
Allamkincstttĺral. valamint azintézménv valamennvi kĺjzalkalmazottiával.

A kiizalka|mazottak által betiilthető egyes munkakörök helyettesítési rendje:
A közalka|mazottak által betölthető egyes munkaköľĺjk helyettesítését távollétében, illetve
tartós távollétében a helyettesítésével egyedileg, és esetileg megbizott dolgozó |átja eI a
magasabb vezetői intézkedésben foglaltak szerint.

Távo 1l étnek minő stil, ha a ko zalka|mazotl.
- ťĺzetett szabadságát,
- egyéb, jogszabá|yban vagy szeruődésben biztosított szabadidejét, munkavégzés alő|i

mentességét,
- betegszab adságát, betegállományát tölti.

Tartós távollétnek minősül a közalkalmazott3} napot meghaladó távolléte.

4.8. Admĺnisztrátor
általiínos adminisztľátoľ
- E|Iátjaazintézmény hivatalos adminisztráciőjáva|, iľatkezelésével, illetve

levelezésével kapcsolatos teendők et. E|v égzi mindazon teendőket, amelyeket külĺjn
jogszabá|y vagy azintézményvezeto ltasítása munkakĺirébe ltal. Az
intézményv ezeto f eIé információ s é s b e számo lási kötelezetts é ge van.

4.9.Egyéb munkatársak (takaľítĺí, mosónő, kézbesítő) feladat. és hatásktiľe
o A takarítő feladata az intézmény székhelyének és tagintézményeinek tĺsztźntartása. A

napi takaĺításon tulmenően feladat a az iĺtézmény székhelyének és tagintézményeinek
helyiségeiben nagytak arítást v égezni.

o A mosónő feladata az átmeĺeti elhelyezést nyrijtó intézményben elhelyezésre kerĹilő
ellátottak rvhźzatźnak tísńítása az intézméĺyvezető, vęzető ápoló iľánymutatása
alapjźn.

o A kézbesítő feladata azintézménybe beéľkęző,I||eNĺe kimenő postai ktildemények,
kĺjľlevelek, egyéb iratok postakönywel történő kézbesítése, hivatalos tigyek intézése a
v ezető utasítás a alapj źn.

5. 1. A kłizalkalm azottak munkavégzés éľe vonatkozó szab ályok

5. 1. 1.A ktizalkalm azotti j o gviszony létľej iitte
Az oszirőzsa Gondoző Szo|gá|at vezetője az a|ka\mazottak esetében a belépéskor
hatźnozott vagy határozatlan idejií kinevezéssel határozza meg, hogy a
közalkalmazottat milyen feltételekkel és a koza|ka|mazot1a\<ra vonatkozó
illetménnyel fo glalko ztatj a.

A munkavé gzés telj esítése, munkaköľi kötelezettségek :

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkaheIyen, az ott
érvényben Iévő szabáIyok és akiĺevezési okmiínyokban foglaltak szerint tĺjľténik.

3.
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A közalka|mazott köteles a munkak<jrébe tartoző munkát képességei maximális
kifejtéséve|',azelvérhatőszakértelemmeléspontossággalvégezłĺ.

5.|.2. Szabadság

Az éves ľendes és ľendkívĹili szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi
vezetőkkel egyeńetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélkiili szabadság
eĺgedéIyezésére minden ęsetben csak az íntézményvezető jogosult.
A dolgozók éves szabadságźnak mértékét a koza|kalmazottak jogállásaról szóló
jogszabá|y szerint kell megállapítari és erről a munkavállalót _ jogcímenkénti
bontásban _ írásban értesíteni kell.

5.1.3. Fegyelmi és kártéľítési felelősség

Fegyelmi vétséget kĺivet e| a koza|ka|mazott, ha a kozalkalmazotti jogviszonyból
eredő lényeges kĺjtelezettségét vétkesen megszegi.
A közalka|mazott a kĺjzalkalmazotti jogviszonyából eľedő kötęlezettségének vétkes
megszegésével okozott kártért káľtérítési felelősségg ę| tartozik.

Az intézmény valamennyi do|gozőja felelős a beľendezési, felszęľelési targyak
ľendeltetésszęruhaszná|atźrcrt, a gépek, eszközĺik, szakkönyvek megóvásáét.
Az iĺltézmény a dolgozô hasznáIati targyaibarl a munkavégzés folyamán bekövetkezett
karért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kźlr a đo|goző munkahelyén vagy más,
megőrzésľe szo|gá|ő helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|ati tárgyakat meghaladó mértékii és éľtékű
haszĺéiati dolgokat csak az intézményvezetĺĺ engedélyével hozhat be munkahelyére,
illętve vihet ki onnan (pl. íľógép, szánitőgép, stb.).

5. 1.4. Az lő szir őlzsa Gon d o ző Szo|gá./rat munkaľendj e :

A ledolgozott munkaidő nyilvtntartása és ellenőľzése céljából jelenléti ívet kell
vezetli. A jelenléti íven fel kell tiintetni a munkába áilźs és az e|tźnozás pontos idejét.
A jelenléti ív vęzetéséértamagasabbvęzető és avezetok a felęlősek.

A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. Törękedni kell aľra, hogy a
törvényes munkaiđő - heti 40 fua _ az adoÍt héten mindenki által ledolgozźsra
kerüljĺin. A heti munkaidő átcsoportosítását a magasabb vezeto' illetve a nappali
ellátást nyujtó íntézmények vezetóí engedélyezhetik a jelenléti íven töľténő
szignálással.

Äz,,o szir őzsz,, Gondozó Szotgálat székhelyének nyĺtva tartásaz
hétfĺí: 8-18 óráig
kedd- csütört<lk: 8-16 óľáig
péntek:8-14óľa

Az Idősek Klubjainak nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8,00 _ 16,00 óra

Az Idősek Klubjaiban internet szo|géůtatźls naponta, a mindenkoľi nyitva taľtási
időben vehető igénybe a keľĹileti lakosok szźtnźra térítésmentesen, azza| a kitétellel,
hogy a szo|gáItatás 11'00.14'00 óra kozott sziinetel.
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Az Eľtelmi Fo gyatékos ok Nap ktizi Otthonának nyitv a tartásaz
hétfőtől-péntekig: 07,00 _ 17,00 őta

A o,Mátyás Klub'' mint szenvedélybetegek nappalĺ intézményének nyitvatartásaz
hétfőtől-péntekig: 08,00 _ 16'00 óra

Äz ,,Eziistfenyő'' Gondozóh źn nyitva tartásaz folyamatos

Minden egyéb, itt nem szabźiyozott kérđésben a hatáIyos jogszabályi előírások,
valamint az,,o szit őzsď' Gondoz ő Szolgtiat S zakmai Pro gľamj a az fu źny adő.

5. 1. 5. Va gyonny i|atkozat-tételi kti tel ez etts é g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kĺjtelezettségekľől sző|ő 2007. évi CLII. törvény 3.

$ (1) bekezdése alapjan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az alábbi vezetőkľe
vonatkozik:

l. vęzeto (magasabb vezető)
2. v ezető-helyettes (szakmai v ezetó)
4. egyes feladatok ellátásából adódóan, jogszabá|y a|apjtnavezető általeľľe kötelęzett
beosztott munkavállaló

5.2. Az ĺntézmény működésével kapcsolatos szabályok

5.2.1. Kĺadmányozás rendje

Az iĺltézményben a kiadmányozási jogkört az intézményvezető gyakoľolja, távo|Iéte
esetén aZ iĺtézmény-vezetőhelyettes, vagy az intézményvezető á|ta| írásban
me shatalm azott szeméIy .

5.2.2. B élyegzők haszná.Jatz, kezelés e

Valamennyi, az intézmény képviseletében történő alźitásná|béIyegzőt kell használni.
A bélyegzővel ellátott, cégszeruen a|áírt iratok tartaLma érvényes
kötelezettségvállalást, jogszerzést, j ogról való lemondást j elent.
Az íntézmény béIyegzőit az adminisztrációt eIIźLtő kolléga köteles naprakész
állapotban nyilvántaľtani.
Azíntézménybenbé|yegzóhasznáIatára jogosultak:
intézményvezetó, irténnényvezető-helyettes, munkatigyi ügyintéző, ađminisńrátor'

Az átvevők személyesen felelősek a bé|yegzők megoruéséért. A bé|yegzók
beszerzéséro|, kiadásáľól, nyilvántartásźrő| a vele megbízott adminisztrátor
gondoskodik, illetve abéIyegző elvesztése esetén az eloírások szeľint jaľ el.

5.2.3. Belső ellenőľzés

Az intézmény belső ellenőľzése a Józsefuárosi onkormányzat Polgáľmesteľi
Hivatalban múkĺjdő Belső Ellenőrzési Irođa feladata. A belső ellenőrzés felađatköre
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magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő,
valamint a gazdá|kođási tevékenységgel kapcsolatos ellenőľzési feladatokat.
A Feladatba épített előzetes és utólagos ellenőľzés (FEUVE) az iĺtézményvezető
feladata. A feladat végľehajtását a Belső Ellenőľzési Iroda ellenőrzi.

A v ezetői ellenőrzés rendj e

A v ezetói ellenőrzés valamennyi v ezetői szintre vonatkozik.
A vezętők a szeÍvęzęti hięľaľchiában helyiiknek megfelelően gyakoroljźk. vezetői
funkcióikat, ezeÍL belül ellenőrzési jogosultságukat és kötelezettségĹiket.
A v ezetőí ellenőrzés legfontosabb elemei :

a) kiadmĺínyozási jog, aIáfuási jog,
b) a|áttamozás, az előzetes egyeztetés, a véleményezés joga,
c) a szakmai és gazđálkodási feladatok meghatfuozása, a hatáskörök gyakorlásanak
átruházása, a v é gr ehajtás számonkéré se,
d) a beszámoltatás a jogszabáIyokban, iĺxézményi szintri szabá|yzatokban megszabott
feladatok vé grehaj tásáról,
e) a gazdáIkodási hatásktjr, ezen beltil a kĺjtelezettségvállalás ellenőrzésę.

5.2.4. A helyettesítés ľendje

Az íĺtézményben folyó munkát a dolgozők idő|eges vagy taľtós távolléte nem
befolyásolhatja.
A dolgozók távolléte esętén a helyettesítés rendjének kidolgozása a vezető, illetvę -
f elhata|mazésaa|apjtn_azźitalamegbízottvezetőnekaf eIađata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat éľintő konlľét feladatokat a
munkakĺjľi leírásokban kell ľĺjszíteni.

5.2.5. Munkaköľiik átadása

Az iĺtézmény dolgozói munkakörének átadásźrő| illetve átvételéről személyi vá|tozás
esetén j egyzők<ĺnyvet kell felvenni.
A munkakör átađásźrő|, átvéte|éÍól készült jegyzőkönyvben fel kell tĹintetni az źúađás-
átvéte| időpontját, a folyamatban lévő konkľét ügyeket, a jelenlevők aláítását.
A munkakor źúađás-átvételével kapcsolatos eIjráľás lefolyatásaľól a munkakör szerinti
felettes v ezeto gondoskođik.

5.2.6. Az oszirőzsa GondozĺĎ Szolgálat míĺkłidésének elvei

Az oszirőzsa Gonđozó Szolgálat mfüĺidése a jelen Szeľvezeti és Műkc'dési
Szabá|yzatban részletezeĺIek szeľint valósul meg. Valamennyi egysége műktjdése
során köteles az a|ábbi alapelvek betartására,

Nyitottság elve:

Az oszirőzsa Gondozó Szolgálat nyitott intézméĺy, igénybevétele csak a törvényben
szabá|yozott feltételhez kothető. Az intézméný egyének, csoportok, kcizösségek vagy



kozvetlenĹil keresik fel, vagy a területen működő más intézmények javasolhatják a
kapcsolatfelvételt.
A kapcsolatfelvétel töľténhet a jogszabáIybarl szabáIyozott kötelezettségvállďással is.
Az intézmény jogosult a további segítségnyújtás elől elztrkőzru az ellátott
e gyüttműkodésének hitny a esetén.

Az önkéntesség elve:

Azintézmény szolgáltatásai az el|átott kéľelme alapjźn vehetők igénybe . Működése
nem hatósági, hanem szoIgá|tatő jellegű. Az egyĹittműködés alapja az ellźÍottal
közösen megfogalmazott célok megvalósítása. Az intézmény munkatĺĺľsai mindenkor
az e||átott érdekeit képviselve tevékenykednek.
Súlyos veszé|yeztetés esetét kivéve az intézmény csak az étintett személy, illetve
tĺlrvényes képviselője hozzájáru|ásával jogosult intézkedni. (Súlyos veszélyeztetés
azoĺ á||apot, tevékenység, vagy magatartás' amelynek kcivętkeztében a kliens' vagy
egy másik személy éIetét, testi vagy mentális épségét közvetlenül és súlyosan
fenyegető helyzet áll elő).

A személyiségi jogok védelmének elve:

Az iĺtézmény munkatĺáľsainak - a tevékenységiik soriín tudomásukĺa jutott - a kliensek
személyiségi jogait érintő adatok és tények nyilvantartására és kezelésére a polgaľok
személyi adatainak és lakcímének nyilvĺíntartásárőI szőIő 1992. évi LCVI. Törvény
ręndelkezéseinek, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak betartása
kötelező. Azintézmény munkatarsainak e szolgálati titoktaľtási kötelezettségiik van.

AzegyenLoség elve:

Az intézmény minden ellátott tigyével nelnľe' szźĺrmazásra, felekezętľę, családi
źilapotra, kona tekintet nélkiil kĺiteles érdemben foglalkozni, illetve a hatásköľébe
nemtartoző,vagy aŻ.meghaIadó tigyekben a sztikséges felvilágosítást megadni.

5.3. Az ĺntézmény szewezeti egységei kőzőtti kapcsolattaľtás ľendje

Az intézĺnény felađatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti
egysé gek e gymással Szoro s kapcsolato t tartanak.
Az egyittmfücidés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél,
amelyik egy másik szervezeti egység működési teľĹiletét érinti, az intézkędést
megelózoen egy eztetési kĺjtelezettségtik van.
A belső kapcsolattartás ľendszeres foľmái a különbtjző értekezletek,
esetmegbeszélésęk, belső levelezés stb.
Az Oszitőzsa Gondozó Szolgálatnál rendszęresen mfüĺidő, illetve a magasabb vezető
és a vezetok áItal esetenként összehívott értekez|etekľe vonatkozőan a következő
alapelveket kell érvényesíteni :

a.) A téma érdemi meglźrgyalása céljábólbiztosítani kell a résztvevők előzętes
tájékoztatźtsát az értekez|ęt napirendjéľől, illetve biĺosítani ke|| az éľtekezletľe való
felkészülés lehetőségét. Az értekezlętęnmegbeszéltekľől, amennyiben az sztfüséges,
írásos utasítást kell készítęni.

b) Az eseti éľtekezletekľől em|ékezetot kell készíteni és az illetékesnek meg kell
küldeni.
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A vezetői éľtekezlet
Résztvevői:
az ',oszitőzsa'' Gondozó Szolgálat magasabb vezetője
gondozási csoportvezetők, gonđozőház intézményvezetóje és a nappali ellátást
vęzetők,
munkaügyi ngyintézo
Témája: a szervezet műk<jdését lényegesen befolyásoló, a fe|ađatellátást meghattlroző
dönté sek me ghozata|a, táj éko ńatáĺ

A kibővített v ezetői értekez|et
Résztvevői:
az,,o szir ő zs ď' Gondo z ő S zolgá|at magasabb v ezetoj e
gondozási csoporťvezetők, gondozőhźtz intézményvezetője és a nappali ellátást
vezetők
munkatigyi igyintéző, adminisztľációs feladatokat ellátó munkatĺĺľsak.
Témája: a szervezet működését' a fe|ađat ellźĺásét lényegesen befolyásoló dĺjntések
előzetes véleményezése, ellenőrzések eredményeinek ismeľtetése, feladatszabźiyozás.
Rendkívtili feladatok mesbeszélése.

A különleges tanácskozás
Résztvevői : . az,,o szirőzsď' Gondozó SzoIgéiat magasabb v ezetője,

-azadotiszo|gá|tatő/intézményvezetĺĺ je,munkataľsai.
TémźĄa: az adott szo|gá|tatőlíntézmény feladatai éslvagy feladatmódosulásainak
megtárgyalása.

5.4. A külső kapcsolattartás ľendje

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében aZ intézmény a szak'rnaí
szervezetekkel, taľsintézményekkel, civil szervezetekke|, gazdáIkodó szervezetekkel
egyrittműködési megállapodást köthet.
A helyi és oľszágos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani,
sziikség szerint segíteni kell egymás munkáját.
Az intézmény szoros kapcsolatot tart a különböző szakłnai szervęzetekkel.
A szervęzeti egységek vezet(5i a költségvetési szeľv képviseletében a ktiltségvetési
szerv egyéb szabályzataíban meghatźrozott módon járnak el.

Telephelyek ktizötti egyĺittműkiidés rendje
A magasabb vezetó, a vezetők és a szakmai és egyéb munkatarsak munkavégzésĹik
sorĺán kötelesek egymással együttmfüödni.

Ezen belül
a) feladatuk e||źtástlhoz szükséges adatokĺól, információkľól egymást kĺjlcsönösen

tájékoztatják,
b) vélemény,- vagy adatkérésre vá|asń. adnak.

A külső képviselet és kapcsolattartás ľendje
Az ,,oszirőZsa,, Gondozó Szolgálat külső képviseletére, külső kapcsolattaľtásta a
magasabb vezető és az áIta|a megbízott vęzetőkjogosultak. Kiilső szervek, személyek
adat'- információkéľésére vonatkozóan avezetői intézkedésben foglaltak azirányadők

5.5. Az intézmény működési rendjét meghatáľozó dokumentumok
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Nappali ellátást ny jtő intézmények 30 fó
Idósek Klubja:
NapraforgÓ Idósek Klubja, l089 Bp.Delej u.34.
oszikék Idósek Klubja, l082 Bp.Baross u.l09.
Reménysugár Idósek Klubja, 1084 Bp. MźĺĹyás tér 4.
Ciklámen Idósęk klubja, l081 Bp. II. János Pá|pápatéÍ 1,1.

Víg otthon Idósek Klubja, 1082 Bp. Víg u.l8.
o 5 fó nappali ellátás vezetó
o l0 fó szociális gondozÓ ( foglalkoaatÓ gondozÓnó)

Értelmi Fogyatékosok Napk zi otthona
l082 Bp. Kis StáciÓ u.l l.

o l fó lnténnényvezeto
o l fó terápiás munkataľs ( gyÓgypedagÓgus )
o 3 fö szociális gondozÓnó

Szenvedélybetegek nappali intéznénye
1084 Bp. Mátyás tér |2-

o l fó intéznényvezetó
o f fo terápiás segító

Nęm szakalk a|mazoĺt munkatars
l ,7 fo takarítÓ

Az ,,oszirózsa,, Gondoző Szolgálat szervezeti felépítése20||. (92 f )

Intézményvezetó-helyettes 1 fó

iszirÓzsa GondozÓ Szo|gálat vezetÍi I fiĺ
Székhely: orczy ilt 41.

Házi segítségny jtás 36 f
1089 Bp. orczyűt4|.

o 3 fÓ csoportvezetó
r 30 fó gondozÓnó
o l fó ryÓgytornászo l fó adminisztrátor

Étkeztetés

l fó adminisztrátor

Intézmény iizeme|tetés 4 fö,

o l fo munkaiigyi tigyintézó
o 2 fo adminisztrátor
o l fo kézbesító

Eziistfenyó Gondozőház 15 fó
1087 Bp. Kerepesi u.29/a.

o l fo intéanényvezetó
o l0 fĺĺ ápolÓ _gondozÓ

o l fo szociális és męntálhisiénés
munkatárs

o 2 fő takaĺítÓ
r l fÓ mosÓnó

Jelzórendszeľes házi
segítségny jtás 5 fó

o l fó mrĺszerész
o 4fo gondozÓnó





Az intézméĺy vezetoje belső szabá|yzatokban reĺdezi a műkcjdéséhez,
gazdáIkođásźůloz kapcsolódó és péĺlnlgyi kihatással bíró, jogszabályban nem
szabźiy ozott kérdések et, igy kiemelten

a) a gazđálkodással - így ktilönösen a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés
igazo|ása, az utalványozás gyakorlásanak módjával, eljáľási és dokumentációs
rész|etszabźiyaival, valamint az ezekęt végzo személyek kijelölésének rendjével és az
adatszo|gá|tatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előíľásokat, feltételeket,
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos elj áľásrendet,
c) a belft'ldi és külft'ldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával,
elszámolásával kapcsolatos kérdéseket,
đ) az anyag- és eszk<jzgazdá|kođás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
e) a helyi s é gek é s b erendezé s ek hasznáLatĺíľa vonatko ző ęIő ír ásokat'

Đ a repľezentációs kiadások feIosńásźú, azok teljesítésének és elszámolásának
szabźůyait,
g) a gépjárművek igénybevételének és használatának ľendjét,
h) a v ezetékes és mobiltelefo nok hasznáIatát,
i) a kozérdekű adatok megismeľéséľe iľĺínyuló kéľelmek intézésének, tovźtbbá a
kötel ező en ko zzéteendő adatok nyilváno s s ágr a ho zatal ának rendj ét.

ĺ. zĺno RE,NDELKEZESEK

Az SZMSZ és mellékleteinęk naprakész állapotban tartásáľőI az iĺtézmény vezetője
gondoskodik.
Jelen SZM\Z2011. november ... napjĺán lép hatályba.
Az SZMSZ hatáIybalépésével egyidejrĺleg hatá|yźń veszti az intézmény jelenleg
érvényes SZMSZ-I.

Az oszirőzsa Gondoző Szolgźiat Szervezeti és Működési Szabá|yzatát a fenrÍartő
Budapest Fővaĺos VIII. KerĹilęt Józsęfuarosi onkormányzat Képviselő-testületę a

......120|1' (IX. 3.) számű hatátozatáva| jőváhagyta.
Hatályos: 20Il. november ........napján.

Buđapest, 20II. november ....

Dr.Mészár Eľika
a j e gyzőt helyettesítő alj egy ző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester

)t
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oszĺrózsa Gondozó Szolgálat Szakmai Pľogľam

BEVEZETES

Józsefuiíros bejelentett lakóhellyel ręndelkező lakossága 20II. évben 1I.256 fő, azonbarl
VIII. kerületi lakcímmel nem ľendelkezők még több ezren élnek itt a kerületben.
20I|.januárban a nyugdíjban, jtradékbarl és nyugdíjszeru ellźúásban részestilók száma 18.234
fő (22,17 oÁ),ebbóI:6.906 férÍi ( 37,87 yo)'tI.328nő (62,13%).
60 év a|atti e|Iźtźlsban részestilők száma: 2.602 fő ( 14,27 %o ), 80 év fęlettiek szźlma: 3.657 fó
(20,05%)
A 60 és 80 év közötti nyugdíjban,vagy nyugdíjszenĺ ellátásban részesiilők szźtma: I0.775 fó
(59,r %)
( Nyu gdíj folyó s ító Intézet 20 | 1 j anuari adatai alapj an )
A nyugdíjban, járadékban és nyugdíjszeľii ellátásban részesülők tészére kifizetett összeg,
havonta, átlagosan 98.04 1.-Ft.

A nyugdíjasok élethe|yzetét, szociális köľülményeit eleve meghatźrozza, hogy -

többnyiľe leromlott állapotu - lakásaiknak több mint a fele 1 szoba komfoľtos, csak minden
ötödik van meleg vizzel el|átva, mégis lakásfenntaľtási költségeik - jcivedelmiikhöz
viszonyítva- magasak. A nyolcvanévesek és annál idősebbek köľében, - a nagyobb életesélyfü
okan- két és félszer annyi a nő ( 3.504 fő ) , mint aférťĺ
( 1.353 fő ) . Ez számos probléma hoľdozója lehet. Sok nő időskoľara egyedtil maľad, nincs,
vagy rendkívĹil alacsony a nyugeIlétása, és magányosan küszkodík az élęttel. A hatvanévesnél
idősebb féľfiak 29Yo-a, a nőknek pedig átlagosan 63%o-a é1 egyeđül.
KeľĹiletiinkben 11l3 fő jövedelme nem éri el a 30.000.-Ft-ot, 60'000.-Ft alatti jövedelemből
é|őkszźma 2.430 fő, 60 _ 100.000.-ft jövedelemmel ľendelkezókszána6.963 fő,

A szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszercshźzi segítségnýjtás, Nappali
szociális e||átás ( Idősek Klubja, Szenvedélybetegek klubja, Eľtelmi Fogyatékosok Napközi
otthona, Eziistfenyő Gonđozőház együttmfüĺjdésével, a keľületi lakosság egészéte
kiterj e dő en nyúj ts on színvonalas szakmai szolgáItatásokat.

Fontos számunkĺa az iđősek elfogadása, nyitottság a problémájukĺa és a megértés.
Mindent megpľóbálunk megtenni, hogy lehetőséget biztosítsunk egy új, aktív élet
kialakításához,hogy gondozottjaink meg tudjak ta|á|ru az éIet éľtelmét, a hasznosság érzést és
az örĺjmot ellátottaink.

Az e|Iátásí területén ( VIII. kerület ) jelentkező gondozási igények felmérése, a gondozás
megszervezése. Segítségnyújtás apénzbeli, természetbęni szociális ellátásokhoz, a szemé|yes
szociális szo|gá|tatási formfühozvaIőhozzájutáshoz. Ezzel kapcsolatban tanácsadás,
segítsé gnyúj tás bizto sítása.
osszehango|ja a szociális étkeztetés, aházi segítségnyújtás, a je|zorendszeres házi
segítségnyújtás, az idősek klubja, a szenvedélybetegek klubja, az érte|mi fogyatékosok
napko zi otthona é s a gondo z őház tev ékenys é gét.

Feladata a fentieken tul:
a.) Tájékoztatástny(Ąt az ellátási teriiletén élőknek a településen mfüödő szociális

íntézmény ekĺől és ellátásokľól.



b.) Tanácsadás és szfüség esetén ktjzvetítés révén segítséget nyrijt a szakosított ellátást
biztosítószolgáItatásifoľmakigénybevéte|éhez.

c.) Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint
új gondozási módszeľek alkalmazźsára.

f .I.A szociális alapszolgáltatások kiiľében:
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1992. éví III. töľvény (SZt.) 56. $
a|apjtn, a személyes gondoskodás keretébę Ártoző szociális a|apszo|gá|tatások kĺirében
biztosítja:

- étkeztetés (Szt. 62. $)'
- házi segítségnffitás (Szt. 63. $)'
- je|zőreĺdszeľes házi segítségnyújtás (SZt. 65. $)
- nappali ellátás szo|gá|tatásokat (Szt. 65/F.$)

2.2.F e|adatai szakosított ellátás kiiľében :
Az Szt. 82. $ alapján a személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális szakellátás körében
bińositja:

- az átmeneti elhelyezést nyujtó intézmények közül az időskoľúak gondozőhána
szolgáltatást.

Kie gészítő, kisegítő o v á||a|kozás i tevékenys é ge : nincs

Äz oszirőzsa Gondozĺó Szolgálat székhe|ye: 1089 Budapest, orczy ű|t 4|,.

szervezeti egységei neve' címe:

1. Napraťorgó Idősek Klubja 1089 Bp. Delej u.34.
2. oszikék Idősek Klubja 1082 Bp. Baľoss u.109.
3. Víg _ otthon ldősek Klubja 1081 Bp. Víg u.18.
4. Reménysugáľ Idősek Klubja 1084 Bp. i|/.źúyźstét 4.
5. Ciklámen Idősek Klubja 1081 Bp. II. Jrános PáIpĘatér 1,7.

6. Mátyás _ Klub ( szenvedélybetegeknek) 1084 Bp. Mátyás tér |2.
7. Éľtelmi FogyatékosokNapközi otthona 1082 Bp. Kis Stáció u.l1.
8. Ezüstfenyő Gondozóház 1087 Bp. Kerepesi u.29la

A szervezeti felépítést az I.sz. melléklet tarta|mazza.

Az intézmény szakmai munkáj át

- aszociáIisigazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény,
- a helyi <inkormányzatokő| szóIó 1990. évi LXV. törvény,
. akozalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. tĺirvény,
- az źil.amhtntaľtźs múkĺjdési rendjéről szőIő 29212009. (X[. 19.) Korm' ľendelet,
. akoza|kalmazottakjogállásaról szőIő |992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatbantörténő végrehajtásźlrőI szőIő 25712000. (XII.26.)
Korm. rendelet,
- a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjárőI sző|ő 29lI993. (II' 17.)
Koľm. rendelet.



- a szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi szol'gáItatők, intézmények ágazati
azonosítójaľól és országos nyilvántartźsźlrőI szőIő 226l2006.(XI.20.) Korm. ľendelet,
- a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljaĺásokban kĺĺzremfüĺjdő
szakéľtőkľe, szakértőí szervekĺe vonatkozó részletes szabályokľól szóló 34012007. (XII. 15.)
Korm. rendelet,
- a gyámhatóságok, a terülęti gyermekvédelmi szakszoIgźllatok, a gyermekj őIéti szolgálatok és
a személyes gondoskodást nffitó szeľvek és személyek általkęzę|t személyes adatokľól szóló
23 5 l 1997 .(Xil. 1 7.) Koľm. rendelet,
- a szociáIis szolgáltatók és intézmények mfücjdésének engedéIyezéséro| és ellenőrzéséről
szőIő, 32I 12009 .(XII.29 .) Koľm. ľendelet
- A fogyatékos személyek alapvizsgźllatáĺő|, a rehabilitációs alkalmassági vizsgáIatrőI,
továbbá a szociális íntézményekben ellátott személyek állapotanak felülvizsgá|atźlrő| szőló
92/2008. ( IV.23.) kormányrendelet
- atźlmogatő szo|gá|tatás és a közösségi ellátások ťĺnanszírozásanak rendjéről szőIő I9Il2008
(vII.30.) Korm. ľendelet
- a szemé|yes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladataiľól és műköđésfü
feltételeirő l szó ló I l 2000 .(I.7. ) S ZC SM ľendelet,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szőIő 9lI999. (XI.24.)
SZCSM rendelet,
- a gondozási sztikséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vízsgá|atźnak és igazo|ásźnak részletes szabá|yairől szóló 3612007. (XII. 22,) SZMM
rendelęt,
- Jőzsefvźrosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének 3712004. (VII.15.) sz. cinkormányzati
rendelete a pénzbe|i és természetbeĺ nýjtott szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskođást nffi tó szociális ellátások helyí szabályairól
- Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 2Il20I1. (IV.12.) sz. önkormányzati
rendelete a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj
fizetési kötelezettségről
továbbá az ĺjnkormáĺyzat helyi rendeleteiben szabźiyozott rendelkezések betartásával
szabźiyozza és végzi.

AzOszirőzsa Gondozó Szolgźiat álláshelyeinek szĺíma: 92
Házi segítségnyújtás: 42 fő
jelzőrendszeresházi segítségnyújtás: 5 fő
nappali ellátás: 30 ffi
átmenteti elhelyezést biztosító íĺtézmény: 15 fő

3.1. Házi seeítséenyúitás

Ahtzi segítségnyújtás szakfeladaton 42 á|IásheIy á1l ľendelkezésľe, a feladatok eIlźtásáůloz.

Ez a létszźm tarta|mazza aZ adminisztrációs feladatokat ellátó létszámokat és a vezetői
álláshelyeket is.

( 1 fő magasabb vezeto, 1 fo vezetó helyettes, 3 fő csoportvezető, 1 fo munkaügyĺ igyintéző,
4 fő ađmínisztrátot , L főkézbesítő, takarító)

A Gondoző SzolgáIaton belül gondozási csoportvezetők irányítják a gondozási mlxtkź./-, az
ellátottak lakásán. A feladat el|tĺásźlta3} szociális gondozói, 1 fo gyógytomtsz álláshelyet
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biĺosít a Józsefuaľosi onkormányzat, me|ybő| 4 fő gondozónő munkaideje S}Yo-ban
gyógymasszőr,fođrész, pedikrĺrĺis feladatot is ellát. Az engedé|yezett ellátottak száma |98
fő.

Äz intézmény nyitva tartása:

Hétfő: 8-18 óráig

Kedd Cstitöľtök: 8 16 órĺíig

Péntek: 8.14 őľáig

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon azintézmény zárva tart.

3. 1. 1. A házi segítségnyúj tás célj a, feladata :

A hází segítségnyújtás olyan gondozási foľma, amely az igénybe vevő <jnálló életvitelének
fenntaľtását _ szĹikségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetébęn biztosítja.

A gondoző szo|gźllat házi segítségnffitás keľetében gondoskodik azolľól az időskorú
személyekľő1:

,/ akik otthonukban önmaguk ę|Iátására saját eľőből nem képesek, és róluk nem
gondoskodnak,

,/ azokrő|azegészségi állapotuk miattrászoruló személyekľől, akikeztaze||átási formát
igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várakoznak.

A szociális gondozók és a táľsadalmi gondozási tiszteletdíjban ľészesülő gondozók il|etve az
intézmény minden munkatársa ( gyógytotnász, gyógymasszőľ, fodrász, pedikűrös,
adminisztrátor, technikai dolgozók ) feladatuk ęllátása során segítséget nýjtanak abban, hogy
az e||átást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az
életkoľának, é|etheIyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek
fenntaľtásával, felhaszn á|ásáv aI, fej lesztésével biztosított legyen.

Ez töľténhet:

d.) egyéni gondozás, segítői tevékenység
e.) meleg étel házhozszáIlítása
f.) rehabilitácíő (gyógýornász és gyógymasszőľ közreműkĺjdésével )

A házi s e gíts é gnyúj tásb a hrtozó tevékenys é g ktil ö nö s en :

. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

. Egészségtigyi és szociális pľevenció, felvilágosítás.
l Az orvos javas|ata szeńnti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
. Segítségnýjtás a testi, személyi higiéné megtartásában.
r Ą fertozést, jfuváný okozó betegségek,fertőző lakókörnyezetészlelése és jelzése a

háziorvos, a kerületi Tisztiorvosi Szolgálat, a Szociális lľoda, illetve a Gyámhivatal felé.
. Közremfüödés az e||áttst igénybe v ev o háńartásának vitelében

( külĺinösen bevásárlás - 5 kg _ ig, kisebb takarítás az eL|tĺott kcjzvetlen kömyezetében,
mosás, meleg étel biztosítása, tuzelo behoľdása).

. Ételmelegítés, étkezésben segítségnyújtás (reggeliztetés,ebédeltetés).

. Passzív mozgatźs, mobíIizä|ás a gyógytornász segítségével, illetve iľányítźsával.

. Segítségnyújtás akomyezetével való kapcsolattartásban.

. Segítségnyírjtás az e||átást igénybe vevőt éľintő vészhe|yzet kialakulásának
me gelőzésében, a kialakult v észhe|y zet elhárításában.

l Az ellátást igénybe vevők segítése aszámlk<ta szükséges szociális ellátásokhozva|ő
hozzáiutásban'
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l A bęntlakásos intézményekbe töľténő jelentkezéskor szfüséges előgondozástvégző
személlyel való együttmfüödés.

. Együttmrĺködés az egészségiigyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel
és aháziowossal.

3.l.2. Lz e||átottak száma:

Az ellźtottak száma vá|toző. Egy hivatásos gondozó maximum 5-6 főt, egy társadalmi
gondozó 1 főt lát el naponta.

A házi segítségnyújtásban részesülők szźlma 20l|. július 01-én: I57 fő, ebből otthonában
fekvőbeteg: 12 ťo (napi gondozási szfüségletük 2 x 2 őta, a többi gondozott sztikséglete
źita|ában napi I -2 őra).

3.1.3. A feladat ellátás szakmai tartalma, mĺódja' igénybevétele:

A házi segítségnyújtás módját, fotmájźń, gyakoľiságát az intézményvezeto áIta| kiállított
igazo|ás alapjén, az eIIźttott szükségleteinek figyelembe vételével kell biztosítani.

A hźEi segítségnýjtás igénybe vételét a kérelmezőn kívtil a házionłos, a körzeti ápolónő,
szomszéđ, stb. íľásban , vagy telefonon je|zi a szo|gálatnak.

A bejelentett igényeket ( név, cím, elérhetőség)' nyilvántaľtó lapon kell rögzíteĺi, melyet az
ellátás megkezdésekor fel kell t<jlteni a híányző adatokkal és az ,, Ellátásban ľészestilők''
dossziéban |eťuzve kell tárolni. Amennyiben az ellátást nem vette igénybe a kére|mezo,
nyilvántaľtó adatlapját, az ,, Ellátást nem igényelt'' fęliľattal ellátott dossziéban kell
elhelyezni.

A jelzést követően a legľövidebb időn belül , de legkésőbb 48 óľan belül a gondozási csopoľt
vezeto - lehetőség szerint a leendő gondozónővel _ felkeľesi a kérelmęzőtlakásźln.

A kéľelem benýjtását követően' a gondozási csoport vezetóje felkeresi a leendő ellátottat
lakásán' el,ógondozás és tájékońatźs cé|jábőI, és átađja az orvosi igazoláshoz, jövedelem
nyi|atkozathoz szĹikséges nyomtatványt, valamint kitölti a gondozási sziikséglet
megállapít ásához szfüséges adatlapot.

Az orvosi igazolás valamint a jövedelem nyilatkozat leadása után a csoportvezętő az
igénylővel megállapodási szerzodést köt az intézmény képviseletében, melyben ľögzítésľe
keril az ellátás kezdő időpontja, térítési díja és a szo|gá|tatás taľtalma.

Az e|Iátás megkezdése előtt a gonđozott ađataít, jövedelmét az adminisztráciőt e|Látő
kolléganő a számítőgépen rogzíti, a gondozási szükségletről szóló adat|ap a|apján az
intézmény vezetóje megállapítj a az e||átáshoz szfüséges gondozási órát.

A szociális gondozĺi ahazi segítségnffitás során együttműködik a háziorvosi szolgá|attal, a
gondozás megkezdésekor felkeresi az ellátott haziorvosát, a csopoľtvezetővel egyiitt, aki
bemutatja a gondozónőt és a sziikséges tudnivalókat megbeszé|ik az orvossal.

Renđszeres kapcsolatot tart a kertilet szociális intézményeivel, az ellátott ügyeit legjobb
tudása szerint képviseli.

Nem ľészesÍthető házi segítségnyrĺjtásban az, aki veszélyeztető áIlapotú elmebeteg,vaEY
fertőzłj beteg.
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A személyes gondozási és esetleges ápolási feladatokat, az eLlátott źl|apotában bek<ivetkezett
változásokat a gondozőnőí munkanaplőban a gondozónőnek, illetve az egyéni gondozási-
ápolási tervben is rögzíteni kell, a gondozónők jelzése a|apjźn. A gondozói feladatot ellátók
tevékenységtikľől a 29l|993.(II.I7 .) Korm. ľendelet 1 . sz. melléklete szerinti gondozási naplót
vezetik.

Szociálĺs gondozónő szakápolási feladatot nem láthat eI.

3.1.4. Gyĺígytornász az idősek klubjaiban csopoľtos tomát, és egyéni gyógýornát biztosít, a
haziorvos javaslata a|apján, a képviselő _ testtilet által meghatźnozott téľítési díj megfizetése
ellenében.

A házi segítségnýjtásban részesülőknek egyéni gyógýoľnát biztosít, az oľVos utasítása
alapjźn, a képviselő - testĺilet źlltal. meghatátozott térítési díj ellenében, az életkori
sajátosságok figyelembe vétęlével. Az ellátás megkezdésekor köteles állapotfelméľést
végeznĺ, és azt dokumentálni (Fizioterápiás dokumentáció). Ktitelezőerl vezeti a gyógýoľna
kezelés foIyamatźú.

Feladata küliintisen:

o Csoportos kondicionáló toľna idősek szźlmźra. Elsődleges fe|adata a ptevenciő, az
állapotmeg őrzés. Széken ülő, álló gyakorlatok, egy szerí toľnaszerek haszĺá|atáva|
(gumiszala g, Iabda, bot, babzsák, kendő. ) A csoporto s fo glalkozások
személyiségfoľmáló hatása is jelentős. A csopoľtos foglalkozás térítésmentesen vehető
igénybe.

. Egészségnevelés, egészségmegórzés,életmódbeli tanácsok.
o Segéde szkozok beszerzésében, használatuk megtanításában tanácsadás,

segítségnyújtás.
o Speciális keringésjavító torna (vénás, illetve artériźs torna).
o Kooľdinációjavító torna: a gyakori esések elkeľülését céIozza avéglagízomzat

koordinációs készségének fej lesztése, a j arásbiztonság növelése.
o Légző toľna.
o A kézmanuális képességének javítása.
o Osteoporosis torna.
o Gerinctorna.
o Intimtoľna.
o Fizioteľápiás készülékekkel teľápiás kezelések végzése (tens, elektľomos kezelés).

Céljaink:
. Gondozási, rehabilitációs, mobilizációs feladatok végzése.
o Idősek cinellátási funkcióinak segítése, megőľzése segédeszktizökkel, gyógytoma

technikákkal-
. Életminőség megőrzése mozgásterápiźlval, egyéni életvitel megbeszéléssel,

tanácsadással, kezeléssel.
o Kollégák sziikség szerinti kezelése.
. Kapcsolattaľtás háziorvosokkal, kollégákkal, esetmegbeszéLés, kĺjzös munkavégzés.
. Egyéni tanácsadás hozzátartozó, segítő részére.

o Családi és társas kapcsolatok erősítése, tźlmogatása, páciens izo|áciőjának oldása.

3.1.5.Gyógymasszőr:
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Az intézményben 2 fő masszór lźĺja el a feladatot, a munkaiďő 50%- ban gondozői, segítoi
felađatot látnak el.
Kézi és gépi masszírozást biztosítanak az e|Iźtottak részére, a nappali szociális ellátásban, a
házi s e gítsé gnýj tásban é s a gondo z őhazb an e gy ar źnt,
A masszíľozás |<llazitja a meÍev, fesztilt izmokat, javitja a vérkeringést. A stressz, fźtradtság,
és rossz tartás okońa izomcsomókat feloldja, ezźůta| azon kívül, hogy csillapítja a fájđalmat,
jelentősen javítja az e|Iátottakkozérzetét. Az e|Iátás igénybe véte|éhez ahźzíorvos javaslata
szükséges. Az ellátás megkezdésekor az ęllátott áLlapotát köteles rcgzítenl és a kezelések
során folyamatos an v ezetĺi.

3.1.6. Fodľász

Äz e|látottak igényei szerint keľesi fel a nappali ellátást biztosító intézméný, a gonđozőhźn
lakóit és a házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. Munkaideje 50%-ban segítői
feladatot lát el (bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ügyintézés).
A szolgáltatásbíztositétsával az ellátottak kozétzete javul, megjelenésfü ľendezettebbé válik.
A szolgáltatásért aképviselő - testiilet áItaImeghatźrozotttérítési đíjat kell ťlzetní.

3.t.7. Pedĺkűľłis

Az ellátottak igényei szeľint keresi fęl a nappali ellátást biztosító intézményben, a
goĺđozőházban és otthonukban aházi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. Munkaideje
50%o-barl, segítői feladatot lát el (bevásaľlás, gyógyszer kiváltás, ügyintézés).
Nagyon fontos, hogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ęllátott jarása fájdalom
mentes, Iába źlpo|t legyen. A szo|gá|tatźsért a képviselő - testület által meghatározoht térítési
díjat kell ťĺzetru.

3.1.8. A gondozási csoport vezetője

Hetentę két alkalommal, illetve sziikség szerint munka megbeszélést folýat a hazi
segítségnffitásban dolgozó munkatráľsakkal, és munkájukat az ę||źttott lakásan folyamatosan,
szuľópľóbaszeľĺíen e||enőrzi, melyről írásos feljegyzést készít. Köteles részt venni a vezetői
értekez|eteken, az esetleges nehézségekľőlköteles haladéktalanuItájékoztatru felettesét.

Feladata a gondozott tájékoztattsa, a gondozási sziikséglet megállapításźůloz szükséges
anyagok összeállítása,továbbítása, aziĺtézményvezetó vagy az á|talakijeltilt szemé|y részéte,
a gondozottak személyi dokumentációjának naprakész vezetése, a statisztikfü' kimutatások
hatĺíridőre tcirténő elkészítése.

A csopoľtvezető az ellátottľól szociális anamnézist készít, melyben folyamatosan vezeti az
ellátottállapotábanbekövetkezettvźitozásokat,

Az ellátottak érdekébęn az iĺltézményvezető, az intézményvezető-helyettes és a
csoportvezetők kapcsolatot taĺtanak a kőrházi szociális nővérekkel (Péteľffy Sĺíndoľ utcai
kőrhźlz, OBSI, Pszichiiítľiai Klinika) valamint a fentieken E,l| az ellátásra szorulót kęze|o
bĺíľmelyik kőrhźn, vagy személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmény munkatarsával.

3.|.9. Téľítési díj fizetési kłitelezettség
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Az ellátottnak a térítési díjat utólag, atárgyhőt követő hónap 15 -ig kellmegfizetni, a lakáson
eltöltött idő (amit az ellátást igénybe vevő az aláírźsáva| igazo| a gondozőnó
munkanaplőjábaĺ) és a személyi téľítési đíj szorzata a|apjźn' A fizetendő térítési díjrőI az
intézmény számítógépes szám|át ad ki.

A személyi térítési díj osszege csokkenthető, illetve elengedhető,ha a kĺjtelezett jovedelmi
viszonyai ezt indokolttá teszlk. A téľítési díj mérséklése, illeťve elengedése aZ ellátott
kéľelmére indul, a gonđozási csoporťvezętó minđen köľülményre kiteľjedő javaslata aIapján,
aziĺttézmény vezetője és az áItala létrehozott csopoľt dönt.

3.1.10. Adminisztrátor - Szociális gondozás

Rögzíti a számítőgépeĺ az ellátott ađatait, elIenőrzi a jogszabáIyokban meghatározotI
nyomtatványok meglétét, az ellátott papír alapú anyagźń, gépi rogzítés után szignőjával |átja
el, majd továbbítja felettese tészére. A hází segítségnýjtásban ľészesülő ellátottakľól
ny1|véntartźst vezet, melyet minden hónap 5-ig megküld felettese részére, illetve továbbitja a
Szociális Irodavezetóje és a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK)
vezetője részére.

A téľítési díjak, a látogatási számok illetve a gonďozási óľák név szerinti nyilvántartása
szźmítőgépen tĺjľténik, melyet az adminisztrátor végez. Naponta rogzíti a gondozónők
Iátogatási számát és a gondozásta fordított időt, melyľől hónap végén kimutatást készít
felettese tészéte, ez a kimutatás az állami normatíva igénylésének a|apja, melyet
negyedévente, amegadott időpontban köteles elkészíteni.

A gondozónők által beszedett étkezési és gondozási téľítési díjakat bekönyveli és a JCSGYK-
nak a Volks Banknál vezetett szźtm|aszámáta ťĺzeti be. A téľítési díj átvételét a gondozónő
naplójában aláfuásávaI igazolja, a naplóban felvezetésľe kerül a szźlm|a száma, összege és az
átvéte| időpontja, az źńvevó aláírása.

Az adminiszttátot havonta kimutatást készit a téľítési dij hátra|ékľól és a csoportvezetőn
keresztül intézkedik az e|marađt térítési díjak beszedéséről, valamint ajánlott levélben, vagy
postakĺinyvben dokumentálva feIszőIítja az ę||átottathátta|ékának ľendezésére.

Amennyiben térítési díját ennek ęllenére nem ľendezi, e||átását fel kell függesztenii a téľítési
dij hátr a|ék ľendezé s éi g.

3. 1. t 1. Szerv ezetí felépítés

az SZMSZ 1. sz. melléklete

3.1'.|2. Feladatkörök- munkaktirłik megnevezése ( SZMSZ )

Gondozó Szo|gźiat v ezető

Gondozó Szolgálat vezetó helyettes

Gondozási Csoport vezetó

Adminisztrátor

Szociális gondozó

Gyógytornász

Szociális gondozó _ Gyógy-masszőr



Szociális gonđoző - Pedikrĺr<js

Szociális gondozó - Fodľász

A tĺĺrsadalmi gondozók ( megállapodás alapjan) feladatuk ttibbségében a fekvő betegek esti
és hétvégi ęIIźtźsában segítenek, de tiszteletdíjat fizetiink a klubokban mtÍsort biztosító
művészek ľészéľe is.

Gondozói kcirzetek szźlma álláshelyek szźtma Szak<kép zettsé g gel rendelkezik

30 42 35

3.2.Az étkeztetés szakmai progľamia

3.2.l. Az étkeztetés célja' feladata

Az oszitőzsa Gondoző Szo|gáIat napi egyszeri meleg ételt biĺosít azoknak' a kerületi
lakosoknak, akik azt életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetfü miatt
ĺinmaguknak, illetve <inmaguknak és eltaltottjaik ńszére taľtósan, vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani.

Szociális étkęztętés igénybevételéľe házhozszá|lítással, nappali ellátást biaosító
intézményben ( Idősek Klubja ) helyben fogyasztással, hétfőtől _hétfőig ( folyamatosan ) van
lehetősége ellátottainknak, igényeik szeľint. A hétvégi ebéd szombati napon keľül
kiszĺállításra, az idősek klubjaiban a héwégi ebédet pénteki napon vehetik át az e||átottak.

Az éte| egyszer hasznźiatos műanyag dobozokban keľĹil kiszállításra, a dobozĺa rugasztott
címkén feltĹintetésľe kerül, az étel megnevezésę' a csomagolás időpontja, a fogyaszthatőság
időpontja, illetve a dobozok fóliával lezźnásra kertilnek.

A Baross u. 109., aII. János PáIpápatér 1'7. és aKis Stáció u.11. szám a|attíintézményekben
a ĺyíľĺła taľtási napokon ( hétfőtől _ péntekig ) meleg ebéd keriil kiszállításra, badęllás
rendszerben.

Az étkeztetést iÍItéző adminisztľátor a változás jelentés füzetben, illetve a szárrńtőgépes
pľogramban

o Rĺjgzíti az e|Iátott adatait, e|Ienőrzi a töľvényben meghatátozott nyomtatvanyok
meglétét, az e||źltott papír alapri arryagátt, gépi rögzítés után szignójával látja el, majd
továbbítj a felette se r észér e.

o Az étkezésben részesülő ellátottakról nyilvántaľtástvezet., melyet minden hónap 5-ig,
megkrilđ felettese részére, illetve továbbítja a Szociális Iľoda vezetóje és a JCSGYK
vezetője részére.

. Naprakészenvezetí' nyomon kĺjveti az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
o Elkészíti hó végén aszámlákat.
o Elkészíti a statisztikakat.
o Az étkezéssel kapcsolatos nyilvántaľtásokat naprakészen v ezeti.
o Az étkezési napok szźtmtlrő| hó végén kimutatást készít (hétfotől_ péntekig, illetve

hétvégi étkezési napok száma megbontásban) felettese részéľe, ez akimlÍatás az
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á||amí normatíva igénylésének alapja, melyet negyedévente, a megadott időpontban,
összesítve köteles elkészíteni.
A gondozónők által beszedett étkezési téľítési díjakat, kĺinyvelés után a JCSGYK-nak
a Volks Banknál vezeteÍt szárriaszárrláľaťĺzeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő
ĺaplőjźlbarl aIáírźstwa| igazolja, a naplóban felvezetésľe kerĹil a számla száma, ĺisszege
és az źńvétel időpontja, az źlfuevő a|áirása.
Az adminisńrátor havonta kimutatást készit a téľítési díj hátralékľól és felettese
utasítása szerint intézkedik az e|marađttérítési díjak beszedéséľől, valamint ajanlott
levélben, vagy postakcinyvben dokumentálvafeIsző|ítja az ellźtottatháta|ékának
rendezéséte. Ahátralékolaól készült kimutatást továbbítja felettese tészétę. Félévente
azintézményvezetőnkeresztÍil a hátralékosok névsoľát, illetve ahátraIék ĺisszegét
e lj uttatj a a Humiínszo l gáltatási B izotts ág r észér ę táj éko ztatásil.
A személyi téľítési díj összege csökkenthető, illetve elengedheto,ha a kötęlezett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttá tęszik. A téľítési díj mérséklése, illetve elengedése
az e||ätott kérelméĺe inđul, a gondozási csopoľtvezető és az adminisztrźúor minden
körülményľe kiterjedő javaslata a|apjźn, az intézmény vezetője és az tůtalalétrehozott
csopoľt dijnt. A csopoľt tagjai: gondozási csoportvezetők, étkezés adminisztráciőját
el l átó ko l1é ga, az intézmény v ezetőj e, v agy az á|taIa me gbízott szemé ly'

o Amennyiben az ellátott téľítési díját ennek ellenére nem renđezi, ellátását fel kell
fiiggeszti a térítési díj hátralék ľendezéséig.

3.2.2. Äz étkeztetés igénybevételének módja:

A bejelentett igényeket nyilvantaľtó lapon kell ľĺigzíteni,( kéľelmező nęvę, címe, kérés,
bejelentő neve, telefonszźnna ) melyet az e||túás megkezdésekoľ kell teljes egészében
kitölteni.

A bejelentéseket lehetőség szeľint, de legkésőbb 48 óran belül a csoportvezetők kivizsgáljfü.
A j<ivedelem nyilatkozat, nyugdijas ígazo|vány másolata, a tźlrgyhőnapot megelóző havi
nyugdíj szelvény benyújtása, diétás étkezés igénybevétele esetén orvosi igazolás leadása után
keľül sor a megáIlapodás megkötésére. Ezt követően részesítheto étkezésben az e||átott. Az
ellátás térítési díjárő| és kezdő időpontjaľól írásos értesítést kĺild az intézmény.

Az ellátotta téľítési díjat SAJÁT jövedelme a|apjźn, a képviselő _ testület által meghatźrozott
térítési dij táblázat szerint köteles megťtzetni.

Amennyiben az ellátott az étkezést nem l<lvźnja igénybe venni, lemonđását legalább két
munkanappal a távolmaradást mege|őzően be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén a
ktjtelezett a téľítési díj megfizetésének kötelezettsége a|óI a távolmaradás 3. napjától
mentesül. 29lI993. (II.17.) Korm. rendelet 9.$. )

Az étkezési térítési díjat utólag, atźrgyhőt követő hó 15. napjźĺíg kell megfizetni, melynek
összege, az elfogyasztott adagok száma és a megállapított téľítési díj szorzata. Az étkezési
térítési díjról az irtézrĺény soľszámozott, számítógépes szárriát készit, melyet a hazi
segítségnýjtásban dolgozó gondozónők és az étkezés, valamint a gondozás adminisztrácíőját
ellátó kolléganők visznek ki a gondozott |akźsźna, amennyiben mozgásában akađáIyozott az
ellátott.

Amennyiben téľítési díját ennek ellenére nem ľendezí, el|átását fel kell fi.iggeszteni a térítési
díj hátralék rendezéséig.

A térítési díjakat a gondozónők a beszedés napján kötelesek leadni az adminisztráciőt e|Iátő
kolléganak.
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3.2.3. A nappali ellátásban ľészesiilő ellátottak étkezésével kapcsolatos feladat:

Az étkezés admírusńtáciőját végző kolléga feladata, hogy összesíti a nappali ellátásban
étkezók szétmźft, a lemondásokat és pótľendeléseket, és továbbítja a konyha felé, valamint
elkészíti a heti szárria osszesítőt.

A nappali ellátásban, étkezésben részesülő ellátottak névsoľát, illetve avéitozásakat az érintett
klub vezetoje, vagy az á|ta|a megbízott személy köteles jelenteni az ađminisztráciőt ellátó
kolléganak minden nap reggel 9-ig.

Azintézmények címe:

1 .Napľafoľgó Idősek Klubj a
2.o szikék Idő sek Klubj a
3.Víg otthon Idősek Klubja
4.Reménysugĺĺľ ldősek Klubja
5.Ciklĺĺmen Idősek Klubj a
6.Mátvás _ Klub
7.Eľtelmi Fogyatékosok Napközi otthona

1089 Bp. Delej u.34
1082 Bp. Baľoss u.l09.
1081 Bp. Víg u.l8.
1084 Bp. }ĺ4lźfiyástér 4.
1081 Bp. II. Janos Pá|pápat& 17.

1084 Bp. Mátyás tét |2.
l082 Bp. Kis Stáció u.11.

3.3. Nappali ellátást nvúitó intézménv ( Idősek Klubia) szakmai proeramia

3.3.1. Az Idősek Klubja cé|ja' feladata:

Azon keľiileti lakosok részére, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy mentális
problémáik miatt segítséget igényelnek, felkészült, megérto szakembeľęk segítenek
élethelyzetfü me goldásában.

Fontos számun]<ľa az ę|Iátottak elfogadása, nyitottság a problémájukľa és a megértés.
Mindent megpróbálunk megtenni, hogy lehetőséget biztosítsunk egy új, aktív élet
kialakításĺíhoz, hogy meg fudjak találni az é|et éľtelmét, a hasznosság érzést és az <jrömtjt

ellátottaink.

3.3.2. Az ellátottak ktiľe

Elsősoľban a saját otthonukban élő 18. életévfüet betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális tźtmogatásta szoruló, önmaguk ellátźsźtra tészben képes
személyek napközbeni gondozás élra szoIgźi.
Az ę||źúást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő,
napi életritmust biztosítő szo|gá|tatást nyújt' igény esetén meleg ebédet biĺosít. A helyi
igényeknek megfelelő kcizösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi
szervezésuprogramoknak, csopoľtoknak' bínositja, hogy a szolgá|tatás nyitott fotmźtban, az
ellátotti kör és a lakosság á|ta| egyaránt elérhető módon működjtln.

3.3.3. Nyitva tartásuk a helyĺ igényekhezigazodik.
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lJétfőtő| - péntekig reggel8 óľától 16 őráig tart nyitva.

Szombat- vasáľnap és ünnepnapokon zárva tart.

3.3.4. Az Idősek Klubja szolgáltatásai:

o Igény szerint meleg étel biztosítása, az engedélyezett féľőhelyszánig.
o Szfüség szeľint az a|ape|Iátás keretében oľvosi tanácsadás megszervezése'
o A szakellátásokhoz va|őhozzájutás segítése.
. Igény szerint testi, személyi higiéné biztosítása (ahanyozőhasznáIat).
o Az ellátottak mentális támogatása.
. GyógY-masszőľ, egyéni és csopoľtos gyógytoľnabiztosítása.
o Pedikrĺr.
o Fodrász.
o Hivatalos ügyek intézésének segítése.
o Szabađidős progľam ok szęw ezése (kirĺíndu|ás, TY -nézés, könyv, videó film,

taľsasjátékok, kĺizös rendezvényęk a többi klubbal, irodalmi, zenei délutánok, napi-,
hetilapok, vetélkedők, szakkörök szervezése).

. Igény és lehetőség szeľint egyéb téľítéskĺiteles szolgáltatások szervezése
(p1. kulturális és szabadidős intézmények Iáto gatása, kirándulások, nyaraltatás).

3.3.5. Feladatellátás módszere:

Egyéni esetkezelés és csoport munka.

A klubvezetők az ellátottak részére nyújtott szociális szolgáltatások formáiľól,
rendszerességéről és időtartamtrő| az Il2000. (I.7.) SZCSM rendeIet 1O.sz. melléklete szeľinti
látogatási és eseménynaplót vezetik. A jogszabá|yokban meghattrozottak szeriĺt az el|źtést
igénybevevővęl közösen, gondozási tervet készítenek, melyet félévente feliilvizsgálnak.

A klub rcndezvéĺyein fellépő miĺvészek, taľsadalmi gondozási tiszteletdíjban részesülnek,
melyről nyilvántartástvezetazOszítőzsa Gondozó Szolgálat admirisztrźiora.

3.3.6. Térítési díj

Az ellátottak a klubtagságért térítési díjat nem Íizetnek.

A képviselő _ testület źLIta| meghatátozott térítési díj fizetésére ktjtelesek: étkezés igénybe
vétele, fodtász, mosás, vasalás, gyógy-masszázs, pedilaĺr, egyéni gyógýoľna esetén. Az
ellátottnak a térítési díjat utólag, atárgyhőt kĺivető hónap 15-ig kell megfizetni. Amennyiben
térítési díját nem renđezi, e||átását fel kell függeszteni a térítési díj hátralék rendezéséig.

Térítésmentesen vehető igénybe a csopoľtos gyógytoľna.

3.3.7. Az idősek klubjainak |étszáma klubonként 60 fő.

3.3.8. Az idősek klubja igénybevételének módja, a szo|gáůtatő és az igénybe vevő ktiziitti
kapcsolattaľtás mĺídja:



A klub igénybevéte|ét a kére|mező telefonon, vagy személyesen je|zi az źitala kiválasztott
intézméĺyben. A je|zést kĺjvetően a legrcividebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a
klubvezető a lakásán keresi fel a kérelmezót. Atadja a jövedelem nyilatkozatot, az orvosi lapot
és egyben tájékoztatja az ériĺtettet, hogy a havi rendszeres jövedelme, valaĺnint az
önkormanyzat képviselő -testiilete á|tal megállapított térítési díj tábIázat alapjan kertil
megállapításľa az étkezésért fizetendo térítési đíja. Az orvosi igazolźs, a jövedelem
nyi|atkozat leadása utan kerülhet sor az ellźĺásről szóló megállapodás. A térítési díj ĺisszege
cstikkenthető, illetve elengedhetó,ha a kötelezett j<ivedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. A
méltányossági kérelem elbítáIéĺstra az oszirőzsa Gondoző SzoIgźĺIat vezetője jogosult az
ellátott kérelme és a klub vezetőjének íľásos javaslata alapjźn.

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi he|yzetét csak a t<irvényben, illetve tĺirvény
fe|hata|mazźsa a|apjźn készült kormányľendeletben meghatźrozott esetekben és feltételek
mellett lehet vizsgálni.

Amennyiben az ellźtást kérelmezo nem kér étkezést, a klubtagságért a jelenleg érvényben
Iév(5 2Il20I1 .(N.1.4) onk. rendelet értelmében nem kell térítést ťlzetni.

3.3.9. A nappali ellátást vezető

Felelős:

az intézmény szí nvonal as mfü ö dé sé ért és |eItár áért,
az adminis ńrźrciő naprakész, pontos vezetéséért,
a szám|ák elkészítéséért, atérítési díjak időre töľténő beszedéséért' könyveléséért és
feIadźsáért,
a normatíviíhoz szfüséges adatok pontosságáéľt, a noľmatíva igényléshez szfüséges
iratokelkészítéséért,valamintazađatokĺaprakészszo|gźitatásáért.

Feladata fentieken túl:
. kapcsolatottart atársiĺltézményekkel, azokvezetőivel, a teľületén mtĺködő

háziorvosokkal,
. szeÍvezi a klub tĺáľsadalmi é|ętét, progĺamjait, koordinálja a klubgondozók munkáját.

3.4. Szenvedélvbeteeek klubia. Budapest VIII. Mátyás téľ 12.

3.4.l. A K|ub célja' feladata:

A szenvedélybetegek nappali intézménye az onkéntességre és a speciális segítő pľogramokĺa
épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapjźn a felvilágosító, tanácsadó,
tájékoztatő' kulturális, szabadidős, pľogramok szervezését és lebonyolítását, valamint
alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáItatást nyújt ( Szt. 84. $ (1) bekezdés).

3.4.2. A szolgáltatás igénybevételének módj a:

Az e||átást igénylő írásban kérelmezi fęlvételét a vezetőnél, aki 48 óran belül gondoskodik
helyszíni adatfelvétel végzésétol és szociális anamnézis készítésérőI az ęI|átást igény|ŕĺrőI. Az
igénylő orvosi igazolásźnak és a jövedelem nyilatkozatának leadása utĺán kerülhet sor a
megállapodás megkötésére.

I

I

I
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A szenvedélybetegek nappali intézményében lehetőség szerint olyan pľogľamokat
szervezĹink, melyek elősegítik az ellźtást igénybe vevő ręhabilítáciőját, a taĺsađalomba,
koľábbi k<iztisségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélýeteg-ellátás minél
szélesebb körben való eléľését.

Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe
nem vevő személy számźlra is hozzźféthetőek,
A szenvedélybetegek nappali intézményének nem fe|aďata az alkohol-, dľog- és egyéb
fiiggőségi problémával ktizdő személyek egészségügyi gondozása.

Az intézményben szervezetÍ foglalkozások és progľamok ľévén tĺjrekedni keII az életmód-
vźitoúatás ösztcinzéséľe, a visszaesés megel ozéséte, illetve az intézményben dolgozó terápiás
segítők, valamint a vezeto révén szfüség szerint kapcsolatot kell taÍtanl az ellátott
kezelőorvosával, vagy az egészségiigyi gondozást végző szakembeľrel, Íovźlbbá a
hozzátartozókkal.

Az intézményben lehetőség van

o Hétfotől _ péntekig napi egyszęri étkezés (ebéd) igénybevételére, a hétvégi étkezésre
igényt taľtók pénteki napon vehetik át ebédjtiket.

o Szabađidős progľamok (kirándulás, TV nézés, ktinyv' viđeó film, tarsasjátékok, köz<js

rendezvények a tĺjbbi klubbal, irodalmi, zenei délutánok, napi-, hetilapok, vetélkedők).
o Szfüség szeľinti egészségtigyi ellátás megszervezése.
o Hivatalos ügyek intézésének segítése.
o Szakköľĺjkĺjn va|ő részvétę|.
Térítési díjat rendszeľes jövedelme, valamint az önkormtnyzat képviselő -testületę által

megállapított térítési díj tźh|ázat a|apján az ígénybevętt étkęzéséľt kell ťlzetni.

A személyi térítési díj ĺĺsszege csökkenthető, illętve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi
viszonyai ezt indoko|ttá teszik. A méltanyossági kéľelem ęIbírá|ása az oszitőzsa Gondozó
Szolgálat vezetoje, az ellátott kérelme és a nappali ellátás vezetőjének javaslata a|apjźn
töľténik.

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illefue törvény
fe|hata|mazésa a|apjźn készült koľmĺĺnyrendeletben meghatáĺozott esetekben és feltételek
mellett lehet vizsgálni.

Amennyiben az e||źtástk&ę|mező nem kér étkezést, a klubtagságéľt nem kell téľítést fizetru.

3.4.3. A nappali ellátást vezető

Felelős:

. az intézmény színvonalas műköđéséért és |eltáráért.,

. az adminísztĺáció naprakész, pontos vezetéséért,

. a szám|ák elkészítésééľt, a téľítési díjak időre tĺjľténő beszedésééľt, könyveléséért és
feladásáéľt,

l a normativźlhoz szükséges adatok pontosságáéľt, a normatívaigényléshęz sztikséges
iratok elké szíté s ééľt, val ami nt az ađatok napraké s z szo|gźitatásáért.

Feladata fentieken túl:

' kapcsol atot hrt a tátrsintézményekkel, azok v ezętőivel, a területén mĺĺködő
házioľvosokkal,szakorvosokkal,azellźtottakcsa|áđjával,

. szervęzi a klub taľsadalmi életét, programjait, koordinálj a aterápiás munkatársak
munkáját.
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3.5. lĺľtelmĺ Foevatékosok Napközi Otthona. Kĺs Stáció u.11.

3. 5. 1 .A szolgáItatás célj a, feladata:
Az éľtelmileg és/vagy halmozottan sérĹilt ťratalok nappali el|atásánakbiztosítása, fejlesztése
és szinten :artźsa. A Klub lehetőségeihez mérten az integrźrció biztosítása. Elsődleges cél,
hogy a sérült kliens mind magabiĺosabb és ĺ'nállóbb legyen mindennapi éIetvitelében,
valamint mźtr meglévő képességeit' tudását kondicionálja és alkalmazza. Az iĺtézmény télĺgyí
és személyi feltételeihezmérten a kerületben élő éľtelmileg, illetve halmozottan sérült fiatalok
r észér e napp ali elLátást bizto síts on.
A feladatot ellátók száma:6 fo
- 1 fő vezeto (elenleg szociális munkás szakon hallgató)
- 1 fő terápiás munkatárs, gyógypedagógus szakirányú főiskolai végzettséggel
- 2 fó gondozónő , általános ápolói végzettséggel
- 1 fő szociális gondozó és ápolói végzettséggel
- 1 fő technikai dolsozó.

3 .5.2. Az ellátottak köre:
Elsősorban a kerülętben élő - 18 év feletti - értelmileg, illetve halmozottan sérĹilt (mozgás,
hallás, látás) személy' valamint külĺjn megállapodás a|apján a Fővaľos kozigazgatási teľületén
élő sérĹilt ellátott.
Az e||atható személyek sziíma (ferőhely): 20 fő

3.5.3.A fogyatékkalélők nappali ellátása szolgźl|tatás szakmai tarta|mabiztosított
szolgáItatások foľmái, köre, rendszeres sé ge

3.5.4. A k|ub nyitva taľtása

Hétköznap 7.00 _ 17.00, hétvégén és iinnepnapokonzźrvatart.
A foglalkozásokhétköznapokon 9 _ |5 őráigtartanak, szĹinetek közbeiktatásával.
Egy _ egy csoportos foglalkozáson a kliensek képességeihez mérten 6-10 fős |étszźmmal
đolgozunk.
A meglévő ismerętęk szinten tartźsa, új ismeľetek tanítása egyéni fejlesztéssel és csopoľtos
foglalkoztatás keľetében tĺjrténik.

3 . 5. 5. Biztosított szo|gáItatások formái, köre, rendszeressége :

. Egyéni fejlesztés

. onállóságraneve|és, szociális készségek fejlesztése
o Készségek, képességek maximális kihasználása éľdekében kézműves, zenei

foglalkozások
o Egészségfü, erőnlétĹik megtaľtása, sérüléstikbőladódó esetleges mozgási nehézségek

enyhítés e célj ából mozgásnevelés, gyó gý oma, masszázs
o Közösségi, kulturális programokszeruezése, lebonyolítása
o Folyamatos egyĹittmfüödés a szülőkkel, atánogatő szo|gá|attal, attrs

intézményekkel

Rendszeľessége:
A klubban folyó tevékenységek, foglalkozások heti, illetve napirend szerint történnek.
A ktjzĺjsség összetétele igen váItozatos, a fiatalok - képességeik szempontjából - 3 csopoľtľa
oszthatók. 
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Az épiiletben lévo helyiségek több funkciósak, igy a foglalkozások lebonyolításźłloz
rendelkezéstinkre til: 2 foglalkońató helyiség, 1 pihenő, illetve foglalkoztató helyiség;
étkező.
A foglalkoztatő he|yiség ad otthont a gyógypedagőgiai foglalkozásoknak: matematika, írás,
olvasás, szociális tanulás'
A 2. fog|alkoztatő helyiségben he|yzetgyakoľlatok, valamint az ének, zene, tćtnc és egyéb
művészeti foglalkozásokat (verstanulás, szövés, hímzés, gyöngyfiízés), gyógytorna
fo glalkozásokat tartunk.
Az étkezoben (padlólap burkolatának köszönhetően) akézmúves foglalkozásokat: ľajz, festés,
kľepp-papíľ képek, termésképek készítése, üvegfestés, textilfestés, gipszöntés.
A pihenő szobélbarl gyógymasszázst is biztosítunk, itt van lehetőség TV, DVD nézésľe és
zeĺehallgaÍásľa, video j áték haszná|atár a.

A ház udvarának egy csendes saľkában kellemes kerti kĺjľülmények kozott lehetnek a friss
levegon ellátottaink'
Gyakľan szervezünk külső pľogľamokat, sétákat a kerĹiletben és a keľületen kíVtil,
kirándulásokat, és kozös nyaralást.

3.5.6. Egyéni fejlesztés

A klubba jaľó fiatalok mindegyikével készÍil szintfelmérés (Dr. Günzburg által kifejlesztett
PAC teszt), mindegyiküknél megtörténik az anamnézis felvétele, illetve családlátogatás, aZ
ezekbő| kialakított kép az egyéni fejlesztési teľv alapja.
Az egyéni fejlesztési tervet az érďeke|t felek közĺjsen beszélik meg, magát a fejlesztést a
klubvezető irányítja. A fejlesztések rövid távri terveit háromhavonta, hosszú táVu terveit
félévente éľtékęlik, sziikség esetén móđosítj ák.
A szintfelméľés és az egyéni fejlesztés délelőttonként folyik, a csoportos foglalkozásból
kiemelve, minden kliensünknek.

3.5.7. Személyľe szabott feladatok

A klubban a lehetőségel<hez mérten igyeksziink minél nagyobb önállóságot nffitani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teret adni annak, hogy szerves résztvęvői, alakítói
legyenek a klub életének.
A mindennapi életben szźtmtalan olyan feladat van, amely a zcikkenőmentes működéshez
nélkiilĺjzhetetlen, s amelyet ahozzánk jźlrő ťlata|ok is el tudnak végezni,
Ezértheti váltásban:

o VŹlll: aki segít az asztaIterítésben.
o más pedig arľa tigyel, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkenđó, szalvéta,
o illetve a viľáglocsolásra.

Az intézményben, az udvaron akađnak olyan feladatok, melyeket klienseink is el tudnak
végezni és segíti önállóságukat, rendszeres munkavégzéstbiztosít számukľa.
Azza|, hogy mindenkinek megvan a külön fe|adata,jelentősen csĺjkkenthetőek a súrlóđások.

3.5.8. Egyéb pľogľamok

A szervezett, irányított foglalkoztsokat kĺjvetően a délutan fennmaradó idejében hímzés,
szövés fejleszti a finom mozgásokat, társasjátékozás, memóľia játék segíti a passzív tanulást,
kikapcsolódást. A délutani kotetlen beszélgetés lehetőséget biztosít a mentálhigiénés
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feladatok ellźúásra, mely felszínľe hozza a problémákat, konfliktusokat, így lehetőség nyílik
azok orvos|ásźna.

3.5.9. Ktizäs programok

Rendezvényekľe, tinnepekľe a klub minden tagsa kozosen késziil, mindenki igyekszik részt
venni ezeken. A készülődés két részbó| ál1: ajĺíndékok, illetve dekoráció készítése (kaľácsony,
anyák napja, húsvét, stb.), illetve előadás, műsor betanulása (karácsony, farsang, stb.).
A klub családias légktire lehetőséget teremt

o a kĺizös, illetve egyéni beszélgetésekĺe a kliensekkel,
o folyamatosmentálhigiénére,
. a programok együttes kialakításźxa,
. a problémák, konfliktusok k<lzös megbeszéléséľe, orvos|ásfua.

3.5.10. A szolgáltatő és az igénybevevő kiiztittĺ kapcsolattartás módja:
o Az ellátottakkal a napi- és heti rendet csopoľtmegbeszélésen tisńázzlk.
o A szülőkkel a kapcsolattaľtás napi rendszerességrĺ és folyamatos, e mellett félévente

sztilői értekez\etet tartunk.
o Bármilyen felmerülő probléma esetén mind a kliens, mindhozzttartozőja foľdulhat a

klubvezetőhöz, illetve az íntézményvezetőhö z, va|aĺĺint az e||átott jogi képvise|óhoz.
o A dokumentációk, mint a kapcsolattaľtás eszközei:
o Az 112000. (I.7.) SzCsM rendelet 10. számú melléklete szerinti látogatási és

eseménynaplót vezetĹink a klubban folyó eseményekľől, aktuális progľamokĺó|; az
esetlegesen felmerülő problémákľól, hangulat-, illetve állapotváltozáso|<rő|; egészségi
állapotľól pedig klegészítő felj egyzést készítĹink.

o Minden kliensnek van gondozási terve, egyéni fejlesztési terve
o A kliensek jelenléti íve és a munkaterv is napi rendszerességgel keriil vezetésre.

3.5.11. Az ellátás ĺgénybevételónek módja a fogyatékkal élők klubjában

Az igéný az e|Látott vagy törvényes képviselője írásban, vagy szőbarl kéľelmezheti.
Jövedelem nyíIatkozat, egészségi á||apofta vonatkozó ađat|ap, kezelőorvos vagy szakorvos
szakvéleményét szfüséges csatolni, csak ezek után kĺithető meg a megállapodás.
A jelentkező klub tagságát 3 hónap pľóbaidő e|őzimeg.
A próbaidő lętĺjltése után sztnnitott 30 napon belül a kérę|męzóvel (törvényes képviselővel)
egyetéľtésben a klubvezető e|készíti az egyéni fejlesztési tervet.
Ha a klubtag 30 napot meghalađó ideig van távol, klub tagsága megszúnik. Visszatéľtekor
jelentkeznie kell a klubvezetőnél, és a klubba vaLő rijabb felvételét kell kérnie. Ekkor a
pľóbaidő í$takezđőđik, és újabb szakorvosi vélemény beadása sziikséges.

3.5.12. Az ellátás megszüntethető :

. ha az e||átott a térítési díjat írásbe|i fe|szőIítás utián sem fizeti be;
o térítésmentes ellátás esetén akkoľ, ha az e||átott ľendszeresen és ismétlődően nem

mondja |e az ebédettávolléte esetén
o ha az el|átott aHázirend előíľásait súlyosan megszegi
o ha az orvos a klubtagságot nem javasolja.
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3.5.13.Az ellátottak és a szociálĺs szolgáltatástvégzők jogainak védelmével kapcsolatos
speciális szabályok.

Ellátottak jogvédelme:
A fogyatékos személyek jogainak érvényestilése éľdekében figyelemmęl kell lenni kiilcinösęn
az akadáIymentes kömyezetbiztosításfua a folyamatos fejlesztő tevékenység soľán is.
Az informáciő|<hoz, az e||átottat érintő legfontosabb adatokhoz va|ő hozzáférést aZ egyes
ellátotti csoportok számáĺa érthető formában, vizuá|isan megfelelően kialakítva
piktogramok, rövid szavak, nagybettĺk _ kellkozzétenri' hiľdetőtáblán kifliggesztęni.
Az önľendelkezés elvének megvalósítźsa a gyakorlatban, a fogyatékos személy életvitelével
kapcsolatos döntéseinek tiszteletben taľtásával a csoportmegbeszélések soľán valósul meg
elsősorban.
A klubtagok taľsadalmi integrációjának elősegítéséľe külső helyszínelľe szervezĹink
pľogľamokat' illetve a nyári táborozásoknak, kiállításoknak, nyílt napoknak, k<jzös KI MIT
TUD szervezése az Idősek Klubjaival is célja azíntegráció megvalósítása.
Az intézményben jól |áthatő helyen került kifüggesztésre az ellátott jogi képviselő
elérhetőségét tarta|mazó hirdetméný. Az ellátott jogi képviselő segítő tevékenységérőI az
ellátottakatésahozzátntozőkattájékoztatjuk.

Szolgáltatást végzők jogvédelmének specialĺtásaĺ a fogyatókkal élők nappali ellátásában:
Az Szt. 82. (2) bekezdése értelmében fogyatékos személyek nappali intézményében nem
gondozható az a szęmély, aki veszéIyeńető magatartást tanúsít.
A szo|gá|tatásvégzők a 25712000. (XII. 26') Koľm. rendelet éľtelmében a gondozási
csopoľtban napi 6 órát kötelesek eltölteni, a fennmarudő két őrźLt az intézményen belül,
fęlkészülésľę használhatj a fel.

3.5.14. A nappalĺ ellátást vezető

Felelős:

. az intézméĺy színvonalas múködéséért és Ie|táráLért,

. az adminisztráció napľakész' pontos vezetéséért,

. a számilrfü elkészítéséért, a térítési díjak időre töľténő beszedésééľt, könyveléséért és
fe|adásáért,

! a norÍnatívźlhoz szfüséges adatok pontosságáéľt, a normativaígényléshez sziikséges
iratokelkészítéséért,valamintazadatoknaprakészszolgá|tatásáért.

Feladata fentieken túI:

. kapcsol atot tart a tátsintézményekkel, azok v ęzetőivel, a területén mfüĺjdő
háziorvosokkal,szakoľvosokkal,aze|Iátottakcsaláďjtĺval,

. szeÍ\ĺezi a klub tĺĺĺsadalmi éIetét, progľamjait, koordiná|ja aterápiás munkataĺs és a
gondozónők munkáját.

3.6. Ezĺistfenvő Gondozóház. l.O87.Budapest. Kerepesi u.29la

IntézményĹink egy telephelyen, de két kiilönálló épületbenlátja eI arászorulókat.
Féľőhelyek száma..2I
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Az,,A',épületben 10 fő elhelyezésére Van lehetőségtink, ä,,B,, épületben 11 főt tudunk
fogadni.
Aziĺtézmény egy helyiségében látja el feladatát a jeLzórendszeręs házi segítségnýjtást végzo
c sop oľt i s, mely szerv ezeti|e g a hźni s e gítsé gnýj tźshoz 1artozík

3.6.1. A Gondoz őhńz fe|adata

A szociĺĺlis igazgat{.sről ós szociális cllátásokľól szóló 1993. óvi III. törvény olapjan:

Kőrhází ápolás nem' de taľtós feltigyeletet és gondozást igénylő, illetve L<rizishe|yzetbe került
időseknek meghatźrozott időre bentlakás és teljes kĺinĺ ellátás biztosítása. Segítséget nyújt a
kerületben é1ő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani fudjak
nyata|ás, vagy betegség esetén, valamint rokkantnyugdíjas ľászorulóknak is ellátást
biĺosítunk intézményünkben.
Az Ezüstfenyő Gondozóház nyugodt, csendes köľnyezetben helyezkedik ol, mindkét
éptiletĹink fi)ldszintes. Parkosított keľtiĺnkben lehetőségvan a pihenésľe, kikapcsolódásra, de
akár a keľtészkedésre is.
A Gonđozőház ,,B,' épületében a bęrendęzés szanatóľium jellegű, két és háľom ágyas
szobákban he|yezzijk e| az e||átottakat.
Az ,,A,, épületben kőrhź.zi ágyakon tudjuk fogadni azoĺ rászorulókat, akiknek eń. egészségi
áů|apota indokolttá teszi, valamint kialakítottunk egy 1 ágyas elkĹilĺjnítőt, a Tisztioľvosi
Szo| gáIat el ő íľás ainak me gfelelő en.

3.6.2. Szakmaĺ egység létszámaz

10 fő gondozőnő,
1 fő intézményvezeto
2 fo technikai dolgozó,
1 fő mosó-vasalónő'
1 fő mentálhigiénés munkataľs
l fő orvos váI|a|kozási szerződéssel (heti egy alkalommal )
a gyógýoľnász feladatait aházi segítségnyújtás főállású munkatĺĺľsa |átja e|.

3.6.3. Szakképzettség szeľinti megoszlásuk:

I fő vezető szociális munkás végzettségge|,
1 fo mentálhigiénés munkatĺĺľs pszicholó gus vé gzettsé g gel,
1 fő szociális asszisztensi végzettséggel,
3 fő áLtalarlos ápoló és asszisztensi végzettséggel,
3 fő szocíź.Jis gondozó és ápoló végzettséggel,
2 fő fe|nótt szakápolói végzettséggel,
l fő csecsemő és gyermekgo ĺďozői v égzettséggel ľendelkezik'
3 fo technikai dolgozőKilzegészségügyi élelmiszer _ higiéniai minőségügyi és
kornyezetvédelmi tanfo lyam ot v é gzett.

I főhźuiorvosi végzettséggel ľendelkezik (orvos) feladatát szeľződésse||átjaeI.

Intézménytink a személyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ęllátás, amely átmęneti
elhelyezést és teljes ellátást biĺosít. Az e||átás igénybevétele tinkéntes alapon tiiľténik.
A felvétel iránti kérelmet az oszirőzsa Gondozó Szo|gáIat vezetőjénél illętve az Ezistfenyő
Gondo zó há zb an személye s en, vagy tel efono n ke l l j e|ezru.
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Az e||źtottak felvételét, valamint a bent tartőzkodás meghosszabbításźt egy 5 főből álló
csoport dönti el, az oszitőzsa Gondoző Szo|gáLat vezetójének iľanyításával (Ezüstfenyő
Gonďozőhźuvezetoje,1 fő klubvezeto,I fő gondozási csopoľt vezető, azíntézmény orvosa).
IntézményĹinkben azok az idős korú, valamint 18. életévfüet betöltött beteg személyek
vehetők fel, akik önmagukľól betegségük miatt vagy más okokból otthonukban időlegesen
nemképesek gondoskodni. ( SZt. 82 $.)
Atmeneti elhelyezést nyujtó íntézményí ellátásra legfeljebb egy évig kertilhet sor, ami
indokolt esetben további egy éwel hosszabbíthatő (Il2000. (I.7.) SZCSM rendelet 85.s)'
melyről a fęntiekbęn említett szakemberękből álló bízottsághoz döntést.

3.6.4. Az intézmény által nyűj tott szol gáltatás ok kłiľe :

- Az igénybevevők elhelyezését 1-, 2-,3 ágyas, fiĺtéssel' világítássalés tisztálkodási
lehető sé g gel ellátott, berendezett szobában bizto sítj uk.

- Napi haľomszoľi fóétkezést, igény esetén diétás étrendet biztosítunk.
- Textíliávalvaló ellátás.
- Rendszeres fizikai-, mentális gonđozást-, éIefrezetési tanácsadás.
- Folyamatos gondozőnóí felügyeletet(24 őrás ) biztosítunk.
- Az egészségi állapot helyreá||itását és megőrzését cé|ző tevékenységet folytatunk,

minđ fizikális, mind mentális kĺlľben.
- orvosi ellátást heti egy alkalommal biztosítunk, szerđa délután, de probléma esetén

bármikor rendelkezésiinkľe áll orvosi segítség.
- Rendszeres csoportos gyógýornát, szfüség esetén egyéni gyógytoľnát biztosífunk

ellátottaink részére.
- AzoszirőzsaGondozó Szolgálat főállásban a|kalmazottfodrźszaigény szerint felkeľesi a

gonđozőhźzat, hogy ezze| íshozzájaruljunk gondozottaink jobbkozérzetéhez.
- Kéthetente pedikrĺrös keresi fe| azintézméný.
- Az idősek fogla|koztatása egyéni, és csoportos formában tĺjľténik, egészségi állapotuknak

és éľdeklődési köľiiknek megfelelően (kĺeatív szakkö'r, főzó szald<<ir, ügyességi veľsenyek,
kvíz játékok).

- Rendszeresek a kultuľális renđezvények, Ĺinnepi mrĺsorok.
- A taľsalgókban színes tv, videó, magnó, tarsasjátékok segítik aszabadídő kellemes

eltĺiltését.
- Gonđozottaink részére lehetőséget biztosífunk a kirandulásokon való részvételre.
- A gondozőhźz könyvtaľát minden ellátottunk igénybe veheti, igény szerirń akár

felolvasást is biztosítunk, melyet tea-délutánnal, és beszélgetéssel kötünk cissze.

3. 6. 5. A szo|gáitatáls ĺ gényb ev étel én ek feltételeĺ :

- Vil. kerĹileti állandó bejelentett lakcímmel kellrendelkeznie az igénylőnek.
- A háziorvostóI, vagy kezeló orvostól az e||átott á||apotárő| részletes ígazolás szfüséges.

Äz el|átás megszůintethető a háziľend súlyos megszegése, valamint taľtós fekvő állapotot
okoző betegség esetén.

3.6.6.A v ezető feladatai:

. Felelős azíntézmény zĺikkenőmentes, színvonalas múködésééľt.

. KoordináIja a gondozónők és a mentálhigiénés munkataĺs munkájźú, szervezi
é s felü gyel i az intézményb en fo lyó pro gr amokat, fo glalko zásokat.
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. Felelős az adminisńrácíő pontos, precíz, naprakész vezetéséért, valamint a
Ieltátért.

. Elkészíti aszźm|ákat, gondoskodik a téľítési díj beszedéséről, könyveléséről és
befizetéséről a JCSGYK szám|äjára.

. Felelős a noľmatíva igényléséhez szfüséges adatok pontosságáért és a
hataľi dő k b etartásáért.

Feladata fentieken túl:
. Elkészíti az e|Iźtottak anyagźú, felveszi és a gondozott aĺyagźha elhe|yezi a

szociális anamnézist,
. az ellátottal kĺjzösen elkészíti a goĺdozási tervet.
. figyelemmel kíséri az e||átott egészségügyi és mentális állapotát, a jelentős

válto zás ok at rc gzíti any agáb aĺ.
. Azon ellátottak részére, aho| az otthonába történő visszagondozásra nincs

lehetőség, azidos otthoni elhelyezés mihamarabbi megindítźsźlt.kezđeményezí.
. elkészíti azintézményben dolgozó kollégak beosztását,
. Gondoskodik az étel megrendeléséről, lerendęléséről és pótľendeléséről,

melyről ponto s nyi|v ántartást v ezet.
. Gondoskodik ahźr;irenđbetarttstről és betartatásaľól

3.7.A Je|zőrendszeres házi seeítséenvúitás

A segélyhívó rendszeÍ az Ezüstfenyő Gondozóházban keriilt telepítésre. A készenlétet
biztosító gondozónő a telephelyen, vagy jőzsefuĺíľosi lakcímén taľtózkodik. A hívás
beérkezésekor a rendszertkezelő gondozónő értesíti a készenléti ügyeletben lévő gondozónőt
_ amennyiben saját lakásan van készenlétben -, megadja az e|Lźúott címét' telefonszźlmtĺt,
elmondja az e|Iźĺottől hallott információkat. A készenlétben lévő gondozónő haladéktalanul a
helyszínľe indul. Nappali időszakban tömegközlekedéssel, esti - éjszakai időszakban taxi
igénybe vételévęl. A helyszínen a segélykérő e||áttĺsa utétn jegyzőkönyvet készít, melyet
másnap a gondozőházban lead a muszerész kolléganak. A segélyhívás keretében végzett
segítségnyújtáson túli gondozási tevékenységet gondozási időnek számítjuk, melyéľt a
segélykéľőnek téľítési díj at kell ťĺzetĺie,j övedelme szerint.

3.7. l. Feladata:

Saját otthonukban é1ő, egészségi állapotuk és szociális helyzetiik miatt rászoruló időskoru,
pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére az onáIIő életvitel fenntaľtása mellętt
fe lmeľülő |<rízishely zetek elhĺírítása c é lj áb ó l nyúj tott ellátás.

3.7.2. A szakmaĺ egység |étszáma,, szakképzettségük:

A jeIzőrendszeres hĺázi segítségnyújtást az Enjstfenyő Gondozőházbő| látjuk el, folyamatos
munkarendben, 5 fo k<izalkal mazottal.

o 3 fő szociális gondozó és ápolói végzettséggel,
o 1 fő általános ápolói végzettséggel,
o 1 fő műszerész végzettséggel ľendelkezlk, aki egyben a késztilékek telepítését,

karbantartását, a ľendszer felügyeletét is végzi.

3.7 .3.A ľendszer műktidése:
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Józsefuaľosban 1997. évben keriilt kialakításra a jelzőrendszeľes házi segítségnyujtás. A
rendszer egy szźnnítógépből, hozzá csatlakozó kezęIó pultból és az ellátottak lakásźtta
telepíthető készülékekbő| áI|. Jelenleg 60 db késziilék áll rendelkezéstinkľe, ebből 54 keľĹilt
kitelepítésre az e|látottak lakásan. A rendszer kezelése a végsőkig leegyszerĹĺsített, minđen
lényeges funkciót a központból lehet vezére|ni, hogy mozgás- vagy egyéb szempontból
korlátozottak is igénybe vehessék. A központ számítógépes programjának magyar nyelvre
adoptált v źito zatźft használj uk.
A je|z&endszeres hźni segítségnffitásban részesülő ellátott szántra egy speciális késztilékęt
biaosítunk, amikjzźrő|agvezetékes telefonvonalhoz csatlakozik. A készülék a telefon eľeđeti
haszná|atát semmiben sem befolyásolja. A készülék hasznáIőjatt|ta|baj esetén csak egy gomb
megnyomásáľa van szfüség, a késziilék felhívja a központot, és addig ismétli a hívást, aníg a
kapcsolat létre nem jön.
(Semmilyen telefonszámot nem kell megjegyezĺi, csak egy gombot kell megnyomni.)
A kĺizpontban a hívás beéľkezésekor a hívó ađataí automatikusan megjelennek, igy akeze|ő
azonna| tudja, ki hívta és honnan. A késztiléken keresztĹil egy érzékeny mikrofon és
hangszőrő segítségével beszélhetnek egymással, így gyorsabban, pontosabban tud akeze|ő
intézkeđni.
A készülékhęz taľtozik egy kisméretti vízhatlaĺ, kaĺóraként, vagy nyakban hordható
segélyhívó gomb, arri vezeték nélkül, ľádiófrekvencia segítségével kapcsolódik hozzá. A
segélyhívás természetesen ennek a gombnak a segítségével is indítható a lakás bármely
pontjaról.
Ennek a ľendszeľnek akkoľ van igazán jelentősége' ha a ľendszeľ használĺója elesik'
mozgásképtelenné válik (pl. elcsúszik a ftirdőszobźlban, nem tud kikelni a kádbő|, vagy
bármilyen hźztartási balesetęt szenved).
A központban a kezelőnek az egłségjelzi, hogł könetlen a készijlélłről, vagł a gombról indították a híýást.

Mit tud a készülék?
o Ha a telefonvonalhiba fennállása alatt történik segélyhívás, avonal helyreállítódása után

azonna| felkapcsoló dik a központra.
o Beállítható, hogy a betegnek hĺány óránként kell bejelentkeznie (megnyomni a gombot), ha

ez e|marad, a késziilék automatikusan hívja a kĺizpontot. (Ezá|ta| pl. ellenőńzhető a
győgyszer bevétele')

. A segélyhívás mindig elsőbbséget kap a normál telefonálással szemben, így hívás esetén a
másik vonal megszakad.

o Kéznélküli telefonálásttesz lehetővé, hívás fogadhatő akagyló felęmelése nélkril, a karon,
vagy nyakban hoľdhatő vízhatlarl készülékkel (nyomógombbal).

A kĺizpont:
o A központ kettő fővonallal csatlakozik a telefon háIőzathoz, aľrli a segélyhívások

fogadására szo|gá|' és a ľendszer biaonságát gararftéllja ( pl. egyik telefonvonal foglalt).
o Az ellátottaknak és készülékeiknek azonosító kódjaik vannak azadatbtuisban.
o A segélyhívás esetén a kód a|apjánaz adatbćzisból a megfelelő adatokat megjeleníti a

képemyőn, így akeze|ő azonnal tud intézkedni, nem kęll a Iĺvő adatait keresgélni.
o Minden kezelőnek külön kódja van, minden hívás ideje, azintézkedés módja

visszakereshető. Ha nem tĺjrténik intézkedés, nem bontható a kapcsolat.
o A rendszeľ beái|íthatő egy figyelmeńetojelzésre (a kezelőnek), hogy például az egyik

ügyfelet megadott ídőben hívni kell.

3.7 .4.Az ellátottak kłiľe:

J elzorcndszeres házi segítségnyújtás szempontj ából szociálisan ľászorult :



. az egyedül é|ő 65 év feletti szeméLy,

. az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátrial beteg személy, vagy
o a kétszemélyes héLztaÍtź.sbaÍIéIő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy

pszichiźÍriai beteg szemé|y, ha egészségi źlllapota indokolja a szolgáItatás folyamatos
biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti
indokoltságot ktilön jogszabtůy szerint ke|l igazolni.

3.7.5. Az igénybevétel módja:

Az igényt az Ószírőzsa Gondozó Szolgálat központjában személyesen' vagy telefonon kell
je|ezní, a sztikséges orvosi igazolások beszerzéséve| párhlnamosan kömyezettanulmányt
készítĹink az ellátott lakásán, amennyiben a szociá|is rászorultság igazoLt, és van
rendelkezésre á11ó készülék, telepítjtik.

3.7 .6.A rendszeľ miĺködéséért felelős műszerész feladatai:

Felelő s a fe|adat z<jkkenőmentes' színvonalas mfü ödésééľt.
Koordinálj a a gondozónők munkáj át.
Felelős a rendszer karbarfiafiźlsáért, akészülék kihelyezésééľt és leszeľelésééľt.
F el e lő s az admini s ztr áciő p onto s, pr e cíz, napr akész v ezęté sé ért, valamint a
Ieltźlrért.
Felelős a normatíva igényléséhez szfüséges adatok pontosságáéľt és a
hataľidők b etaĺtásáért.

ľelaaata fentieken túl:
. elkészítí az elLétottakarryagźú,
. figyelemmel kíséri az e||átott egészségügyi és mentális állapotát, a jelentős

változások at r o gziti a kliens aĺy agáb an,
. elkészíti az íntézményben đo|goző kollégfü beosztását,
. kéthavonta próbahívást kezdeményez az el|átott lakásaľól, melyet a

segélyhívások kĺjzött dokumentál

!

I

I

I

4.1. A szoleáltatást ieénvbe vevők ioeaĺ

o Aziĺttézmény szolgźitatásaít igénybe vevőknek joga van a szociális helyzetĹikĺe,
egészségi és mentális állapotukľa tekintettel azíntézmény tllta| biztosított teljes
könĺ szolgá|tatźsra, valamint egyéni szfüségleteik, speciális helyzetiik vagy
állapofuk alapján az egyéni ellátás , szo|gá|tatás igénybevételére.

o Tilos a hátrányos megkültinböztetés brĺľmilyen okból, így különösen aZ ellátott
neme, vallása, nemzeti, etnikai hovataĺtozása, politikai vagy más véleménye, koľa,
cselekvőképességének hiánya vagy korlát ozottsága, fogyatékossága, születési vagy
egyéb helyzete miatt. A szo|gźitatást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a
törvényben, illetve törvény fe|hata|mazásaa|apjáĺkésztilt kormlĺnyrendeletben
meghatátozott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

o Azintézmény szolgá"|tatásaít igénybe vevőnek joga van azintézmény
műköđésével, gazdá|kodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.
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Joga van betekinteni az intézmény éves beszámo|őjźlba
(www. gpoľtal.hu/o szirozsa)

o Azintézmény szo|gźĺ|tatásait igénybe vevőt megilleti személyes adatainak
védelme, valamint a magźnéIetével kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény
dolgozói kötelesek az el|átottak egészségi źi|apotáva|, személyes köľĹilményeivel,
jövedelmi viszonyaival kapcsolatos dokumentumokat zárt szekényben tarolni,
annak éľdekében, hogy azokľólmás, ana illetéktelen szeméIy ĺe szerezÁessen
tudomást, különös figyelemmel az e|Iátást igénybe vevő szociális rászorultságának
tényére. Ezen ađatokľól, tényekrőI az iĺtézmény do|gozőja|<lzáĺő|ag a
szolgá|tatástigénybevevőfelhata|mazásaa|apjántájékoztathatmásokat,kívéveaz
életet, testi épséget v eszéIy eńető helyzeteket.

o Amennyiben az e||átást igénybe vevő személy egészségi áIlapotáná|vagy egyéb
köľĹilményeinél fogva közvetlenĹil nem képes az illetékes szervek megkereséséľe,
azintézmény munkataľsai segítséget nyújtanak ebben, illetve éľtesítik az eLlźtott
tĺirvényes képviselőjét,vagy aze||átott jogi képvise|otazigénybe vevő jogainak
gyakorl ásához szfü séges segítsé gnyuj tás célj ából.

o Mozgásukbankoflźúozott személyek részére azintézmény a lehetőségekhez képest
akadálymentes ktimyezetetbiztosít az épuletek megközelítésébęn illetvę épületen
belül.

o Ha az intézmény szolgáItatásait igénybe vevő jogainak, érdekeinek érvényesítésére
nem képes, avezető intézkedést kezdeményez a gyánhivatalnál.

o A gondnoksága|atĹálló ellátott érdekeinek védelmébena vęzető köteles
kezdeményezrutĺj gondnok kirendelését,ha a gondnok a gondnoki teendőket nem
megfelelően|ttja el, kültjnösen' ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembe
vétel ével v é gzi ezęn feIadatokat.

o Az e||átott jogi képviselő tevékenységéről, hatásköľéľő|, az éita|a nyújtható
segítség adás lehetőségéről, elérhetőségérł3| sző|ő írásos tájékońatőt az intézmény
faliújságjaÍa kell kifiiggeszteni. Ezze| kapcsolatosaÍL a vezető kéľésre szóbeli
ÍźĄékoztatást is nyúj t.

4.2.Panaszios.

o Azintézmény szolgáltatásait igénybe vevő, vagy törvényes képviselője,
hozzátaľtozőja, az ellátottak jogait és éľdekeit képviselő táľsadalmi szervezet
( panasńevő) panaszaivaI az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat vezetőjéhez, az e||átott
j o gi képvis e|őhoz foľdulhat.

o Avęzętő 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban éľtesítęni apaÍLasz
kivizsgálásának eredményéről. Amennyibenavezető hatáľidőn belül nem intézkedik,
vagy apanaszt tevő nem ért egyet azintézkedéssel, azintézkeđéskézhezvételétől
szánított 8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat jogorvoslatéľt.

4.3. A szociális szoleáltatáqt véezők ioeaĺ

o A szociális źryazatbanfog|a|koztatottak, vagy munkaviszonyban ál1ó személyek
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsiilést
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megkapjĺĺk, tiszteletben taľtsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,
munkájukat elismerj ék, valamint a mrrnkáltató megfelelő munkavégzési
kÓrülményeket biztosítson számukra.
Kozfe|adatot ellátó személynek minősĹil az a|ábbi munkaköľöket betöltő személy:
Gondozási feladatokat végző szociális gondoző, ápoló, ide értve a vezeto
gondozót is,

a családgonďoző,
az e|ő gondo zás s al me gbizotť személy.

Az 1993. évi III. t<irvény, valamint a 29lI993. ( II. 17.) Korm. rendelet, a 2|12011. (N.12.)
cinkoľmanyzati rende|et alapjźn a személyes gondoskodást nýjtó ellátásokért térítési díjat
kell fizetni.
A téľítési díj összegének megállapítása a jĺivedelem és a jóvahagyott téľítési díj táb|azat
a|apjáĺ töľténik, melyet az intézményt fenntaľtó szęrv źi|apít meg, és ezt ľendeletében
szabźiyozza.
Az e|Iźttottnak a t&ítési díjat utólag, a tźlrgyhőt kcjvető hónap 15-ig kell megfizetni.
Amennyiben térítési díját nem rendezí, e|Iatását fel kell fiiggeszti a térítési díj hátralék
rendezéséig.

ĺ. zÁnó nnľlnr,xnzÉsnr

A Szakmai programot az intézmény vezetoje á||itja ĺissze. A Szakmai progÍam és
mel l ékleteinek napľaké sz ál l apotb an tartásár őI az intézmény v ezetoje gondo skodik.
Jelen szakmai progľam 20II. novembeľ ... napjrín |éphatá|yba.
A szakmai progľam hatálybalépésével egyidejűleg hatźiyát veszti az lntézmény jelenleg
érvényes szakmai progľamj a.

Az oszirőzsa Gondoző Szo|gá|at Szal<ĺnai programját a fenntartó Budapest Fővaros VIII.
Kertilet Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testĹilete a ,.....120|1. (x. 3.) szźlmtĺ
hattrozatával jővźhagyÍa.
Hatályos: 20II. november ........napján.

Budapest, 20II. november . . ..

Dr. Mészár Eľika
a j e gyzőt helyettesítő alj egy ző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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