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Tisztelt Képviselő-testiilet!

A szociális igazgatástől és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. t<irvényben (továbbiakban
Szt) foglaltak szerint a szociális ľászorultak részére személyes gondoskodást az źĺIIam,

valamint az ĺinkorm źny zatok bizto sítj fü .

A személyes gondoskođás magában foglalja a szociális a|apszo|gá|tatásokat és a szakosított
ellátásokat. A hďzi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatások k<jľébe tartozík, me|yet az
Szt 86. $ (1) bekęzdés c) pontja értelmében a telepiilési önkormanyzat köteles biztosítani.

A feladatot a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺírosi Önkormźnyzat fenntartásában
mfüödő ,,oszitőzsa'' Gondozó Szolgálat 1089 Budapest, orczy iLt 41. (továbbiakban:
Szolgálat) |átja e|.

A házi segítségnyújtás kerętében a szolgtitatást igénybe vevő szeméIy saját
lakókörnyezetébenkell biĺosítarli az onálló életvitel fenntaľtása érdekében sztikséges ellátást.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi X
Határ o zati j av aslat a bizottság számár a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ásźi.



A húzi segítségnyújtds keretében biztosítani kell:
- aza|apveto gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- önálló életvitęl fenntaľtásában, az ellátott és lakókĺirnyezete higiéniás kĺjrülményeinek

megtaľtásában való közremúködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok e|hárításábal va|ő

segítségnyrijtást.

A Szolgálat szakmai pľoeľamia alapián a házi seeítséenvúitásba taľtozó tevékenvsée
küIiinösen:

- az el|átást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- egészségügyi és szociális prevenció, felvilágosítás,
- tV orvosjavaslata szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- segítségnyújtás a testi, személyi higiéné meglaľtásában,
- a fertőzést, járváný okozó betegségek, fertózo lakókörnyezęt ész|e|ése és jelzése a

háziorvos, a keriileti Tisztiorvosi Szolgálat, a Csa|ádtámogatási lľoda, illetve a

Gyámhivata|fęIé,
- ktjzremúködés az ellátást igénybe vęvő htvtartásának vitelében (bevásárlás, takaĺítás,

mosás, mele g étel bizto sí tása, ť'jlzeIó behordása),
- ételmele gítés, étkezésben segítségnýjtás,
- passzív mozgatás, mobilizáIás a gyógýornász segítségével, illetvę irźnyitásával,
- segítségnyújtás a komy ezetével való kapcsolattaľtásban,
- segítségnffitás az ellátást igénybe vevőt éľintő vészhelyzet kialakulásának

me ge l őzé s ében, a ki al akult v észhely zet elharításáb an,

- az e||átást igénybe vevők segítése a számukľa sziikséges szociális ellátásokhoz va|ő

hozzźtjutźsbarĺ,
- a bentlakásos intézményekbe t<jľténő jelentkezéskor sziikséges előgondozást végzo

személlyel való együttműktjdés,
- együttműködés az egészségrigyi és szociális alap- és szakęL|átást nyujtó intézményekkel

és a háziorvossal.

A gondozottak az otthonukban győgytomász, gyógymasszőr, fodrźsz, pediktircis
szo|gáItatźlsait is igénybe vehetik

A hazi segítségnyújtást a gonđozók hétköznapokon 8 és 16 őra kozott végzik, hétvégén

indokolt esetben, ha a gondozott fekvőbeteg és nincshozzźúaftozőja.

Az Auxi - Malus Nonpľofit Kft. 1035 Budapest' Laktanya u. 35. (továbbiakban: Kft.) dr.

Kocsis Máté polgármesteľ részérę küldött tájékoztatása aIapjźn, a Kft. Budapest Főváros
Koľmányhivataltłloz működési engedély iranti kérelmet kíván benyújtani szociális
alapszo|gáItatás,hźzi segítségnyújtás végzéséľe a keľÍiletĹinkben (1. számu melléklet).
A Kft. egyittal megkĹildte Szakmai Programját (2. szźlmí melléklet), valamint kéľte a
program a|apjtn az önkormźnyzat hozzájaru|ő nyi|atkozatát a ťlĺarlszítozási rendszerbe

töľténő befogadás érdekében.

AzSń..58/A $-a értelmében azifi szociźĺ|is szolgáltatő,intézmény,hźni segítségnyújtásná| az
új ellátotti létszźm után a nem állami fenntartó noľmatív áIlami hozzájźlru|ásra,

feladatfinanszírozásta való jogosultságanak további feltétele, a szociális szolgá|tatások területi
lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabtt|y szeĺinti ťtnarlszítozási rendszeľbe történő

befogadás.



A jogszabá|y a|apjaĺl új szolgáltatónak, iĺtézméĺyĺek, ellátotti |étszámnak minősül az az
intézméĺy, amelyre a fenntaľtó 20|I, december 31-én nem rendeLkezett jogerős mfü<jdési
engedéllyel és a szociális szoIgáItatások terĹileti lefedettségét figyelembe vevő ťtnanszirozási
rendszeľbe nem nyert még befogadást, valamint 20|2.július l-jétől a nem állami fenntaľtású
hazi segítségnffitás esetében a 20Il. december 31-én ellátási szęrződéssel nem éľintett
ellátotti létszán.

A házi segítségnyújtás nem állami fenntaľtója esetében a 2011. december 31-én ellátási
szeľződéssel nem érintett ellátotti létszźtm kül<jn jogszabá|y szeľinti ťlĺanszírozási rendszeľbe
2012. július l-jétől ttjľténő befogadásrínak feltétele, hogy a kéľelemhez csatolja az el|átási
területe szerinti települési önkoľmany zat hozzájźruló nyilatkozatát.

Az ĺjnkoľmźnyzat ahozzájtxulását különösen akkor adja meg, ha a nem állami fenntaľtó olyan
teriileten biztosít szo|gáItatást, ahol az ĺjnkoľmźnyzat źital biztosított szolgáltatás nem
elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az
önkormány zat áIta| nýj tott ell átást.

A Kft. szakmai progľamja a|apjtn tĺjbbletszolgáltatásként segítséget nffit szabadidős,
rehabilitációs, foglalkoztatő pľogramokon való részvételhez, a gondozók kĺízisintervenciót,
alapvető mentális gondozást végeznek. A Kft. szoIgéltatźlsait a keľületben élők ľészére aházi
gondozók áIta| a hét minden napján az el|étottí igényekhez igazodva7-20 őra között nffitja.
,,Az e||źúottak elsősorban időskorúak, de kisebb arrínyban nyugdíjkorhatáĺ a|atti ľokkantak,
mozgáskor|átozottak és egyéb betegségben szenvedők, akik önmaguk e||źtésfua saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak.''
A házi segítségnyúj tást igénybevevőknek térítési
aLapj tn nem kell fizetnifü .

Az a|apítő célja, hogy a felmeľiilő szfüségletek
legyen a folyamatos mindennapi ęllátás, és a
kirekesztődés veszélye.

Az Auxi _ Malus Nonprofit Kft. szakmai pľogľamjából kideľül, hogy többletszolgá|tatást
biaosít ellátási teriiletén' mindezek aIapjánjavasolt az önkoľmźnyzat hozzájaru|ása, hogy a
Kft. a Budapest VIII. keriilet kozigazgatási teľtiletén hĺŁi segítségnyújtást, mint szociális
a|apszoIgáltatást v é gezzen.

A Képviselő-testiilet döntésę a helyi önkormanyzatol<rő| szóló 1990. évi LXV. tcirvény 2.- $
(2)bekezdésén alapul.

A ho zzáj źnl l ó nyi l atko zat p énnigyi fedezetet nem i gényel.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet a határ ozati j avaslat elfo gadására.

díjat a Nonproťrt Kft. taggyulése döntése

ne maľadjanak kielégítetlenek, biztosíwa
lakosságot ne fenyegesse a társadalmi



Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. hozzájarul aL.lhoz,hogy az Auxi - Malus Nonprofit Kft. (1035 Budapest, Laktanya
u. 35.) Budapest VIII. kerĹilet kozigazgatási teľiiletén hźzi segítségnýjtást, mint
szo ci ál i s a|ap szolgźitatźst v é gezzen,

2. felkéri a polgáľmestęĺt a hatźlrozat 1. pontja szerinti hozzájźlrulő nyi|atkozat
aláírására.

x'elelős: polgármesteľ

Határidő: 1. pont esetébęn 2012. május l7.
2.pontesetében 20|2. május 31.

Határozat végrehajtásáért felelős szeľvezeti egység: Humánszolgźůtatási ŰgyosnáIy
Intézméĺy felü gyeleti Iro da.

Budapest, 2012. május 9.
/-r -ŕ^\ I

+-WŁ. ťJ\ĺ
Sántha Péteľné \
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábóI:

t/)/ł

4?-"P^W4V
a|jegyző /

2012 MÁJ 1 1,



1. számumelléklet

Auxi - Malus NonproÍit Kft'

ĺ035 Budapest, Laktanya u. 35.

Adószám: 23932986.2-4{

Cégjegyzékszám : 0í -09-985273

Tároy: hozzájáru|i nyi|atkozat házi segítségnyújtás, mint szociá|is alapszo|gá|tatás
nyújtásához

Tiszte|t Dr. Kocsis Máté Polgármester Úr !

AzAuxi- Ma|us NonproÍit Kft (1035 Budapest, Laktanya u.35.) Budapest Fováros
Kormányhivata|ához mtjködési engedé|y iránti kére|met kíván benyújtani szociá|ĺs
alapszoĺgáltatás, házi segítségnyújtás végzésére az tn Kerü|etében.

Az Auxi - Malus Nonprofit Kft' szakmai programjában |eírja, hogy több|etszolgá|tatást
kĺván biztosítani az e||átási terÜletein, ame|y kiegészíti az tnkormányzatok á|ta|

nyÚjtott el|átást, továbbá munkahelyeket teremt és tart fent a Kerü|etekben.

Az 1993' évi |ll' W' (szociá|is törvény) 58/A s. - a értelmében minden civil
fenntartónak az e|látása teriiletén |évő ÖnkormányzatokhozzĄáru|ő nyi|atkozatát ke||

kérnie a házi segítségnyújtás' mint szociá|is a|apszolgá|tatás biáosításához'

Kérjtink tnt, hogy támogassa tevékenységünket hozzájáruló nyi|atkozatáva|.

Ke|t: Budapest' 2012, ápri|is 12.

a o*ĺ fr*!^
Fettik Aranka

Ügyvezető



2. sz. melléklet

AUXI.MALUS

NONPROFIT KFT.
székhelye:

1035 Budapest, Laktanya u. 35.

,,,,,
HAZT SEGITSEGNYUJTAS

SZAKMAI PROGRAMJA
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Bevezetés

Az i.\uxi.Malus Nonprofit Kft. szakmai munkáját az |993. évi trI. tv.berl valamínt

végľehaj&ísi ľendeleteiben, és az AuxĹMalus Nonprofit Kfr'' 5ĺ20Iz (V.19.) szĺmť'

Taggyĺilési határozata altal szabá|yozott ęlőírasok szerint, a Budapest főváľos YI., YII.,

vIn., Ix kerületek kłĺzigazgatásĺ teľületón végzi.

Aszolgáltatás székhe|ye: 1035 Brrdapest, Laktanya u. 35'

Elóľhetőségek:

telefon:

e-mail:

0613019ll-3739.

auximalus@gmail.com

hlízi segítségnyujtás

A szolgáltatás célja' feladata

A szolgáltatas céIja az alapszolgĺltatás megsz'eryezésével segítséger nyijtani szociálisan

Észoľu|ók részéľe saját otthonukban Ónálló élewitelĺlk fenntartiásában, valamint egészségi

ráIlapotukbol, męntiĺlis állapotukból, vagy mas okból száľmazó pľoblémáik mcgoldásĺban. Az

AUXI-MALUS NoNPRoFIT KFT. célja, hogy az elláĺási tęriiletén mindęn rászoľuló

hozzéj usson a házj se gítségnyuj tás szol gáltatĺĺsaihoz.

A házi segítségnyújt{s fe|adata, hogy az önellátiásra mfu csak részben képes személyek önáIIó

életvitelét segítse anal a cé||a|, hogy az ellátottak minél tovább maľadhassanak sajáf

otthonukban.

Eĺuiek érdekében a gondozás keľďében a sziikség szerinti segítséget nyújÜa azo|<nak a

.ĺlogyatékos, vagy egészségi állapofuk miatt ĺaszoruló személyeknet akik a uapi

életvitelÍikhöz, szeméĺyi és ktimyezeti tiszaságuk biztosíüísĺĺhoz, taľsas kapcso|ataik

ápo|ésźlhoz,kulturalis igényeik kielé gítéséhez,érđękeik véde|méhęz aztigénylik.

AzAuxi-Malus NonproÍit Y'fr, ahazí scgítségnýjtrás sonĺn biztosítja az ďapvető gondozasi és

ápolási feladatok eLvégzését; segítségęt nyrąit az önrálló éleľvitel fęnntartásábaru az ellátott és
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közvetlen környezet higiéniás körti|ményeinek megtartĺásában; a veszé|yhelyzetek

kiďakulásrínak megelőzĺĺsében, i]lewe azok elhĺĺrítÁsában. A jogszabályok éľtelmében a háá

segítségnyujüást a megállapított napi gondozĺĺsi szĺikségletnek megfelelö időtaĺtamban, dę

legfeljebb napi 4 órĺíban kell nyújtani. Amennyiben a házi segÍtségnyujtrls sońn szakápolási

feladatok ellátĺĺsa válik szĹikségessé, a fuázj segítségnyujtást végző személy felveszi a

kapcsolatot az otthonápolrísi szolgĺílattal.

Ą házi segítségnyujtó szolgálat feladatainak ellát,rĺsa sol.án egyiittmiiködik más szociális és

egészségÍigyí intézményekkel, különösen a háziorvosokka|,azotthonápolłísi szolgá|atokkal,

családsegítö és gyermekjó|éti szolgálatokkal' nappali ellátó intézrnényekkel, civil

szervez,etekkel.

Á megva|ósĺtani kívánt program konkľét bemutatása, a létľejłivő

kapacĺtások' a nyújtott szo|gá|tatáseleme|g tevékenységek |eírása

'

Á megvallÍsítaní kívónt program konkrét bematatłka, a létĘövő kapacittisokł

Az a|apszo|gáltatásoknál az ellátĺísi kötelezettség a települési önkoľmányzatot és a fővĺĺrosí

keriilęti önkoľmányzatokat terheli'. A ki'sębb keritlctekben lényegesen kevesebb a kötelezően

elláÍandó feladatok köĺe' A kétezer Íőnél kisębb telepiiléseken a szociiá]is szolgálĺatĺísok közül

csak étkeztetésľől és a házi segítségnyujtásról kell ajogszabźiy szennt gondoskođni' Ennek

ellenére - a táľsulásos formábarr történó ellátĺásokat is Íigyelembe véve - az e|látasi

kötelezettség 1eljesítése ęzeken a teleptiléseken hagy legtöbb kívánni'valót maga ĺtźlĺ' Az
önkormárryzatok eltéľő méľtékben tesznek eleget jogszabálý kiitelezettségĺiknek:

- létezik a teĺepülésekrrek egy olyan kö're, amely nem, vagy csak hiányosan tudja

teljesítelri a rá ľótt feladatokat,

- az, hogy egy önkomrányzat biztosítja az ellátást' nem jelenti automatikusan,hogy az

összes igényt képes kielégíteni - többek között a kapacitások ęltérő volta miatt'

A kisebb önkomrányzatok - hacsak nem rendelkeznek valamilyen rendkívÍlli bevetelí

fomíssal _ nem képesek maradéktalanul e]látni minden kötelező feladatot, ezért kĺilönbőzö

taľsulásokkal igyekołnek törvényi kötelezettségeiknek eleget tenni. Ugyanakkor a

finanszírozással erőltetett ,,kéĺyszerházasságok'' a sokszor ilrgatag kapcsolatokat, tovább

mélfthetik. Az önállóság csorbulása' a kisközségek kłlmyező, erősebb teleptilésektől vďó

fiiggése mellett a szociális szférźhan komoly problémát jelent a helyi viszonyokban való



járatlanság és az ellátandók túlságosan nagy köre, főként, ha a bevont kertiletek nagy

teriileten, a ktizponttól akal több kilclmétene fększ.enek-

A vI., vII., vilI., DĹ kertilętek demográfiai jellemzői, az e|he7ye'zkedése. valamint a lakosság

köľében nagy szźva\ékban előfoľduló, munkanélkiiliség és megv.{ltozott munkaképesség

miatti alacsony jtivedelem, alacsolry fokú iskolázottság' inđokotja és sziikségessé teszi a

szociális c'llátiĺsok és szolgáltatĺĺsok körének bŐvítesét' Az .alapitt,(l célją hogy a felmerĺĺlő

szĺikségletek ne maradjanak kielégítetlenek, biztosítva legyen a folyamatos mindennapi

ellátás, és a lakosságot ne fenyegesse a társadďmi kirekesztődés veszélye.

A Nonprofit Kft' az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyujt a szociálisan

raszoľulók ľészérc saját otthonukban és lakók<]ľnyezetĺ'ikben önáiló életvitelük t-enntarüásábaĺu

vďamint egészségi állapotukból, mentalis allapotukból vagy ^ás okból szarmazó pľoblémláik

megoldásábirn. Az- ůapszolgätatĺísok hozzájáľulnak ahhoą hogy az ęmbęrek minél tovĺĺbb, a

saját otthonukbaľ5 nregszokott kömyezeťiilĺbeĺ élhesselrek.

Á nyugdiiban é's nyugdíjszenĺ ęllátrásban ĺészesĹilők köziil a hŁi.segítségn1.ujlást igénybe..

vevők aľínya oľszágos átlagban 2,2Yo, Pest megyében 'ez az.atáĺy.0;9o/o''Az.orságos' és.;'

területi statisztikai adatokat figyelembe véve ahhoz, hogy Pest megye ellátoťtságbar utoléťe

az országosátlagot, azaz a2,2Yo-ot' körülbelül 5000 fĺível kellene növelni az e|ĺáioÍtak szÁméú

az ellátottl igények kielégítése éľdekében' Ebből az 5000 főből a Nonpľofit Kft' várhatóan

keľĹiletenként 2000 fő hrĺzi segítségnyujtásra jogosultat kívrán elláüri, melynek - a statisaikak

a|apjźn - kiirĹilbelül .10 %-a idóskoru (65' év feletti) és 30 Vo-a egészségi ĺíLllapota miatt

igényli a szolgáltatást

Ny íłjtott szolglÍItatóseIemek, tavékenységek leírásĺ:

A szolgállatást végző szociális gondozók a lakásukon, lakókörnyezetiĺkben nyújtanak szĹĺksćg

szerinti segítséget a rászoľulóknak elősegítve önálló élewitelĺik minél hosszabb ideig tartó

fenntartasát. Ennek soriĺn a szakcmbcrc'k segílsć'gct nyújtanakaz ellátast igénybevevőknek:

- az ďapvető gondo.ási, ápolási terurívalók elvégzésében'

- a szociális szolgĺĺLlktást igénybevevő és lakókörnyezete fugiénés körtilményeinek

megtarlásában)

a veszélyhelyzetek kialakulásrĺnak megelőzésében" azok elhárításában,

a személyes kapcsolatok fenutartásában, kialakításában,

szabadidős és kultuĺáis progĺamokorr való rćszvéúelben.



A fentiek biztosítása érdekében segítséget nyujtunk:

- a sz,emélyi higiénia Íěnnlaĺtásĺához

- azélelmiszerekmegvávĺrlasĺíhoz,

. az orvosí ellátĺĺshoz, a gyógyszeľek bęsz-erzéséhez,

- hivatalosügyekintézéséhez,

. a napi ĺéleĹvitellęt összeÍiiggő tennivalók etlätasához,

- ahozzátartozókkal, rokonokkal, banítokkal, stb. való kapcsolattartáslroz,

- ą sz-abadiđős, rehabilitĺĺciós, foglalkoztató pľogramokon vďó ľészvételhez'

Emellett gondozóink végeznek:

- krízisintervenciót,

- alapvető mentális gondoziíst,

- a szociális, illetve egészségtigyi ęllátashoz való hozz'ajutásban történó segítségnyqitást,

beleérľve a bentlakásos ellátásba való bekeriilés előkészítését.

. , t__t:

A h:áz'í segíLségnyújtást igénybeveviknek téľítési díjat-az..NonpľoÍit.K-fi:. Taggytĺlése döntése:

alapjĺín nem kell fizetniiik. Az ellátottak köret, ajogosultsági feltételek ľészletes szabá|yait az

AUXI-MALIJS NONPROFIT Y.FT, 5l20|2.(Iv'l9') szamú Taggyĺiléslhatěaozata|la|ározzameg,

Más intézményekkel tti ľténő egyiittm ĺĺ köd és módj a

A Nonpĺofit Kí. a nrinél magasabb szinĺi szakmaí mrrnka éĺdekćben, illetve a ĺĺiszoľultak

igényeinek nilrél rnegfelelőbb ellátás biztosítása éľdekében egyiittnrĺĺködik mĺĺs szociális és

egészségĺigyi intéz.ményekkel :

- Módszertaniintéznrényekkel,

- Bentlakásos intézményekmunkatĺírsaival,

. Akeľülętekbenmĺiktjdő idősękklubjainak munkatáÍsaival,

- Közösségiellátásokkď,

- Támogató sz'olgálatokkal,

. Polgármesteri ľ]ivatalok ügyintezőivel'

- Nevelési-.oktatásiintézmények'munkatásaival,

. Háziorvossď,kezelőorvossal,

- Kórházakkal'

. Akeľĺ.iletekben miiköĺlő civil szeľvezetekkęl.
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Az együttmiikődés keretében a dolgozók szakmai napokorg megbeszéléseken,

továbbképzéseken, vesznek részt, ahol lehetóség nyítik konkľét együtÍmíiködések

kialakítĺĺsára. A vezető gondozó feladatai köz.é taľtozik a kistéľségekben míiködő szociáis

és egészségügyi intézményekkel vďó kapcsolatfelvétel, egyeńetés lehetségeŚ

együttnrűködések kiďakításĺáról'

Az el|átandó célcsopoľt jel|emzői

Pest Meg1łe:

A Köz.ép-Magyaĺorszźęí Régió centrális helyet Íbglal.el a tdbbi 6 régióhoz. viszonýtva..

Jellegét ďapvetően meg$atźrozza' hogy tcriilete Pest megye melleťt az ország főváĺosát,

Budapestet is magába foglalja'

Teľmészeti adonságai idegenfoľgalmi szempontbol kiemelkedö lehetőségeket biĺosítanak. A
népesség, az embeľi erőfomĺsok, a gazdasági tevékeuységet aimiiszaki infrastnrktriľa., :.'.'!.|'1'::.

kultuĺálistirökségekkoncentráltságaolyannrértékű,mely'aĺérsé$sŻźlmaraatégióksoľíbatl;'....' ''-l

kiemelt jelent<ĺséget és az ország többi részétől egyértelnriĺen eltérő karakÍe,rt .kölcsönöz.

Pest megyén belül kevés az 50 ezemé| nagyobb lélekszámtl település, a téĺségęt az |000.4999

népességszĺĺmťl telcpülésck tulsúlya jellemzi. A kistéľségek k<izött jelentős szakadék

mutatkozik: míg egyik oldalon a Budapcstet kôrtilvevő dinamikusan fejlódő kistérségek

alkalmasak a:ĺą bogy ęgy fejlętt régió integráns részét képezzét addig az oĺszág keleti

régióivď hatáľos, a statisĺłtikai bęsoroliás alapján febÁrkőzőnak min<ĺsített kistéľségek a

periferializálódás problémájávď kiŁdenek. Gyakorlatílag itt megtalĺilható míndaz a

sokszíniĺség, ami etz ország kiiltinbözt5 rég1ć:it egyenként jellemzi: a dinamikusan fejlőđő

agglomerációs gyiiriĺ mellett jelen vannak a ĺesz.aka<ló ,Jralmozottan hátnínyos helyzetü'' déli-

délkeleti kistéĺségek, települések is.

Pest megyében a születéskor várható átlagos élettartam fórfiak esetébeĺ 70,47 év' nők

esetében 77'51 ey. Az időskoru népesség szĺĺma folyamatosan, növekszik. A 60 éven felĺili

lakosság száma223'992 fő, ez a népesség ĺ8,7 5 o/o.a,

Áz adatok tiikében látható' hogy a szociá]is étkcztctćs alapvetően az id<ĺs lakossĘ

tĺmogatáxit sz.olgálta; a ľĺászoľulók 73%-at a 60 éves vagy idősebb, 31%-ált a legalább 80 éves
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korosztály teszi ki. A házhoz saĺllított ételt fogyasztók közĺil még nagyobb az idősebb

korosztiĺly aľánya; az ellátottak 8|%o.a|ega|ább 60 éves, 4|o/o.a79 éves is elmúlt.

A 2010-es statisztikai aĺlatok alapján a Pest megyei telepiilések 78%o.ábaĺ volt étkeztetés és

86Yo.aban h.ázi segítségnyujüĺs szolgĺá'ltatrás. A települések 148/o-ában valószínĺileg semmilyen

szociá]is szolgáltatás nem ęléľhet<i.

Budapest W., VII., Wn' IX keriileteí:

Mind a négy keriilet meglehetőscn speciális he1yzetben van a ĺégión bęlül. Ezt szemléltetik a

kö'vetkező adatok:

Budapest VI. keĺiilete a Íövĺíros második legkisebb kerĹi.leie. Az időskoruak szama emelkedő

tendenciát mutat' a muĺkanélkĹiliségi ńta6,3%o, a népességszám: 41.500 fő köĺĺil mozog'

Buđapest VII. kerülete Budapest legkisebb tertiletű, egyuttal legnagyobb népsĺĺnĺségti

keriilete. Teljcs népessé ge 62.034 fö körtil mozog. li.{unkanélktiii ségí rátája 8,8%,

A VIII. keľület népessége 87'445 fő, munkanéIki|iségí'ĺźłája:.8,9%' o'

A fX. kerůilet népessége 61.570 fö' munkanéIkuliségi tátźlja1 ,4%o, .

Buclapest nénességének átlaeoś élctkoľá i . ' .

1990-ben 39,4 év volt, húsz éwel később 3 éwel ti5bb, azaz 42,4 év.

Napjainkban a budapestiek átlagĺls életkoľa az orszĺgosnál (40'9 év) magasabb, sőt, megyék

szerint vizsgálva a legidősebb. A nők átlagos életkora a feľÍiakét meghaladóan növekedett így

Budapesten a nemęk ktjziitti különbség 4,5 évtő| 4,? évre enre|kedett (oľszágosan a nók

átiagéietkora 4,3 éwel haladja meg a férÍiakćt).

Amennfben az időskoruak szźrnát az aktív koruakhoz (15_59 évesekhez) viszonyítjuk, anól

kapunk képet, hogy mekkoľa eltaĺottsági terhet jelentenek u, aktiv koĺúak számĺira

I}uĺlapesterr 1930.ban szźu aktĺv kolúĺa még míndössze 11 időskoľu személy jutoft, húsz

éwe] ezelőtt mar 35, napjainkban pďig 40' Budapest egyes kcrĺĺleteiben jeIent<ĺs elteréseket

tapasztalhatunk valamennyi ídőst'dést jclzö mutató tekintetében. Általĺnosságban azonban

megállapítható, hogy a fővĺíros t.enti kerületeit jelentőscbb cloregedés jellemzi.

A fenti tényez<ĺk a szociálís szotgáltatasok nyujtását mindenképp megĺrehezítik' Ez könnyen

eredményezheti azt, hogy ugyan elvben létezik egy szolgáltatás, de a kis keriilctckben,

kĺiltcrüIeteken kapacitás és megfelelő közlekedés hirányában gyakorlafilag nem vďósul meg

az el|źłts, Továbbá nagy népességsaím esętén a szociális szolgláltatók abban érđekeltek, hogy

,,|eft!özzék,, az iigyfeleket, tehát a könnyebben cllátható eseteket vegyék fel. Mindezeket és a

statisztikai adatokat figyelembe véve, biztosľa vehető, hogy szĺmos rászoruló idős,

fogyatékos, i|letve beteg embeľjelenleg elliítatlan ezekben a keniletekben'
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A felađatellátás szakmai taľtalma, módja' a bizfosított szo|gáItatások

formái, kłiľe, ľendszeľessóge

Alapelvek:

A hází gondoz'ás fontos szaknai követelménye a prevenciĺí illętve a ľehabilitáciĺí' Ennek

érdekében folyamatosan figyelemmel kelt kísémi az ellĺĺtott állapotváItozását, és fel kell ajanlani

a szátmára olyan szolgáltatás-elemeket is, amelyek inđokoltaŁ de jelenleg még rrem veszj

igénybe őket. Azokban az esetekben, ahol van lehetőség ĺíl|apodalulĺísra, minden esetben ez kell,

hogy legyen a cél, nem pedig a szintęn taĺtás. A hatékony prevenciós és ĺelnbilitációs

tevékenység érdekében miís szociális és egészségtigyi szolgáltatókkď sztikséges egyiittnĺĺĺködést

kialakítani. Fontos eszkłiz a prevencióban az egészségmegőľzésľe vonatkozó tanácsadás, egyes

kockazati tényezők megismertetése az e|Iátota| és |lozzátartozőiva|. A hatékony gondozas

érdekében fontos a hozzźltuLoz-ók bcvonása és az ellátott izolĺĺciójának oldasa, személyes

kapcsolatďnak eľősítése.

Kerülni ksll a ,,tulgonđozźst,'és Ęyclni kell arľa, hogy ne legyen ,,ďulgondozas'' sem' A
golrdozási tevékenységnek mindig a szĺikségleteken kell alapulnia. Ebbe bele tano:mak olyan

szĺikségletek is, amel'yeket az cllátott és a hozzátaltozója nern fogďmaz meg, đe

kietégítetlensége befolyásolj a az eI]átotl á||apotát,Bizonyos esętekben aházi goĺdozźls fela<lata,

bogy felhÍvja ezekte a figyelrnet.

A folyamatosság teremti rÍLeg az ellátott biztonstĺgéĺzeté7 így aĺ:a törekszünk, hogy egy

ellátotĺat u1yanaz a gondozó, többkez'es gonĺloz.iĺs esetén, ugyanazok a gondozók lássanak ęl.

Ennek éľdekében fontos, hogy alacsony legyen a fluktuáció. A vezctő gondozó feladata' hogy a

gondozók mentális és fizjkai ĺĺllapotát, motiYáltságát figyelemmel kísérje' a kiégést mege|ózze.

A gondozas a reális szükséglcteknek megfe|elően magába foglďja a fizikai ellátás|" bizonyos

szintri egészségügyi elláiást (oľvoshoz kisérést, gyógyszeĺklváitást, kisebb sebellát.ĺst)' pszichés

gondozfut. Ezen a tęr{ileten kĺiliinösen fontos a kompetenciahatárok pontos betaĺtása. Indokolt

esctben más szolgĺĺLltató bęvonásara van szükség, mert a kompetenciahatĺĺĺok átlépése az etlátoüt

és a gondozó szźrnára is kudaĺcéIményt okoz, esetleg konfliktusok forrĺĺsa lehet.
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A hazt segítsé$yújtás keretében már biztonságosarr és elvárható sánvonalon nem elláthaĺó

kliensek esetében fel kelt hívni az ellátott és ahozzźŃatozók figyelmét a bentlakásos íntézĺnényi

elhelyezés indokoltságára Mivel a bentlakásos intézrrélýe vďó bekeriilés minden ésetben

veszteségérzetet" gyźlszt okoz, fontos szerep hĺĺrul a gonđozókra a bekerülés elökćszítésében'

AJeladatelĺátds sza kmaÍ tarÍnlma, nóĺlja :

A szolgĺíltatás időtartama a gondozási szĺikséglet vizsgálatakor megállapított óraszám. tIa a

szolgáltatríst igénybe vevó nem igén1'li a gondozasi sztikséglet vizsgálatáĺól kiállított igazo|źls

szerinti rrapi óraszĺmnak megfelelő időtaľtamú háá segítségnyujtĺíst, a szolgáltatást az őIta|a

igényeIt időtartanrban kell nyújtani. A gondozĺást igcfuybe vevĺĺ személy az igazn|ás szerinti,

vaw az általa igényelt időtaľtamú házi segítségnytĺtíst hetente _ ahét egy vagy.több napjáĺa

- összevontan is igćnybe veheti.

Ahźľzi segítségnyujtís módját, formáját és gyakorisagát'a vezető' goĺdozó a gondozóval

k<izösen az e||ětást igénybe 'ĺ'evő egészségi rĺllapotą szociális he1yzete;''valamint a:háziorvos

javaslatának ÍigyelembevételéveI az egyéni szükségleteknek megfelelően. hatfuozza meg.

Mindezęk az egyéni gondozási tervben kerülnek ĺögzitésre, meiylrek ę]készítésébe az

ellátrásban ľészesiilő személyt és hozzźltartozőit is bevonjuk. A gondozási teľv

eľedményességének feitételc ,az cLltátásl igárybe vevő aktív köz.ręműkÓdése' Amennyiben a

háziorvos véIeménye alapjan ápolásí feladatok ellátása is szükséges, a gondozási teľv ápolási

teľwel egészül ki'

Az egyćni gondozási terv elkészítése és rendszeľes felĺilvizsgá|ata a vezető gondozó

felelőssége' A fęlvételt követ<ĺen egy hónapon bettil kell ar' egyérĺ gondozási teľvet

'c|készíteni, ľnelynek fe|íĺlvizsgálata évente egyszeľ, illetve nagyobb ĺíllapotvráltozás esctén

szĺikséges.

Az egyéru gondoási terv ÍarÍa|ma:zza:

,az e||,źiotLsz-emély fizjkai, ĺnenlális állapotanak h e|yzetet;

- az állapotjavu|ás, illetve megbtzés érdękébęn sziikséges, illetre javasolt feladatokat,

azok időbeli ütemczését;

a:z e|láIott' tészére t<irténő segítségnyijttís egyéb elemeit'

A gonđozó folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegĺti az eg1éru gondozási tervben

meghataľozoftak érvényesiilésé't.

:' ;.ii
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A gondozó a házi segítségnyujtas soĺĺn egyiittmüködik a házíorvosi szolgźiaĺta|, a körzeti

védőnővel, akőrhápi szociális nóvéľľel, valamint eryéb egészségiigyi ellátrást vagy személyes

gondoskodást nyijtó szociális intéz.ľnéĺrnyel. Amennýben a házi segítségnyújtrís soľán

szakápolási fbladatok ellátźisa väik sztikségessĄ a vezető gondozó kezdeményen az

otthonápolási szolgálat keľeteben történő e|látast.

A szakmai munka dokumentóci.lÍ,ja:

A házi scgítségnyujtást nyujtó szociĺílis szolgáltató az |12000. sZCsM ľendelet és az Auxi-

Ivíaius Nonprofit Ka. Taggylilési hatráľozatában meghatáľozottak szeľint:

. előkészĺti a szolgĺ{Itatás igénybe vételéhęz sziĺkséges dokumentrĺciót'

- vezęti a házi segítségnyújtásľa vonatkozó gondozasi naplót.

A vezetett dolanmentumok listája:

Kéľelem a személyes gondoskodást nyújtó szociĺílís 'eltlítás. igényléséhez; (y,.Łvxĺ',*-'...',' ': 
.,.: 

:

Malus Nonprofit Kft' által kidolgozott kérelem nyom1atvány)... ;

- B.gészségi iáĺlapotľa vonatkozó igazolrěs (9ĺ1999.6I.24) sZCsM rendelet .1. szĺmű ...:| j :.':|

melléklet I. ľésze szeľinti oľvosi igazolás)

. EgyszerűsÍtett előgondozási adatlap (9n999'Cx. 24.) SZCSM ľendelet 4. szamil

melléklet)

- Nyilatkozat (az Auxi - Malus Nonpľofit Kft. által kidolgozott nyomtatvány)

- Nyi|vántartás a szeméĺyes gondoskodást nyírjtó szociális el|átásraväĺakozókľóI, illetve

azeI|átástigénybe vcvőkről (1993. évi III. töľvény 20. $-baĺr foglaltak szerint)

- Igazo|ás goudozĺsi sziikséglet izsgtiatźaől (3612007 (XII. 22.) SZMM ręndelet 4'

szĺímú me|léklet)

. Megĺĺllapodás (az Auxi - Malus NonproÍit Kft. áItal kidolgozott uyorntatvány)

- Egyéni gondoaĺsi terv (l/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 9' $ (1) szerinti taŕalommal)

. Gonđozĺĺsi napló a házi segítségnýjtásban részesiilőkről 89/|993' (II.l7.) Koľm.

rendeiet 1. sz. melléklete szeľint)

10

l5



I

!'

I

ł

A biztosÍtoĺt szolglíltatúsok Jotmái, kiiľe:

i ' A házi gondozó feladatai ellátĺĺsa során segítséget nyújt abban, hlogy az elláilíst igénybe vevőt-| 
ťlzikai, mentális, szocialis szükséglete:

j - sajátlakókö'rnyezetében;

életkontnak, élethclyzetének és egészségi átlapotának megfelel{ĺen;

- meglévő kćpességeinek fenntaľtasával, felhasználĺĺsával, fejlesztésével, biaosított

legyen.

A fentiek biztosítása éľdekében segítséget nyújtunk:

- a személyi lrigiénia fenntart:ásähoz,

- az é|e|miszeľek megvásrłr|ásrĺhoz,

- . az orvosi ellátrĺshoz, a gyógyszeľek beszerzéséhez.,

- hivatalos Ĺigyek intézéséhez,

-anapié1etvitellelösszefiiggőtennívalókellátásĺához,

- ahozzÁtartonkkal,rokonokkai,barátokkal,stb.vďókapcsolaťtaľtiĺshoz;'. ' ':'. ..' ]'.. ' ''...''''. '. '.;.'.i

- a szabadidős, ľehabilitáciĺis, foglďkoztató programokon vďó ľészvételhez' '. ' . ' .... . , i

Emellett gondozóink végeanek

. krízisinteľvenciót,

- ďapvető mentális gondozást,

. a szociális, illetve egészségügyi e|!átáshozvaló hozzĺjutĺĺsban töĺtén<ĺ segítségnyujtást,

bęIeértve a bentlakásos ellátásba való bekerülés el<íkészítesét.

A biztosított szolglźltatús ľendszeressěge

! .ą. Buđapesi főváros vI', VII., vm.' x. keľületek közígazgatásí teľiiletęn élők részéľe a

Nonprofit Kft. a hrízi segĺtségnyujtás szolgáltatĺísait, a hází gondozók által a hét minden

i napjáĺaze||átottíigényekhezigazodvanyújtja7-20őĺakrzőtt'

i szemé|yi és táľryi feltételek:

. A házi segítségn1'trjtiĺs, mint alapszolgáltatás feladatait az Auxi _ Malus Nonprofit Kft. látja

i .l. A szoĺgáltatás vezetőjc a szoĺgáltatĺásv ezető, akia házi segítségnyujtás egyszemélyi felelćis

i Vez'stóje, az AtrxĹMalus Nonprofit Kft. Taggyűlésének iľányítása mellett Í.elel a szakmai

i ińnyílásőért, a szolgĺĺltatások biztosítĺí*ĺért, az ésszerű gazdálkodrísért, a hatĺílyos

i 
jogszabalyok betaľtásáért.
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A hĺízi segítségtly'íjtásban dolgozók munkájukat a szoLgźt|tatásvezető és a vez-ętő gondozók

szakmai inĺnyíťásával végnt felelősek a szolgáltatás színvonďas szakmai miiködésééľt, a

hatalyos jogszabályok betartĺĺsáért, az ellátĺísban részesü|ök jogainak biztosításáért.

A szolgáltatásve zetó és a vezető gondozók felad ata tovźiŕbál.

- a lakosság körében felmeľiilő alapszolgálúatĺĺsi igények folyamatos figyelemmel

kísérése,

- az intézmény által biĺosított szolgĺĺltatások' gonđozási feladatok ellátásának

koordinációją

. a szaknrai munka összehangolása, szeľvezési, vezetési fe|adatok e|Iźltasa"

. a szociális munka gyakoľlati lratékonyságának és hatásosságának elősegítése,

- a szo|gáltatásokra és a gondozasi muĺkáľa vonatkozó jogszabĺĺlyot szaknrai

szabályok éľvényre j uttatasą

- kapcsolattart{; nras szociális, illetve egészségiigyi intézményekkel; ' '

. az adotÍ szociális intéz-rnény és szociĺílpolitikai eszközrendszer. fejlesztésének.

elősegítése, .. .J, ::,'. '' .:'

- más típusú ellátlĺs sziikségessége esetén, aĺnak kezdeményezése.

A jogszabályok betaĺtźlsához és az ellátásban ľészesülők jogďnak bŁtosít-rásĺĺhoz szĹikséges

azok ismerete, így kiemelten fontos a szakmai továbbképzéseken való részvétel. A
szo|gáltakísvezető feladatą hogy minden munkatáĺs ryilvantartĺási regísnráciőja

megttirténjen, tovźĺbbä nrinden év elején elkészĺiljiin a tovźlbbképzési terv. A nagy számú

munkaválIaló mia|t a Nonprofit Kfr. teĺvei közÍ szeľepel' hogy meghívott szakéľtőkkel

képzéseket szeÍ\IezzeÍ a gondozók szźtmáła. Ebben a módszeľtani intézmémyel és az

ellátottjogi képviselőkkel kívĺínunk egyűttműktidni'

A hazi segítségnyujtĺás gondozóinak száma a mindenkoľi igényekÍrez igaz,ođit tekjĺtętte| az

|D000 SZCSM rendelet hatályos ęlőĺrásĺĺra' A hózi segítségryrijtásba*tisaeietdíjban

rész'esÍthetö tiĺľsa<lalmi gondozók is alkalmaztratók, szímuk azonban nem haladha(ia meg a

szakképzett gondozók szttĺźł' A feladatellátás során ĺĺľsadďmi gondozók aĺkalmazísával is

szamolunk.

A munkaiigyi kirendeltségek adatai alapján az aLábbilétsztffiokbjztosítására van reális esély.

1.2
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Szĺkmai létszÍm:

1 fo szolgĺĺltatźsvezetó ĺ szakvizsgánott szociáis munkás/

4 fő vezeÍb gondozó /szociális munkás/

tIZfő szociáIis gonđozó /szociális gondozó és ápoló/

l 12 fö táNadalmi gonđozó i8 ált. iskolą szociális gondozó és ápoló/

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellćúas igénybevétele önkéntes. Az e|Látźst igénybe vevő, vagy töľvényes képviselője

szőban ćs írásban is kćrvényezheti az ę|látźlst az Auxi - Malus Nonprofit Kft. területileg

illetékes vezető gondoz ójáĺá|. Í|a az el|źĺtást igénylő személy cseiekvőképtelen' a kérelnet -
az. éĺinÍettszemély véleményét leheĹőség szerint figyelembe véve - a töľvényes képviselője

terjeszti elő' Akoľlátozoťtan c'ęlekvőképes személy a ké5elrnét a'tör.vényes képviselőjérreki.'....'. ..':. :

be|eegyezŕsével r'agy - ba e tekintetben a bíľóság a cse.lekvőképességét nem kor.|átoztą..-i.'.. ' ':. 'l j;

önáltóanterjeszthetielő' . ].,: r:. ' :n]

A személyes gondoskodást n1'r1jtó szociális ellátások igćnýevételérőlsző(ő 9/|999.6|.24.)

SZcsM ĺęndeletben foglaltak szerint a kéľelemmel egy időben le kell adni a szolgáitató

részśre a renđeIet 1' számi melléklet I. tésze szeľinti orvosi igazolást. Miręl a fęnntaľtó

döntésc alapján ingyenesen vehető igénybe a szolgáItatás, jöve,delemnyilatkozat kitöltésére

nincs sztikség. Az ďapszolgáltatást igénylő személy az etlźúás kérelĺnęzésekor íľĺásban

nyilatkozik anól, hogy igénybe vesz,-e más szoÍgá|tatőn:ĺů, intézménynél valamilyen

a|apszolgźl\tatást' Nem kell nyilatkozni a népkonyhą a családsegítés, azvtcai szocialis munką

a nappaii melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolg6|tatás, v.alamint a

szenvcdélybetegek ľeszére nyŕljĺott aJacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről.

A kéľelem benyujtásának napjan a szolgáltatĺĺsvezető nyilvántartrlsba veszi a kérelmező 1993.

évi III' töľvény 20'$-a szerinti adatait:

- a kérelmező természetes személyazonosító adatai'

. a kérelmezö telefonszĺľna, lakĺj. és taľtózkodĺłsi helye, ĺĺrtcsítési címe,

. a kćľelmező állampolglírságą bevándorolt, Ietelepedctt vagy mcnekült, hontalan

jogĺátlása' a szabad mozgás és taľtózkodás jogáľa vonatkozó adaq

- akérelmező cselekvőképességéľe vonatkozó adat,

IJ
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a kérelmező törvényes képvíselője, továbbá a kćrelmező megnevczeť! hozłÁtaĺtaĄa

neve, sztiletési neve, telefonszríma' lakó- és taľtózkodási helye vagy értesĺtési címę,

akérelem előterjesztésének vagy a bęutaló hialfuozatnegkiildésének iđőpondą

soron kívüli ellátásĺa vonatkozó igény és

az egyszerüsĺtett eiőgondozas időporrtja.

A kére|em bęérkezését követően szóban, illetve íľasban tájékoztaqjuk a kérelmezőt:

- akérelem megéľkezéséĺől (iktatásáĺóI, sorszáľnáról, előgondozás idĺĺponljráról)'

- az ellźtźĺs megkezdésének legkorábbi időpontjáról'

az cllátĺĺs tartalmrĺľól és feltételeir<ĺl,

. avezetett nýlvántartasokĺól.

Ha soron kíviili elhelyez,ési igény merül fel, a szolgáltaŁísvezető dönt a soľon kívüliség

fennállĺásáról. Ha valamennyi soľon kíviili elhelyezési igény nem teljesíthetó, a

szolgáltatásvezető lraladékta|anul intézkedik az előgondozás lefolytatasráról, majd dönt;.a'.'

jogosultak elhelyezési soľĺenđjéről. Nem teljcsíthető soron, kíviili elhelyezrsi..igényl' agoÍI. .

igénybe vevő feľőhelyére, aki a feľőhely elfoglalásanak időp'ontjĺĺróLmrĺr értesítést kapott;. : .:,.

Ezt követően, előre egyeztetett i,<iőpontban a szolgáltatĺĺsvezető, illetve a vęzetó gondozó

egyszeľűsített clőgondozást végez az igenylő lakóhelyén. Az egyszeľűsített elögonđozĺĺs

alkalmávď történik a szolgáItatassal kapcsolatos tájékoztatás' továbbá tríjékozódunk a

kctelrnező életkörülményeiĺől, szociális helyzetéról, egészségi á|tapotźlĺól, valamint

mérlegeljtik aú, hogy a szolgiiltató áItal nyujtott szolgáltatás megfelel.e az igén1,be vevö

állapotrĺnak és szĹikségleteilrek. Az egyszeľűsített előgondozás során az előgondozast végző

szemé|y a9/L999. (xL 24.) SZCSM rendelet 4. sámú melléklet szerirrti adatlapot tölti ki.

Az egyszerüsíteťt előgondozás soran kell elvégezni a gondozási sziikséglet viz sgáiratźĺ. Ezt a

szolgáÍatásvez,etó, illetve a r,ęzető gondozó véý a munkaktiri leírásukban foglaltaknak

megfelelően' A szolgiĺltatasvezetó, illetve a vezető gondozó a goĺdozźlsi sztikségletet

jogszabělybul meghatáľozottak szeľint megvizsglílja és megáIlapítja a napi gondoási

szükséglet méltékét. A hlŁi segítségn}'tljtást a megźi|apított napi gondozísi szĹikségletnck

megfelelő időtaľtarnbaĺu de legfe|jebb napí 4 ónĺban kell nyujtanĹ Ha a gondoási

szükséglet a napi 4 órát meghaladj 4 a szo|gźltattlst igénylőt a szolgáltatr{svezetö, illewe

vęzető gondozó táljékoilatja a bęntlakásos intézményi ellátás igénybevételének

t+
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lehetőségéľől, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézĺnényi elhelyezés időponfiáig

napi 4 órában törtéĺó h:ázj segílségnyújtásra jogosult.

A szolgáltatasvezető az ellátasba vételről, illetve elutasításról értesíti az ę||átźst ígénylőt,

illetve törvényes képviselőjét' Elutasítás esetén az éĺesítés ínĺsban történik. Ha az ellátást

igénytó' illetve tciľvényes képviselője a d.intést wtatja, az arĺól szóló értesítés kézhęzvételétől

számított nyolc napon beltil a fenntaľtóhoz foľdulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a beutalás

kéĺdésérő1.

A szolgáltatĺĺsvezetó az' ellátás igénybevételének megkezclésekot az ę|Iěttást igénybe vevővel

megďlapodást kót' A megállap odás tarta|mazza:

. tl,e|I:áńźskezdetének időpontját, i
!

- az iatézményi ellátĺĺs időtartaĺrrát (a hatrĺrozott vagy hatiĺrozatlan időtaĺam l

megje|ölését),

- az igenybevevő szĺnrara nyrijtott szo|gáltatások taÍtďmát,

. az el|áĺźsmegszüntetésének módjait,

- az igénybevevő teľmészetęs szeméIyazonosító adatait.

A megállapoclás megkötésekor tájékoztrtjuk az ellátottat, illetve tiiľvényes képviselőjéĘ

- apaĺnszjog gyakorlásánakmódjáról'

. ajogviszonymegszűnésénekeseteiről,

- ajog'- és éľdekképviselctet eliátó trĺľsadalmi szeľvezetekől,

- az e\|átot1jogi képviselő elérhetőségeiről.

A szolgĺĺltatásvezctĺj, illctve az aĺrameýlatalmazott személy a sm1,gźltatás megkezdésekor a

nyilvrĺntartásban rögzített adatokat kiegészíti az aJábbi adatokkal:

- az ęI|:átásban ĺészesiilő személy Trĺľsadalombiĺosítási Azonosító Jele,

. azellátásrnegkezdésének és mcgsztintetésének dátumą

- ajogosultsági feltételelce és az azokbaĺr bekövetkezett változásokra voflaÍkoz<i adatot

kĺilönösen a szociális ľĺĺszonrltság fennállásą a raszorultságot megalapozó

köriilményekĺe v onatkozó adatok.

!
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Az iĺtézłnéłý. jogviszony megszűnik, ha a megáIlapodást az ellátott illetve törvényes

képviselóje vagy a fenntaľtó felmondja. A felmondasi idö 15 nap' Ha a megállapodĺĺs

felnrondásánakjogszerťségét aze|látot, a töĺvényes képviselöje, illetőleg a feľľrtartó vitatja,

kéĺheti a bírósagtól a megiĺllapodás jogellenes felmondasának megállapítását' Az ęllátást

vźltozatlaIĺ feltételek mellett mindaddig biáosítani kell, amíg a bíróság jogeľős Łntároz'atot

nem hoz.

A szo|gáitatásrćll szóló tájékoztttís he|yi módja

Az ellátrásban részesülővel, vagy törvényes képviselôjévęl az.e||átó egység munkatársai'

közveĹlen kapcsolatot taĺtanak fęnn, melynek módja:

. az eL|átntt ottlronában személyesen,

. te]efonon tôrténö kapcsolaľtartással,

- tigfélfggadási időbenazadottkéľĺiletben/lretirend.szeľeśsé$Eell ,. ::1rr . . -''. ... 1.ĺ.-': .,. . ;;'

Az igénybevevők éľdekében a Nonpľofit Kfr. szakemberei fo|yanratos kapcsolatot Ĺaĺtanak

fenn a helý iĺnkormányzattal, más szociális és egészségügyi szolgáltatóval, erdekképviseleti

szeľvekkel, gyógyászati segédeszköz<iket gyáľtókkat és forgalmazókkal, civil szeĺvezetekkel,

a je|z&endszeľ tagaival. Az itt ďo|gozćl szakembęľek s zámfua szóróIapokat adunk át.

A szolglÍltatásróI szó Ió tdjékozÍnrás foľmói:
A szolgáltatłĺs működéséľől a települések lakosai tészéte reltdszeres, és minden lakos szĹmĺĺra

hozzáférhető tájékoutatást kell nyújtani. Ennek érdckében akőzzététel formái:

- szóľólapok,infomrációsanyagok,

- hęlyi médiĺłk,

- hiŁioľvosok' szociáIis szolgáJtatást vé gzök tájékońalása,

- fogyatékosok civil szervezeti, éldek-képvise|eti szewezetinek tájékoziatĺísa,

- rendez.vényeken, helý civil napokon való megielenés'
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Az el|átottak ós a szcmólyos gondoskodást végzők jogainak védelméve|

kapcsolatos szabáýok

A házi segítségnyújtas szolgáltatásait igénybevevöt panaszukkď a vezetł3 gondozóhoz

fordulhatnĄ aki köteles az e\őte4esztett panasft nyolc napon beliil kivizsgálni és a

panasztevöt apanasz kiüzsgálásámak eľednrélryéről ínísban értesíteni. Amennyiben a vezető

gondozó hatríridőben nem intézkedík, vagy a panasztevő nem ért egyet a vizsgálat

crcđményével, ae ćrtesítés kézhezvéte|étőI számított nyolc napon belül a fenĺtaĺólroz

fordullraĹ j o goľvoslatóri.

Az ellátottak jogailrak védelme érdekében az ellátottjogi képviseĺő közreműködlret' Minden

egységben jĺiĺ látható helycn ki kell fiiggesĺeni a tcľületíleg illetékes ellátott jogi képviselő

nęvét és elérlretőségét.

Elllźtott j o gi képvÍselő:

Pandula Dezső |.' |: 
., )' -' .',

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermetjogi Közalapítvany' 1122 Budapest, Városmajor u. 48/b;

tel:061201489-9597

Avezető gondozó az idc vonaĺkozó a<latvédelmi törvényeket maradéktďanul betaľtja'

Aházi segítségnyújtás köľében ellátottak jogai és kötelezettsĘei:

- Az ellátottnak joga van.szociális he\yzetere, egészség1 és mentiílis źllapotára

tekintettel a szociáĺis intézmény áĺtal biztosított teljes könĺ ellátásľą valamint egyéni

szĺiksógleteí, spcciális helyzete vagy dlapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás

igénybevéte1ére.

- Az el|átott jogosutt a szźĺnáĺa egyéniesített formában megadoťt teles körű

tájékozüa|ásra.

- Az ellátott jogosulÍ megísmemi a ĺóla készĹilt dokumentációban szereplő adatokat.

. Az ellátottnakjoga valraÍÍa,hogy személyes adatait csak az aľrajogosu|ttal közöljék,

és azokat bizalmasan kezeijék. Joga varr aĺról nyilatkozni' hogy kiket z'ár ki aĺlatai

részlcges, vagy teljes megismeréséből'

1.1
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- Az e||átott aIapvető joga emberi méltó*ĺgának tiszteletben taľtása.

- Az ellátott jogozult az e]látĺĺssal kapcsolatban a szolgáltaťásvezetőĺét, a fenntartónál,

illetve az'ellátott jogi képviselőnól panaszt tennĺ.

- Az ellátott a szolgáltatás igénybevétę|ekoľ kötcles tiszteletben tartani a vonatkozó

jogszabátyokat és a szolgĺĺltató mťrködési ĺendjét'

- Az ellátott - amennyiben ezt egészségi, pszichés źlllapota lehetővé teszí - köteles az

ellátrís.ában közĺeműk<jdökkel képességei és ismereteí szeľint egyiittműködni.

- Az ellátott jövedelmi helyzetét csak a törvénybeq illetve törvény felhatalmazása

alapján késziilt konniányrendeletben meghatáľozott esetekben és felĺetęlek mellett

lehet vizsgálni

. Az el|átottak védelrnében a gonđozók részére a szolgá|tatásvez.ető muukáltatói

igazolváný á|lít ki, annąk. éľdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok c|végzése

sorĺín a feladat eilátiĺsára vonatkozó felhatalmazásátigazolni'tudja:.:':.., .';..

. Az ęllátottnak joga varl az in1ézrrény működésével, gazdálkodásávď kapcsolatos.. '. ': :1' :|

legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennc'k teljesítése érdekében aszoĺgá|tatásvezeto

évente tájékoztatót készít az ĺntéa.néĺy gazdłilkodásáLró| és ut az intézményben jóI

látható helyen kifi'iggeszti, illetve szĹĺkség esetén szóban ad Íájékoztatást az ellátást

i génybevevő részére' A tájéko ztatő tarta|mazza:

a) az iĺltézsnény ntűködési költségének összesítését,

b) ĺzntézményi térítésí đíj havi összegét,

c) az egyellátottra jutó havi önköltség összegét.

A fogyatékos szcmélyek jogainak érvélryesĺilése érdekébęn Íigyelemmel kęll lenni különiisen

- az akadźtymenles kĺimye zet biztositásźxa;

- az infoľmáció|<hoz, az e|Iátottat éńntŕĺ legfontosabb adatokhoz valő hozzáféres

biztosításáĺa;

- az önľendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek

tiszte]ctben taľ!ására.
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Az ellótlíst věgzők jogaí és kiitele eĺtsěgeí:

Á, szenrélyes gondoskodrást nyujtó intezményben foglalkoztatott személy fe|adatalt az

iniézmény szervezeti és milködési szabáIyzatábanés a munkaköri leírasban foglaltak szeńnt

végzi.

Ezen feliil dolgozóink munkájukat az etikai kódex elveírrek' megfelelĺien végzik.

Munkavégzésük során felelősségtik, hogy saját kompetenciájukon be|ül a legiobb tudásuk

szerint nyújtsák a szolgáltatást, ezéľt megilieti óket, hogy az ellátottak reszéről is megkapjrik a

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsĺilést, tis;zteletbcn taľtsák emberi méltóságukat és

személyíség jogaikat, munkájukat elismeľjék.

Mrurkatáĺsaink jogorvoslatért a szolgáltatrísvezetohöz, yagy a Szocialis Szalĺĺnai Szövetség

keretén beltil mĺĺködő Etikai Kollégiunhoz fordulhatnak.

A sz-cmélyes gondoskodást végző személý működési nyilvántartásba kell venrri. A mĺĺködési

nyilvántaľtas célja a szrmélyes gondoskodást végző. szemé|y 'szakvizsgźntalásának,

továbbképz.ésének megszeľvezése, valamint a képzésí.': köveŕelmények'. teljesíÍésének

ellenőľzése. ...: '.. .''|.' ' '

Amunkaviszorýan álló személynek biztosítani keil, hogy:

. Ámunkavégzéshezsztikséges megbecsiilésl, tiszteletet megkapjrák.

- Tiszteletben tartsĺĺk állampolgaľi, és személyiségi jogaikat' emberi

méltóságukat.

- Munkájukatelismeľjék.

- A munkáltató a munkavégzéshez megfelelő körülményeket biztosítson.

A házj goĺdoz.ói munkaköret betĺĺlt<ĺ szc'mélyek köďeladatot ellátó személynek minősülnek.

Elkníírzés:

A szolgáltatĺĺsvezető éves ellenőľzési telvet készĺt, mely tarta|mazza, a ttilvény.ek, szabályot

ľerrdelętek és normiĺk bętartłísĺĺnak, etikai alapelvek alkalmazísínak' a szolgáltatások

minőségi ęllátasának ellcnŐrzését'
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Yárható hatások' eľedmények:

Az etlátottak elsősorban időskoruak, de kisebb aĺányban nyugdijkoľhaüír ďatti rokkantak,

mozgáskorlátozoťtak és cgyéb betegségben szenvedők, akik 9lmasuk ellátĺĺsĺĺra saját eröből

nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Ezeknek az embeľeknek a kapcsolataik

beszűkti]tek, gyakľan egyetlen látogatójuk a gondozó. A NonpľoÍit Kft. fő célja, hogy a

szocialis szolgáltatások egymásĺa épiiljenek, ezért a háá segítségnýjtísban ellátott

személyeket nregpľóbáljuk a heiyi köz<isségbe, kor és sorstársak kórébe hĺvni, ez.zęL növelve a

t"łľsadalmi szerepeiket, fészýétęltiket.

Az Auxí - Malus Nonpĺofit Kft. Taggyiĺlése a hrízi segĺtségnyújtĺĺs szakmai programját a

5 /2o12(|v.1g.') szám,ĺł határozatával elfogadta.

Budapest,2012.04. 19.

Auxĺ.l|Íďus Nonpľofit lfft.

ę^ffifffi:fuffiĺĹffi$ť'
ľettlkAranl€

ügyvezető
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1. számú me|lék|et

Auxi - Malus Nonprofit Kfr.

1035 Budapest, Laktanya u. 35.

Te|.l06/30/9Ĺ1-3739 e.maihauxima|us@gmai|,com

MEGÁLLAPoDÁs

Név:.'..'.'.....,............-'.....'....łi.łt..'...........'.....

Cím:

Any;.a leánykori neve; .'.''........l'..:...'......:,l1t... ..,.'.'..'.....,.'..;l:.l.j';.J';;-..^-..-.'.

Szü|etésihe|ye,ideje:....'.,.....'...'.......
mint Ellátott

illeWe

Cím:

Anyja leánykori neve:

Szü|etési he|yą ideje:

tcirvényes képvise|ő között, akinek e|érhetősége :

telefon:

az a|ábbĺ tartalomma|:

A megá|lapodás tárgyal

1. Szo|gá|tató a vonatkozó jogszabáĺyokban, ésjelen megá||apodásban szabályozott módon a

szemé|yes gondoskodás keretébe tartozó szocĺá|is a|ape|ĺátást, házi segítségnyújtast nytljt.

26



I, z; A házi segítsegnyujťás keretében Ellátott az alábbi szo|gáItatásokat veszi

ĺ- igénybe:
t-

ĺ

I

Az el|átás ĺdőponsa: a hét minden napján .....'... órában

a hét egy napján ...'........... órában

3. Az ellátas időtaľtama

Az A|apítvány a házi segítségnyújtás szo|gáltatásait

év 

- 

hó 

- 

napjátó| kezdőd<íen

év 

- 

hó 

- 

napjáig terjedő (határozott) ĺdőre, '. 
..: .. '. ': . '. ': '':... 

'.-.''::

vagy a megál|apodás megkötésének napjátó| határozaüan időtartamra biztosítja. .'. '..-':': :.;' .::' .'..'l.- ,. -

4. Az e|látást igénybevevő tájékoztatrása:

Az e|látást igénybevevő ttldomásu| veszi a szo|gá|tatásvezetőnek

- a bĺztosított szo|9á|tatásra,

- az e||átottĺ jogviszony męszűnésének eseteire,

|' - a panasĘog gyakorlására, és az e||átottjogi képvise|ő miiködésére

t vonatkozó tájékoztatásat

ĺ

l . 5' Az e|látást igénybevevö kijelenti, hogy az adataiban, valamint az e|látásľa va|ó

jogosultságában bekövetkező változásńl 15 napon belü| tájékoztatja a

szolgá|tatáwezetót.

6, A häzi segítsegnyújtás szo|gá|tatásai jelen|eg téľítésmentesen vehetők

i9énybe.

J

i.

l

t'
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7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszĺinĺĺsének esetei:
. határozott ĺdejű ellátás esetén a megjeltilt időtaľtam e|te|téve|,

. az e|ĺátott lrásos fe|mondásával,

- a szo|gá|tató jogutód né|kü|i megszűnéséve|.

- az el|átott haláláw|.

Ha az elĺátott nem együttműködő, i||efue a szo|gá|tatás nyújtásanak feltéte|ei nem

megfele|őek (veszé|yeztetik a gondozó testi épségét, sérÜlnek a gondozó személyiségi jogai,

stb.) a ŕenntartónak jogában á|l a megállapodást Íe|mondani. A fe|mondási idő 15 nap.

Ha a megál|apodás fe|mondásának jogszenisegét az el|átott a törvényes képvise|ője,

i||ető|eg a fenntaĺtó vitatja, kérheti a bíľóságtó| a megá||apodás jogellenes fe|mondásának

megá||apltasát. Az e||átast vá|tozatlan íe|téte|ek me||ett mindaddig bidosrtaní ke||, amíg a

bĺľósag jogerős határozatot nem hoz.

8, Je|en megállapodás módosításara Szo|gáltató és E||átott közös megegyezése

alapján keriilhetsor.

9. Szolgáltató és Eltátott kije|entit:hogy vitás kérdéseiket e|sősoľban táľgya|ás .

útján rendezik.

i

Je|en megá|lapodásban nem szabá|yozott kérdesekben a Po|gári Töľvénykönyvrő| szóló 1959. i

évi IV' törvény szeződésre vonatkozó rendelkezései az írányadók.

Szo|9á|tató E||átotý

Törvényes képvise|ő

Kelt:
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