
3.2.5. Lakossdgí tdjékoztatós és tandcsadús
A munkacsopoľt munkatáľsai elsősoľban mint közösségfejlesztők tevékenykednek.
Főbb feladatuk a lakosság tajékoztatása, lakossági csopoľtok felkeľesése, részletes
táj ékoztatás nyúj tása az ígényb e vehető szolgá|tatásokľó 1.

A csoport munkataĺsai a hátľalékkeze|éshez kapcsolódó feladatokat és az utcai
szociális munka feladatait is ellátjrík.

3.2.6. Köz(iisség)hely és Mosoda
Mosodai szo|gźitatás nyújtasa, közösségi programokkal, egyéni segítő jellegu
beszélgetésekkel kie gészítve.

3.2.7. FiDo lftl,isógí Kiizpont
Pľogľamok, rendezvények, spoľtolási lehetőségek nytijtása a helyi gyeľmekek és
fiatalok szźlmáta, ani szabadidejfü hasznos és egészséges eltĺiltésfi binosifia Űáték-
és sporteszkĺiz-béľlési lehetőséggel). Mindeközben cé| a Íiatalok mentoľálása is.
Iskolai megkeľeső munkát, utcai megkereső munkát is végeznek a munkatlársak.

3.2.8. Kdlvdría tér InfoPont és játsuítér közösségi-szocíúlis program, didkmunka
mentorúlds . Vús úro lt s zo lg ttltatós ókal ellátott tevé kenys ég.

3. 2. 9. S zoms zé ds ág i h óĺÍeliiglelőí tevé kenys ég (s zerződés ek útj ón)

3.3. Gveľmekek Átmeneti Otthona

3.3.I. Gyermekek Átmeneti otthona

3.3'I.]' A gondozós első szakasza

- A gyeľmek felvétele utĺín éľtesítjilk az illetékes Gyeľmekjóléti Kĺizpontot,
bekérj fü a gyeľmekvédelmi nyilvantaľtási ľendszer szerinti adatlapokat.

- A gyeľmek pszichológus kollégáva| ta|álkozik.
- ľlősegítjfü a gyeľmek bęilleszkedését.
- Eľtesítjukaz illetékes nevelési oktatási intézményt.
- Feltérképeznsk a családon belüli kapcsolatrendszeľt, szerepeket és

feladatvá||alásokat.
- A sziilő vagy tĺĺľvényes képviselő, a Család- és Gyermekjóléti Szo|gá|at vagy

Központ családsegítő/esetmenedzser, megfelelő belátó képességgel rendelkező
gyeľmek bevonásával elkészítjtik a gondozási nevelési tervet, melyben íľásban
rĺigzítjfü az źfimeneti gondozás varható idotartarnát' a gondozás megszűnése
érdekében vá,IIa|t fe|adatokat, az egyĹittmfüĺiđés módját, a kapcsolattartás
mő dj át és gyakoľiságát.

- Abban az esetben, ha szülő, tĺirvényes képviselő vagy a gyeľmek súlyosan
megszegi, a házirendet, nem mfütidik egyĹitt az átmeneti otthonnal, az otthon
vezetője megtagadhatja a megállapodás meghosszabbításźtt', vagy felbonthatja
egyolđalúan. A felbontás esetén meg kell gyózőđru alľól, hogy a gyermek
megfelelő kĺiľülmények kozé keľül-e és éĺtesíteni kell a Család- és
Gyermekj óléti Szolgálatot vagy Központot.

2s' /? /-.żV;ĺ, r
Ąg 8. {,,



3.3.].2. A gondozós mósodik szakasza

A Gyeľrnekek Átmeneti otthonrának elsődleges cé|ja a gyermek szakellátásba
kerülésének megelőzése, és a családba töľténő visszakerĹilésének elősegítése. Az
átmeneti otthon munkataĺsai a következő alapelvek alapjan végzik gondozási
nevelési tevékenysé gĹiket :

- .Gondozás és nevelés egyséqének elve: a gonđozás és a nevelés egymást kiegészíto
tevékenységként jelenik meg a szakmai munkában, az otthon mrrnkatĺĺrsainak ezt
messzemenően figyelembe kell venni.

- Egyéni bánásmód elve: a gyeľmek tęsti, lelki, szellemi, érze|mi á|Iapotźń és
szociális hátterét figyelembe véve meleg szeretetteljes odafordulással gondozzźk a
gyeľmekeket.

- Á[andóság elve: a gyeľmekekkel foglalkozó szakemberek gyakori cseréje a
köľnyezet gyakori vá|tozásai csökkentik az &zeLmi biztonságérzetet. A
gyermekekkel hosszabb iđeig foglalkoző személyek és a stabil köľnyezet nĺivelik
a biztosságérzet kialakulását. Ennek okán azutőbbi stabilitásľa kellttjrekedni.

- Aktivitás és ĺinállóság seeítségének elve: a biztonságos és tevékenyégre motiváló
köľnyezet megteremetése a próbá|kozáshoz elegendő idő biztosítása, a gyeľmek
ösztönzése, megnyilviánulásainak elismerő, tánogatő, az ígéryľeik'hez igazodő
segítése, a gyeľmek felé iľanyulő szeretet, az e|fogadéts és empátia fokozzźlk az
aktivitást és az önállóság iranti vágyat.

- Rendszeresség elve: az ismétlődés, tájékoződási lehetőséget, stabilitást,
kiszámÍthatóságot eľedményez a napi események sorában, növeli a gyeľmek
biztonságérzetét.

- Fokozatossáq elve: a gyeľmek új helyzethez valő fokozatos hozzászokatása segíti
alkalmazkodását, a vá|tozások elfogadását, az uj megismerését, a szokások
kialakítását.

- Egységesség elve: a gyermek életében szerepet játsző szakembeľek a köĺfü lévő
személyiségbeli külĺinbözőségek tiszteletben tartásáv a| a gyermek elfogadásában,
cintevékenységének biztosításában egyetértenek az alapvető erkölcsi normiíkat
egy eztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymásho z koze|itik.

- Pozitívumokra való tĺĺmaszkodás elve: A nevelés a|apja a pozitív
megnyilviĺnulások támo gatása, megeľősítése, elismeľése.

- Másság elfoeadása (etnikai, vallási, nemzetihovatntozás,vi|ágnézet stb.)
. Gyermeki és sziilői joeok tiszteletben taľtása. figyelembe vétele.

Mindezen alapelvek figyelembevételével afta tĺjreksziink, hogy a gyermekek
életkoruknak megfelelően optimálisan fejlődj enek.
A családgondozó ľendszeres időközĺ'nként személyesen konzultál a sztilőkkel,
t<irvényes képviselőkkel. Egyeztetik a gyermek éľdekeinek figyelembevételével a
szfüséges teendőket. Munkája során eľősíti a szülők értékĺendjét, felelősség és
kĺitelesség vá||a|ásźt annak érdekében, hogy a gyeľmek visszakeľülhessen a
csa|ádjába.
A gyeľmekekĺől havonta készít jellemzést, Íigyelemmel kíséľi tanulmányait.
Szoľos kapcsolatot tart az illetékes Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy
Kĺizpont családsegítő/esetmenedzser munkatiĺľsával' az oktatási nevelési
intézményekkel.
A gonđozás e szakaszábankfuajzolódik, hogy a gyeľmeknek belátható időn belül van
e lehetősége a családba való visszakeľĹilésére, szükséges-e a gondozási nevelési
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teľvben foglaltak módosítása, a gonďozás váľható iđő tartamanak meghosszabbítása.
Mindezeket figyelembe véve a családgondozó megteszi szfüséges intézkedéseket.

3.3.].3. A gondozás harmadik szakasza, átmeneti gondozós megszűnése

optimális esetben a gyeľmek átmeneti gondozásának ideje a|attmegszífuĺk az az ok,
arĺi az elhelyezést indokolttá tette. A gyermek rendezett családi kĺiľĹilmények közé
kerĹilhet vissza. Az átmeneti otthon munkatiírsainak fel kell készíteni a gyeľmeket és
a sziilőket a bekövetkezo vá|tozásokľa, és elő kell segíteni a haľmonikus családi élet
kialakítását. Ennek érdekében a családgondo zőĺak figyelemmel kell kíséľnie a család
sorsiĺnak alakulását különtjs tekintettel a szĹilő gyeľmek kapcsolatláľa.

A család és a gyeľmek élete a gondozás iđeje alatt úgy is alakulhat, hogy nincs mód a
családba való visszahelyezésre. Ebben az esetben meg kell tenni a szfüséges
intézkedéseket, hogy a gyeľmek szźtmźra legmegfelelőbb gondozást neve|ést nffitó
helyľe keľĹilhessen. A gyerekkel foglďkozó gyermekfeltigyelőknek, nevelőnek,
családgondozónak fel kell készíteni a gyermeket az életében bekövetkező
változásokra (ellátogafunk a számaľa kiválasztott Gyeľmek és Ifiúsági otthonba,
biztosítjuk a nevelőszĹilők szźtmára a gyermek megismerése érdekében a
látogatásokat).
Az átmeneti gonďozás megsziĺnéséről minden esetben íľásban is tájékoztatjuk az
illetékes Család- és Gyermekj óléti Szolg źtlatot vagy Kĺlzpontot.

A gondozás _ nevelés elkülönített szakaszainál kĺivetendő programot |<lzarő|ag
azokban az esetekben célszerű maľadéktalanul megtaľtani, amikor gyeľmek hosszabb
idei g taľtózko dik az otthonban.

3.3.2. Krízíslakdsok

Feladata, az źúmenetileg hajlékta|aI.ná vált családok részére lakhatás biztosítása. A
krízislakásokat igénybevevő családoknak segítséget nyujtunk életvezetésiikhĺlz,
segítiink a hajléktalanság megelőzésében ezzeI támogatást nyújtva az önáI]lő otthon
megteremtéséhez.
A szállásadó (JSzSzGyK) szociális, mentális és jogi segítségnyújtást biztosít a Lakók
szźlmára, valamint teljes egészében ťlzeti a lakás ferľrtaľtásanak igazolt kĺjztizemi
költségeit.

3.4. Házi seeítségnvúitás és Szociá|is étkeztetés

3.4. 1. Hózi segítségnyújtlźs

A hlĺzi segítségnyujtás mődját, formáját, gyakoriságát a szakmai vęzető és a
háziorvos áIta| kitöltött éľtékelő adatlap a|apjźn, az ellátott szfüségleteinek
figyelembe vételével kell biaosítani.
A házi segítségnyújtás igénybe vételét a kére|mezőn kívül a háziowos, a körzeti
ápolónő, szomszéd, stb. íľásban,vagy telefonon j e|zi a szolgálatnak.
A bejelentett igényeket (név, cím' elérhetőség), nyilvántaľtó lapon kell rögzíteni,
melyet az ellátás megkezdésekor fel kell tĺjlteni a hiányző adatokkal és az
,,Ellátásban részesülők'' dossziéban leťazve kell taľolni. Amennyiben az e|Iátást nem
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vette igényte a kérelmező, nyi|vźľltaÍtő adatlapjá.ŕ-, az ,,E|Iátást nem igényelt''
felirattal ellátott dossziéban kell elhelyezni.

A jelzést követően a legľcividebb időn belül, de legkésőbb 48 óran belül a szakmai
vezetó - lehetőség szerint a leendő gondozónővel - felkeresi a kérelmezotIakásźn.
A szakmai vezętó az igénylíSvel megállapodási szerzőđést kot az intézmény
képviseletében, melyben ľögzítésrę kęrtil az ęlll,átéls kęzďő időpontja, téľítési dĺią és a
szolgźůtatás taľtalma.
Az ellźtźs megkezdése előtt a gondozott adatait,jövedelmét az adminisztrérciőt. ellátó
kolléganő a szétmítőgépen ńgzíti, a gonđozási szĹikségletről szóló értékelő adatlap
a|apján az egység szakmai vezetoje megállapítj a az ellźtźlshoz szfüséges gonđozási
őrát.

A hazi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan _ az á|Lapotfelmérést
követően - egyéni gondozási teľvet készít a segítségnýjtást végzó. Amennyiben a
haziorvos véleménye a|apján ápolási feladatok ellátása is sziikséges, a gonđozási terv
ápolási terwel egészül ki. A házi segítségnýjtás módját, formáját és gyakoľiságát a
szakmai egység vezetóje, a gondozási tervben foglaltak figyelembe vételével
határozzameg.

A hazi segítségnyujtás feladatot ellátó kolléga munkája során együttmiĺktidik az
egészségĹigyi és szociális alap- és szakellátással; a hazi orvosi szolgá|attal, akotzeti
védőnővel, akőrhazi szociális nővéľľel, valamint egyéb egészségügyi ellátást, vagy
személyes gondoskodást nyujtó szociális intézménnyel, az ellátott iigyeit legjobb
tudása szerint képviseli.

Aházi segítségnyújtás tevékenységei szociális segítés és szociális gondozás ktjrében
e|v é gzett ré sztevékenysé gekľe o szthatók.

Az egyes munkaformák és szolgáltatáselemek bemutatása:
(a ,,személyes gondoskodóst nyújtó szociális intézmények szalcłnai feladatairól és
működésük feltételeiről,, szóló ]/2000. (I.7) SzCsM rendelet 5. szómú melléklete
alapján)

A hdzi s egíts égny újtús tevékenységei és résztevékenységeí
Szociálĺs segítés keľetében:
o A lakókc;rnyezett higiénia me gt artás áb an való kÔzr em{ikodés kôr éb en :

- takaritás a lakás életvitelszeriien használt helyiségeiben (hálószobában,
frirdő szobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás
- vasalás

o A háztartási tevékenységben való közremiÍkÓdés kĺ;rében:
- bevásiíľlás(személyesszfüségletméľtékében)
- segítségnyujtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ľuhajavítás
- köZkútról, fuĺtkútľól vízhoľđás
- tuze|ő behoľdása ká|yhához, egyedi fiités bęindítása (kivéve, ha ez a

tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
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. kísérés
o Se4ítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a ktalakult

v e s z é lyhelyz et el hár ítás áb an
C Sztikség esetén a bentląkásos szoctáIts intézménybe történő bekĺ;kazés

segítése

Személyi gondozás keľetében:
o Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat ktalakítása és fenntartása

kt;rében:
- infoľmációnffitás, tanácsadás és mentális tiĺmogatás
- csaláđdal, ismeľősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzéséľe irányuló aktív szabadidős tevékenységben való

közremfüödés
- ügyintézés az ellátott éľdekeinek védelmében

o Gondozósi és ápolásifeladatok kt;rében:
- mosdatás
- fiiľdetés
- öltöztetés
- ágyazás,ágynemúcsere
- inkontinens beteg el|áúása,testfelület tísńítésa'kezelése
- haj, arcszőrzetápolás
- szá!, fog és protézisápolás
- körömápolás,bőľápolás
- folyadékp őt|ás, étkeztetés (segéd eszkoz nélkti)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsfü cseľéje
- gyógyszer|<lvá|tása
- gyógyszer adagolása, gyógyszeľelés monitorozása
- véľnyomás és vércukoľ mérése
- - és he|yzet:tá|toztatás segítése lakáson belül és kíviil
- kényelmi és győgyászati segédeszközök beszerzésében való

közremfüödés
- kényelmi és gyógyźszati segédeszközök hasznáIatźnak betanítása,

karb arÍartásáb an való se gítsé gnyuj tás
- a hźniorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység

elvé g zéséhez való kompetencia határ źig)

Szociális gondozás keretében végzetí feladatok
. az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntaľtása (mentális

tźtmogatás, érdekvédelem, szociális tigyintézés),
- a személyi higiénia megtaľtásában való kĺjzreműködés körében felmeľĹilő

gondozási és ápolási feladatok,
- oľvos által elľendeltterápiákbetaľtása, győgyszerezés

A szociális segítők és szociális gondozók mindennapos feladata az e||átottak
megfigyelése) az észlelt váItozásokjelentése szőban és írásban, valamint a gondozási
dokumentáció vezętése.
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Nem részesíthető hazi segítségnyujtásbaÍI az) aki mentális állapota miatt ön- és
kozveszéIyes' vagy fertőző beteg.

Szociális gondozó szakápolási feladatot nem láthat el.

Gyógłtorndsz
Az idősek klubjaiban csopoľtos tomát, és egyéni gyógytoľnát biĺosít, a házioľvos
javaslata alapjźn. En. a képviselő testĺilet többször módosított 2I|20I1.(N.12.) a
szeméIyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások formáiľól és a térítési díj fizetési
ktltelezettségľől szóló tinkoľmanyzati rendelet módosításaról sző|ő 9l20I4. (III.13.)
rendelete alapj ĺín ingyenesen végzi.

A házi segítségnyújtásban részesülőknek egyéni gyógýoľnát biztosít ÍLZ orvos
utasítása a|apjźn, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az ellátás
megkezdésekoľ kĺĺteles állapotfelméľést végezĺi, és azt đokumentálni (fizioteľápiás
dokumentáci ó). Ktitele ző en v ezeti a gyó gýoľna kezelé s fo|y amatźú.

Feladata kült)nôsen:

o Csoportos kondicionáló torna idősek szźrnźra. Elsődleges fe|adata a prevenció,
az állapotmegőrzés. Széken ülő, á||ő gyakorlatok, egyszerű tomaszeľek
haszná|atźxa| (gumiszalag, labda, bot, babzsźk, kendő.) A csopoľtos
foglalkozások személyiségfoľmáló hatása is jelentős. A csopoľtos foglalkozás
térítésmentesen vehető igénybe.

o Egészségnevelés, egészségmegőrzés,életmódbeli tanácsok.
o Segédeszközĺjk beszeľzésében, használatuk megtanításában tanácsadás,

segítségnyújtás.
. Speciális keringésj avitó toma (vénás, illetve artériás toľna).
. Koordinácíőjavitő torna: a gyakori esések elkeľülését cé|ozza a véglagizomzat

koordinációs készségének fejles ztése, a jarásbíztonság növelése.
o Légzo toma.
o A kézmanuális képességénekjavítása.
o Osteoporosis torna.
o Gerinctoma.

Céljaink:
. Gondozási, rehabilitációs, mobi|ízáciős felađatok végzése.
o Idősek önellátási funkcióinak segítése, megőrzése segédeszközökkel,

gyó gytoľna technikakkal.
. Életminőség megőľzése mozgásterápiáva|, egyéni életvitel megbeszéléssel,

tanácsadással, kezeléssel.
. Kapcsolattaľtás háziorvosokkal, kollégrĺkkal, esetmegbeszé|és, kĺjzĺjs

munkavégzés.
. Egyéni tanácsadás hozzźńartozó, segítő részére.
o Családi és taľsas kapcsolatok erősítése, tźlmogatása, páciens izo|áciőjźnak

oldása.

Gyóglmasszőr
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Aziĺtézményben 2 fő masszőr |átja el a feladatot. Ebből I fó a munkaidő 50oÁ-barl
gépkocsi vezetői feladatot Iát eI.
Kézi és gépi masszítozźst, illetve frissítő masszásztbiztosítanak aze||átottakrészére,
a nappali ellátásban, aházi segítségnyrijtásban és a gonđozőhźnbarlegyaráĺt.
A masszíľozás k'llazitja a meľev' feszĹilt izmokat, javitja a véľkeńngést. A stressz,
faľadtság, és rossz taľtás okozta izomcsomókat feloldja, ezá|tal azon kívül, hogy
csillapítjaafájdalmat, jelentősen javitjaazellźtottakkoz&zetét.

Fodrúsz
Az ellátottak igényei szerint keresi fel a nappali ellátást biztosító intézményt, a
gondozőház lakóit és aháni segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat. A szolgáltatás
biztosításávalaze||ttottakkozétzete javul, megjelenésfü rendezettebbé válik.
A szolgáltatásért a képviselő _ testĹilet által meghatźtrozoItjĺivedelemarányos térítési
díjat kell ťlzetní.

Pedilľűros
Az ellátottak igényei szeľint keresi fel a nappali ellátást biztosító intézményben, a
gondozőhźnban és otthonukban a hźni segítségnyújtást igénybe vevő ellátottakat.
Szfüség esetén segítői feladatot lát el (bevásaľlás, győgyszer kiváltás, ügyintézés).
Nagyon fontos, hogy az egyébként is sok esetben nehezen mozgő idős ellátott járása

fájdalommentes, |ába ápolt legyen. A szolgáltatáséĺt a képviselő _ testiilet áIta|'

me ghatár ozott j ĺivedelemaľányo s térítési díj at kell ťlzetni.

A gondozásí csoport vezetője
Hetente két alkalommal, illetve sztikség szerint munka megbeszélést folytat a hazi
segítségnyújtásban dolgozó munkataĺsakkal, és munkájvkat az ellátott lakásrĺn
folyamatosan, szuľópróbaszeľÍĺen e||enórzi, melyről íľásos feljegyzést készít. Kĺiteles
részt venni a vezetői éľtekezleteken' az esetleges nehézségelaől köteles
haladéktal anu| tźĄ ékoztatni fel ette sét.
Feladata a gondozott tźtjékoztatása, a gondozási szfüséglet megállapításźůloz
szfüséges anyagok tlsszeállítása, továbbítása, az intézményvezetó vagy az á|tala
kijelcilt személy tészéte, a gondozottak személyi dokumentációjanak naprakész
vezetése, a statisztikák, kimutatások hatáľidőľe töľténő elkészítése.
A csopoľťvezetó az ellátottľól szociális anamnézist készít, melyben folyamatosan
vezetiazellátottállapotábanbekövetkezettvá|tozźsokat.
Az e|Iátottak érdekében a csoportvezetők kapcsolatot taľtanak a kőrhází szociális
nővérekkel (Péterffu Sándor utcaikórház. Pszichiátľiai Klinika), valamint a fentieken
nłI az ellátásra szorulót kezelő bármelyik kőrháZ, vagy Személyes gonđoskodást
nyujtó szociális intézmény munkatáľsával.

G ondozús éľt felelős aďmÍnis ztrútoľ
Rögzíti aszźĺritőgépenaz ellátott adatait, ellenőrzi ajogszabá|yokban meghatátozott
nyomtatványok meglétét, az ellátott papir a|apű anyagát, gépi rogzítés után
szignőjéxal |átja el, majd továbbítja felettese részére. A hazi segítségnyrĺjtásban
részesülő ellátottakĺól nyilvántaľt ást vezet.
A térítési díjak, a látogatási számok illetve a gondozási órfü név szerinti
nyilvantartása szźmĺitógépen töľténik, melyet az admiĺllsńráúor végez. Naponta
rogzíti a gondozőnők|átogatźlsí szźmát és a gondozástafordított időt, melyről hónap
vésén kimutatást készít felettese részére. ez a kimutatás az állami noľmatíva
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igénylésének aIapja, melyet negyeđévente' a megadott időpontban k<iteles
elkészíteni.
A gondozónők általbeszedett gondozási téľítési ďíjakat, könyvelés :utźnaz Intézmény
szźnr:JźĄźtra fizeti be. A térítési díj átvételét a gondozónő naplójában aIáírásával
igazolja, a naplóban felvezetésre kerĹil a szźlmla szárna, összege és az áNétę|
időpontj a, az źtvęvo aIáfu ása.
Az adminisztrátoľ havonta kimutatást készit a téľítési díj hátralékról és a
csopoľťvezetőn keresztiil intézkedik az e|marađt téľítési díjak beszedéséről, valamint
ajánlott levélben, vagy postakönyvben dokumentálva felszólítja az ellátottat
hátľalékának ľendezésére.

Személyszúllítds
A kerĹiletben é1ő időseket segíti a szakmai egység által mfüödtetett személyszállítás.
Józsefuaľos onkoľmanyzata2010. szeptember |-tőIvezettebe az,,Iđősbaľát Péntek''
programot, melynek célja, hogy azon kerĹileti lakosok, akik haziorvosi beutalóval
ľendelkeznek, de betegségfüből adódóan csak külső segítségnyújtással lennének
képesek a Józsefuĺírosi EgészségĹigyi SzoIgá|at szakĺendelésén, valamint a
Polgármesteri Hivatal okmanyiroda és ÜgyfélszolgáIati Ügyosztályán megjelenni,
személygépkocsival tĺjrténő szállításukat biztosítja. A kezđeti, péntekekĺe koľlátozott
száIlítási idő további napokkal is bővült az évek soriín. Ennek keretein belül az
egység hétfőtől péntekig vá||a|ja, hogy szállítást biztosít a szakľendelésekľe eljutni
kívanó keľĹileti időseknek.
Mivel a segítséget kérők legnagyobb ľésze egészségügyi állapota miatt szeľetné
igénybe venni aszo|gá|tatást, nem csak a szakľendelésekĺe való eljutásban, hanem a
hazaszá||itásban is igyeksztink az idősek rendelkezésére állni.
Az éľdeklődők telefonon keresztiil jelezhetik igényfüet a száIlítás irĺínt. A rĺivid
adatfelvéte|, és az időpont egyeztetés után minden esetben telefonon keresztĹil adunk
visszaje|zést az időpont véglegesítéséről.

3.4.2. Szocíltlís étkeztetés

Napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak, a kerületi lakosoknak, akik azt életkoruk,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetiik miatt ĺinmaguknak, illetve <inmaguknak
és eltartottjaik részére taľtósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Szociális étkeztetés igénybevétę|ére hźyhozszźi|ítással, nappali ellátást biztosító
intézméĺyhen elvitellel (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek klubja') illetve helyben
fogyasztással, (Idősek Klubjai, Szenvedélybetegek Klubja, ENo, Népkonyha)
(hétfőtő1-péntekig) van lehetősége ellátottainknak, igényeik szerint. A hétvégi ebéd
szombati és vasáľnapi napon keľĹil kiszállításra, az idősek klubjaiban a hétvégi
ebédet pénteki napon vehetik źt az el|étottak.
Az étel egyszer használatos ml,larryag dobozokban keľĹil kiszállításra, a dobozra
rugasztott címkén felttintetésre keľiil, az éte| megnevezése' a csomagolás időpontja, a
fogyaszthatóság időpontj a, illetve a dobozok foliával |eztrásra keľĹilnek.

Etkezteté s t fetető s adminisztrátor
A v á|to zäsjelenté s fü zetb en, illetve a szźłnítő gépe s pľo gľamban
- Rdgzíti az ęIlźtott adatait, ellenőľzi a törvény'ben meghataľozott nyomtatvanyok

meglétét, az el|átott papír alapú arryagát, gépi rogzítés utĺĺn szignőjéxa| |źtja e|,
majd továbbítj a felettese ľészére.
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- Az étkezésben részestilő ellátottakról nyilvantartástvezet, melyet minden hónap
5-ig, megküld felettese részéte,

- Naprakészen vezeti, nyomon követi az étkezéssel kapcsolatos változásokat.
- Statisztlkátkészít.
- Az étkezéssel kapcsolatos nyilvĺíntaľtásokat naprakészen vezeti.
- Az étkezési napok szźtméľrőI hó végén kimutatást készít (hétfőtől _ péntekig,

illetve hétvégi étkezési napok szźlma megbontásban) felettese részéľą ez a
kimutatás az á|Iani noľmatíva igénylésének a|apja, melyet negyedévente, a
megadott időpontban, összesítve köteles elkészíteni.

- A gondozónők által beszedett étkezési tórítési ďíjakat rogzíti és az Intézmény
szźmlźtjáĺaťĺzetibe. A téľítési díj átvételét a gondozónő naplójában aláírásźxal
igazo|ja, a naplóban felvezetésľe kerül a szźtm|a száĺna, összege és az átvéteL

időpontja, az átvevó a|áirása.
- Az adminisztrátor havonta kimutatást készit a térítési díj hátralélaól és

intézkeđik az elmaradt térítési díjak beszeđéséľől, valamint ajránlott levélben,
vagy postakönyvben dokumentálva fe|sző|ítja az ellátottat hátľalékanak
ľendezéséľe. A hátralékokľól készĹilt kimutatást továbbítja felettese részére.

A személyi térítési díj ĺisszege csökkenthető, illetve elengedheto, ha a kötelezett
jövedelmi viszonyai ezt indokolttáteszik. A téľítési díj mérséklése, illetve elengedése
az e||átott kérelmére indul, a szakmai vezeto minden körülményľe kiterjedő javaslata
a|apján, az iĺxézmény vezetőj e dönt.

Azétkezés töľténhet:
- helyben fogyaszťva a nappali ellátás keľetein beltil, klubokban
- elvitellel, a nappali ellátást végző klubokból
- hźvhoz szállítással.

3.5. Nappa|ĺ E|látás

3.5.1. Időskorúak nappali elldtósa (Időskorúak Klubja)

Nyitva taľtásuk a helyi igényekhez igazodik.
Hétfőtől - péntekig reggel 8 órától 16 ć.ľáigtaľt nyitva.
Szombat- vasárnap és iinnepnap okon zźrva tart.

Feladatellátás módszere
A klubkoordinátorok az e|Iétottaktészéte nyújtott szociális szo|gćt|tatétsok foľmáiról,
rendszerességéről az ll2000. (I.7.) SZCSM rendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezetik.
A szociális gondozó - a jogszabályokban meghatźlrozottak szeľint - az ellátást
igénybevevővel a felvételt kĺjvető egy hónapon belül, á||apot- és szfüséglet felméľés
utián, közĺisen, személyre szóló, egyéni gondozási tervet készít. Az e||átott ťlzikai,
egészségi, mentális állapotából kiindulva lźthatővá válnak azok a területek, ahol a
képességek meg1aľthatók, illetve fejlesztésľe szorulnak. Az eL|átott éľdeklődési kcire
alapja lehet a foglalkoztatás megszervezésének. A gondozási tervet á||apotvźitozás
esetén felülvizsgálj fü .

Az e||źĺottak szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeres tevékenységek
során valósul meg, amely lehet egyéni esetkezelés és/vagy csopoľtmunka.
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Az Időskoľúak K|ubja téľítésmentes szolgáltatásaĺ
Szabadidős programok szervezése (napĹ hetilapok, könyv, TV-nézés,
kirĺĺndulás, DvD, filmvetítés, tarsasjátékok, iľodalmi, zenés délutiínok,
vetélkedők, szakkĺirtlk szewezése' közös rendezvények a többi klubbal,
testvéľklubokkal).
Sztikség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz
v a|ő ho zzájutás se gíté se,

ľivatalos ügyek intézésnek segítése
Elewitelre vonatkozó tanácsadás
Speciális onszerveződő csopoľtok támogatása
Lehetőség biztosítása személyi tisztźllkodźlsra, személyes ľuhĺázat tísztitásfua
(zuhany ző hasznáIat, mo s ási lehető s é g)
Mentális tanácsadás
Gyógy-masszőr, gyógýorna biztosítása.

Téľítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások
- Igény szerinti meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, illetve elvitellel
- Pediktĺr
- Fodľász
- Igény és lehetőség szeľinti, egyéb térítéskoteles szolgáltatások szervezése

(pl. kultuľális és szabadidős intézmény ek látogatása, kirándulások, nyaľaltatás).

A biztosíto tt szo|gáůtatások formái
A nappali ellátás az igénybe vevő időskoru személyek egészségi állapotanak
megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoľuknak megfelelő szinten
tartása érdekében az a|ábbi szolgá|tatźtsokat nýjtja:

Fizikni ellátás:
- létfontosságú személyi szfüségletek kielégítése, személyi higiéné megtaľtása

érdekében: tusolási lehetőség bizosítása csúszásmentes kömyezetben, szfüség
szeľint segítséggel. Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, előre egyeztetett
iđőpontban.

- szeméLyes ruhrŁat tisńitásźnak lehetősége: automata mosógép áll a klubtagok
rendelkezésére, melyet a szociális gondoző keze|. Szfüség esetén a vasalás
megoldott. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, előľe egyeztetett időpontban.

- igény szerint meleg étel bizosítása. Ideje: hétköznapokon, ebédiđőben.

Egészséqügvi ellátás:
A prevenció keľętében egészségiigyi felvilágosító előadások szewezése,
rendszeresen testsúly és vérnyomásméľés, szrĺrővizsgálaton va|ő részvétel szervezése
helyben, tanácsadás az egészséges életmódról, alternatív gyógymódok
megismeľtetése, frissítő toma és masszźns lehetőségének biztosítása. Ideje: havi
programba beillesztve.

Mentólis gondozás:
A lelki sérülések megfelelő gondozása (veszteségek feldolgozása), segítségnyrijtás a
köľnyezettel való kapcsolattartásban, |<ĺizishelyzetek kialakulásanak megelőzése.
Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, szfüség szęrint.
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Foglalkoztatós:
A testĹlelki egészség fenntaľtása, vďamint a mentális megbetegedések
kialakulásanak megelőzése és az akJĺívitás fenntaľtása érdekében az el|átottak tészére
elfoglaltság biztosítása (vaĺĺás, kötés, horgolás, sziĺezés, ragasztás, gyĺĺngyfiĺzés,
papírhaj togatás stb.) Idej e : havi programba beillesztve.

Szab adi dő s pr o gľ amok s z erv ezé s e :

Az e|Iátást igénybe vevők részére sajtóteľmékek, kĺĺnyvek, klíľtya-és tarsasjátékok,
illetve tömegkommunikációs eszközök biztosítása, szítlhźn|źŃogatás'
múzeumlátogatás, kirándulások és rendeméĺyek szervezése. Ideje: minden nap,
nyiwatartátsi időben, illetve havi programba beillesztve; külső progÍam esetén a
tervezettek szerint.

Se gíts é gnvúj t ás iłgvint é z é s he z :

Hivatalos iigyek intézése, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel tźtmogatása,
nyomtatványok beszerzése (szfüség szerint nyomtatviínyok kitoltésében
segítségnyújtás). Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, szfüség szerint.

3.5.2. Szenvedélybetegek nappalí elldtdsa

Feladatellátás mĺídszeľe
A klubkoordinátor az e||étottak tészére nyijtott szociális szolgéltatások foľmáiról,
rendszerességérő| az |12000. (I.7.) SZCSM ľendelet 10. sz. melléklete szerinti
|áto gatási és eseményn aplőt v ezeti.
A terápiás segítő - a jogszabályokban meghatarozottak szerint - az ellátlást
igénybevevővel a felvételt követő egy hónapon belül, állapot- és szĺikséglet felmérés
után, közösen, személyre szóló, egyéni gondozási tervet készit. Az e|Iźtott ťlzikai,
egészségi, mentális á||apotábő| kiindulva láthatôvá válnak azok a területek, ahol a
képességek megtaľthatók, illefue fejlesztésľe szorulnak. Az e||átott érdeklődési köre
a|apja lehet a foglalkoztatás megszeľvezésének. A gondozźtsi tervet á||apotvét|tozás
esetén feltĺlvizsgálj fü .

Az e|látottak szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeľes tevékenységek
során valósul meg, amely lehet egyéni esetkezelés éslvagy csoportmunka.

A szenvedélybetegek nappali intézményében lehetőség szerint olyan progľamokat
szerveziink, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a
tarsadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a
szenveđélybetegek minél szélesebb kĺirben való elérését.
A szenvedélybetegek nappali intézményének nem fe|adata az alkohol-, dľog- és
egyéb fiiggőségi pľoblémával kiizdő személyek egészségügyi gondozása, azonbarlaz
intézményben szewezett foglalkozások és pľogľamok révén töľekedni ke|| az
életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illefue azintézményben
do|goző terápiás segítők, valamint a vęzető révén szfüség szerint kapcsolatot kell
taľtani az ellátott kezelőoľvosáva|, vagy az egészségtigyi gondozást végzo
szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

AĄs
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A Mátyás Klub szenvedélybetegek nappaľ ellátása . téľítésmentes
szolgáltatásai
- Szabadidős pľogramok szervezése (napi- hetilapok, könyĺ, TV-nézés,

kiriíndulás, DvD, filmvetítés, tarsasjátékok, irodalmi, zenés délutánok,
vetélkedők, szakkĺjrĺik szervezése' közös rendezvények a többi klubbal,
testvérklubokkal).

- Sziikség szeľint az egészségugyi a|ape||átás megszervezése, a szakellátásokhoz
v aIő hozzájutás s e gíté s e,

- Hivatalos tigyek intézésnek segítése
- Eletvitelrevonatkozőtanácsadás
- Speciálisönszerveződőcsopoľtoktámogatása
- Lehetőség biztosítása személyi tisztálkodásra, személyes rvházat tísztításáta

(nlharry ző haszná|at, mo s ási lehető sé g)
- Mentális tanácsadás
- Munkalehetőség keresésének segítése (intemet hozzáf&és' újságok biztosítása,

infoľmáció átadás)
- Gyógy-masszőľ, gyógytoľnabiztosítása.

T érítés ĺ d íj ellenéb en nyúj tot t szo|gáltatás ok
- Igény szerinti meleg étel biztosítása helyben fogyasztással, illetve elvitellel
- Pediktĺľ
- Fodrász
- Igény és lehetőség szerinti, egyéb téľítéskĺjteles szolgáltatások szeľvezése

(p1. kulturális és szabadidős intézmények látogatźsa, kirándulások, nyaraltatás).

A bĺztosíto tt szo|gá.ltatás ok foľmái
A szenvedélybetegek nappali ellátása az igénybe vevő személyek egészségi
á|Iapoténak megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk megfelelő szinten
tartása érdekében az a|ábbi szolgá|tatásokat nýjda:

Fizikai ellátós:
- létfontosságú személyi szfüségletek kielégítése, személyi higiéné megtaľtása

érđekében: tusolási lehetőség biztosítása csúszásmentes köľnyezetben, szfüség
szeľint segítséggel. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, előľe egyeztętett
időpontban.

- személyes ruhazat tisztítĺísának lehetősége: automata mosógép áll a klubtagok
rendelkezésére, melyet a terápíás segítő keze|. Szfüség esetén a vasalás
megolđott. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, e|&e egyeńetett időpontban.

- napi egyszeri meleg étel biztosítása. Ideje: hétkĺiznapokon, ebédidőben helyben
fogyasztással vagy elvitellel (hétvégi étkezésre igéný taľtók pénteki napon
vehetik át ebédjfüet).

Eqészséqüqyi ellátás:
A prevenció keretében egészségiigyi felvilágosító előadások szervezése,
rendszeresen testsúly és véľnyomásméľés, szílrłĺvizsgálaton való ľészvétel szęrvezésę
helyben' tanácsadás az egészséges életmódról, alternatív gyógymódok
megismeľtetése, frissítő torna és masszáns lehetőségének biĺosítása. Információ
ny'újtása terápiás, ľehabilitációs és egészségtigyi intézményekľől. Kapcsolatfelvétel
kezdeményezése az egészségügyi intézménrryel, sztikség esetén kísérés/eljutás
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megszervezése. Kapcsolattaľtás akeze|oorvossal. Ideje: havi progľamba beilleszľve,
illetve szfüség szerint.

Mentális gondozás:
A lelki sérülések megfelelő gondozása (veszteségek feldolgozása), segítségnyújtás a
köľnyezettel való kapcsolattaľtásban, h'rizíshelyzetek kialakulásĺĺnak megelőzése.
Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, szfüség szeľint.

Foqlalkoztatás:
A testĹlelki egészség fenntaľtása, valamint a mentális megbetegedések
kialakulásanak megelőzése és az al<tivitźĺs fenntartása éľdekében az e||átottakrészére
elfoglaltság biztosítása (színezés, ragasztás, gyongyfüzés, papíľhajtogatás stb.) Ideje:
havi pľogľamba beillesztve.

Szab adi dő s pr o qr amo k s zerv ezé s e :

Az e||átást igénybe vevők részére sajtóteľmékek, kĺinyvek, kfutya-és társasjátékok,
illefue tĺimegkommunikációs eszközök biztosítása, szíĺ:lhźz|źúogatás,
múzeumlátogatás, kirandulások és rendezvéĺyek szervezése. Ideje: minden nap,
nyiwatartási időben, illetve havi progľamba beillesztve; külső program esetén a
teľvezettek szerint.

Se gít s é gn]lúj tás ii?linté zé s he z :

Hivatalos ügyek intézése, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatása,
nyomtatványok beszerzése (sziikség szerint nyomtatvrínyok kitĺiltésében
segítségnyújtás). Ideje: minden nap, nyitvatartási időben, szfüség szerint.

Munkav é qz é s l e he t ő s é g é ne k s z erv e z é s e, s e qít s é gnyú-i t á s :

A munkatarsak segítik az el|átottakat, hogy visszailleszkedjenek a munka vi|ágába.
Ebhez felmérik aktuális szociális he|yzetét' képzettségét, képességeit, valamint
táv|ati céljait. Álláskeresési technikák ismeľtetésével, valamint egyes képességeinek
fejlesztésével igyekszik alkalmassá tenni az źiláskercsésre és a munkavállalásra.
Motiválja a munkaügyi kĺizpontokkal való együttmfüöđésre. Ideje: minden nap,
ny iw atartás i időben, e|őt e e gy eńetett i dőp ontban.

Élenitelre vonatkazó tanács adás, él enezetés s e qítése

olyan készségfejlesztés, amely a kliensek igényeire és céljaiľa hangolt és ennek
érdekében a helyi ellátási rendszeľ sajátosságait is mozgósítja. Célja, hogy a
szenvedélybetegek nappali intézmérlyében az ellátást igénybevevők képessé váljanak
ktilönfele speciális technikfü elsajátításával egy produktív életstílus kialakításara és
az addikció tar gy źnak vi s szautasít äsfu a.

Korrekt tájékoztatás, ismeretek nffitása, szemlélet és attittĺdvźitońatźls az ę|ért
tarsađalmi réteg körében, felvilágosítás, veszé|yeztetettséget felđeľítő tevékenység,
propagandaanyagok, kiadvanyok készítése, tźtmogatő beszélgetések, ügyintézések,
stb. Ideje: minden nap, nyitvataľtási időben, igény szeńnt, illetve havi pľogramba
illeszťve.

Sp e c i ál i s Óns z erv ez ő dő c s opor tok t ómo qatás a
Az intézmény klienskĺjrét is fogadó, szenvedélybetegség leküzdése, absztinencia
meglartźsźra szewezódő csopoľtok támogatása, mfüödésiik szervezésének segítése.
Ideje: igény szerint
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3.5.3. Ertelmi foglatékosok nappali ellótúsa

A klub nyĺtva tartása
Hétkĺlznap 7.00 _ 17. 00 őra,héwégén és tinnepnapokon zźlrvatart.
A foglalkozások hétköznapokon 9 _ 15 őráigtartanak, szĹinetek közbeiktatásával.
Egy_egy csoportos foglalkozáson a kliensek képességeihez méľten 6-10 fős
létszámban vaĺurak j elen.
A meglévő ismeretek szinten tartźsa, új ismeľetek tanítása egyéni fejlesztéssel és
csopoľtos foglalkoztatás keľetében töľténik.

A klubkooľdinátoľ az eL|étottak részérę nyujtott szociális szo|gźitatások foľmáiról,
rendszerességérő| az ll2000. (I.7.) SZCSM ľendelet 10. sz. melléklete szerinti
látogatási és eseménynaplót vezeti.

A foglalkozások hétköznapokon 9 _ |5 őrátígtartanak, szĹinetek közbeiktatásával.
Egy-egy csopoľtos foglalkozáson a kliensek képességeihez mérten 6-10 ffis
létszámban vannak j elen.
A meglévő ismeretek szinten tafiźsa, új ismeretek tanítása egyéni fejlesztéssel és
csoportos fo glalkoztatás keretében tĺiľténik.

A k]ub nyiwatartźlsi napokon reggeli, ebéđétkezést biztosít.

Eryénĺ fejlesztés
A klubba jĺáľók mindegyikével készi.il szintfelmérés (Dľ.. Giinzbuľg által kifejlesztett
PAC teszt), mindegyikiiknél megtöľténik az anamnézis felvétele, illetve
családlátogatás, az ezekbő| kialakított kép az egyéni fejlesztési terv alapja.
Az egyén fejlesztési tervet az érdeke|t felek kĺjzösen beszélik meg, magát a
fejlesztést a klubvezetó írányítja. A fejlesztések rövid távú terveit hĺĺľomhavonta,
hosszú távú terveit felévente éľtékelik, sziikség esetén módosítjĺák.
A szintfęlmérés és az egyéni fejlesztés délelőtttinként folyik, a csopoľtos
foglalkozásból kiemelve, minden ellátottnak.

Sz e mé lyr e s z ab ott fel adat ok
A klubban a lehetőségekhez mérten igyeksziink minél nagyobb önállóságot nýjtani
klienseinknek, illetve minél nagyobb teľet adni annak, hogy szerves ľésztvevői,
alakítói legyenek a klub életének.
A mindennapi életben szźlĺnta|an olyan feladat van, amely a zökkenőmentes
mfüödéshez nélkülĺizhetetlen, s amelyet ahozzénkjaró fiatalok is el tudnak végezni.
Ezértheĺi váltásban:
o Väĺl: aki segít az aszta|terítésben,
o más pedig arľa ügyel, hogy mindig legyen kitéve papír zsebkendłĺ' szalvéta,
o illetve a viráglocsolásľa.
Az intézlrlény'ben, az udvaľon akadnak olyan feladatok, melyeket az ellátottak is el
fudnak végezĺi és segíti önállóságukat, renđszeres munkavégzéstbiztosít számukľa.
Azza|, hogy mindenkinek megvan a külön fe|adata, jelentősen csökkenthetőek a
surlódások.

Biztosított szo|gáIrtatások foľmái, kiiľe, rendszeľessége
. Egyéni fejlesztés
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o onállóságra nevelés, szociális készségek fejlesztése
o Készségek, képességek maximális kihasználása érdekében kézműves, zenei

foglalkozások
o Egészségfü, erőnléttik megtaľtása, sérülésfüből adódó esetleges mozgási

nehézségek enyhítése célj ából mozgásnevelés, gyógytoma, masszźlzs
o Kĺjzösségi, kulturális program ok szerv ezése, lebonyolítása
o Folyamatos együttmfüĺidés a szĹilőkkel, a támogató szolgáIaÍta|, a tĺĺľs

intézményekkel
o Lehetőség bizosítása szemé|yi tisnálkodásľa, személyes Ívhazat tisztításáĺa

(nlharry ző haszná|at, mo s ási lehető sé g)
. Reggeli és ebéd biaosítása
. Gyógyrnasszźzs

A klubban folyó tevékenységek, foglalkozások heti, illetve napirend szerint
töľténnek.
A közösség összetétele igen változatos . képességeik szempontjából - 3 csoportra
oszthatók.
Az épületben lévő helyiségek több funkciósak, így a foglalkozások lebonyolításához
rendelkezésre áll: 2 fog|a|koztató helyiség, 1 pihenő, illefue foglalkoztató helyiség;
étkező.
A foglalkoztatő helyiség ad otthont a gyógypedagógiai foglalkozźtsoknak:
matematika, írás, olvasás, szociális tanulás.
A 2. foglalkoztatő helyiségben helyzetgyakorlatok, valamint az éĺek, zene, tánc és
egyéb múvészeti fog|a|kozźlsok (veľstanulás, szövés,himzés, gyöngyffizés), valamint
a gyó gytoľn a fo g|a|kozások helyszíne.
Az étkezőben (padlólap burkolatának kĺjszĺjnhetően) a kézmiivęs foglalkozások
zajlanak: rajz, festés, kľepp-papíľ képek, termésképek készítése, üvegfestés,
textilfestés, gipszöntés.
A pihenő szobában gyógy masszázs is biztosított, itt van lehetőség TV, DVD nézésre
és zenehall gatásra, video j áték haszn áIatźra.
AhźĘ udvarának egy csendes sarkában kellemes kerti körülmények kĺjzött leheüręk a
friss levegőn ellátottak.
Gyakoľiak a külső pľogramok, séták a keľületben és a kerületen kíviil, a
kirandulások, és a közös nyaľalás.

Egyéb pľogramok
A szervezett, iriínyított foglalkozásokat k<jvetően a délutan fennmaľadó idejében
hímzés, szövés fejleszti a finom mozgásokat, társasjátékozás, memória játék segíti a
passzív tanulást, kikapcsolódást. A délutĺĺni kĺjtetlen beszélgetés lehetőséget bizosít
a mentálhigiénés feladatok eLlźúésra, mely felszínĺe hozza a problémákat,
konÍliktusokat, így lehetőség nyílik azok orvos|ásáta.

3.6. Időskoľrĺak Átmeneti Otthona

3. 6. 1. I dős kor úak dtmenetÍ otth ona (,, E ziistfeny ő,, Gondoaí hóz)
- Az igénybevevők elhelyezése 1-, 2-, 3 ágyas, fiĺtéssel, világítással és

tisztálkodási lehetőséggel ellátott, otthonosan berendezett szobźlban biztosított.
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- Napi haľomszoľi foétkezés,tízőtai, uzsonna' orvosi javaslat esetén diétás étrend
biztosított.

- Textíliával való ellátás biztosított.
- Rendszeľes fizikai-, mentális gondozást-, éIetvezetési tanácsadás.
- Folyamatos gondozőnóí felügyeletet (24 őrás) biztosított.
- Az egészségi állapot helyreállítását és megőrzését cé|ző tevékenység folyik,

miĺđ ťĺzikális, mind mentális körben.
- orvosi ellátás heti egy alkalommal biĺosított, de probléma esetén más

időpontban is rendelkezésre áI| orvosi segítség.
- Rendszeres csopoľtos gyógytoľna, gyógymaszźns szfüség esetén egyéni

gyógýoma biztosított az e||ttottak részéte.
- A főállásban alkalmazott fodrász igény szerint felkeresi a gondozóhézat, ezze| is

hozzájtru|vaagoĺdozottak jobbkozérzetéhez.
- Havonta pediktĺrös keresi fel azintézményt.
- Az idősek foglalkoztatása egyéni, és csoportos foľmában töľténik, egészségi

állapotuknak és érdeklődési köľĹiknek megfelelően (kľeatív szakkcir, fóző
szakkö'r, ügyességi veľsenyek, kvíz j átékok).

- Rendszeľesek a kulturális rendezvények, tinnepi műsorok.
. A tríĺsalgókban színes tv, videó, magnó, taľsasjátékok, rekľeációs eszközĺjk

segítik a szabadidó kellemes eltĺĺltését.
- A ellátottak részére lehetőség van kiľiíndulásokon való ľészvételre.
- A gondozóház konfiarát minden ellátott igénybe veheti, igény szeľint akiĺr

felolvasás is biztosított, melyet tea-délutannalés beszéIgetésselegybekötött.
. Aktuális tinnepek megtaľtása, kĺizös élmények, megemlékezések kovácsoljiĺk

közösséggé az egyéneket.

Az SZt. 80. $ - 82. $-ban meghataľozott átmeneti intézményi elhelyezés a
gondozőhźnban életvitelszení taľtózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett.

AzBzistfenyő Gondozóházában személyľe szóló egyéni gondozási tervet készítenek,
felmérik az ellátott személy ťtzikaí, egészségi, mentális á|Iapotźi és ennęk
megfelelően megállapítjek az egyénľe szabott gondozási feladatokat, gondozási
célokat és a megvalósításhoz szfüséges módszeľeket.
A szakemberek team munka keretében odafigyeléssel, empátiával' kiváló
kapcsolatteľemtő készséggel, nagyfokú tapintattal _ megvalósuló feladatellátás
eredménye az ellátást igénybe vevő és a szakszemé|yzet közĺitti harmonikus
kapcsolat kialakulása.

Etkezés bĺztosítása
Az intézmény az étkeztetést az ę||átottak életkoľi sajátosságainak, valamint az
egészséges táp|á|kozás követelményeinek megfelelően biztositja. Az étkeńętés
keretében háľomszori fiiétkezés mellett tízőrai, rrzsonna biztosított. Amennyiben az
ellátást igénybe vevo egészségi állapota indokolj a , részére _ orvosi j avaslatľa _ diétás
étkezési lehető séget biztosít az intézmény .

Ruházat, textíIia bĺztosítása
A gonđozóhźnbarl mindenki használhatja a saját ruhźzatźŃ, textí|iáját. Sajźfi ruhćnat
hiányában az intézĺnény gonđoskodik az ellátott nlhazatáĺól (háľom váltás ágynemű,
fehéľnemű, hálóruha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás

ĺ fęIsőnsházat és utcai cipő, vagy más lábbeli).
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A gondozőhźn fe|adata a ruhźzat és textília mosása és javítása. Az e||átottak
személyes rvhźnatának' vďamint az ágyneműktisztítása, javitźsa a helyi mosodában
biztosított.
Az ágyneműt az intézméĺy biztositja" ugyanakkor, ha szfüséges személyes
ruhálzattal látja el az aÍra rászoruló ellátottat. A szennyes ruha és ágynemű
összegyÍijtésérőlvalamint atiszta ľuha és textília kiadásĺíról anlház;at tisztításaról és
javításarő| a mosónő gondoskodik a Hazirendben meghatźlrozottak alapián. Az
ágynemiĺ cseréje két hetentę, nůlázat cseĘe tisztálkodás utĺín, illetvę szfüség
szerint töľténik

Alapápolási, gondozási feladatok
A beköltĺiző Lakőt/ellátottat az intézmény orvosa megvizsgá|ja, fizika| egészségi és
mentális áIlapotát felméri. Az oľvossal egyiittmfüödve a szakmai vezetłő
iranyításávaI a rész|ęgvezető és a ttĺbbi team taggal 30 napon beliil elkészíti a
gondozási tervet. A gondozás minđig személyre szabott. Az egyéni gondozási terv
tarta|mazza az ellátott személy ťĺzikai, mentális állapotanak helyzetét, az
állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szfüséges, illetve javasolt feladatokat,
időbeli ütemezést. Az egyéru gondozási tervet jelentős áIlapotvá|tozásnáI, de
legalább évente felülvizsgálja a munkacsoport.
Ha az ellátásban részesülő személy egészségi á||apota miatt ápolásľa szorul, a
rész|egvezető felveszi a kapcsolatot az illetékes hozzátartozóval, illetve azintézmény
megbízotíorvosával és kölcsönösen tájékoztatjźtk egymást az ápo|ással egyĹitt jaró
teendőkről . Az źtpolási folyamatot az intézmény szakmai vezetője és a részlegvęzető
felĹigyeli az orvosi instľukciók alapjan.
A gondozőhazban az e||źúottakkal kapcsolatos eseményekről, töľténésekľől, az
e|végzet1, illetvę elvégzendő tevékenységekĺől a műszakot átađő ápoló írásbarĺ -, az
átadó és esemény naplóban- és szóban tájékoztatja a miĺszakot átvevő ápolót.
A személyi tisztálkodás az eITe a célra kialakított _ segédeszközze| felszerelt _
nlharryzőban naponta, az eI|átott źilapotátő| fiiggően önállóan, illetve szfüséýigény
szerint segítséggel történik. Indokolt esetben a személyi higiénia és komfoľt
biztosítása érdekében, inkontinencia esetén gondozás keretében az ápo|ők végzik az
inkontinencia teľmék cseréjét, valamint az o|toztętést.

Az I/2000. SzCsM rendelet 50. $ éľtelmében az iľlténĺény biztosítja az ellátást
igénybe vevők egészségtigyi e||átását. Az egészségĺigyi ellátás keretében
gondoskod ik az igénybe vevő
. egészségmegőľzés ét szo|gáIő felvilágosít ásárő|,

orvosi ellátást heti 4 őrában az intézmény oľvosa biĺosítja az e||átźst igénybe
vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az
egészségügyi tárgyÚ jogszabáIyokban meghatározott sztĺréseket, a
győgyszenendelést, valamint szfüség esetén az egészségugyi szakellátásba
töľténő beutalást,
szfüség szerinti a|apźlpolásáľő|, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
20/1996. (vII. 26.) NM rendeletben meghatźrozott szakápolási tevékenységek
kivételével, ennek körében különösen
- a személyi higiéné biztosításaľól,
- a győgyszerelésről,
- az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetvźr|toztatásban, valamint

a kontinenciában való segítségnyujtásľól,
- szakorvo s i, illetve siirgő s s é gi e||źtźsho z v a|ő ho zzźĄutás aľó l,
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- kőrhźlzi kezeléséhe z v aIő ho zzájutásźn ő|,
-erendeletbenmeghatáľozottgyőgyszere|Iátásźrő|.

Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségiiket preventív
pro gramok at szew ez uz intézmén7ľ :
. orvosi vizsgá|at,tanácsadás, Íblvilágosító előadás,
o véľnyomás -, vércukoľ-, testsúlymérés,
o gyógyszerkiađagolás és beadás,

Egyéb szolgáltatások
o gyógymasszázs
o kéz- és lábápolás térítés ellenében pedikiĺrĺls által (pedikűľ),
. hajvźĘás térítés ellenében (fodrász)
o csoportos és/vagy egyéni gyógytoma.

Gyógyszer ellátás
Az Ezüstfenyő Gondozőhén az alapgyőgyszer készletbe tartoző gyógyszerekkel
rendelkezik. Az e||átott alapgyőgyszer készleten felüli egyéni gyógyszereirő| az
ellátást igénylő, illetve hozzátartozój a köteles gondoskodni.
Az alapgyőgyszer készletet havonta az intézmény megbizott orvosa áI|itja cissze, a
szakmai vezetóvel tĺjľténő egyeztetést kĺivetően.

Gyó gyszeľeléssel kapcsolatos fontos tudnivalók :

- gyógyszertaz ęllátottak csak orvosi utasításra, előíľt adagban szedhetnek,
- minden ellátott részére egyénileg hatźrozza meg az oľvos' hogy sztikség esetén

milyen gyógyszereket, mekkoľa mennyiségben kaphat (pl.: fájdalomcsillapításľa,
nyugtatóként, altatóként, epilepsziás nagy- és kis roham esetén, lazcsillapításra,
véľnyomás kiugrás esetén, stb.),

- a győgyszerelés ľendjét és az ehhez kapcsolódó felelősségi köľöket íľásban kell
szabź.Iyozĺi,

- a részLegvezető fe|adata a győgyszerkészlet rendszeľes ellenőrzése, annak
érdekében, hogy a hiánypótlásra kerüljön, a |ejárt szavatosságú, illewe a
foľgalombólkivontgyógyszerkészítményfelhaszná|ásranekerĹilhessen.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása
A gondozőház az ellátottak részére mentális ellátást és egészségi állapotuknak
megfelelő közösségi pľogľamokat szęÍvez. Az intézményi életformához való
alkalmazkodás elősegítése, az ellátottak mentálhigiénés ellátásanak biztosítása az
intézmény valamennyi dol gozój ának feladata.
A JSzSzGyK-CsGyK Szolgá|tatások szakmai egységben dolgozó mentálhigiénés
munkatars a lakók tészérę biztosítja a személyre szabott brínásmódot. Az esetleges
problémákat, panaszokat az érdekelt személyekkel haladéktalanul _ egyéni vagy
csopoľtos formában - meg kell beszélni és intézkedni kell a megoldásukľól.
A mentálhigiéniás munkataľs részt vęsz a gondozási tervek elkészítésében és
figyelemmel kíséri azok megvalósítását.
Azintézmény segíti, támogat1a az otthonon belüli kis közösségek, tĺíľsas kapcsolatok
kialakulását, működését és fenntaľtásźt. Minden |akó számaru a célszerű, hasznos,
szellemi és szóľakozatő időto|tésre és tevékenység végzésre sokféle foglalkozás áll
rendelkezésre.

Jv
Ądí



Az íntézmény mentálhigiénés ellátás keľetében bíńosítja továbbá:
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolataífenrltartásĺĺnak feltételeit,
- a hitélet gyakorlásanak feltételeit.

Szocĺoteľápiás foglalkozások
Lakóink részére idejfü kellemes és kľeatív eltöltéséhez a szociális munkataľs kínál
lehetőségeket. A programokon va|ő résmétel önkéntes, melyeket a lakók igénye,
egészségi állapota határoz meg. A lakók hobby tevékenységet végezhetnek. A
közösségért tenni akarók a műsoľok, tea-délutánok, kiľandulások, stb. szervezésében
is részt vehetnek.

Fizikai tevékenységek: séták, közös toma szervezése.
Készség szinten-tartó és kľeatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív
foglalkozások a finommotorika szinten l.artásźtta.

Szellemi és szőrakoztatő tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás,
felolvasás, zenés előadások, káĺtya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése,
zenehallgatás.
A gondozóhfu könyvtarát mindęn ellátott igénybe veheti.

Kulturális tevékenységek: kirandulások, szíĺlhźz|átogatások, hrízi tinnepségek: pl.
faľsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok, stb.

Hĺvatalos ügyekben való segítségnyújtás
Lakóinknak segítsé get nyuj tunk hivatalos ügyeik intézésében:

segélykéľelmek, iđős otthoni kérelmek, közgyógyellátási ígazo|vźny
igénylésében való kcizľemfüödés.

Eľtékmegőľzés
- A gonđozőházba való bekĺiltcjzéskor az ellátott személyes tárgyait magáva|

hozhatja, ezen tźrgyak mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy a lakók éjjeli
szekľényében és a ruhásszekrény 1 - 1 polcĺán, fiókj ában elferhessenek.
Ilyen lehet például:

- személyesruházat,lábbeli,
- tisztá|kodó szerek
- személyes használatra szźtnt kisebb eszközök.

. A megőľzésre _ két tanú jelenlétében _ átadott értéktaryyak,ĺól, illetve pénnő|
letéti nyilvźntartást kell vezetni, s azokat az intézmény pancélszekľényében kell
elhelyezni.

- A megőrzésľe át nem aďott péluért, érté|<tźlrgyakén az intézmény felelősséget
nem vállal, azok elvesztése esetén az iĺtézménnyel szemben káľigény nem
érvényesíthető.

- Az ellátást igénybevevő nem tarthat magźnáI olyan tárgyakat és dolgokat,
amelyekkel önmaga, illetve mások é|etét, testi épségét veszélyezteti.

3.6.2. relzőrendszeres hózi segítségnyújtds
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A segélyhívó rendszęt az ,,Ezistfenyő'' Gondozőhźnban kerĹilt telepítésre. A jelzés
beéľkezésekoľ a ľenđszeľt kezeLő ügyeletes gondozónő megteszi a probléma
megoldásához szfüséges intézkedéseket. Nappali időszakban tĺĺmegkĺizlekedéssel,
esti _ éjszakai időszakban taxi igénybe vételével lehetséges a kliens lakásáľa tĺirténő
eljutás. A helyszínen a segélykérő ellátása utáĺ jegyzokönyvet készít, melyet másnap
a gondozőházban a szakmai vezetőnek.

A s z a lcľn ai e gł s é g l é t s z ám a, s z akképz e t t s é gük :

. 3 fő szociális gondozó és ápolói végzettségge|,

. 0,5 fő műszerész-gépkocsivezető végzeÍtséggel ľendelkezik, aki egyben a
készülékek telepítését, karbantaľtását, a rendszeľ felügyeletét is végzi.

Az e||átás igénybevételének módja

4.l. Család. és Gveľmekióléti Szo|eálat

A szolgáltatásokat szőbarl va1y íľásban lehet kéľelmezni, igénybevételfü
térítésmentes.

Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt
áIIő személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti e|ő, korlátozottan
cselekvőképes kiskoru és a cselekvőképességében a gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi,
szociális ęllátások igénybevételével ĺisszefüggő jognyilatkozatok tekintetében
részlegesen korlátozott nagykoru személy a kérelmét tĺirvényes képviselőjének
hozzźljźrulásával teľjesztheti elő. A koľlátozottan cselekvőképes kiskoru, a
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvéđelmi, szociális ellátások
igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen koľlátozott
nagykoru személy és a törvényes képviselője kĺjzĺjtt az e|Iátás igénybevételével
kapcsolatban felmerĹilt vitában _ atényá||ástisztázása mellett _ a gyánhatóság dĺint.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgá|atná| személyesen, telefonon vagy levélben
tĺjľténő igénybejelentést, megkeresést ktivetően (amennyiben sztikséges azonnal) a
Szolgálat munkatiĺrsa előzetes egyeztetés után személyes találko zást kezďemény ez a
problémáv a| hozzá forduló személlyel.
Az ígénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyujtó gondoskodik a Gyvt. 33. $-
ban, valamint a 1511998. (IV. 30.) NM rendelet 13. $-ban meghatarozott
tájékoztatźlsról, melyľo| az igénybe vevő íľásban nyilatkozik. Eń. a nyi|atkozatot az
ellátás megkezdésekoľ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban rendszeľesített un.
Egyiittmiĺködési megállapodásban rogzíti a családsegítő és a szolgźl|tatást igénybe
vevő (a gyeľmek az é|etkorźnak megfelelően). A családsegítő az igénybevétel előtt
tájékoztatétst ad a jogosult és hozzátartozőja szźlmźna:
- a biztosított ellátás tartalmaľól és feltételeiről,
- az intézmény á|ta| v ezetett nyi lvrántartás okĺó l,
- panaszjog gyakoľlásanak módjaról,
- az e||átotti jogviszony megszĺĺnésének eseteiről,
. a szo|gá|athtnirendjérő|,
- arrőI,hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő taľsadalmi szervezetel<rő|.

A j o go sult és ho zzátarto zőj a az igényb evéte l kor kötele s :
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- nyilatkozłi a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben
tartásźrő1',

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény aIapján vezetett
nyilvántaľtásokhoz,

. nyilatkozni arrőI, hogy a szociális e|Létásta való jogosultság feltételeit és a
jogosult, továbbá a koze|i hozzźiaftozója személyazonosító adataiban beállott
változásokathaladéktalanulkoz|iazintézményvezetójéveI.

A családsegítés- és gyermekj őIétí szo|gźlltatás keretében végzett tevékenységnek - a
szolgźitatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkiil -
a szfüséges méľtékig ki kell tedednie az igénybe vevő környezetére, ktilönĺjsen
családj ĺának tagtrair a.

4.2. Család. és Gyeľmekió|éti Központ

4.2.l. Hatósógi tevékenységhez kapcsolódó feladatok

A szolgáltatásokat szóban vagy írásban lehet kérelmezni, igénybevételfü
térítésmentes.

Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen kor|átoző gondnokság alatt
á||ő személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, kor|źiozottarl
cselekvőképes kiskoru és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi,
szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében
részlegesen korlátozott nagykoru személy a kérelmét t<irvényes képviselőjének
hozzájźtru|ásźna| teľjesztheti elő. A kor|átozottan cselekvőképes kiskoru, a
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi, szociális ellátások
igénybevételévęl ĺisszefüggő jognyilatkozatok tekintetében ľészlegesen korlátozott
nagykoru személy és a törvényes képviselője kozött az ellźtás igénybevételével
kapcsolatban felmeľĹilt vitában _ atényźl|Iźtstisztźnásamellett _ a gyámhatóság dtint.

Amennyiben a gyeľmek védelme az ellátás ĺjnkéntes igénybevételével nem
biztosított, hatósági bęavatkozással a jogszabályok kötelező együttmiíködést
ľendelhetnek el, amit az illetékes gyámhatóság hatiáľozat formźĄźlban ľendel el az
ügyfél és a Család- és Gyeľmekjóléti Központ számźtra.

A Csaláđ- és Gyermekjóléti Központnál személyesen, telefonon vagy levélben
töľténő igénybejelentést/megkeresést követően (amennyiben sziikséges azonnal) a
Központ munkataľsa előzetes egyeztetés után személyes találkozást kezdeményez a
j el zé sľe r eagá|v a v agy a problémáv a| hozzá forduló személ lyel.

Azígéĺybe vett ellátás megkezdésękor az ellátást nyujtó gondoskodik a Gyvt. 33. $-
ban, meghatźrozotttájékońatźtsľól, melyľő| az ígéĺybe vevő íľásban nyilatkozik. Ezt
a ĺyí|atkozatot az ellátás megkezdésekor a Család- és Gyermekjóléti Központban
rendszeresített ún. Egyiittmfüĺidési megállapodásban rogziti a családgondozó és a
szo|gźt|tatést igénybe vevő (a gyeľmek az életkorának megfelelően). Az
esetmenedzser az igénybevétel előtt tájékonatást ad a jogosult és hozzźftartozőja
számźra:
- abinosított ellátás tarta|mtrőI és feltételeiről.
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- az intézmény źita| vezetett nyilvantartásokľól,
- panaszjog gyakoľlásrának módjaľól'
- az e||átotti jogviszony megsziĺnésének eseteiről,
- a szolgá|at hźľ;irenđjérőI,
- aľról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,

ajogosult jogait és érdekeit képviselő taľsadalmi szeľvezetekĺől.

A jogosult és hozzátartozőja az igény, bevételkor kĺĺteles:
- nyilatkozsi a kapott ttĄékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben

tartásźrőI,
- adatokat szolgáltatni az intézményöen e ttirvény alapján vezetett

nyilvantartásokhoz,
- nyilatkozłi arrőI, hogy a szociális el|źtásra való jogosultság feltételeit és a

jogosult, továbbá a koze|i hozztúntozója személyazonosító adataiban beállott
változásokat haladéktalanul kilzli az intézmény vezetőj ével.

A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek - a
szo|'gá|tatást igénybe vevő éľdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül -
a sztikséges méľtékig ki kell terjednie az igénybe vevő kömyezetére, különösen
családjának tagsaira.

4.2.2. Szolgtźltatdsok

Sp e cídlis s zo lg tźltat ús o k
Utcaĺ (lakótelepi) szociális munka
Az utcai (lakótelepi) szociális munkát a nyźtń napkĺizi, a táboroztatźs, a
gyermekek szźlrrÉna szervezett szabadidős tevékenység, valamint tanítási időszak
a|att a BRFK Biĺnmegelőzési osztźiya á|taI szervezett ,,Inteľaktív Police és
Fiatalokat Védő Csopoľt'' elnevezésti pľo gramj ában való részvételtink bizto sítj a.

Az utcai (lakótelepi) szociális munkát végző kolléga megkereső tevékenységével
felkutatja és eléri a keľületben elsősorban veszé|yeztetett gyeľmekeket, fiatalokat
és szĺĺmukra altematívát kínál szabadidejfü eltöltésére. Munkája során a
kliensekeťügyfeleket tartőzkodási helyfüön keresi fel.

Kapcsolattartási ügyelet' ennek keľetében kiizvetítői eljáľás
A szo|gáItatást szóban vagy íľásban lehet kéľelmezłll, ígénybevétele téľítésmentes.
Egyes esetekben a Gyĺámhivatal és a Bíróság is szabályozhatja a kapcsolattartást a
kapcsolattaľtási ügyelet kötelező igénybevételével.

Gyeľmekvédelmĺ j elzőľendszeľi készenlétĺ szolgálat
A készenléti szo|gá|at egy nyitvatartási időn tul hívható mobiltelefon
ilzemeltetésével, a JSzSzGyK munkataľsai éita1' iigyelet fenntartásával biztosított
az a|źlbbi rendben: nyiwatartási időn tul munkanapokon a következő munkanap
nyitva tartásźnak kezdetéig, pihenő és munkasziineti napokon 0.00-24.00 óľáig (a
pihenő és munkaszĹineti napot mege|őző munkaidő nap nyitva tartásźnak végétőI,
a kcivetkező munkanapi nyitva taľtásanak kezdetéig).
Készenlétĺ telefon: 06ĺ30-493-1925
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Iogí tlźjékoztatds
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Az esetfelelős által, telefonoďírásban (,,Irányító lap'' segítségével) előre egyeŻtetett
időpontban keresheti feI az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK Szolgáltatások egység
jogászát. Amennyiben a pľobléma megoldása több alkalmat igényel, a jogász
kollégával a szo|gźitatást igénybe vevő újabb iđőpontot egyeztet, amely időpontról a
szakember az esetfelelőst éľtesíti.

Mentúlh igíén és cs op o rt
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Első alkalommal az esetfelelős által, telefonoďírásban (,,Iľányító lap'' segítségével)
e|őre egyeztetett időpontban keresheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK-CsGyK egység
pszichológusát, fejlesztő pedagógusát, mentálhigiénés munkatarsát.
Amennyiben a probléma megoldása több alkalmat igényel, a pszichológus, fejlesztő
pedagógus, mentálhigiénés munkataľssal a szo|gźitatást igénybe vevő újabb időpontot
egyeztet, amely időpontróla csopoľt munkatarsa az esetfelelőst éľtesíti.

Menekiilte kkeUoltalmazottakkal fo glalko aí cs aldds egítők
A szolgáItatás i génybev étele téľíté smente s.

Menektilt és o|ta|mazotĹ igénybevevő esetében a családsegítő munkatars
együttmfütidésének a|apja, az ngyféI és a Bevándorlási Hivatal közĺjtt létľejött
integrációs szerzodés, amely a|apjanaz esetfelelős gondozási-tervet készít tigyfelével
és a terv elkészĹiltét követően (az integrációs szeľződés megkötésétől számított 30
napon belül) megküldi a Bevándorlási és Allampolgarsági Hivatal részére is.
Az igénybe vevő az integrációs szerzÍldés kézhemételét kĺivetően felkeľesi a
menekültekke|lo|ta|mazottakkal foglalkozó családsegítő kollégfüat az iroda
ügyfélfogadási idej ében.

Népkonyha
A Központ a szociális étkeztetést Népkonyha forméljában biztosítja azo|<nak a
szociálisan ľászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik,
akJk azt önmaguk, illetve eltaľtottjuk részére nem képesek biztosítani koruk, egészségi
állapotuk, szenvedélybetegségfü, illetve fogyatékosságuk, pszichiátľiai betegségfü
miatt.
A szolgáltatás iľanti igényt a JSzSzGyK családsegítő, esetmenedzser kollégáinál kell
benyújtani, folyamatos együttműködéshez, kĺimyezettanulmĺíny készítéséhez kötött.
A szolgáltatás térítésmentes.

H útľalékkezelési s zo lgdltatds
A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Igénybevételét nem kell
írásban kérelmezni.
Az ęlső ta|źikozást megelőzően a szo|gáltatást igénybe vevő az esetfelelős által,
telefonoďírásban (,,Irĺĺnyító lap'' segítségével) előre egyeztetett időpontban keľesheti
fel a JSzSzGyK-CsGyK Szo|gá|tatások hátralékkezeléssel foglalkozó csaláđsegítőjét.
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A családsegítő aki hźÍra|éI<kezeléssel foglalkozik azígénybevétel előtt tźljékoztatást ad
a j o gosult és hozzźtartozőj a szźtmáĺ a
- a biĺosított ellátás tarta|mźlrőI és feltételeiről,
- az intézrĺlény által vezetett nyilvántanásokról,
- panaszjog gyakoľlásrának módjĺáľól'
- azfuodahźnfuendjéro|,
- arrő|,hogy az ellátás igénybevétele téľítésmentes,
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő taľsadalmi szervezetekľől.

A j ogosult és hozzźiartozőja az igéĺybevételkor kĺjteles:
- nyilatkozli a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben

tartásárő|,

A Hátľalékkezelési szoIgáLtatás keretében végzett tevékenységTlek - a szo|gá|tatást
igénybe vevő éľdekében, mások személyiségi jogainak séľelme nélkül - a szfüséges
mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő kömyezetére, külĺĺnĺjsen családjrának
tagSafua.

Intenzív Csalódmegtaľtó Szolgdltatás
A Szolgáltatás kľízishelyzetben lévő gyerekes családoknál történő, a csa|ád' źita|
önkéntesen vźilalt, meghatźrozott ideig taľtó és meghatározott célokért zaj|ő inteĺ:ziv
beavatkozás a család életébe. A szolgźitatźts iranti igéný a JSzSzGyK
családgond ozőiná| kell benyújtani.

C s ald dfej le s zt és i s zo lg lź ltatds, L a ko s s dg í túj é ko zt at ús és t an d c s a d ds
A szolgá|tatások igénybevétele téľítésmentes. A lakossági tájékoztatást és tanácsadást
végzó kollégĺík megkereső tevékenységgel tájékońatjtk' a |akőkozösségeket a
JSzSzGyK szolgáItatásairól, felhívjak a lakókat a progÍamokban va|ő rész:tételre,
népszeľiĺsítik a JSzSzGyK ľendezvényeit, közösségszervezési feladatot látnak el.

A Családfejlesztési szolgź./rtatásba elsősorban az MNPIII-ban gondozott csaláđok
utógondozási feladatait |arjak e| a szociźtlis munkás kollégfü, valamint a JSzSzGyK
szakmai egységeiből delegált családok szźlnźra nyújtanak egyéni, komplex,
vállalásokra alpuló esetkezelést Az egyiittmfüödés formája a családlátogatás, valamint
azugyfé| fogadása..

A szolgáltatásokat igénybe vevők a szociális munkás kollégákat a szo|gźl|tatás
nyujtásĺának telephelyén, iigyfélfogadási idejfüben kereshetik fel.

FíDo Iftúsúgi Kt,4,ont
A szo|gá|tatás igénybevétele térítésmentes.
A szolgáltatást igénybe vevő felkeresi a FiDo Ifiúsági Kĺĺzpontot nyitvataľtási
idejében.

Köz(tiss égi) hely ěs Mos oda
A helyszínen töľtént ľegisztľálás után előre egyeztetetĹ időpontban van lehetőség a
szolgáItatźls igénybevételére. Az ügyfelek a mosodai kisegítő munkatars segítségével
áttekintik a ruhiíkat, zsebeiket, majd a kolléga elindítja a mosási, szárítási pľogramot.
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Az a|aÍt az idő a|att, mig a mosási program le nem jź,ĺ, a szociális munkások az
ügyfelek i gényei nek me gfelel őe n táj ékoztatást adnak
A szolgá|tatás téľítési díj köteles, amelynek összege 200 Ft. Ez az összeg egy mosási
és szźritási alkalmat tarta|maz és az ehhez szfüséses mosószer. öblítőt is a Mosoda
biztosítja.

4.3. Gveľmekek Átmeneti otthona

4.3.1. Gyermekek Átmeneti otthona

A szolgáltatás (átmeneti gondozás) igénybevétele önkéntes. Az átmeĺeti gondozás
ideje alatt a sziilő feltigyeleti joga megmaľad. A gyermekek átmeneti otthonába
töľténő felvétel a szülő, törvényes képviselő, a gyermek valamint gyermekvédelmi,
szociális, oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények kérelme a|apjáĺ tĺiľténik.
Illetve a gyermekvédelmi törvény módosítása a|apjźn védelęmbe vétel során
kötelezhető a szĹilő az źúmeneti gondozás igénybevételére. Miden megkeresést
regisztrálunk. Azokban az esetekben, amikor kĺízis he|yzet miatt kérik, a gyermek
felvéte|ét 72 óráľa tudjuk biĺosítani az e|Iźúást. Az ngyeletben lévő nevelő,
gyeľmekfelügyelő vagy gondozőnő megköti a megállapodást, elkéri a sztikséges
személyi iľatokat, és éľtesíti az źúmeneti otthon szakmai vezetőjét, valanint az
illetéke s gyeľmekj ó |étí szolgáLtatőt.
Ha a szolgá|tatás igénybevétele nem hatósági hatźnozat a|apjan töľténik, a gyeľmek
törvényes képviselője és a szolgáltatő vezetője _ az ellátás kezđetétő| számított 15

napon beltil - megállapodást kĺjt, amely tarta|mazza különösen:
- az ellátás kezdetének időpontját,
- az ellátás íďotartanź./-' amely nem lehet hosszabb külĺjn jogszabá|ybarl

me ghatár ozott mértéknél,
- az intézmény által nffitott szo|gźůtatásokat,
- azellátás megszűnésére vonatkoző szabéůyokat.
Az elhelyezést meg kell sziintetni, ha a tászoru|tság oka megsziĺnik, vagy ha a szülő
kéľi.

Az éúmeneti gondozás megkezdésekor _ ha az e|őte |ětható|ag egy hónapnál
hosszabb időtaľtamú lesz _ a gyermekjóléti szolgá|tatást végző családgondozó
bevonásával, a gyermekvédelmi nyilvríntaľtás megfelelő adatlapját kitöltve hiírom
héten belül elkészíti a gyeľmekľe vonatkozó egyéni gondozásĹnevelési tewet. Az
egyéni gondozási-nevelési terv kidolgozásźŕla bevonja a terv megvalósításźtban részt
vevő szakembereket, valamint lehetőség szeľint a gyermek szĹilőjét (törvényes
képviselőjét).

Az Atmeneti otthon igénybevétele téľítésmentes.

A felvétel kritéľiumai: a megállapodás megkotése az átmeneti otthon hazirendjének
szĹilő, törvényes képviselő, be|átő képességgel rendelkező gyeľmek általi elfogadása.
A felvételt kízźttő okok:
- a gyeÍmek középsúlyos vagy súlyos értelemi fogyatékos,
- a gyeÍmek speciális sziikségletű,
- taľtós beteg, vagy fertőző betegsége van.

Afelvétel menete
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A felvételt mege|ozi a csaIádgondozó á|tal készített első interjú, mely soriín
tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyeľmek fejlettségéről,
szokásairól, egészségi á||apotarőtr, óvodai, iskolai életéľől. Tájékoztatjuk a sziilőt,
törvényes képviselőt az átrneĺeti otthon hazfueĺdjéről, napirendjéről, szeľvezeti és
szabá|y'zatíkeretéről.
Ez kcivetően az átmeneti otthon vezetője dĺjnt a gyermek felvételéről. Abban az
esetben, ha védelembe véteI során kdtelezték a családot az átmeneti gondozás
i gényb e vétel ére, a hatźn ozatban elő íľt feladatokat telj e sítj fü .

Miutan dĺintés született a gyermek felvételéről, megkötjfü a megáIlapodást a
szülővel vagy tĺirvényes képviselővel. Bekérjiik a gyeľmek arryagźůloz szfüséges
dokumentumokat (lakcím káľtya, TB kĺíľtya másolatok, egészségtigyi kiskönyv,
egészséges orvosi igazolás). Tísńźlznlk, hogy problémáinak megoldásához a
gyeľmek átmeneti gondozásán kívĹil milyen segítségre van szfüsége a családnak. A
sziilővel vagy tĺiľvényes képviselővel egyutt meghatáĺoznlk az egyĹittmfüödés
módját és keľeteit, a szeľepeket és feladatvállalásokat.

4.3.2. Krízíslakúsok

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A krízislakásokba t<jrténő elhelyezésre a
munkatarsai tehetnek javaslatot egy
szempontrendszer a|apj źn.

A szempontrendszer elemei:
tr A beköltözni széndékozők legalább egyike renďelkezzen VIII. keľületi állandó

bej elentett lakcímmel.
tr Az elmúlt 5 évben önkormányzati bérIeménnyel, saját tulajdonú lakással nem

rendelkeztek, illetve amennyiben igen aztnem önhibájukbólveszítették el, nem voltak
ĺinkényes lakásfoglalók.

t] Bejelentett munkahely előny - legalább az egyik szülőnél -,( GYES, CSP, GYET
jellemzően kevés az e|vźrt előtakarékosság folytatásźűloz) jövedelemigazolásokat
kériink

tr A családdal együtt költöző gyermekek jarsar'ak az életkoruknak megfelelő oktatási-
nevelési iĺtézménybe, lehetőleg ne legyen gyermekvédelmi probléma, jelzés veliik
kapcsolatban (egy védelembe vételi fe|téte|ęzi az együttmfüödés hiányát).

tr A szerzőđés megkĺitésével, bekĺiltĺizéssel egyidejűleg a kötelező előtakaĺékosság
megkezdése, minimum clsszege 35.000-Ft. Tekintve, hogy az ellátás igénybevétele
alatt semmilyen lakhatással összeftiggő kiadásuk nem lesz, ez e|vźrható .Íigyelembe
véve pl.: egy piaci albéľlet havi díját+rezsit. Emelni lehet az osszegen, tĺjbbet
bármikoľ befizethet az ngyféI - kivételesen, méltánylást érdemlő esetben lehet
csĺjkkenteni az összegen pl.: kereső családtag elköltözése.

! A száIlásszerződés megkĺitését kcjvętően haladéktalanul betétet kell nyitni egy
szabadon váIasztott pénzíntézetnél, az előtakaľékossági ĺlsszeg befizetését havonta be
kell mutatni a JSzSzGyK - GyAo családgondozőjanak.

tr Meglévő albéľletből nem célszenĺ a család kĺízislakásban tĺjľténő elhelyezése, CSÁo-
ból, anyaotthonból szintén nem cé|ravezető a kiemelésfü, kivéve ha lejaľ a
szerződésĹik, ez esetben az intézsrténytől véleméný, infoľmációt kérünk a családról,
melyet a j avaslatot tévő családsegítő/esetmenedzser szerez be.

JSzSzGyK családsegítő/esetmeneđzser
előzetesen mźr kialakított írásos
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tr A családban ne legyen dęviĺíns magataľtás, fe|tételezhetően képesek legyenek a
lakóközösségbe történő beilleszkedésre, minimum elvaľás a ttrsashźu haziľendjének
betaľtása.

tr A családsegítőveVesetmenedzserrel a bekĺiltĺizés elótt is - amíg váĺólistán van - elváľás
a folyamatos kapcsolattartás.

D A javaslattal egyidejűleg kĺimyezettarllimźny készül a család aktuális taľtózkodási
helyén (megfelelnek.e a valóságnak az általuk elmondottak, környezotifügt ľgndben
taľtjfü-e, stb.).

tr Lehetőleg teljes család legyen _ egyedülálló anyaknak inkább anyaotthoni lehetőség
felkutatás a céLszeru, de ninc senek |<lzérv a az e|hely ezé s lehető sé géb ő l.

Amennyiben a család a megadott szempontoknak megfelel, a javaslat benffitását
követően váĺő|istźra kerülnek, ahonnan a javaslatok bęérkezésének időrendi
sorrendje szerint keľülnek behívásra az e|ső interjús elbeszélgetésľe.
Az interjú során a sza]ĺĺrĺai stáb felméri, hogy a család képes lesz-e ezze| az ellátási
foľmával a saját előnyére élni, megfudjuk, miéľt szeretne felvételt nyerni,
feltérképezztik, milyen erősforľásokkal ľendelkeznek, milyen elképzeléseik és terveik
vannak jövőjfüet illetően, illetve mérlegeljfü, hogy azok mennyire reálisak.
Amennyiben a stáb a család felvétele mellet dönt Gyermekek Atmeneti otthona
szakmai vezetője szá||ásszerződést köt a lakókkal.
A szerződéskötés hatáĺozott időtartamĺa _ 4 hőnapta - szől, melyet kizárő|ag
megfelelő egyĹittmfüödés, illetve a család életkcirülményeinek vźitozat|ansága esetén
hosszabbítunk meg - de egy év az ellátás maximált iďótartarĺa. A szerződés
érvényességének feltétele annak kozjegyzői okiratba foglalása.

A lakóknak a bentlakás ideje alatt a Jőzsefvźnosi onkormźnyzat illetve más keľületi,
vidéki, vagy Fővárosi onkoľmĺínyzat á|ta|kiírt lakáspźiyźaatokonrésztkell vennifü.
A lakók a szá||ásszerzł5dés éĺtelmében annak fennállása a|att kĺjtelezően
előtakarékosságot folýatnak, melynek havi ĺisszege nem lehet 35.000-Ft-ná1
alacsonyabb.
A szá||źsszeľződésben foglalt kötelezettségek be nem taľtása esetén a szá||źsadő a
szerzódést 30 napos hatá||yal felmondhatja.

4.4. Szociális Szoleáltató Kłizpont és LELEK-Pľoeľam
4.4.1'. Házi seeítséenvrĺitás és Szociális étkeztetés

4.4.l.l. Hdzisegítségnyújtds

Igénybe vétele önkéntes, az ę|Iátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelméľe
töľténik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kéľelmet, i||etre az
indítvanyt _ az éintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve _ a
t<irvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét
a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy _ ha e tekintetben a bírőság a
cselekvőképességet nem korlátozta _ önállóan adja elő. A kérelem előterjesĺhető
szőban, illetve írásban.
A kérelmezőn kíviil a háziowos, k<iľzeti nővéľ, hozzátartoző, szomszéd jelezheti
telefonon vagy személyesen az ę||átást igénybe vevő lakóhe|yéhez legktĺzelebb eső
szociális szolgáItatő központ munkatarsainak. A bejelentett igényeket (név, cím,
intézkedés, stb.) egy soľszĺímozott fiizetben (elzés fiizet) kell rögzíteni. A jelzéskor a
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jelzést felvevő tájékoződik a teľületi illetékességet illetően. A jelzést kc}vetően a
legľövidebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belüI a szo|gźl|tatás irźnyítőja _
lehetőség szerint a leendő gondozővaL - felkeresi a kére|męzőt lakásán. Segít
kitölteni a jö'vedelemnyilatkozatot (911999. CXI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz.
melléklete). Amennyiben az ellátást igénylő vagy a téľítési díjat megfizető más
személy, íľásban váI|a|hatja a mindenkoi intézményi térítési díjjal azonos személyi
téľítési díj megťĺzetését, a ,,C.I.,, jelii jiivedelemnyilatkozatot kell kitĺilteni. Az
ellátásźú igénylő felkeresi a háziorvost az Egészségi á|Iapotra vonatkoző adatok
adat|apjával. amennyiben effe önállóan nem képes, a szociáIís gondozó tamogatást
nyujt ebben (9 I 1999. C{I. 24.) SZCSM rendelet).
HtŻi segítségnffitás igénybe vételekor a szakmai vezętő és a |tźzíorvos a
jogszabályban meghatfuozottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási
szfüségletet _ az e|őgonđozással egyidejűleg _ a szo|gáItatás iranti kéľelem a|apjan.
A gondozási sziikséglet vizsgá|atát minden igénybe vevő esetében el kell végezni. A
házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szĹikségletnek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb ĺapi 4 őrétbarl kell nyujtani. Ha a gondozási szfüséglet a
ĺapi 4 órát meghalaĄa, a szo|gá|tatást igénylőt a szakmai vezető tźtjékońatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a
szoIgáItatást igénylő az iĺtézményi elhelyezés időpontj áig napi 4 őrábarĺ órténĺl hźzi
segítségnyújtásra jogosult. Ezt követően a szakmai vezeto hatźrozat|an idejiĺ
megállapodást köt az e||átást igénybe vevővel, valamint erről írásban éľtesíti is.
A gonďozźts megkezdésétől számlított egy hónapon belül egyénľe szabott gondozási
tervet (|12000. (I.7.) SzCsM rendelet 9. $ - 10. $.) kell készíteru az el|átźtst igénybe
vevő személlyel, illetve ttirvényes képviselőjével. Amennyiben az ellátásban
részesülő személy éi|apota miatt ápolásra szorul, rigy az egyéní gondozási teľv
ľészeként ápolási tervet kell készíteni.

A személyi téľítési díjat a szakmai vezető áIlapít1a meg a 2Il20I1 (N.12.)
tinkoľmányzati ľendelet a|apjźn. Ha az igénybe vevo a személyi térítési díj összegét
vitatja, a szakmatvezető írásbeli értesítésénekkézhenlételétől szźlmított nyolc napon
belül a 2Il2011. (IV.12.) ľendelet 13. és 14. $ paragľafusa szerint kelleljáľni.

A szakmai vezető a hátľalékosokĺól negyedévente kimutatást készíttet, amit eljuttat
az intézmény vezetőjének, és intézkędik az e|maradt összegek beszedése iránt. A
szo|gá|tatás biztosítását követően az e||átottat nyilvántartásba vesszfü a Nyilvrántaľtó
füzetben.

4.4.1.2. Szociúlis étkeztetés

Az étkezési térítési díjat előre a tźrgyhót követő hó 5. napjáíg kell megfizetní,
melynek összege, az elfogyasztanlkívźnt adagok szźrna és a megállapított téľítési díj
szotzata. Az étkezési téľítési díjrő| az iĺténnéĺy készpénzťĺzetési szźml/rát állít ki,
melyet a hazi segítségnyrijtásban dolgozó gondozónők visznek ki a gondozott
|akására, amennyiben mozgásában akadáIyozott az ellátott. Egyéb esetekben a
téľítésidíjabeťĺzethetoatelephelypénztźrában.

Az ellátás irántí kérelmét az igénylő benyújthatja írásban, illetve jelezheti
személyesen a telephelyek báľmelyikén. A jelzést kcivetően a lęhető legrövidebb időn
beltil, de 48 órán belül az étkeztetés iľĺányítój a, vagy annak megbízottja felkeresi a
mozgźsálbarl koľlátozott kérelmezőt otthonában. ott az ellátás igényléséhez
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szfüséges adatlapokat, valamint jövedelemnyilatkozatot tölt ki (9lI999. c{I.24.)
SZCSM rendelet |. sz. melléklet). Az étkezés fuźnyitőja, illetve az é.Jta|a írásban
megbízott személy a fentiek alapjan kitölti az ,,Ertesítés a személyes gondoskodást
nffitó szociális ellátás biztosításrĺľó|,, elnevezésű nyomtatváný, ami 2 pé|dányos. Az
egyik példany a szo|gá|tatást igénylőnél maĺad.
A járóképes igénylőket a szal<ĺnai egység telephelyén fogadjuk.

A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat a szakmai vezeto á||apítja meg a
2|l20I1 (IV.12.) önkoľmányzati ľendelet a|apjźn. Ha az igénybe vevő a személyi
térítési díj <lsszegét vítatja, a szak<rnai vezető írásbeli éľtesítésének kézhez:łételétől
szrímított nyolc napon belül a 2Il20|1. (rV.12.) rendelet 13. és 14. $ paragrafusa
szeľint kelleljáľni

A személyi téľítési díj összege csökkenthető, amennyiben az igénybe vevő
időszakosan, vagy taľtósan létťenntaľtási gondokkal kĺizd, valamint egészségi
állapotában romlás kĺjvetkezik be.

4.4.2. Nappali Ellátás

4.4.2.1. Időskoľúaknappaliellótúsa

A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások igénybevétele önkénte\ az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy íľásbeli kérelmére,
töľténik. A klub igénybevételét a k&e|mezo telefonon, vagy személyesen je|zi az
źita|a kivál asztott intézményben.
A kapcsolatfelvétel után, a szfüséges adatlapok kitĺiltését követően a klubtag
regisztľálásra keľül. Amennyiben a kitĺiltött adatlapok és igazolások a\apjźn a
jelentkező a törvényben előíľt feltételeknek megfelel, ellátási megállapodást kĺjtiink.

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefulírosi onkorm ányzat Képviselő-testĹiletének
többszĺir módosított 21120|1 (N.12.) rendelete a|apjan az időskoruak nappali
e||átźsáérttéľítési díjat nem kell fizeüri.

Az eL|átást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a töľvényben, illefue tĺiľvény
fe|hata|mazása a|apjźn késziilt koľmĺínyrendeletben meghatáĺozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefulĺrosi Önkoľm ányzat Képviselő-testiiletének
tĺibbszöľ módosított 2|l20I1 (N.12.) rendelete a|apjźn az étkezésért az ellátott
térítési đíj Íizetéséľe kötelezett, melyet minden hónap 5. ĺapjáig havonta előre, a
Józsefuiíľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont áIta| k,.láLLitott szźtm|a
ellenében köteles megf,rzetni az egy ség telephelyén.

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefu rírosi onkoľm źnyzat Képviselő-testĹiletének
többszĺjr módosított 2Il20I1 (ry.12.) ľęndelete a|apjźn a pediktĺrös és a fodrász
munkáját azt eI|źtottak térítési đíj ellenében vehetik igénybe.
A Budapest Főviĺľos VIII. keriiletJőzsęfvátosi onkormányzatkozigazgatási tęrületén
élő, otí lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkęző nappali ellátást igénybe vevő
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ellátottak a győgy masszźns és gyógýoma szolgáItatáLst téntésmentesen vehetik
igénybe.

4.4.2.2. Szenvedélybetegeknappalielldtósa

A szo|gá|tatźts igény'bevétele ĺinkéntes, az ellátást igényJő kéľelmére (esetleg
pszichiáter, addiktológus szakoľvosiĺnak javasl ata a|apjźn) töľténik.
A klubnál személyesen, telefonon, levélben, e-mailben jelezlreti szźndékát. A
kapcsolatfelvétel utźn, a szfüséges adatlapok kitöltését követően a klubtag
r e gisztt éiétsra keľül.
Az e||átás igénybevételének feltétele szakorvosi vélemény megléte (90 napig e
vélemény nélkül is ellátható a jelentkező, amennyíben az egyéb törvényben előíľt
feltételeknek megfelel).

Amennyiben a kitĺiltĺjtt adatlapok és igazolások alapjan a jelentkező a tĺiľvényben
előíľt feltételeknek megfelel ellátási megállapodást köttink. A térítési díj fizetési
kĺitelezettségľől éľtesítőt készítiink.

Budapest Fővaros VIII' keriilet Józsefu aľosi onkorm źnyzat Képviselő-testiiletének
tĺjbbszĺjr módosított 2Il20I1 (IV.12.) rendelete alapjźn a szenvedélybetegek nappali
e|Látásáért téľítési díjat nem kell fizetni.

Az e|Iétást igénybe vevő j<ivedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
fe|hata|mazása a|apjźn készĹilt kormányrendeletben meghatérozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkorm ány zat Képviselő-testiiletének
többszöľ módosított 2|l20I1 (N.12. ľendelete alapján az étkezésért az e||étott térítési
díj ťĺzetésére kdtelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előre, a
Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ á|ta| háI|itott szźlmla
ellenében köteles megfizetni az egység telephelyén.

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének
tĺibbszĺir módosított 2Il20I1 (N.12. renđelete a|apjěn a pedikiĺrös és a fodrász
munkáját azt eL|źúottaktérítési díj ellenében vehetik igénybe.
A Budapest Főviĺľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzatkozigazgatási teľiiletén
élő, ott lakó- vagy tartőzkodélsi hellyel rendelkező nappali ellátást igénybe vevő
ellátottak a gyógymasszázs és gyógytoma szo|gáltatást térítésmentesen vehetik
igénybe.

4.4.2.3. Ertelmifogłatékosok nappali elldtlÍsa

Az e|Iźtás igénybevéte|ét az ellátott vagy ttirvényes képviselője írásban, vagy szóban
kérelmezheti. Ehhez jĺivedelem rryilatkozatot, a hźziorvos által kiadott egészségi
áI|apotta vonatkozó adatlapot, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakvéleményét (vagy régi oRSZI) sztikséges csatolni.
Amennyiben a kitöltött adatlapok és igazolások alapjrĺn a jelentkezo a tĺirvényben
előíľt feltételeknek megfelel' ellátási megállapodást kötĹink. A térítési díj Íizetési
kötelezęttsésről értesítőt készítĹink.
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A jelentkező tagságát 3 hónap pľóbaiđő e|őzi meg. A pľóbaidő lejáĺát kĺivető 30
napon belül a kérelmezővel egyetéľtésben a vezetó elkészíti az egyéru fejlesztési
tervet

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testiiletének
többszĺir módosított 2|12011 (N.12.) rendelete aLapjźn az értę|mi fogyatékosok
nappali eLIźúźlsáért térítési díjat nem kell fizetni (kivétel a kiilcin megállapodás útjrín,
más keľületből felvételt nyeľt ellátottak).

Az eLlátást igénybe vevő jĺĺvedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve tĺĺrvény
felhata|mazźsa alapjźn készült kormĺínyrendeletben meghatźrozott esetekben és
feltételek mellett lehet vizsgálni.

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuĺĺľosi onkoľm ány zat Képviselő-testületének
többszöľ módosított 2I/20| 1 (IV.12. rendelete a|apján az étkezésért az e||átott téľítési
díj ťĺzetésére kötelezett, melyet minden hónap 5. napjáig havonta előre, a
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ á|ta| k,.lźĺ|Iitott szĺímla
ellenében kĺjteles megfizetni az egy ség telephelyén.

A Budap e st F ővaľo s VIII. kerütet Józsefu aro si onkoľm źny zat kozigazgatás i teriiletén
élő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel ľendelkező nappali ellátást igénybe vevő
ellátottak a gyógymasszźns és gyógýoma szo|gáItatást térítésmentesen vehetik
igénybe.

4.4.3. Időskoľr'ĺak Atmeneti Otthona

4.4.3.I.,,Eziistfenyő,, Gondouíház

A szo|gá|tatáts térítési díj köteles, melynek ĺisszegét az onkormányzat he|yi
rendeletéb en szab źly o zza.

A s zo l gáltatás i gényb ev ét e l éne k fe lt étel ei :

- VIII. keriileti állandó bejelentett lakcímmel kellrendelkeznie az igénylőnek.
- A haziorvostó|, vagy kezelo oľvostól az e||átott áIlapotźrőI ľészletes igazo|ás

sziikséges.

Az elIátás igénybe vétele ĺinkéntességen alapul. Az e|Iátźtst igényelni szóbeli vagy
íľásbeli kérelemmel lehet. Ha az ellźtásra szoruló személy korlátozottan
cselekvőképes - amennyiben a bíľóság e tekintetben a cselekvőképességét nem
kor|átozta _ törvényes képviselőjének beleegyezésével önállóan is megteheti. A
cselekvőképtelen kérelmező esetén a kéręlmet k'lztrő|ag annak tĺirvényes képviselője
nyújthatja be az intézményvezetőnek, illetve aZ ezze| a fe|adattal megbízott
munkataľsnak.
A szakmai vezető, illetve az ezze| a feladattal megbízott személy az ígénybejelentés
napján nyilvĺántaľtásba veszi akére|mezőt és annak adatait Szt. 20.$ (2) szerinti. A
szoIgźitatás megkezdésekoľ ezek az adatok kiegészülnek a (4) bekezdésben
foglaltakkal.

Ezt követően a szakmai vezető illetve annak megbízottja tźĺjékoztatást nyújt a
kéľelmet benyujtó személynek az ellátás igénybevételéľől, a Megállapodás
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tartaLmárőI valamint ismertęti a Hźľ;irendet. Az e|ógonđozźls soľán az intézmény
megbízottja tájékoződik az eI|źtanđő életkĺjrĹilményeiľől, egészségi áIlapotáľő|,
szociális heLyzetérő| annak érdekében, hogy az igénylő źltalvźiasztott ellátási forma
valóban megfeleljen a felvételt igénylő személy az igényeínek és szfüségleteinek.
Amennyiben az előgondozást végző személy úgy ítéli meg, hogy az igénylő
sziikségletei nem biztosítottak az intézmény á|tal, abban az esetben más ellátási
foľma felé inánvítja. (9l|999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 2. melléklet) A felvétel
elbírálásanál figyelembe kell venni az intézmény orvosának és mentálhigiénikus
szakemberének a véleményét is. Amennyiben a szo|gáItatás tarta|ma az igény|ő
állapotanak és szfüségleteinek megfelel az íĺtézméĺyvezeto illefue annak
megbízottja szóban vagy írásban tájékońatja az igénybevevőt - és aĺurak tĺirvényes
képviselőjét - , az e|helyezés váĺhatő időpontjaró|, és az íĺtézményi elhelyezés egyéb
teendőiről. (9l|999. 6I.24.) SzCsM. rendelet 3. melléklet)
Vaľólista esetén szakmai vezetł5 dönt figyelembe véve a kéľelem beterjesztésének
dátumát és a kéľelmezo á|Iapotanak súlyosságát.
Soron kíviili elhelyezés iránti kérelem esetén annak elbírálásaról a szakmai vezető
dönt. A döntésről haladéktalanul értesíti az JSzSzGyK intézméĺyvezetőjét,
Amennyiben a soronkívüliség nem teljesíthető, javaslatot tesz más intézmény.ben
töľténő elhelyezésre.
Nem teljesÍthető annak a kérelmezőnek a soron kíviili igénye, aki a bekölt<izéséľől
mĺáĺ korábban értesítést kapott.

A beköltözés napján a|źirásra keľül az ellátott és az íĺtézmény között a
Megállapodás, mely tarta|mazza az e||átás iďőtartarnźt, a gondozőhźz á|ta| nyijtott
szolgá|tatźlsokat, tájékoztatást a térítési díj megál|apításárő|, és a ťlzetéséről szóló
szabáIyokat'valamintazel|átásmegszúntetésénekmódjait.
A Hazirend kit& az ellátottak személyes adatainak védelmérę és azok kezeléséľe.

A kérelem elutasításáról a kérelmező írásbeli tájékoztatást kap. Amennyiben a
kéľelmet benyújtó a döntéssel nem éľt egyet, akézhemételtő| szárlított 8 napon beltil
panasszal élhet a JSzSzGyK intézményv ezetłĺjénéI.

4.4.3.2. Jelzőrenďszeres hózi segítsěgnyújtús

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Azígéný a JSzSzGyK-IÁo szakmaívezetője felé személyesen, vagy telefonon kell
jelezni' a szfüséges oľvosi igazolások beszerzésével paľhuzamosan előgondozás
készül az e|Iátott lakásán, amennyiben a szocíźllis rászoruItság igazolt, és van
ľendelkezésľe á1ló készĹilék, az telepítésľe kerül.

A jelzőrendszeres hiĺzi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az egyediil éIő 65 év feletti személy, az egyedil élő súlyosan fogyatékos
vagy psziclllátnaí beteg személy, vagy a kétszemélyeshánaĺńsban é1ő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátľiai beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szo|gźitatás folyamatos biztosítását. A súlyos fogyatékosságot a Szt.
65/C.$ (5)-(7) bekezdése szertnt, a pszíchiátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot |012006. (xII. 27.) SZMilĺ4 rendeletben meghatźnozottak szeľint
kell igazolni.
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5. Az e||átásokľól szóló tájékoztatás módja

A JSzSzGyK az általa nyújtott szolgáltatdsolcról, az igénybevétel módjáról:
- nyomtatott formában szőtőanyagot készít, azt évente felĹilvizsgźija, s szfüség

esetén módosítja,
- inteľneten a saját és az önkoľmźnyzathonlapjan megjelenteti.

A Család- és Gyeľmekjóléti Központ szolgáltatásainak, így különöSen a készenléti
szolgálatnak az e|érhetőségét a helyi nyomtatott sajtóban (keľĹileti újság, Józsefulĺros
újság) évente két alkalommalmeg kell jelentetni. A készenléti szolgáiat eléľhetőségét
a helyi ĺinkoľmĺányzathon|apján is meg kell jeleníteni.

6. A szolgá|tatő és az igénybe veYő kiiziitti kapcsolattartás módja

A kapcsolattaľtás elsődlegesen a személyes kontaktusra éptil.
A családsegítést, gyeľmekjó|étí szolgáItatást, a gyeľmekek átmeneti gondozását
önként igénybe vevők esetében az e|ső taLélkozás az intézméĺyben töľténik, jelzés
esetén a je|zett személy taľtózkodási helyén, amelyen a felvetődő problémrík,
felmerĹilő igények meglargya|ása után keľĹil sor az együttmfüĺidés lehetőségek és
feltételek megbeszélésére. A továbbiakban a találkozások történhetnek az
intézményben' az ügyfél lakásán, taľtózkodási helyén, a problémától ftiggően egyéb
helyen.
Jelzés esetében (hatósági, jelzórendszeń) az iigyfél lakásán, akmális taľtózkodási
helyén (egészségügyiiĺtéz:rlény, nevelésĹoktatás intézmény,köZteľiilet stb.) történik
az e|so taláIkozás. Amennyiben az igyfél állapota szfüségessé teszi, a gondozás
|<lzźr ő|ag a tartőzko dási helyen történik.
Az együttmfü<jdésre kötelezettek esetében az első személyes talźlkozás szinterc az
iĺtézmény. Amennyiben a hátralékkezelési szolgáltatásban részt vevő iigyfél
jelentkezési, együttmfüöđési kĺjtęlezettségének nem tesz eleget, írásban kap
felszólítást az intézményben töľténő személyes megj elenésre.
Sziikség esetén a családsegítőlďesetmenedzseľek családlátogatás keretében keľesik
fel az ügyfeleket. Amennyiben levélben (e-mailben), telefonon keresik meg
intézméný felvilágosítást, segítséget kérve, úgy a pľobléma jellegétől fiiggően
írásban vagy személyesen töľténik a segítségađás.

Kapcsolattartás módia
- a kliensekkel: személyes megkeresés a|apján személyközi kapcsolattartás
- az intézményrendszerrel: a JSzSzGyK által biztosított infrastruktuľa

6.|. A Család. és GvermekióIéti Szo|eálat nvitva taľtása

1 08 1 Budapest, }.{épszínhaz u. 2f .

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csüt<jľtĺjk:
Péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - 17.00
13.00 - 18.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00
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6.f. A Család. és Gyermekióléti Kiizpont nvifua taľtása

Hatós á gi intézkedés ekh ez kap cs olĺí dĺí feladatok

1089 Budapest, Kőris u. 35.

Hétfő:
Kedđ:
Szeľda:
Csütöľtĺjk:
Péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - 17.00
12.00 - 18.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

Szolgáltatások
Sp e ciúlis s zo lg ltlt atús o k

Utcai, lakótelepĺ szocĺálĺs munka
A Család- és Gyermekjóléti Központ nyiwa taľtási idejében. A
nyifuatartási időn tul a Gyermekvédelmi j e|zőteĺđszeri készenléti szo|gáIat
eléľhetőségén.

Kapcsolattartásĺ ĺi gyelet' ennek keľetében közv etítői elj árás
Nyitvatartási idő: minden péntek 15:00 _ 19:00, szfüség esetén előre
e gy eztetett iđőp ontb an.

Kőrhá.zi szociális munka
A Család- és Gyeľmekjóléti K<izpont nyitva taľtási idejében. A
nyiwatarlási időn tul a Gyeľmekvédelmi j e|zőteĺdszeri készenléti szolgá|at
elérhetőségén.

Gyeľmekvédelmi je|zőľendszeľi készenlétĺ szolgálat
Ideje: a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ügyfélfogadási
idej én kívĺil, éjj el-nappal
A készenléti szo|gá|at egy nyiwatartźtsi időn túl hívható mobiltelefon
tizemeltetésével, a JSzSzGyK munkatátsai áIta| ügyelet fenntaľtásával
bizosított az alábbi rendben: ĺyiwatntási időn tul munkanapokon a
kĺjvetkező munkanap nyitva tartásanak kezdetéig, pihenő és munkasztineti
napokon 0.00-24.00 őráig (a pihenő és munkasnlĺleti napot mege|ózo
munkaidő nap nyiwa taľtásanak végétől, a következő munkanapi nyiwa
taľtásrínak kezdetéig).

Jogi tájókoztztás
Hetente 20 őtźlban, előre egyeztetett időpontban.

Családkon zulltáciő, cs aládteľápia, családi dłintéshozó konfeľencia
Szfüség szerint előzetes időpont egy eztetést kĺjvetően.

Mentálhigiénés csopoľt
Sziikség szerint előzetes időpont egyeńetést követően.

Mene kĺiltekkeUoltalmazottakkal fo glalko aí cs aldds egítők

/
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1084 Budapest, Déri Miksa u.3. fsz.4.

Népkonyha
Munkanapokon 08.00 - 14.00

Hdtralékkezelés
A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitva taľtási idejében, előzetes időpont
egyeztetést követően.

Intenzív Csalddmegtartó Szolgóltatds
folyamatos

I s ko laí s zo c ílźlis mun ka
szfüség szerint

C s alddfej le s zt é s í s zo lg tźltatds
1 086 Budapest, Dobozi u. 23.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtĺik:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtĺjk:
Péntek:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtĺjk:
Péntek:

HétÍii:
Kedd:
Szerda:
Cstitĺjľtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

14.00 - 18.00
09.00 - 13.00
14.00 - 18.00
13.00 - 17.00
10.00 - 13.00

08.00 - 16.30
08.00 - r6.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 14.00

08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 16.30
08.00 - 14.00

15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00
1s.00 - 20.00
15.00 -20.00
15.00 - 20.00
15.00 - 20.00

Lakoss lźgí tlźjékoztatds és tanócs adds
1086 Budapest, Dobozí u. 23.

FíDo lfil,tsdgí Központ
1089 Budapest, FiDo tér (hľsz: 35388, mfüödési helyként)

Köz(össégí) hely és Mosoda
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1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.
Hétfő: 12.30 _ 19.30
Kedd: 09.30 - 15.30
Szeľđa: 12.30 _ 19.30
Cstitörtök: 09.30 _ 15.30
Péntek: 10.30 _ 13.30
Szombat: 08.30 - 12.30

6.3. A Gveľmekek Átmeneti otthona nvÍtva taľtása

1088 Budapest, Szentkirályi u. |5.v4.
folyamatos
A Gyeľmekek Atmeneti otthona folyaĺnatos, 24 órás ellátást biaosít az
igénybevevők részére.
A szülőnek joga van gyeľmekével bármikoľ kapcsolatot taľtani. 2| fua utĺán és 06 &a
közĺjtt csak rendkívüli esetben, a kiskoruak felügyeletét ellátó ügyeletes
engedélyével jogosult gyeľmekéve| ta|á|kozni, illetve őt a Gyeľmekek Átmeneti
otthonból elvinni, vagy távol tartani.

6.4. Szociális Szoleáltató Központ és LELEK.Pľoeľam

6.4.1. A Házi seeítséenyúitás és Szociális étkeztetés

1089 Budapest, orczy tú4|.
A telephely nyitva tartása:
kedd- csütĺirtök: 07.30 _ 16.00
péntek: 07.30 _ 13.30

Az e||źtottak érdekében kapcsolatot taľt minden olyan iĺxézménnye|, szervezettel és
szakemberrel, akik az idős embeľek életminőségének javításźůloz hozzájáruIhatnak.
A kapcsolattaľtás módja lehet ľendszeres és lehet programhoz, alkalomhoz kötődő.

Házĺ segítségnyújtás
A gondozók hétfőtől - péntekig 08:00 - 16:00 között látogatjźk meg otthonukban a
gondozást igénybevevőket. A személyes talá|kozások sűľiĺsége illetve időtanama a
kérelmező állapotától fiigg és rögzítéste kerĹil a gondozási tervben, illetve a
megál1apodásban.
Az e||átás soriĺn együttrnfüodik az ellátási teriiletén mfüĺjdő
- szociáIisegészségiigyi,
- oktatási és munkaiigyi szo|gáItatokkal, iĺtézményekkel így különösen:
- otthonápolási szolgźiat1a|,
- házjorvossal és a kezelőorvossal.

Szocĺális étkeztetés
A szociális étkez,és szolgá|tatását igénybevevők kapcsolatot taľthatnak a
szo|gáItatőval telefonon, illetve személyesen a telephelyen nyíwatartźtsi időben,
illetve levélben'Í

ľ.J, /
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6.4.2. Nappali Ellátás

6.4.2.I. Az Idősek Klubjainak nyina furtúsa

Hétfőtől-péntekig: 08.00 - l6.00
Ręndęzvény esetén a nyitva taľtási iĺlŕĺ vá.ltozhat.

A kapcsolattaľtás módjai:
- nyiwataľtási napokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) |átogatás személyesen, az igénybevevő

otthonáb an' kőrhźľ;b an'
- telefonon tcirténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén
. írásban, levélben vagy elektronikus úton

Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. Jiínos Pá|pápatér 17
te I efo n : 3 3 3 - I 7 27, e-mail : j ano spalpap a@j szszgyk.hu

Víg otthon ldősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.
tęlefon: 3 |3 -4|98, e-mail : víg@jszszgyk.hu
iszikek ldősek Ktubja
1082 Budapest, Baross u. 109.
telefon : 3 | 3 -807 3, e-mail : baľoss@ szszgyk.hu

Reménysugár Idős ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás téľ 4.
telefon : 21 0 - 57 63, e-mail : maty as4 @jszszgyk.hu

Napraforgó Idő s ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.
telefon: 334-3 858, e-mail: delej@ szszgyk.hu

6.4.2.2. Az lłrrclmí Foglatékosok Napközi otthonónak nyína furtlŕsa

1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

telefon: 3 3 4 - 1 3 80, e-mail : kisstacio@j szszgyk.hu
HétfőtőI-péntekig: 07.00 _ 17.00
Rendezvény esetén a nyitva tartźsiidő vá|tozhat.

A kapcsolattartás módj ai:
- nyiwatartásinapokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) |átogatás személyesen, az igénybevevő

otthonában' kőrházban'
. telefonon tö'rténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén
- írásban, levélben vagy elekhonikus úton

Az intézmény kapcsolatot tart egészségtigyi és szociális intézményekkel, valamint
kertileti és azon kívĺili alapítvlányokkal, egyesüIętekkel, egyhazakkal és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak szźtmźlra minél komplexebb és
naprakész segítséget tudj anak biĺosítani.
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6.4.2.3. A,,Mdtyós Klub, (szenvedélybetegek nappalí intézménye) nyina furtdsa

1084 Budapest, Máýás tér 12.
telefon: 2 I 0-3 6 80, e-mail : matyasl}@jszszgyk.hu
Hétfĺitől-péntekig: 08.00 _ 16.00
Rendezvény esetén a nyitva taľtási idó váiozhat.

A kapcsolattaľtás módj ai :

- nyitvataľtási napokon személyesen
- alkalmanként (betegség esetén) látogatás személyesen, az igénytevevő

otthonáb an, kőrházban,
- telefonon töľténő kapcsolattaľtás betegség, távollét esetén
- írásban, levélben vagy elektronikus úton.

Az intézmény kapcsolatot taľt egészségügyi és szociális intézményekkel, valamint
kerĹileti és azon kíviili a|apítvtnyokkal, egyesületekkel, egyhźnakkal és egyéb civil
szervezetekkel annak érdekében, hogy az ellátottak szźlmára minél komplexebb és
naprakész segítséget tudjanak biztosítani.

6.4.3. Időskoľrĺak Átmeneti otthona

6.4.3.l. Az,,EziistÍenyő', Gondouíhúz nyitva tartdsa
1 087 Budapest, Kerepesi ttt 29 I a
Az Időskorfü Atmeneti otthona folyamatos, 24 órás ellátást biztosít az
igénybevevők részére. Az iĺtézméĺyben lakó személyeket 9 és 18 óľa kĺiz<jtt
Iátogathatjźkahozzátartozők.

Kap c s o l ątt ar t ás más int é zm é nv e kke l, s z erv e z e t e kke l :

o Kapcsolattaľtás az Intézmény fenntartőjáva|, ennek kiemelt teľiiletei
- szakmai feladatellátás tervezése, végrehajtása
- szakmai feladatokkal kapcsolatos beszĺímolási kötelezettség

o Kapcsolattaľtásmás szociális bentlakásos intézménnyel
- szakmai kapcsolatok fenntaľtása, szakmai információk cseréje
- új módszerek, modellek intézmények közĺjtti ismeľtetése
- elhelyezési és áthe|yezési ügyekben kölcsönĺjs segítségnffitás az igénylő

szźnnźralegmegfelelőbbintézménykiválasztésétban

o Kapcso|attartás szo|géltatő központokkal
- Családsegítő Központon keresztĹil je|zés érkezhet az inténnény felé taľtós

bentlakásos szolgáltatás iľanti igényekre vonatkozóan
- szakmai együttmfüödés
- kĺjzĺis programok megvalósítása

o Kapcsoĺattartás a keľĹilęti alap -, és szakorvosi ellátással
- az e||átást igényte vevők teljes könĺ egészségügyi ellátásanak érdekében

folyamatos a kapcsolattartás a haziorvosokkal és a szakĺendelőkkel, kőthází

Í ellátás esetén akezeIő orvosokkal
ľ:|' /

UĄ/
ř

Ąłr



Az iĺltézmény kapcsolatot tart egészségtigyi és szociális intézményekkel, valamint
kerületi és azon kívĺili a|apítványokkal, egyestiletekkel, egyhlĺzakkal és egyéb civil
szeľvezetekkel aĺĺrak érdekében, hogy az ellátottak szétmára minél komplexebb és
naprakész segítséget tudj anak bizosítani.

6.4.3.2. Jelzőrendszeres hdzí segí.tségnyújtds
folyamatos

6.4.4. LELEK-Proeľam

LÉLEK-Pont
1084 Budapest, Déń Miksa u. 3. fsz.4.

Hétfő:
Kedd:
Szeľđa:
Csütörtĺik:
Péntek:

07.30 - 16.00
07.30 - 16.00
07.30 - 12.00
07.30 - 16.00
07.30 - 13.30

7. Äz ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

7.1'. Az e|Iátottak ioeainak védelmével kapcsolatos szabá|vok

A személyes gondoskodást nyujtó szociális iĺxézményi ellátást igénybe vevő
ellátottnak joga van szociális he|yzetéte, egészségi és mentális áI|apotźra tekintettel
az iĺtézmény á|tal biĺosított teljes köríi ellátasra, valamint egyéni szfüségletei,
speciális he|yzete vagy áI|apota alapjźn aZ egyén ellátás, szolgáltatás
igénybevételére.

A szociális szolgźitatások biztosítása során az egyen|ő brínásmód követelményét meg
kell tartani. Az e||źúást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön jogszabályban
meghatźrozott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

A személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmény az źitala biztosított
szolgáltatást olyan módon végzi' hogy figyelemmel legyen az ellĺátást
igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maĺadéktalan és teljes körű tiszteletben
tartźsźtta, ktilönös figyelemmel az é|ethez, embei méltósághoz, a testi épséghez, a
testi-lelki egészséghe z v a|ő jogra.

Az e|Iátottnak joga van az intézmény miĺködéséveI, gazdáIkodasával kapcsolatot
lényeges adatok megismeľéséhez. Ehhez kapcsolódóaľ aZ intézmény tźtjékoztatást
ĺy(Ąt az ellátást igénybevevőnek az intézmény mfüĺidési ktiltségeinek összességéről,
az intézményi téľítési díj havi ĺisszegéről, M egy ellátottra jutó havi ĺinkciltség
összegéről.
Gondoskodik a személyes adatok védelméről, és
kapcsolatos titokvédelemről.
A gyeľmekek ügyeinek intézése során az intézmény
védelmét és elősegíti a szülő jogainak érvényesiilését.

az ellátott magánéletével

biztosítja a gyermeki jogok
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A Gyýt. 35. $ (1) bekezdésében és 35 $ (4)-(5) bekezdésében' a Gyemrekek
Átmeneti otthonában biztosítja az éľdekképviseleti fórum mfüödését.
Az Érđekképviseleti Fórum a Gyermekek Átmeneti otthonában ellátásban részesülő
gyeľmekek érdekeinek megielenítést, képviseletét szolgá|ja és |źúja eI. A Fórum
működésének célja, hogy a gyeľmekek érdekeit szem előtt taľtva a szülők / töľvényes
képviselők, az Intézmény és fenntaľtó onkormányzat képviselői együttmfüĺidjenek.
Fęladata az áIláspontok feltarása, vélemények és infoľmációk cseréje a ktilönbĺiző
fej lesfések és törekvések ismertetése, valamint egyeztetése.

A JSzSzGyK Időskoruak Átmeneti otthona ,,Ezüstfenyő'' Gonđozőházzal
intézméĺyi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére a hatályos szakmai ľendelet
alapjan Érdekképviseleti Fórumot mfüöđtet. Az Érdekképviseleti Fórum feIađata az
intézméĺyi jogviszonyban á|Iő panaszos (ellátott) á|ta| séľelmezett pľoblémák
kivizsgálása, orvoslása, polgármesteri intézkedés, valamint azintézmény ellenőrzését
e|Iźńő ható s ágokn áI e|j ar ás kezdemény ezés e.

Az Erdekképviseleti Fóľumhoz fordulhat az íntézményi jogviszonyban á11ó ellátott,
hozzátartozőja, törvényes képviselője, a jogosult jogait képviselő taľsadalmi
szervezęt.

7.2. Az ellátottiogi képvĺselő intézménve. valamint a panaszok
kezelésének szabályai

A JSzSzGyK gondoskodik aľról, hogy az ellátóttjogi képviselő intézményének
bemutatása' Íleve' elérhetősége, fogadóóráinak helye és iđőpontj a az intézméĺy
teľületén, a faliújságokon jól |áthatő helyen kiftiggesztésľe keľüljön.
A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység végzése során a JSzSzGyK bizosítja, hogy
a gyermek és hozzźltartozői a gyeľmekjogi képviselő személyét és a vele való
kapcsolat felvételének módj át megi smerhessék.
A JSzSzGyK intézményvezetője bizosítja, hogy a jogi képviselők az intézmény
mfüödési teriiletére beléphessenek, a vonatkozó iľatokba betekinthessenek, az
igénybe vevőkhĺjz és a dolgoző]r'hoz kérdést lntézzenek, az e|láioÍtjogi képviselő
részére a négyszemköztibeszéIgetés lefolytatásáľa alkalmas helyiséget biztosít.
Amennyiben az e|Iátottat báľmilyen sérelem éri panasszal élhet az intézményvezető
felé. Az intézményvezeto 15 napon beltil kĺjteles a panasztevót íľásban értesíteni a
panasz kivizsgálásának eľedményéről. Amennyiben az intézményvezetó hatláĺidőben
nem intézkedik, vagy a parnsztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés
kézhenéte|étőI szźmított nyolc napon belül a fenntartóhoz foľdulhat jogoľvoslattal.
Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi źl||apotźnźl| vagy egyéb
kĺirĹilményeinél fogva kĺjzvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az
intézményvezeto segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott tĺirvényes
képviselőjét, vagy az e||átottjogi képvisę|ot az ellátott jogainak gyakorlásiához
szfüséges segítségnýjtás célj ából.

7.3. Adatkezelési szabálvok

Az íntézmény munkatiársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvĺíntaľtásaľa és
kezelésére' valamint az á|tahlk adott infoľmáciők'ta és az adatok védelmére az
információs tinĺendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságról szóló 20|I. évi
CXII. töľvény, a polgaľok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásźrőI szőIő
|992. évi LXVI. törvény, az Szt., a Gyvt., az egészségĹigyi és ahozzźljuk kapcsolódó
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személyes adatok kezeléséről és védelméről szóIó 1997. évi XLVII. törvény,
rendelkezéseit kell a|ka|mazn. A fenti törvényekben nem szabáIyozott egyéb
kérdésekben tevékenységtikľe a Szociális Munka Etikai Kóđexe azittnyadő.
Az intézmény, illetve munkatĺáľsai a segítséget kérő á|ta| közĺilt adatokat más
személyekkel . ideértve az adatkoz|ő hozzátartozőít is -, csak a segítséget kérő
beleegyezésével közölhetik. Nem kĺĺti a titoktaľtás,ha az adatok kĺizléséľe jogszabá|y
kötelezi.
Tudományos célt szolgźůő kĺizlést csak oly módon történhet, hogy a kĺjzlés a|apjźnaz
érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.
Az intézméĺy đolgozőja a hivatali tevékenysége soľán fudomásaľa jutott
információkat személyes céljaira nem használhatja fel.
A JSzSzGyK íntézményvezetője és a szervezeti egységek vezetői, munkatáĺsai
kötelesek gondoskodni az il|eték1elen és más személyekľe, intézményekĺe nem
tartoző adatok megőrzéséről.

7.4. A személves gondoskodást véező személvek ioeainak véde|mével
kapcsolatos szabá|vok

A JSzSzGyK szakmai munkát végző dolgozói közfeladatot ellátó személynek
minősülnek. A munkatiáľsak szrámára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek
teljesítésének alapvető szabá|yaít a köza\ka|mazottak jogá||ásnől szóló |992. éví
)o(xIII. törvény hatátozza meg. Az intézméĺy dolgozóit megilleti a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, embeń méltóságuk és személyiségi
jogaik tiszteletben tartása. A dolgozóknak joga van a megfelelő munkavégzési
körülményel<hez.

A JSzSzGyK intézményvezetoje gondoskodk az intézményen beltil az emberi és
állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integráciőjźú
minden eszkozze| segítő, hvĺnaruzáItkömyezet kialakításáľól és mfüödtetéséről.
A dolgozóknak joguk van ismeľeteik szinten tartására, bővítéséľe az ĺnténnényi
célkihĺzések szem előtt taľtásával, valamint az előíft továbbképzési kĺitelezettség
hataľidőn belüli teljesítésére. Képzésfü ľendje az e|őre meghatźtrozott továbbképzési
teľv szeľint történik.
Alapvető feladat, hogy a személyes gondoskodást végző személyek a
kĺjtelezettségeik mellett a jogaikról is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.
Jogaik ismerete nélkül jogaik védelme is nehezen megvalósítható, tekintette| arra,
hogy ismeľet hianyában az esetleges jogséľtést fel sem ismernék. Az ismeretszerzés
lehetséges foľmái külĺjnösen:
- a jogszabályokhoz tĺiľténő hozzáfétés lehetővé tétele,
- v ęzętoi team-en táj ékoztatők meghall g attsa,
- vezetőkkel való személyes megbeszélés.

A személyes gondoskodźst végző személyelďmunkavállalók jogaik védelmével
kapcsolatosaÍLazintézményen belül a kĺjzvetlen feletteshez, szakmai vezetőhoz,vagy
az intézsnényvezetőhöz fordulhatnak.
A munkavállalók munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és illetményręndszeľét a
Kjt. szerint kell megállapítani.
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8. Äz intézményre vonatkoző szakmai infoľmációk' kiiltintisen a
személyes gondoskodást végző személyeknek a |étszáma és
szakképzettsége a szeľvezeti és műktidési szabáiyzatban
m egh atá r ozott szerv ezeti ľen dnek m e gfelelő bontásb an

A Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmokjóléti Központ szervazęti folépítése:
Központi Szervezeti Egység, Család- és Gyeľmekjóléti Szo|gźiat, Család- és
Gyermekjóléti Kĺĺzpont (Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok,
Szo|gźltatások), Gyeľmekek Atmeneti otthona (Kľízislakások), Szociális Szolgáltató
Központ és LELEK-Pľogľam (Hazi segítségnffitás és Szociális étkeztetés, \appali
Ellátás (Időskoruak nappali ellátása, Szenvedélybetegek nappali ellátása, Ertelmi
fogyatékosok nappali ellátása), Időskoruak Átmeneti otthona (Eziistfenyő
Gondozőház, Jelzőrenďszeres hazi segítségnyijtás), lÉtpr-progľam (LÉLEK-Pont,
LÉLEK-HilZ, Családos Közösségi Szállás, rÉrBr szállások), GazdaságiSzervezęt.
Nappali Ellátás (Időskorúak nappali ellźtása' Éľtelmi fogyatékosok nappali ellátása,
Szenvedélybetegek nappali eLlátása), Időskoruak Átmeneti otthona (Jelzőrendszeres
hĺĺzi s e gíts é gnyrij tás), G azdasági Szerv ezet.

8.1. Csa|ád- és Gyeľmekióléti Szoleálat

A gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai
|étszźlmirěnyszálmai és létszrámminimum noľmáit a |5ll998 NM ľendelet 1. sziámú
melléklete, a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi személyes gondoskodás egyes
formáiban dolgozók képesítési előírásait a2. szálĺľűmelléklete hattrozzameg.

Az íĺtézmény a család- és gyeľmekjóléti szolgáltatás feladatainak vonatkozásában a
szakképesítési arríny megfelel a |5ll998 NM ľendelet 2. sz melléklete szerinti
követelményeknek.
A szakmai feladatokat ellátó munkatiĺľsak képzését a 912000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet alapjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében tervezzfü
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valódi szfüségességéte, azok
beépítéséľe a gyeľmekjóléti szolgá|tatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szakirźnyÍ felsőfokú képzésen kívül szerepel a továbbképzés céljából szervezett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmaí
tanácskozásokon, tanulmányúton, illetve szakvizsgźn ľésztvevők |étszána, neve és
ideje.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szźmźtra szupervízión való
ľészvétel biztosított.

A Szolgálat munkatarsai főállásban, teljes vagy részmunkaidőben |átjak e| a
feladataikat.

A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgźiat engeđé|yezett munkatiáľsi létszáma:27 fő

Csatád- és Gyeľmekjóléti Szolgálat munkatáľsai
1 fo szakmaívezető
2l fó csa|ádsegítő
4 fő szociális sesítő
1 fő takaľító

Bg'
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8.2. Család. és Gvermekióléti Kiizpont

Az egységvezetését I fő intézményvezető helyettes látja el.

8.2.1. Hatósúgi tevěkenységhez kapcsolódó felaďatok

A feladat ellátás szakmai |étsztm irźnyszźtmai és létszámminimum noľmáit a
15/1998 NM rendelet 1. számű melléklete, a képesítési előírásokat a 2. szźtmű'
mellékl ete hatźĺ o zza me g.
A gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai
|étsztm irźnysztlmai és létszámminimum noľmáit a |5lI998 NM rendelet 1. számú
melléklete, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes
formáiban dolgozók képesítési előírásait a2. szétmű melléklete hatźttozzameg.

Az intézmény a család- és gyeľmekjóléti szolgáltatás feladatainak vonatkozásźhan a
szakképesítési aľány megfelel a |511998 NM rendelet 2. sz melléklete szerinti
követelményeknek.
A szakmai feladatokat ellátó munkataľsak képzését a 912000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet a|apjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési terv keretében tervezzfü
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valóđi sztikségességére, azok
beépítésére a gyeľmekjóléti szolgźitatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szal<lrényű felsőfokú képzésen kívül szeľepel a továbbképzés céljából szervezett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő fog|a|kozásokon, szakmai
tanácskozźlsokon, tanulmĺĺnyúton, illetve szakvizsgźn résztvevők |étszźlma, neve és
ideje.
A munkatarsaknak szlpervizíőn való részvétel biztosított.

A Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatok munkataľsai főállásban, teljes
munkaidőben látják el a feladataikat.

A Hatósági tevékenyéghez kapcsolódó feladatok munkatĺáľsi |étszźtma |4 f(5

A Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok munkatársaĺ:
1 fo szakmnvezető
1 1 fő esetmenedzser/családsegítő/tanácsadó
2 fí3 szociźiis asszisztens

8.2.2. Szolglźltatósok
A szakmai feladatokat e|Iáto munkatáľsak képzését a 912000. (VIII. 4.) SzCsM
rendelet a|apjźn, az évente elkészített un. Továbbképzési teľv keretébęn tervezziik
meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a képzések valódi sztikségesség&e, azok
beépítésére a gyermekjóléti szolgá|tatás folyamatába. A továbbképzési tervben a
szakiľányú felsőfoku képzésen kívül szerepel a továbbképzés céljából szewezett
tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő fog|alkozásokon, szakmai
tanácskozétsokon, tanulmányúton, illetve szakvizsgán részťvevők |étszźtma, neve és
ideje.
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A Szolgálatatások egységhez kapcsolódó feladatok munkatarsai foállásban, teljes
vagy részmunkaidőben, valamint vásĺáĺolt kozszolgźitatások formájában látjźk. eI a
feladataikat.

A Szolgáltatasok munkataľsi |étszźma:26 fő

8.2.2.1. Speciólísszolgdltatdsok
- utcai, lakótelepi szociális mrrnka
- kapcsolattaftási tigyelet, ennek keretében közvetitői eljaľás
- kőrhazi szociális munka biztosítása
- gyeÍmekvédelmi j elzorendszeri készenlétí szo|gá|at
- jogi tájékoztatás nyújtás
- családkonzl|táciő, családtenípia, csaláđi đöntéshozó konferencia

8.2.2.2. Mentúlhigiénéscsopoľt
- 1 fő pszichológus
- 1 fő pszichológus (20 órában) _ vásaľolt szolgáltatás
- 1 fő mentálhigiénés munkatáľs (30 óľában)
- 1 fő fejlesztő pedagógus

8. 2. 2. 3. Mene kiilte kkeUo ltalmazottakkal fo g lalko aí cs aldds egítők
- 2 fő családsegítő

8.2.2.4. Népkonyha
- 1 fő szociális asszisztens
- 3 fő konyhai kisegítő

8.2.2.5. Hdtralékkezelés
- 3 fó családsegítő

8.2.2.6. Intenzív Csalúdmegtartó Szolglźltatás
- 2 fo családsegítő

8.2.2.7. Iskolai szocidlis munka

8.2.2.8. Lakossúgitlźjékoztatds éstanácsadds
- 3 fo szociális munkás

8.2.2.9. Csalddfejlesztési szolgdltatás
- 2 fő szocialis munkás

8.2.2.10. Köz(össégi)hely és Mosoda
- 1 fő szociális munkás
- 1 fó segítő munkatars

8.2.2.11. FiDo lftl,isógi Központ
- 5 fő szociális munkás

i
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8.2.2.12. Kúlvúria téľ InfoPont és jlttsaítéľ kiiztisségi szocidlis program, dídkmunka
mentordlás (vds drolt szolgúltatús)

8.2.2.13. Szomszédságí hdzÍeliiglelői tevékenység

8.3. Gvermekek Átmeneti Otthona

A Gyeľmekek Atmeneti otthona munkatarsainak létszríma:9 f(5

A Gyermekek Átmenetĺ otthona munkatársai:
1 fő szakmaivezetó
1 fő nevelő
5 fő gyermekfeltigyelő (ebből 1 fő csecsemő- és kisgyeľmeknevelő-gondozó)
1 fő családgondozó
1 fó takaľító-konyhai kisegítő

A munkatlírsaknak szupewiziőn való részvéte| biztosított.

8.4. Szocĺátis Szo|eáltató Központ és LÉLEK.Pľoeľam

Az egység vęzetését I fő intézményvezető helyettes |átja e|, aki egyben a tÉlp,r-
Progĺam szakmai v ezetője.

8.4.1. Húzi segítségnyújtús és Szocidlís étkeztetés

A szakmai egység munkatáľsainak létszáma:35 fő

A lJláľzi Segítségnyújtás és Szocĺális Etkeztetés munkatáľsai
Hazi segítségnyrijtás :
1 Íő szakmaivezető
3 fő csopoľľvezető
19 fő szociális gondozó
3 fő szociźůis segítő
1 fii gyógýomász
1 fő gyógymasszőľ
1 fó gyógymasszőr - gépkocsivezető
l fő fodrász
1 fo pedikűrös
3 fr adminisztrźńor

Szociális étkeztetés:
1 fłi adminisztrátor

8.4.2. Nappalí Ellútds

A szakmai egység munkataľsainak létszáma: 31 fő

A Nappalĺ Ellátás munkatáľsaĺ

e|'4"
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1 fo szakmaívezeto
7 ffi klub kooľdinátor
7 főtakarítő
l3 fő szociális gondozó
1 fő terápiás munkataľs
2 fő terźtpiás segítő

8.4.3. Időskorúak Átmeneti otthona

A szakmai egység munkataľsainak létszáma:2| fő

Az Időskorúak Átmeneti Otthona munkatáľsai
,,Eziistfeny ő,, G ondo zőház:

1 fő szakmaivezętő
I fó vezető ápoló
1 fő szociális munkatars
11,5 fő ápoló gondozó
2 fő takarítő
1 fő mosónő

J eIzőtendszeres hazi segítségnffi tás :

3 fő szociá|is gondozó
0,5 fő muszerész. gépkocsivezető

8.4.4. LELEK-Program

A szakmai egység munkataľsainak létszrĺma: 11 fő

A LÉLEK.Pľogľam munkatársai
1 fő módszeľtani munkataľs
1 fő LÉLEK-Pont szociális munkatiĺľs
1 fő LÉLEK-Hĺz szociális munkatiárs
0,5 fő CsKSz szociális munkataľs (20 őra)
0,5 fő addiktológiai konzultanc (20 őra)
5 fő LELEK-Haz munkatáľs (poľta)
1 fő szociális asszisztęns
1 fő takarító

A LÉLEK- Program szakmai programja jelen szakmai program |. számű mellékletét
képezi.

9. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása

9.1.. Család. és Gveľmekióléti Szoleálat

A Család- és Gyeľmekjóléti Szolgálat szakmai munkájának zavarta|an mfüĺjdéséhęz a
1081 Budapest Népszínház u. 22. szán a|att |évő társashźz ftildszintjének kettő
épiletrészében biĺosít helyiségeket a fenntaľtó.
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adott a kĺlzpont akadálymentes megkĺi ze|ítése
az inténĺény butoruata, berendezési, felszerelési tfugyai megfelelnek az
el l átottak él etkoľi saj áto s s ágainak, e gész sé gi és mozgásá||apotĺának.

Az első épületrész részben akadálymentes, mobil rámpa segítségével. Az
épiiletrészben ta|áIhatő információs fogadóhelyiség és várakoző helyiség,
tigvfélfogadó-tanácsađó helyiségek (munkaszobák), csoportfogla|kozásra alkalmas
nagyterem, valamint szociális helyiségek.
A munkaszobźk kommunikációs technikai eszközökkel felszereltek: szźlmítőgép,
internetelérés, fénymásoló, szkenner, fax segíti a dolgozók munkáját.

A második épületľészben találhatók: infoľmációs fogadóhelyiség, várakoző helyiség,
đolgozószobĺĺk, tigyfélfogadó-tanácsadó helyiségek (interjúszobák), valamint szociális
helyiségek.
A munkaszobźlk kommunikációs technikai eszkĺlzökkel felszereltek: szźlmítőgép,
intemet, fénymásoló, fax segíti a dolgozók munkáját.

A kollégak szálmáta a I5l|998. (IV.30.) 7. $ c) bekezđése szerinti személyes
biztonságot szolgáló eszkoz: mobiltelefon biztosított.

9.2. Család.és Gveľmekióléti Kłizpont

9.2. 1. Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok

A Család- és Gyermekjóléti Ktizpont a keľület Orczy negyedében található. 2000-ben
költözött jelenlegi helyére. Azintézmény egy kétszintes, udvaral is rendelkező épulet
második emeletén helyezkedik el. Itt találhatóak a Család- és Gyeľmekjóléti Központ
egységvezetőjének, a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó felađatok szakmai
vezetőjének és az esetmenedzser/családsegítő/csa|ádgondozó koltégfü irodźi. Az
tigyfelfogadás célj ából 2 iĺteqtszoba keľült kialakításra.
Külön biztosított a dolgozók,i||. az ügyfelek részére mellékhelyiség.
A Család- és Gyermekjóléti Kĺizponthoztartozikazudvaronta|á|hatő gyermekklub és
kettő fogadó szoba is. A klubhelyiség a csopoľtos fog|a|kozásokhoz,
gyermekprogľamokhoz, kisebb rendezvények szewezéséhez, a szombati
kapcsolattaľtási ügyelethez binosít helyet. Az udvaron található fogadó szobfüat
elsősorban a jogász, a fejlesztőpedagógus, mediátorok valamint a pszichológus
használja, itt fogadjrík felváltva, előre egyeztetet időpontban az egyéru foglalkozásra
érkezóket. A klubhelyiség és a mellette ta|áLhatő egyéni terápiás szoba
akadálymentesen megközelíthető.
A kozponti épület ftildszintjén a Gazdastąi Szewezet munkatiírsai végzik
tevékenységfüet, valamint itt található a szociális asszisztensek irođája is.
Az áItalános raktźrozási célok mellett iratmegorzésľe, aľchivá|ásra szo|gźi az épi|et
pince helyisége.
A Család- és Gyeľmekjóléti Központ minden munkataľsa ľendelkezik sajźú aszta||a|,
szźmítőgéppel, továbbá minden szobában van 2 db telefon is. A dolgozók ľészéľe
inteľnet bozzáférés' fax, kcizponti nyomtató és fénymásoló, ill. a munkavégzéshez
sziikséges egyéb targyi feltételek (toll, mappa' jegyzettömb, gémkapocs stb.)
biztosítottak.
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A kollégĺĺk szélmára a I5/I998. (Iv.30.) 7. $ c) bekezdése szerinti személyes
bizonságot szo|gź/rő eszkóz: mobiltelefon biaosított.
Az irodék 1 szoba kivételével légkondicionáltak.
A munkavállalók számára a munkavégzéshez szĹikséges tźngyi feltételek megfelelően
biztosítottak.

9.2.2. Szolgliltatđsok

A JSzSzGyK menekü|tlolta|mazott üryfeleinek ügyfélfogadása a 1084 Budapest,
Déľi Miksa u. 3. sz. alatti épület ftildszinti helyiségében töľténik.

A JSzSzGyK által mfüĺidtetett Népkonyha 1081 Budapest Magđolna u. 43. szźtm
alatti helyisége megfeLęI az |12000 (I.7) SzCsM a szeméIyes gondoskodást nýjtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és műkĺjdéstik feltételeiről rendeletben
foglaltaknak.
Altalanos tar gyi feltételęk :

tömegkĺizlekedési eszkozze| kĺinnyen megk<izelíthet ĺ5 az intézmény
adott a központ akadálymentes megkĺize|ítése
az iĺténnény btftorzata, beľendezési, felszerelési tźtrgyaí megfelelnek az
ellátottak életkori saj átosságainak, egészségi és mozgásá|Iapotanak.

A Népkonyha részben akadálymentesített, várakoző helyiséggel, tá|a|ő és
kiadóhelyiséggel, adminisztrációs helyiséggelés szociális helyiségekkel rendelkezik.
A Népkonyha rendelkezik az étkeztetés jogszabályban foglalt I{ACCP előírásainak
megfelelő tar gyi eszkĺjzökkel.
Az étel helyben fogyasztása esetén lehetőség van a szo|gáItatźlst igénybe vevők
szźmźnak megfelelően

kézmosási lehetőségre,
nemenként elktilĺjnített illemhely hasznáIatár a,

az evoeszkrlz és étkészlet biztosított.

A hátralékkezeléssel foglalkozó családsegítők elhelyezése a Család- és Gyeľmekjóléti
Kĺizpont irodáiban került kialakításra.

Azlntenziv Családmegtaľtó Szolgá|tatás, a Lakosságitájékoztatás és tanácsadás,
a Családfejlesztési szo|gáůtatás munkataľsai a 1086 Budapest, Dobozi u. 23.
irodahelyiségében keľiiltek elhelyezésre.

A Ktiz(össégi)hely és Mosoda munkatĺĺĺsai a 1086 Budapest, Szeľdahelyi u. 13. alatt
kialakított kĺizösségi térben és irodában fogađjak ügyfeleiket.

A FiDo lfjúsági Ktizpont munkataľsai a 1089 Budapest, FiDo téren (hĺsz: 35388),
valamint az ott |évő kciztlsségi téľben és kialakított iľodfüban végzik
feladate||átásukat.

9.3. Gveľmekek Átmeneti otthona

A Gyeľmekek Átmeneti otthona egy térsasház első emeletéĺ 21I négyzetmétet
alapterületen mfü <jdik.
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Hálószobák:
Az e||átott gyermekek elhelyezésére 4 db hálóhelyiség szoIgáI, a há|őszobáI<ban |2
gyermek helyezhető el_ a hálóhelyiségek ftlött 4 db beépített á|Iőgaléľia van, melyek
tanulószobaként funkcionálnak. (Kivéte| ez aIőL az 1. számú ga|éia; mely az iľattáľ és
raktar funkciót |átja eI Az idószakosan feleslegessé vált holmik, továbbá az archivźit
lratarĺyag tźno|ásfua _ elkiilönítve - itt és további játékok a dolgozói öltözőben
beépített szekĺényben van lehetőség)
A testvéľeket kéréstikĺe kĺjzĺjs helyiségekben helyezzfü el - egy hálószobában 3
gyeľmek elhelyezésére van lehetőség.
A pihenéshez ágyak- a személyes ľuhanemfü, taryyak elhelyezéséľe egyénileg
mindenki szánára biztosítottak a ruhásszekľények az ágyak mellett éjjeli szekľények,
továbbá}-z db falipolc áll rendelkezéstikre minden ágy felett.

Kazös helyiségek:
A gondozott gyeľmekek szĺímára bínosított egy közĺjs nappa|íljátszószoba, két
fiirdőszoba; az egyík fiiľdőkáddal (a kisebbeknek) a másik peđig nfllarryzőva| (a
nagyobbaknak) felszerelve.
Az e||źúott gyermekek számźra cisszesen 3 db wC á1l ľendelkezésre _ nemek szerint
megosztva.
Fertőző betegség esetén, célnak megfelelően rendelkeziink egy betegszobával is,
melyben _ amennyiben iires _ az otthon pszichológusa taľt heti egy alkalommal egyéni
foglalkozásokat.

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére rendelkezésiinkľe áIl- aĺappali szoba,
mely technikai eszkozcjkkel _ televíziő kábeltelevíziós adással, videomagnóval, DVD
|ejátszőva|, magnóval, kĺinyvekkel és a korosztályoknak megfelelő játékokkal van
felszerelve . Az e||átott gyeľmekek részére itt van felá|Iítva 2 db komp|ętt szźtmítőgép _
interneteléréssel.

Ko nyha eb é dl ő, mo s ókonyha :

A melegítő konyhában rendelkezéstikľe áII egy gázttizhe|y, mosogatőgép,
mikľohullámú melegítő, és két hĹĺtőszekľény _ ebből a kisebb méretĺi a ďolgozőké.
A gondozott gyeľmekek szźlmźna biztosítottak az önálló lakóteľęken tul a közös
étkezőhelyiség is. Ktilĺin mosókonyhánk van mosó_ és szźlrítőgépekkel felszeľelve.
A fiĺtés a konyhában ta|á|hatő gázkazánrlal, a melegvíz ellźtźls a mosókonyhában
ta|á|hatőgźnizemíl'vízme|egitővelvanbiztosítva.
A fenti helyiségek a mindennapi életvitelhez szfüséges bútorokkal vannak ellátva,
asztalok, székek, fotel, kanapé stb.

Iroda, dolgozók:
A nappaliból nyílik az itoda, ahol rendelkezéstinkre á|| a munkatáľsak szźtmárą' 3 db
számítőgép - inteľnet-hozzáféréssel, telefoďfax készülék, 1 db színes nyomtató, ldb
fekete nyomtató/másoló/szkenner, digitális aľchiválásra 1 db kĹilső meľevlemez,
továbbá az iratok és a dokumentációk tźno|ásáĺa alkalmas nyitott és ajtóval szerelt
polcrendszer.
A dolgozók tészére egy o|toző és személyzeti WC helyiség biztosított.

9.4. Szociális Szoleáltató Központ és LELEK.Pľoeľam
9.4.|'. Házi seeítségnyúitás és Szociális étkeztetés
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Hdzi segítségnyújtós
A telephelyeÍL az alapvető műkĺjdéshez szĹikséges közö'sségi helyiségek és egyéb
tar gy i feltételek bizto sítottak.

Szociltlis ětkeztetés
A szociális étkeztetés telephe}yei:

Naprafor gó ldős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej a.34.

Ciklámen ldősek Klubja
1081 Budapest, II. János Pá|pápatéÍ 17.

Víg oxhon ldősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

Őszikék ldősek Ktubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugóľ Idő s ek Klubj a
1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Ertelmi Fo glatékos ok Napkazi otthona
1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

M áý ás - Klub _ s z env e dé ly b e t e ge k napp al i e l ĺ át ó s a
1084 Budapest, Mátyás tér |2.

A telephelyeken a mfüödéshez szfüséges alapvető targyi feltételek biztosítottak.

9.4.2. Nappali Ellátás

9.4.2.1. Időskorúaknappaliellútósa

Naprafor gó Idős ek Klubj a
1089 Budapest, Delej u.34.

Ciklámen Idősek Klubja
l081 Budapest, II. János PáIpápatér 17.

Víg otthon Idősek Klubja
1084 Budapest, Víg u. 18.

iszikék ldősek Ktubja
1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugár Idő s ek Klubj a
1 084 Budap est, Mátyás tér 4.

Az Idősek Klubjaiban az aLapvető mfüĺldéshez sziikséges közösségi helyiségek és
egyéb tátgyi feltételek biztosítottak. A klubok beľendezési targ1łai a célszerÍiség, a
kénye l em és az e gész napo s haszná|hatős ág követe lményeinek me gfelel nek
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9.4.2.2. Szenvedélybetegek nappali ellútósa

Móý ás - Klub _ s z e nv e dé lyb e t e ge k n app al i e l l át á s a
l084 Budapest, Mátyás tér 12.

A 70 négyzetméter alapteľületiĺ klub egyetlen k<izĺĺsségi együttlétľe szo|gá|ő
helyiséggel rendelkezik (ez többfunkciós, magában foglalja a nappa|it, az étkezőt, a
foglalkoztatót és a személyes beszélgetésekľe szoLgá|ő iĺodát is, ami a ga|énźn
található).

A telephelyen a mfüödéshez szfüséges legalapvetőbb táĺgyi feltételek biztosítottak.

9.4.2.3. Éľrclmifoglatékosok nappali ellótdsa

Az intézmény teljesen akađálymentes, kettő foglalkoztató helyiséggel (teljes
felszereléssel, ami biaosítja a csopoľtos és egyéni fogla|kozásokat) egy
pihenőszobával (kanapéval felszerelt, amely az ellźtottak pihenését biztosítja, egyéni
csopoľtos foglalkozások helyszíne, DVD, videó, TV nézési lehetőséggel) rendelkezik'
Az ebéd|í3 az étkezés, valamint az egyéní illetve csopoľtos foglalkozások és a
rendezvények helyszíne.
A fiirdőszoba mosógéppel felszerelt,(amivel biztosítjuk az e||átottaknak szfüség
esetén a mosást) ftirdési lehetőségként nlhanyzó áll rendelkezésľe. Egy szeméIyzeti
mellékhelyiség és két ellátotti mellékhelyiség (melyből az egyik akadálymentes)
tal álható az íntézményb en.
A folyosón kettő cipőszekľény és kettő ĺlltözőszekľény segíti az ellátottak
komfortérzetét. A mindennapi torniíhoz medicin labdfü illetve szobakerékpár á||

rendelkezéstinkre. A zenés fog|a|kozáshoz különfele hangszerek segítik a munkát. Az
udvaron, ha az időjárás engedi fogla|kozálsokat, reĺďezvényeket taľtanak az ellátottak
tészére.
Az adminisztľációs tevékenység központi helye az eÍTe a cé|ra kialakított
irodahelyiség.

9.4.3. Időskoľrĺak Atmeneti Otthona

Az Ezüstfenyő Gondozőház nyugodt, csendes környezetben helyezkedik €l,
tömegközlekedéssel és személygépjáľmúvel könnyen megközelíthető. Az intézméĺy
kettő ftjldszintes épiiletből á||, melyekben 2-3 ágyas otthonosan beľendezett
lakószobakban történik a lakók elhelyezése. Az intézmény Z|férőhellyel rendelkezik.
Az épületeket pihenőkeľt veszi körĺil, mely lehetőséget ad sétźra, pihenésre,
kikapcsolódásra.

Azé|ę|mezéstaz,,A'' épületben a JEB által működtetettfőzőkonyha binosítja.
A ,,B''épiiletben ta|źihatő a mosoda, melyben nagykapacitású mosógépek és ipari
jellegtĺ szźltítőgép állnak rendelkezésľe.
A dolgozók munka- ill. szociális helyiségei megfelelnek a jogszabályi előíľásoknak. A
gondozók tészéte kettő nővérszoba biztosított, aho| az orvosi rendelés is tĺ!ľténik heti
rendszerességge|. Foglalkoztatásra, mentálhigiénés ellátásra a kĺizĺisségi teľek, a keľt,
ill. a lakószobźk szolgálnak. Foglalkoztatásboz a TV, DVD |ejátsző, CD lejátszó
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mellett az egyéb tngyí eszközöket folyamatosan biztosída az intézmény.
Szĺĺmítógépek rendelkezésľe állnak, mobil inteľnet hozzáférés van.
Abtftorzat tekintetében folyamatosak a cserék, a bútorok az iďós személyek ńszére
alkalmasak, kényelmesek, ezáltala megfelelő belső köľnyezet is biztosított.
Taľolásľa a telken elhelyezkedő kettő daľab garázs helyisége szolgéi.
A goĺďozőház családias, nyugodt légköľt, és színvonďas ellátást biztosít a
rendelkezésľe álló feltételek mellett. A lakók sok időt t<lltenek a pihenésľe, szabadiđó
eltöltésére alkalmas keľtben, szívesen sétálgatnak, beszélgetnek, és vesznek részt a
szabadban szew ezett pro gľamokon.

Váradi Gizella
intézméĺwezető
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ZARO RENDELKEZES

A szakmai programot az intézmény vezetője á||itja cissze és a Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-tęstülete hagýa jóvá.
A Szakmai Progľam naprakész állapotban tartästtrőI az intézmény vezetoje
gondoskodik.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont szakmai pľogramját a
fenntaľtó Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-
testülete a ..,..,.....12016' (III.03.) száműhattrozatźxal elfogadta, 20|6' maľcius 15.
napíhatáIlya|'

Budapest, 2016.

dr. Kocsis Máté
polgármester
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LELEK-PROCRAM

Foc.łr.nĺr ľĺncroznr,ÍľÉs

A rÉrpr mozaíksző, jelentése - Lakhatási, Élęwiteli, Lelki-segítséguffitási, Egzisztencia-teremtési,
Ktiztisségi _ a konrplex pľogľanlelerrreit fejezi ki.

1. ALÉLEK.Pnocn,ą.ľĺ cÉr,ĺa'

A LÉLEK-Program cé|ja a hajléktalanná válás mege|őzése, valamint a mér hajléktalanná váIt embeľek és

családok komplex rehabilitációja, reintegńcíőja. Megteremti a hajléktalan emberek taľsadalmi és munkaerő-
piaci integľációjanak esélyét, valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszti távú lakhatási megoldást biztosít a
haj léktalanság problém ájanak megoldásaľa.
A programbavalő bekeľülés illetékességi feltétele, hogy azon a telepiilésen vehető igénybe _ jelen esetben a
VIII. kerületben - ahol azngyféI elveszítette a lakhatását.

Célja:
- A hajléktalannávźiás megelőzése
- A hajléktalanságból kjvezetó út megteľemtése
- A visszailleszkedés segítése a munka vi|ágába
- Az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek bizosítasa
- A teljes taľsadalmi rehabilitáció elősegítése
- Azönálló életvitel feltételeinek mesteremtése

2. A LELEK.PRoGRÁ'M FELADATAI És róľľ rBvÉxľľySÉGEI

A LÉLEK.Program fő helyszínei a LELBK-Hźz, a Családos Köz<isségi Szállás, a lÉlBr-Pont, szolgálati
lakások és a bérlakások.

2.I. ĺÉLEK-Pont

A LÉLEK-Pont feladata a Jőzsefvátos teľiiletén hajléktalalná vá|t emberek elérése, és a pľogrammal
kapcsolatos infoľmációkkal töľténő e|Iátása. Kĺjzremfüö dik az illetékesség megá|Iapitásában, információt nyújt,
sziikség esetén megfelelő ellátásba irányít tovább. További felad*a az e|he|yezési sziikségletek és lehetőségek
fe|tárásaés a sziikséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása.
Adminisztľatív és szo|gá|tatźtsszervező központként mfüödik, szociális esetkezelési' esetmenedzseľi feladatokat
lat el.

A LÉLEK-Pont a szo|gáItatásait téľítésmentesen nyujtja.

A lÉlpr-pont munkatarsai szfüség szerint személyes kapcsolatfelvételt kezdeményeznek az ellátási
teľtiletiikön műk<jdő hajléktalan eIlźttó, szociális és egészségiigyi intézményekkel a programľól való
tájékońatźls, az intézmények látókörébe kerĹilt hajléktalan emberek kĺjzvetett elérése, információval való
ellátása érdekében.

A LÉLEK-Pont munkatarsai szfüség szerint a programot bemutató információs anyagokat - szórólapot,
tájékoztatőt - juttatnak el minden hajléktalan e||átő intézmény részére, az a]<tuá|isan más taľtózkođási helyen
é|o, az ellátási teľĹileten iIletékes valamennyi hajléktalan embeľ eléľése érdekében.
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A LÉLEK-Pont áltat eléľt hajléktalan emberek ĺyi|atkozatot tesznek a:ľó1, hogy részt kívánnak-e venni az
integľáció s pro gramban.

A családok toboľzása alapvetőcrr a JSzSzcyI(, a tźtsszervezetck illctvc az ĺlnkormínyzat jclzósc alapjan
történik.

Illetékesség m e gállap ításaz
A LELEK-Pont munkatarsainak feladata a jelentkezők illetékességi szempontból való szűrése. Az illetékesség
minden kétséget kjzźrő megá||apitása a BFKH Vlll.ker.hivatal okmiĺnyirodai osztáIy nýjt segítséget.

Amennyiben a pľogramba jelentkezőnek a hajléktalanná vá|źsź./- komď|enül megeloző |akcíme/lakhatása
legalább 5 évig aJőzsefvátosban volt - illetékęs a programban való részvételre.

Infoľmációnyúj tás' továbbĺľányítás :
A LELEK-Pont a megekőzésben is szerepet váIIa|. A jelentkezok'ro| nyilvantaľtást készít, személyesen
tájékoztatja a keľĹileti szociális háló nyujtotta lehetőségelľől, elősegíti a keľiileti iĺtézményekkel és a külső
partnerekkel tĺirténő kapcsolatfelvételt.

Illetékesség hiányában tájékoztatást nyujt az elérhető ellátási foľmiákról, akut kľízishelyzet esetén

közremiĺködik azok ľendezésében, a sziikséges egészségĹigyi, szociális ellátásokhoz, szo|gá|tatásokhoz való
hozzájutásmegszervezésében.

A progľamba bevonásľa keľülő szeméIyek kiválasztása:
Illetékesség megállapítása esetén a bekeľĹilési feltételek a következők:

- Magyaľállampolgáľság
- Aktív kor, illetve munkaképesség.
- Foglalkoztathatőság - egészségügyi' mentális állapota, munkaképessége a|apján alkalmasság az

elsődleges munkaerő.piacľa való belépésre.

A kiválasztás folyaman pszichiátľiai és addiktológiai anamnézis felvételére is soľ keľĹil, az esetleges
pszichiátriai betegségek és az alkohol-fiiggés, illetve annak mértékének megá||apítása érdekében.

A bekerülésľől a lÉlpr-pľogramban dolgozói szakmai munkacsoport dönt.
A szakmai mrrnkacsopoľt tagjai:

|ntézményvezeto
Szakmai vezeto
lÉrpr-pont szakmai munkatárs
LÉLEK.ház szakmai munkatiírs
CsKSz szakmđ munkatiáľs
Módszeľtani munkataľs

Áilapotfelméľés:
A LELEK-Pont munkataľsai az í|Ietékesség megállapítását kĺjvetően feltaľjfü a pľogramban való részvételľe
jelentkező személy haj léktalanná váIásźlnak okait és körĹilményeit.
Feltérképezik a hajléktalan személy egészségügyi, szociális helyzetét, munka-kaĺľieqét, kapcsolati rendszerét,

meglévő eľőfoľľásait, valamint cé|jaít, motivációit, és személyes szfüségleteit annak érdekében, hogy láthatóvá
váljék, milyen mértékben motivált, illetőleg képes ľészt venni helyzetének megoldásában. Megállapítjak
továbbá,hogy milyen egyéb ellátásokra, segítő szolgáLtatásokĺa van szfüség a célok eléľése érdekében.*-,ą,
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Előgondozás:
Az előgondozás az állapotfelmérést követően, az ellátásra jogosult hajléktalan emberek felkészítése rendszeres
kapcsolattaľtás keretében a proglamban való rész:léteke: segítségnffitás iratpótlásban, szociális ügyintézésben,
megoldatlan szá|Iáshe|yzet esetén - a LELEK-Hazba való felvételig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a
foglalkoztathatőság javitásábart' a munkába étllást taľtósan nem akadályoző egészségĹigyi problémák esetén
megfelelő oľvosi ellátás megszervezése, addikciós problémfü esetén szenveđélybetegeket segítő szolgáltatások
szerv ezése, nffi tás, illefu e ellátásba juttatás.

Védett és egyéb foglalkoztatds biztosítdsa :
A programban való részvétel feltétele a legális munkavégzés, és az adók és kĺjzterhek ťlzetése.
Azok sztrnźra, akik nem tudnak az elsődleges munkaerő-piacon munklíhoz jutni a foglalkoztatás tĺjrténhęt

- az onkoľmrínyzat sajáttulajdonú közszolgáltató rendszeľében, jelenleg a JGK keretében

Fontos szempont, hogy a munkavégzés hosszú távon ne kĺizmunka foľmájában töľténjen, hiszen a végső cé| az
ĺinálló lakhatás és élewitel biztosítása, ami ehhez elégséges, stabil jövedelmet igényel.

A foglalkoztatás szewezoje az önkoľmźnyzattal, illetve I-ÉtBr-ponttal kötött egyĹittműkcidési megállapodás
keretében biztosítja a foglalkoztatást. A LELEK-Pont és a foglalkoztató közĺitt folyamatos a kapcsolattartás a
fog|a|koztatott munkavégzéséve| kapcsolatos rendszeres infoľmációáramlás biztosításaérđekében.

A LÉLEK-Program kétintézményben, és tĺibb lépcsőben biztosítja a lakhatást.

2.2. LakhattÍs biztosítltsa: a ĺrĺtrrcnlĺz és a Csalddos Közösségi SzlÍlllÍs
2.2.t. ĺú:ĺnr-ÍIez

A lakhatás biztosításának első lépcsője, ĺn. lÉlnK-Hánbantĺiľténik. (VIII. Koszoru u. 4.) A kis - 14 -
ferőhelyszámú, a szemé|yességet biztosító szo|gá|ati szźi|ás a hagyományos hajléktalan ellátási intézményi
formákba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi szá||ás, a munkásszá||ő és a ľehabilitációs célú
átmeneti szállásform źů< egyfajta ötvözete, szigoru hĺĺzirenddel.

A lakhatási program afog|aIkoztatásra épiil.
A felvétel feltétele a munkaviszowryal vďó rendelkezés, amely az e|őgoĺdozás során is létrejöhet.

További beköltözési feltétel ahź'u:irenđ elfogađása. A LÉLEK-Haz munkatźrsai elsősorban a k<izösségi
egyĹittélés szabáIyainak betartźsát, az ehhez szfüséges készségek fejlesztését segítik, valamint
felkészíten ek az öná||ó életvitelre.
A rendszeres vagy botľanyt okozó, és mások fenyegetésével tĺíľsuló folyamatos ittasság, amely
szondázással ellenőrizhetó, a lakhatást veszéIyeztető, illetve kizarő ok.

A beköltözőkkel megállapodás születik az e|őtakarékosságľól is, mely a jĺivőbe iranyuló ĺjnálló életvitel
me gteremté sének a|apj át kép ezí.

A LÉLEK- Házbarlvaló elhelv ezés v árható időtartam a I -2 év .
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2.2.2. A Családos Kiizösségĺ Szállás (CsKSz)

A családos ktiziisségi szálláson (VIII. Szeľdahelyi u. 5.) tiirténő elhelyezés alapvetően a Józsefuaľosi
Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ és az onkormźnyzat jelzése aLapjźn, a jogosultság és az
alkalmasság megállap ítását követően történik.

A Szerdahelyi utcai ingatlan funkciójanak meghatźrozásakor figyelembe kellett vegyiĺk azt a fontos
köľĹilméný is, hogy a LELEK-Pľogram a családok számára eddig nem kínált megoldást. Eľre tekintettel az
ingatlant családok szźtmára, egyfĄta közĺisségi szállásként hasznosítjuk. A Progĺam a Szeľdahelyi utcai
ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát valósít meg. Ennek megfelelően ezęn a Családi Közösségi
Szálláson gyermekes családokat helyezĹink el, olyanokat, akik gazđasági éľtelemben képesek a család
fenntaľtásáľa, életvitelfü is megfelelő, azonban valamilyen okból lakhatási \<rízishelyzetbe keľiiltek a
Józsefuaľosban.
Ez a megoldás egyńsń' pľeventív jellegű lehet, megelőzendő a családok hajléktalanná vá|ását, és
szétesését, a gyermekek átmeneti nevelésbe kerülését.
Másrészt azonban megvalósítható olyan családok bekcĺltöztetése is, amelyek esetében egyfajta
családegyesítés töľténik. Ez a korábban, a Jőzsefvaľosban hajléktalanná vźit azon családokat érinti, akik a
lakhatás biztosításával visszakaphatnák a hajléktalanná vá|ás miatt állami nevelésbe keľĹilő gyeľmekeiket.
(Ez a megoldás sajnos példa nélktil á1l és teljességgel hirĺnyzik a hazat intézményrendszerből és jogi
szabá|yozźtsból.)
Az ingat|an 3, akáÍ tĺibbgyeľmekęs család elhelyezését is lehetővé teszi, minimális átalakítássa|. (Az
ingatlanban két romos lakrész is található, amelyek felújításáva| 2 tovźhbi család is elhelyezhető. A
felújítás20|6f olyaĺ'ĺltnvźrhatőanmegÍöľténik.)

A családok elhelyezése varhatóan 1-2 éves időszakra töľténik. A szolgálati, vagy ĺinkormrĺnyzatibérlakásba
történő továbbhelyezésük legkevesebb fel év után lehetséges.

A bekerĺilőkľől
A Szerdahelyi utcai Családos Közösségi Szállás esetében a pozítiv családi minta biztosításara alkalmas
életvitel is feltétel kell legyen, hiszen a bekĺjltöző családok gyermeke(ke)t is nevelnek.
Szakmai szempontból a kisgyeľmekes _ 3 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő családokat kell előnyben
részesítsfü, részben az eređményesebb szocializáció, a hatékonyabb miĺktldés érdekében, részben peđig
megelőzendő a nagyobb gyeľekek magataľtásából fakadó esetleges _ a progľam keľeteit szétfeszítő -
prob1émákat.

A programban résztvevő személyek és családok havonta egyedileg megállapított összeget, ďe á|ta|ábarl
legalább 15.000 forintot kell félretegyenek (előtakaĺékosság) felkészülendő azöná|Iő lakáshasmá|atra.

A családok a lÉlBr-progľam és a JSzSzGyK minden szo|gá|tatását igénybe vehetik.

2.3. Szolgálati bérlakds bíztosl'túsa

Az onkoľmźnyzat a lÉlBr - Hazban rehabilitálódott személyek számaľa minimum 1 év időtaĺamĺa
szoIgá|atí béľlakást biztosít. A beköltözők a szo|gá|atí lakás teljes ľezsiköltségének (víz-
csatoľna.,viIlarry,gźn ) , villaľryfiĺtéses lakás esetén minimum 30%, -źt, gźzfütés lakás esetén minimum 50
o/o.źLtfizetik. 
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2.4. SzociúlÍsbérlakdsbiztosítdsa

A szolgá|ati bérlakásban eltĺilttĺtt idő utrín, a Progľamban résztvevők számára, hatfuozott időre, szociális
béľlakást biĺosít, a helyi rendeletnek megfelelően.

A bérlakásba való költĺjzésľe a programban való részvétęl közös értékelését k<jvetőęn keľĹilhet sor. Az
értékelés a teljes stáb és a jelentkező részvételével tĺjrténik. A lakást a szakmai munkacsoport javaslata
a|apján az Intézményv ezetó jelöli ki.

A bérlakásban élők természetesen a rezsi illetve a lakhatás teljes összegét kell, hogy fizessék.

A Családok Kĺjzösségi Szá||ásźról költöző családokľa _ a |étszám kivételével _ ltgyanezen szabályok
vonatkoznak.

2.5. Utdnkijvetés

A LÉLEK-Program (a szo|gá|ati lakásból való kiköltözés utiĺn), 1 évig ahatározott idejrĺ béľleti szerződés
Iejártáig utank<ivetést végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek foľmája életvezetési
tanácsadás, konzultáciő, cé|ja pedig a lakásvesztés megelőzése és az íĺtegráció további segítése, valamint a
teljes integráció megvalósulása. Az utánkövetést követően a lakhatás megtaľtásĺának segítése érdekében ha
a kiköltĺizőnek szĹiksége van további szociális típusú segítségľe, azt a Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti K<izpont keretein belül látjuk indokoltnak biztosítani, hasonlóan bĺíľmely keľületi lakoshoz.

2.6. A rehabilitttciót segítő tovltbbi, lehetőség szeľinti, a LÉLEK-Program munkatlűrsai lźltal biztosított
ílletve szeľvezett szolgóltatdsok

2.6.1. Kvá.zi terápiás csopoľtok, tľéningek

Céljuk az onértéketrés helyreállítása, a hajléktalanságból való kilépéshez szfüséges motiváció erősítése, a
tarsas kapcsolatok kialakulásźúljavításźlt segítő készségek fejlesztése, avisszaje|zések személyiségfejlesztő
hatásźr a való építkezés.

Eszközei lehętnęk szĹikség szęrint:
- Önsegítő csopoľt-sorstars csopoľt: Az źLzonos élethelyzetben élők minden külső befolyásnál

hatékonyabban képesek egymásnak segítséget nffitani, jó megoldásaikkal egymásnak míntát, példát
adni. A saját élményÍ segítő munkatárs hitelessége további erőfoľrása a csoportnak.

- Szocioterápiás csopoľtok: A helyzetgyakorlatok a különbözó é|ethelyzeti problémák mego|dásźłloz,
interperszonális kapcsolati nehézségek feloldásahoz nýjtanak segítséget, a kreatív tevékenységek az
alkotás és az esztétikai élmény teľápiás hatźsát aknazzźk|<l.

- Addikció-kęzelési csopoľt - a fliggőségekkel való eľedményes megbirkózás támogatása érdekében

Az egyes csopoľtok munkájába lehetőség szerint bevonjuk a pľogĺamból mar sikeresen kikerült embereket.
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2.6.2. Klubszeľű progľamok

- Filmklub: A benyomások, élmények megbeszélése segít végiggondolni a paĺhuzamot a saját

élettĺiľténettel, a film által bemutatott megoldások elemzése szélesíti a problémamegoldó ľepeľtoĺáľt.

- A szabadidő struktuľált eltĺiltését segítő egyéb közösségi programok szervezése, ezek során a képességek
és az éľdeklődés szeľint az onszewezőđés támogatása.

2.6.3. Képzési és módszertani tevékenységek:

A LÉLEK-Pľogram _ évente 4 alkalommal _ elsősorban a főviáľosi rÉlpr-pľogľamok számára, illetrve
szĹikség szerint , nyilvános szakmai fórumokat és ľenđezvényeket szeÍvez. Ezek egyrészt a program
fejlesztését, megeľősítését, illetve népszeľíĺsítését, megismeľtetését céIozzilk, hosszabb távon azonbarl
lehetőség szerint egy szakmai műhely Iďrehozásaacé|.

A LÉLEK-Program szakmai konfeľenciiĺkon ismeľteti és népszenísíti a progľamot, a program eredményeit.

A munkatáľsaktól és az önkéntesektől elváľt kompetenciák:
- a szakmai munkacsopoľttal és a kĺizösséggel való együttmfüĺidési készség
- ahatárok megtaľtása
- abíza|mon és az autonómián alapuló segítő kapcsolat kialakításĺának képessége
- képessé g az éLethelyzetek megoldásához mozgősíthatő erőfoľrások felkutatásának és hasznosításának

elősegítésére
- önszabá|yozźlsi és stľessz-ttĺrő készség

konfliktuskezelő és problémamegoldó készség
- képessé g az a|apvető etikai szabályok betartásźna

2.7. A program műíktjdtetésének egłéb fekételeí

. esetmegbeszélés és szupervíziő renďszeres biztosítása a munkatiĺrsak részére
- aszo|gáItatás éves éľtékelése
- belső működési szabźlyzat
- rendszeresmunkaéľtekezletek
- szo|gźitatáson belüli kommunikációs csatomák kiépítése (például iigyeleti napló)
- szakmai továbbképzés biztosítása munkatarsak ľészére
- egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi körök igényeinek megfelelően

Budapest, 2016. februaľ 03.

Takács Gábor
szak'ĺnaivezetó
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