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Budapest F6viros XVL I<er'. t')nkolmdnyzal
Tcriilcti SzociAlis Szolgilat

I165 Burlapest, Vcrcs l'6tcr tlt 109.

Telefon: 401-0576' Fax: 407-2816
ll - rnail: orrdl t<rulinc.hu

lll(ormi Dvzat

'ldrgy: 2019 Cvi beszdtnol6

A XVl. ker. Onkom*1yzat Teruleti Szocidlis Szolgdlat rnunkdja, feludata az al6bbiakb0n felsorolt feladatok ds hozzd

kapcsol6d6 szolgdltatdsokbdl tevOdik ossze:

Felntartd szerv: Budapest FdYaros XVl. ker. onkormdnyzat.
Az inldzrncny szakmni fel0gyeletct a Humdn UByosztdly l6tja el.

A Terll€ti Szocidlis Szolgiiat teljes jogkoncl rcndclkez6, gazd6lkoddsi sTrnlpontb6l 6n6ll6an mUktid6 k0ltsdgvctCsi

szcrv.

A Szolgdlal szemdlyes gondoskoddst ny[jtd szoci6lis intdznldny,

MiikodCsdt az alebbi tdryCnyek, rendelctck hat{rozzAk m€g:

A szoci6lis igazgat6sr6l ds szocidlis elldt6sokdl sz6l6 1993. cvi lll tv'
l/2000, 0.7.) szcsM rendelet a szemdlyes gondoskoddst nytjt6 szoci6lis intdzmcnyck szakmai

feladatair6l Cs nr0k0ddstlk feltCteleir6l,
20 I l. 6vi CLXXXIx. torvdny Magyarorsdg helyi 0nkormenyzatai16l,

201 l. 6vi CXCV tolvdny az 6llamh6dartdsr6l,
29l1993.(lt.l7.) Korm6;y.endeler a szemilyes gondoskod6st ny0jt6 szoci6lis cll{tdsok ldrltdsi dli6rdl.

Az embeii er6forr6sok mjniszrcrc 2t2ol5. (1. 14.) llMMl rendclctc egyes szocidlis tdrgya miniszle

rendeletek m6dosf tdsdr6l.
Az 552015. (X1.30) IIMMI rendclct

A szolgdltstAs cdlja' fclidsts:

SzolgalktAsainklal segltsdget nytjtunk a szoci6lisan dszoruldk rdszdr€ sajdt otthonukban 6s lak6kdrnyez.ettlkber

0n6li'6 dl€rvitel0k fennirresTO"n, vilamint egCszsCgi 6llapotukb6l ad6d6 ploblem6ik megolddsdban.

Feladatok alapEll6lds ko*bsn:

Ellrtottal( l(dre:

etkeztetds
hazi segllsdgnytjtds
nappali ell6t6s id6sek klubja,
jcl26rendszeres hAzi segltseBDyljt6s

ertelni fogyatdkosok nappali cllatesa
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6tkeztet6s kerctdbcn azoknak a sz.ocidlisan r'dszorul6knak a napi egyszeri meleg dtkezesr6l gondo.skodunk, akik azl

oirogrf,nof., iff"rr" eltartotliaik rCszdre tad6san vagy alme,eti jelleggcl ncm kdpesek biaosltani, valaminl koruk vagy

egdszidgi dllapotuk rniatt nem tudrak etkezds0krttl m6s m6don gondoskodri'

i6 f g-U"i geplo"riuul hazhoz szallitott ebcdet 6tlagosan haYon(a 391 f6- rcszdre bidos{tottuk'

saiat leszri ilvivdk s zAna 163 f6,ld6sek Klubjaban dtkez6k pcdig 66 fd volt'

Nlpiia,","*-i drkczdsl az Erlelmi Fogyatdkosok Napktizi ollhon6baD biztosituttunk, d(lagban 20 fb tdsz.€re

I
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Hdzi scgit.segryirj tCs

Hdzi segltsegDyrijtris keretCben gondoskodunk
- azokt6l a szetndlyekr<il, akik otthonukban dnrnaguk ellatds6m sai6t erdbdl rem! vagy csak rdsztren kdpesek ds

rdluk nem gondoskodnak,
- azobbl a pszichjatriai betegekriil, fogyatdkos szcmClyektil, akik allapotukMl ad6d6an az OnAll6 eletvi(ellcl

kapcsolatos felada{aik ell{(Asdban scgitsCgct igdnyelnek, de egydbkenl iinmaguk ell{tds6ra kdpesck, valanlirt
- azok6l az eBdszsdgi dllapotuk nriatt ftisz-orul6 szemdlyckr6l, akik ezt az elldtesj form6t igdnylik.

ll6zi segitsggnyijt{sban 2019-ben havonla atlagosan 136 fdt rdszesltetttink, mely lblaclat ell{t{sdt 18 fti szakkipzert
gondozdn6 vdgezte. H{zi segitsdgryrijt{s + dtkczdst naponta 29 fo v€tt igenybe.

Az 55/2015, (XI.30) EMMI rcndclet 29.0.e. portja alapjAn:
Szocidlis segitas ker€tdben ydgzetl tey6kerys€g:
A lak6kdrnyez-eti higi€nia megtafldseban val6 kdzreDr{kddds kurdben:

- taksritAs a lakAs dletvitclsze ien haszrdlt helyisCgeiben (hdl6szobdbal, ftlrddsz.obdban, konyhdban is
illemhelysdgben)

- mosas
- vasaliis
- A hdztaf6si tcvdkenysdgben val6 kdzremfikddCs kdr€benl
- bevisdrlds(szcmClyes szuksdgletmCfidkCben)
- gy6gysz$ kiv6lt6s
- segitsCg yrijtes €telkCszltesben 6s az etkez€s elokdszltds€beD

- mosogatds
- ruhaiavitds
- katzkfr6l, flirthltrdl vtzhordds
- tilzel6 behordasa k6lyh6hoz, egyedi fotCs beindit6sa (kivdve, ha cz a tcvdkcnysdg egyCb szakmai

kompctenci{i igdnyel)
- tdlen ho eltakarltds Cs slkosseg-m€ntesites a lak6s bejdrard cl6tt
- klsdl.cs

Segitsigrytjtds vdszhelyzet kialakulds{nak megcl6zdsdben Cs a kialakult veszClyhelyzet elhdritds6ban.

Sz0kseg esetCn a bentJakdsos szociAlis intdzmdnybc tdi16n6 bek6ltdz€s segltCse.

Szem6lyi Gondozis keretdben:
Az elldtdst igdnjbe vevdvel segitti kopcsolqt liolakitdsa 6/ennla!'ldsa kdriben;
- informAcidnytjt{s, tan{csadds cs mentalis tan]ogads
- csal6ddal, ismerds6kkel val6 kapcsolattartds s€g{tCse

- az cg,szseglxleg&*sCre irdnyul6 aktfv szabadid6s tev€kenysCgbcn Yal6 kdr!'em0kddds

- Ugyintdzds az €lhtott &dekcinek vddelm€ben

Gondozdsi is ipoldsi febclqtok kb'Aben:

- mosdads
- lordetes
- dltoztetds
- 6gtnzAs, eryhiz{s
- inkontirens beteg ell{tAsa, testfelulet tisztlt6sa, kezeldse
- h8j, arcsz6rzet dpolAs
- szej, fog ds protizis dpolds
- koromdpolds,Mrapoles
- folyaddkp6tles,€tkezt€tds(segCdeszldiznCtktil)
- mozgat6s dgyban
- decubitus megeldz€s
- felolcti sebkezelCs

- szt6mazsrk tlrltCse
- gy6gyszeradagolAs,gy6gyszcrclCsmonitorczdsa
- vdr'nyomds ds v&cukor mdrese

- hely- Cs helyzetv6ltoztads segltdse lakdson belul ds klvfll
- kdnyelmi ds gy6gydszati segddeszkdzdk beszerzdsdben val6 koaerniikod{s,
- kdnyelnri Cs ly6gya.rati segdd""ztoz6k haszr6latanak betanitiisa, karbantaftasAban val6 segitsCgrytitas

- a hjziorvos lidsos rrndelCsdn alapul6 ter6pia k6yetese (a tev€kenysdg elvdgzdsdhcz val6 konpetoncia

hat6rdig)
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Nappali elldtAs

A kcroletben 4 id6sek klubjn miikodik tcrul€ti megosztas szerint 200 fb rdsz6e, illctve az Ertelmi Fogyatdkosok
NapkoziOtthona 32 fb rdsdrc cngedelyezctt fd ih€llyel.
A 4 tclcphelyen lCv6 klubot 16l 16 ldtogatja napi rendszercssiggel.
A klub az dtkezis biztosltrisa mell€tt lchetdseget nytjt a t6Nas kapcsolatok kialakiusAB, az elmagiinyosodas
megcl6zisdre, segitsCget nyfjt a hivatalos ilgyek intdzdsdben ds az iddsek dletmiD6sCgCnek megdr'zCsCbeo, javithsdban.

Az id6sek klubjaban az ara rdszorul6knak tisztdlkoddsi, rnosdsi lehet6sCget, fodrdse, pediL{lr, szolgdltalrst biztositunk.
Klubtagiaink az orvosi el6addsok so:drr fontos informdci6kat kapnak eg€szsegiikkel, dletvezetCsiikkel kapcsolatban,

tovibbd gy6$/tom{t is igdnybe vehetnck.

Jelzdrelldszercs h6zi scgitsagnyirjtrs

KCrelemre az otthonukbar nyljtunk segit#g€t azoknak, akiknek egdszsCgi dllapota indokolja a folyamatos

fel0gyel€tet, alkalmasak a kdsziildk kezeldsCre, lakdskulcsot biztositanak az clletds erdekCben. A segitsCgnytjtris cdlja,

hogy a sajdt otthonukban egyedul Clti id6skoru szelrdlyek a felldpd vcszcly- cs krlzishelyzetekben, a lcheld

Icggyorsabb segitsCget mcgkapjAk.
2019-ben a 85 db kCszili€kb6l Atlagban 80 kdsztildk kerolt kilelyezCsrc a keriiletben.

trtelni Fogyatokosok Napk6zi Otthona

Az engedelyezett f6dhelyek szima 32 lli. Elsosorban a kertiletben dl6 feln6tt koru drtelmi sditltek rCszi!e biztositjuk a

nappali elut6st, melyet dtlagban 20 It vett igdnybe naponta. Az Atlag dlclkor 35 dv, a nemenk€rti m€goszlds pcdig t3

n6, ds 15 fdrti. A feladatokndl tovabbra is a szocidlis kdszsigek fejlesztds&e, a nrindennapi Cletben val6 tejdkoz6ddsra

fektettiik a hangsrlyt.

A gondomttak €szcrc biztosltott fejleszt6 es szinten tadd foglalkozasoki

. iindll6 dletvitelre val6 kdpcss€g kialak{trisa

. kczm{tvesfoglalkozdsok(szovds,korongozds),

. gy6rytomq
r zeneter{pia

Igyckczfltnk a fiatalokat az irtdandny falai k0zul kimozdltani p[. szinhiizldtogat6ssal, kirdndul6ssal, nyaraltatdssal

Szocir{lis Kouyha

A ltriileli Szociatis Szolgdtat dltal miiko'dtetatt konyha napi 550 adag €bdd elodllltdslhoz rendelkezik AITSZ altal

kiadott engeddllyel.
2019-ben-a konyhdn kCszltett ebCd napi dtlaga 309 adag, mely €irtalroazza a klubok, ENO, sajdt rtszre elvivdk,

pszichidtriai betcgck nappali intCzete, iuetve Otthon Alapltv6ny dtkezdi sztuIdt is.

Nyugd(issok Seglt6 Szolgdlata

osszesen 5 nlunkatdrs ldtja el a feladatokat: 2 fd ddlelott 4 6nis munkaidovel ds I E valbz6 beosa{sban a

betcgszrtllteshoz igazodva.

A sz€rv€zdsj munka kdt 4 6res dolgoz6 feladata, lllelyet megbli4si szerzoddssel vCgealek

A MvitCst egy 0j sz-olg6ltatds bevezetdse tette indokolttA, mellyel az id6s embeleket sz{llltjuk az onkonndnyzatt6l

kapott kisbusszal v6s6rotni Cs kul6nb0z6 plogramokm. Annak ellendre, hogy a Seg,tti Szolgdlat rcndkivill fontos 6s

icl6szcd szociatis igdnyeket el4git ki, alacsony kdltsCgrefordltdssal takardkos m6don alkalmazkodik a jelen gazdasAgi

hclyzethez.

Kefiileti szakrendel6inkbe ds a kerepestarcsai k6dlAzba tortdno betegsz6llltis dsszescn 830 csetben Yolt az elm[it

dvben. Az igcnybevevo id6s cmb6l.ek tobbsege rossz egdszsdgi {llapotban, alacsony jdvedelemmel rendelkezik,

nehezen kodekedik, nincs kdzeltlkben seglt6 csal6dtag.

A szolgaltatas lehetbvd teszi, hogy biztonsdgban eljussanak a szakrendelCsekrc, lgy megoldhat6 a kezel€silk. Tobben

rner visszatdrli nyugdijasok, tobbszdr ig€nybe votldk a szellltest. Vannak olyan visszat€r6k, akik a szolg6lat segitsege
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nClklil ncm jutndnak hozzri I negfclcl6 cgdszscgugyi clleftshoz. Ilclcnte fordulnak a szolg6lathoz szallltds, illetv€
gydgyszerki Yd lt{s mi8tt.

A bstegszilllt6i szolg6ltatis tovdbbra is ndpszo ia keriiletben 616 id6s, ldlcg cgycdul 6lit lakosok kiileben. A sz6llit6s

el6re egy€ztetett iddpontban veheto igdnybc. Mcgn6tt az igdny a keriileten kivUli korhdzakba tdltend szAlli6sra.

Az el6z6 ivekben hayonta l-2 eset volt, hogy tdvolabbi intdzmdnybe kellett beteget sdllitani, 2019 evben heti

rendszeressdggel kd ek segltsCget a kezeldsekre to}tdn6 sz{llltashoz. A hosszabb rit miatt megndvekcdtek a szdlllt6s

kdltsdgei.

Hdzlidratli segitsdg

Ez a feladat kdt lCsze oszthatd egyrdszt a tobbnyire szezoniilis, az iddjririssal €s az €vszakokkal dsszefiiggd

tevdkenys€gekre: tavaszi Cs nydri hdnapokba kerti ds h{z el6tti ftinyids, siivenyryirds. Tdbbnyirc mi biztositjuk a

gdpi eszkdaiket. Oszi ds t€li h6napokban a lombsepres, zsAkolAs, hdlapatolas, Sroktakarites. 
-l'obbeknek a tdli tfizifa

ap tdsban, is segitsdget nytjtottak a nunkatiirsak. MSsrdszt a hdz kiiriili bels6 rnunkalatokra els6sorban olyan

tevCkenysdgek elliitdsban segitiink az id6s enrbereknek, amit az€ltitt fdr'fi csahdtagok el tudtak ldtni, pt. zdr javJtes,

cseng6.javltds, tv csatoflrdk bedllltisa, csijpogd vlzcsap javltesa vagy cserCje, kdpek, polcok faln szereldse. Van olyan

id<is hdlgy, akinek a naglakaritAs utan mirldig a szolgdlat dolgoz6ja teszi fel a fflggdnydkel. Tapasztalatom, hogy ezt a

szolgiltatdst tiibbnyirc id6s egyed lell6 hblgyek veszik igdlybe Cs a szolg6lat munkatiilsairak hozz6drtdsdt emeli ki,

hogy isrnertiseikrek is ajdntjAk,

Nyugdijasok Segit6 Szolgdlata a kcflllctben 6lt! id6s, rdszorul6 lakosok szdmara ingreneseu biztositotta a kul6nbaiztl

kerti munkdk elvCgzdsCt, pl. sz6l6metszes, gallyazds,6sds, iiltetCs, flinyiriis, gyiimdlcsszedds, lornbgy0jtds,

sdvdr),nykAs, Cs a haztafiasban el6forduld kisebbjavttdsi muokikat.
A szolgelat az id6s emlrrek lak{sdnak fel{rjit6s6ndl, iparost igdnyld munkdkhoz rnegblzJrat6, j6 r'eferrcncidval

rendelkezo kerilleti vdllalkoz6t aj{inlott tobb esetben.

A nlugdljasok leginkdbb kdm{lves, yiz-Eez es villarryszerelesi, fest6 ds mdzol6 rnunkdkhoz kdrtdk szakember

segitsegCt.
A fenti ingyenes szolg6ltat{st 201 9-ben tisszcscn I 72 fb vcttc igdnybc.

A keritletben dlo id6s enrbereknek scgitilnk a vasarlesban. Rdvid idd alatt igeD ndpszer[i lett ezen szolgaltatesuak,

hiszen kiiltin kisbusszal szdllltjuk 6ket hAzt6l - hAzig, ezzel megkimdlve 6ket a cipekeddst6l, dsszesen 304 fb vette

i gcnybe ezen szolgeltatesulkat.

Kcdvelt cdlpont a csomdri Auchan erub6z, Lidl, Aldi illetve kardcsony el6tt az Azsia Center eruhaz.

Heti hAron] atkalommal biroslton a vesirldsi lehettlsdg, a kisbr$z teljes kapacitd$6nak kihasznil6s{val.

,,Kattints na&vi,,progam, szdmlt6gdpes oktatdst a keriiletben cl6 nyugddasok reszcle szetvezi a sznlgllat.

2019 janudr -, decenlber kozott osszcscn 35 f6 dszesult oktatdsban, kczd6, haladd ds ismctl6 szinh 61.

Kis letszirn(r csoportokban zajlik az oktatds, igy mindenkinek egy6nileg nyirjtamk segltseget.

Sokan tovribbla is e-mailen tartjdk a kapcsolatot egymdssal Cs a tandn?l, igy a segitsCgnyljt6s nem sz0nt lneg a

tanfolyarn vdgCvel. Igeny szerint ind{tunk k€zdli, haladd illetve ,,ismit16" csoportokal.

A fenti program nagy ndpsz€riisdgnek d,r'vend Cs 2020 Cvben is folytatddik.

J6 az egyittnfiktid6s a keriileti Napraforgd Csal6dsegit6 Szolgalattal ds az egyh6zakkal is'

Tiibb esetben kellett intdzkedo0nk krlzis helyzrtben l€y6 id6s szakszer( ell6tisd(il. Folyamatosan tatjuk a kapcsolatot

a Fl6r Ferenc k6rhdz szocidlis munkdsaival, ds a katsszh'6favddelenti szakemberekkel. Gyols segltsdget kaptunk a

Keruletgazda szenr'ezettol is, amikor egyedill €J6 id6s, beteg ernbernek kellett tiizifat bidositanunk.

'fobb esetben nyujtottu* segitsdget tamogatesok intczdschcz, mclyot a Sz6llit6 Szolg6lat koordinatora

kozen1tkoddsdvcl. A kcrtilctbcn dl6 nyugdijasok nagy megelegedCssel Cs kdszdnettel fogadtdk a femtart6 rdsT€r6l

nyljtott ingyenes szolgeltatdsokat.
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N nsoli Segild S7-olgdl s

Szakntai nrunl(a 6rt6l(el6sc

A'lt lleti Szocidlis Szolg6lat engcd€lyeze( lelsz6ma: 73 f6,

A dolgoz6h 16lszdma tel8phelyek szerin(:

l. ..llem6nysuqdr" Gondozdsi Csoport I165. Bp. Vcres P. ft 109 sz.

. I fl, intdzmdnyvez-eto

. I ftt csoportvezetd
o I 16 klubvezei6
. I f6 adminisztdtor
. I f6 gazias6gi 0gyintdzd
. l0 ft gondoz6n6
. 0,75 f6 pedikffrds
o 2 fd klubgondozdn6
r 2 f6 konyhai kiseglto
. I f6 taka t6
. I f6 fft6-kcrtdsz

2. .,Dcr'[s Alkon]" Condoz6si Csoport I162 Bn. Jrinos u.49 sz.

. I fd csopofiYezeto

. I fb klubvezeto

. I fO gazdas6gi ugyintcz6

. 5 f{i gondoz6n6

. 2 6 klubgondoz6n6

. 2 fii konyhai kiseBitd
o I ft takarit6
. I f6 f(t6 , ke dsz

l-



3, ..Seslt6l(62" Gopdozdsi Csoport I164 llp. Viddnrvds{r u.7 sz.

. I f6 csoportvezetd

. I fO gazdasegi flgyintdz6

. 3 f6 gondoz6no

. 2 f6 klubgondozdnd

. I f6 konyhai kisegit6

. I fb takarlt6

. I 16 flit6 - kertdsz

,l.,,Botostvdu" l(l6sekl(hbia ll6l Bp. tl.sekriivAru 7-13sz.

i I fO klnbv€z-etd
. I fd takarlt6

5. ..tNO" I l6l Bp. trscktivdr u. 7-13 sz.

. | fti liNO vezet6

. 0,5 ft tskarft6

. I fO terapias munkatdrs

. 2 f6 gondo76r6

6.@
. I fd dlelmczCsvczct6
o I f6 szakdcs
. 0,5 fb gk. vczcto
. 3 fo konyhaldny

Hizisegttstgny6jtds
A gondozdsi teladarokat mely kitei€d a ker0let egcszlre (MatyesRrld, sashalom, cinkola, RdkossT.€ntmih6ly,

ArpddfUld), a Szolg6lat l8 fU szkkCpzett gotrdoT.6ndvel l{tta el

20 ig-ben I 56 flt/h6 r€sze s0lr hdzi segltsdgny[jtdsbsn, ami ncm mulal vdllozdst az 01626 cvckhez kcpcst.
'l'dbb ell{tottunk szoruh napi tobb 6!'6s 6pol6sra.

UgdsTsdgi {llapotuk miau valamint, csal6di scgltsCg hidnydban a tafi6s bentlakdsos clhclyczdsi igdny mcgi6t( . . -

a- gondozOnOi< lclkiismcretcsen, hivatdstudattal vdgzik munkdjukat az esetek tdbbsdgCben nehdz fizikai, illetve

psr.i"hCt ,"gtrrhcldsscl jdr6 feladatokat. Az el6-tl6 Cvek tapasztalataiMl kiindulva elmondhat6, hogy az intdzmenyi

ell6t6sba egyrc sflyosabb 6llapotban lCv6 iddsek kefllln€k be.

Javaslat: A fentiekb€n jelzett ,,Segit6kd?:' gondozisi csoport 6ltsl elletott gondoT.dsi ler0letet javasoljuk

dtcsoponositani a m6sik kdt gondozesi csoportba, ll7.en a l€rttl€ten 3 gondodnd l6t el gondoT-asi feladatot

a cinkotai idosek klubjabin 40 f6 elldtottuak tovdbbra is biztositott a leh€t6sdg a klub illetve klub dtkezCs

igcnybevCtcle.
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Ell6tottak szemenak alakulasa ellat6si formak szerint

B H,, Szoc. gondozes

H6d Szoc. gondoz6s +
0tksz68

29i 160/0

ll{zi scglts'JBnyi,jl{s

Etkezds

F,*ez-tetCsben naponla 0sszsscr 620 m vesz rds ,

alk.zrctas

+

Szocldlis 6tkeztetds megoszlasa igenybevetel szerint

66 11o/o

156'. 84o/o

r Sai6t r&zrs viv6&

t Gdpkocaival kbz6llltv.

ld63ek Klubia



Nappali ellatast ig6nybevevok napi etlaga

rld6sEk klubJa

Eld6sek klubJa + 6lke26s

OENO

o 20:110k

Nnppa .llAtis

A 4 telephelycl mfik0d6 td6sek klubja szintdn lefedi a ker0let egdszCt.

A klubok kihaszndltsdga 2019 Cvben 80,5 %- os volt.
Nagy az drdekl6dds Cs a raszvdtel, az dvcntc t0bb alkalomnlal megszervez.Csre ker016 buszos kirdndul6sra. A klubtagok
ordmmel vcszik az ezz€l egybekdtdtt kulluldlis programokat.

A klubnapok megszervezdse, az llnncpck, rcndezvCnyek (kadcsony, fsrsang, hfsvdt, iddsck vildgnapja) irent szifltdn
nagy az Crdekl6dds.
K0sdnettel fogadjdk a foddsz, pedikur, gy6g,'torTa, irgyenes szolgdltalds igdnybevdleldnek lchctdsdBdt is.

A klubtagok tanalnlas iddtoltdsCrdl, kdznr0vcs loglakoztrsok illclve proglamok szetvezlseftl klubonkdnt 2 fd
klubgondozdn6 gondoskodik.
Harmadik Cve folyamatosan tadjuk a kapcsolatot a Szerb Antal ginmezium lestn€velo taniMval, aki a tarrul6kkal
ktlzos€n tart havonta az id6sek egdsTdgi dllapolenak mcglelel6 torndt.
Az osdely 6-E tanul6ja a gondoz6n6kjelcnlCldben a gondozoltak otthondban seg{t a kert ds a lakds rendbetdtcldben. Ilz
nem csak a kdl generdci6 kozoli kommunik6ci6t szolg6lja, hanem hozzdjdrul, hogy I tanul6k telieslteni tudjdk a

torvdny dltal el6ln dtven 6ra kdzossdgi munkdt.

Az lddsek Vil6gnapja alkalm6b6l 2019 okt6bd l-Cn ismct megrendczdsre ker0lt az 0nnepi mfisor a CorviD M{veloddsi
HAz szlnh ztermaben.
Ezcn UnnepsCgeD tobb mint 550 f6 keroleti nyugdijas vett reszl, a visszajelzCsek alapj6n nagy mcgeldgeddssel fogadtek

a m0sort, valamint az azt k0vet6 megvenddgelest.

Az trtelmi Hogyatdkosok nappali ellAtdsdban 2 fb s:takkepzf"tt gondoz6n6 Cs I fd ter6pi6s munkataru l6t cl naPi

lbladatot.

Jelzrr erdsr.er€, hfizi segltsGgny{jt{s

A 24 6t6s folyamatos jelzorendszclcs hdzi segitsegry(ljtAs igCnybev&elCre E5 db jclzokdszuldk 6llt rendelkcz6sre

2019-ban, felsdatmutat6 alapjAn 80 f6 vctle igdnybe a fcnti szolgdltatdsunkat. Az u$/clctet hdzi segitsCgnytjtisban

foglalkozatott gondoz6nokkel ldtjuk el hcti vdltdsban, el6re clkdszltett beosztds alapj{n 12 f6vel. 'l'apasztalatunk

sz-erint az iBCnyloknck megnyugtat6, hoS/ gyors, szakszerll segitsCget kaphatnak

K6lts6gvetes, gazd{lkodds
A fenntaft6 6hal, a Szolg6lat rdszdre biztos,tott k0ltsegvetCsi fcdezetet a tervezdsnek mcBfeleloen haszndltuk fcl.
A zayaialan rniikddCs CrdekCbcn, az lntezmeny rdszere biztositottak voltak a munkafeltdtetek, teljesilcni ludtuk a

tdrydnyben elitifl feladatokat.
Nagy ertdk t6lgyi es7.k0z0k beszerzdsdl tette lchettivd a kdltsegvetdstlnk

Valamennyi k62T,ontban bizJosltott a szemdlyi Cs ldrgyi fetetel a munka nregfelel6 szlnvollalf biztoslt6s6hoz.

I
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Az eluilt l| soriu szolgdlntrczetili lblalddt hiizi t t tozott:

. A S7-olgdlat m kdddse drdekdbcn, folyarnatos nrunktit iginyelt a gazdasdgi, pdnzitgyi tevdkenyscg nyomon
klJvetdse, a kdltsCgvetds tetvczas, az eltiirdnyz.ou szernClyi Cs dologi kiadds felhaszrdl{sdnak figrelise,
egyeretes a Garuesz-szal, a kdltsdgvctdsi rn6dosltdsok javaslat6nak az clkdszltCse.

. Munkaoggyel kapcsolatos feladatok koordil6l6sa, konzultdl6s, (kirrcvezds, dtsorolds, illelve ki- Cs beldpds)
rnunkdllat6i jogk0rokhoz tartoz-6 feladatok ell{t{sa. A munkaeromozges szolgalaton beltll 2019 Cvbcn
nlcgcmelkedett az elozd dvekhez kCpest.

. Az CtkeztetCssel, a kisz{llitott ebdd nrin6sigivel, Dlennyisdgdvel kapcsolatos panaszok kivizsgdlAsa, a

szrlllt6val val6 kapcsolattartds, napi kooldindlds sziutiu feladalaim kdzd larbznak.
o A 18 fb gondoz6n6 teflleten vCgzcll nrunkdjdt a gondozdsi csopoflvczet6kkel egy0n az elmtll Cv sordn

folyamatosan ellen6dztem. A hdzi segltsdgnytjtas kerclCbcn cliAtott gondozoltakat otlhonukban
mcgl{togattam, igy gy6z-6dve rncg ar6l, hogy nregfelel6 elldtdsban rdszcs0lnek, illetve eldgedettek a

szolgdltat6sunkkal.
. Az €lldtottak visszijelzdseit tigyelembe vdvc I szlikscges intCzkedCsekct nregtctteD.
. A klubtagokkal a kapcsolatot folyamalosan larlom, problCm6ikal rneghallgalonr ds azokat sz0ksCg szclinl

orvosolom.
. A j€lz6rcndszcrcs hdzi segltsdgny(jlds koordindlasa, a felsdflt €ll6t6s sordn mcgicleno kiemclt fbntossdggal

b116 esctckbcn a hclyszinen intCzl<edem.

. A Nyugdljasok Segltd Sz.olgAlat*val, valaminl a Kattinls nagyi progrdn megsz.ervezdsdvel, Cs

lcbonyolltdsaval kapcsolatos feladatokban kdzlcm0kddtlm.
o A rninCl magasabb sz-lnvonalt munkavCgzls Crdckdben, a csoportvezct6, klubvez.t6, I.INO vezet6, konyha cs

dlclmczdsvezetd kollCgdkkal havonta szakmai megbes#lCsl tartunk.
. A kerllletben m0kddo ldrsintdzmCnyekkel a Szolgdlat j6 kapcsolatot 6pol. Az ell6tottak CldekCben vdgzett

kdzds munka $cdmdnyekdnt pozitiv a visszajelzds az elldtottjainkt6l, illetvc a scglt6 szolgdltatdsainkat
igdnybe vevoktdl.

A Te l€ti Szociilis szolgelat cdlja tov{bbra is a minCl magasabb szfnvonalf ell6tds biztosll{sa, figyelembe v6ve a
kcrulelbcn a16 id6s, illetve scgllsC$e szorul6 lakosok igenyeil.

Budapest, 2020. nr6rcius 25.
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Budapest F6vSros XVr. Keriiteti 6nkormdnyzat reriireti
Szoci5tis Szolgdlat

2OL9. 6vi fenntart6i dtfog6 6rt6ket6se

Budapest F6v6ros XW. kertileti onkorm6nyzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 6rtal
fenntartott Budapest F6viros X\T. Keriileti onkormd,nyzat Teriileti Szocialis Szolgalat (1165
Budapest, Veres P6ter rit ro9.) (a tov6bbiakban: T. Sz. Sz.) sz6khely 6s telephelyei ellei6rz6s6t 6s
6tfog6 6rt6kel6s6t a szoci6lis igazgatisr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 r9!3. 6vi ltt. tO*eny 1a
tov6bbiakban: Szt.) 9z/B.g (r) bekezd6s d) pontja - a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szoci6lis
int6zm6ny 6llami fenntart6ja ellen6rzi 6s 6vente egy alkalommal 6rt6keli a szakmai munka
eredm6nyess6g6t -, illetve a szem6lyes gondoskodiist nyr:jt6 szociSlis int6zm6nyek szakmai
feladatair6l 6s miikcid6siik felt6teleir6l s2616 r/zooo. (I. z.) SzCsM rendelet (a tov6bbiakban:
Rendelet) r3. !-a alapj6n v6geztiik el.
A Rendelet r3. g-a alapjdn:
,32 6l1ami fenntart6 az Szt. g2lB. $-6ban meghatdrozott feladataira firyelemmel, legal6bb 6vente
egrszer ellen6rzi 6s ennek alapjdn :itfog6an 6rt6keli a szem6lyes gondoskod6st nyuj16 int6zm6ny
miikdd6s6t. Az 6rt6kel6s magSban foglalja kiil6n6sen
a) az int6zm6nybe ttirt6n6 felv6tel gyakorlatat, a megk6t6tt meg6llapod6sok tartalmi vizsg6lat6t,
szakmai szempontri elemz6s6t,
b) az int6zm6ny feladatainak ell6t6s6ra vonatkoz6 szakmai program megval6sul6s6t,
c) az inl6zm6ny m(ikrid6s6nek dltaldnos felt6teleit, a tirryi, a szem6lyi, a miikdd6si, illetve a
szakmai felt6teleket,
d) a gondoz6si tervek hat6konysdgdt, eredm6nyess6g6t, dsszhangban az int6zm6nyben foly6
6pol6si-gondozdsi munkiival,
e) az int6zm6ny szerep6t a helyi szociilis ell6t6rendszerben, valamint az eletotti sziiks6gletek
alakul6s6nak ismert tendenci6it.

I. Alapadatok

A szolg6ltat6s helyi adatai:

Enged6lyezett 6s befogadott f6r6helyek sz6ma: nappali ell6t6s, id6skoruak nappali ell6t6sa: 5o
f6rdhely.
Enged6lyezett, szem6lyi gondoz6sban ell6that6 szem6lyek befogadott sz6ma: h6zi segits6gnyujt6s:
8r f6.
Kihelyezhet6 jelz6k6sztil6kek sz6ma: 85 k6sziil6k.

Budapest F6vSros XVI. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: Hum5n UgyosztSly Int6zm6nyi troda

Budapest F1udros XW. kerilIeti 1nkormdnyzat Ter leti szociilis szolgdlat ,,R.emdnysugdr"
Gondozdsi csoport 6s I. sz. Idlsek Klubja Qfi5 Budapest, Veres P6ter tt ro9.)

Bejegz6s szdm: BP -ogoz /r6o6-t4lzorg
Szolgiltatis hely 6lta1 nytjtott szolgiltat6sok: - Szocirllis 6tkeztet6s: szoci6lis konyha

- Hdzi segits6gnytjtis
- Nappali ell6t6s: id6skor(rak nappali elldtdsa
- Jelz6rendszereshdzisegits6gnyijtds
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.Dertis Alkony" Gondozdsi Csoport ds II. szdmi ld6sek Kubja (tt6z Budapest, Jdnos utca 49.)
Bejegyz6s sz6m: BP -o5oz / 424-z I zotT

Enged6lyezett 6s befogadott f6r6helyek sz6ma: nappali e116t6s, id6skoruak nappali ellAtisa: 8o
f6r6hely.
Enged6lyezett, szem6lyi gondoziisban ell6that6 szem6lyek befogadott sz6ma: h6zi segits6gnyrijtds:
ss f6

,,Segit6kdz" Gondozdsi Csoport 6s III. sz. Id1sek Kubja (tt64 Budapest, Viddmudsdr utca 7.)

Bejeg,z6s sz;im: BP -o So2 / 424-t / 2077.

Szolg6ltat6s hely 6ltal nyrijtott szolg6ltat6sok: - Szoci6lis 6tkeztet6s: szoci6lis konyha
- H6zi segits6gnyrij t6s
- Nappali e116t6s: id6skorirak nappali ellitdsa

Enged6lyezett 6s befogadott f6r6helyek sz6ma: nappali ell6t6s, id6skoruak nappali ell6t6sa: 4o
f6r6hely.
Enged6lyezett, szem6lyi gondoz6sban ell6that6 szem6lyek befogadott szAm: hAzi segits6gnytjtAs:

z6 f6

II. Tev6kenys6g 6tfog6 6rt6kel6se

II. a. Az int6zm6nybe ttirt6n6 felv6tel ryakorlata, a megkiitdtt
meg6llapod6sok tartalmi vizsg6lata, szakmai szempontfr elemz6se

VizsgAlati m6dszer: a nyomtatv6nyok vizsg6lata, valamint a megk6t6tt meg6llapod6sok

sztr6pr6baszerri ellen6rz6se, ell6tf si formdnk6nt 5-1o db.

Az int6zm6nybe tiirt6n6 felv6tel grakorlata

Az ell6t6s ig6nybev6tele dnk6ntes.

Budapest F6v6ros xVL keriileti Onkorm5nyzat
K6szitette: Hum5n UgyosztSly Int6zm6nyi Iroda

Szolgiltatds hely 6ltal nytjtott szolg6ltat6sok: - Szoci6lis 6tkeztet6s: szoci6lis konyha
- H6zisegits6gnyrijt6s
- Nappali elldt6s: id6skorriak nappali ell6t6sa

,,Borosfudn" Id1sek Kubja 6s Ertelmi Fogyatdkos Szemdlyek Nappali Ell1tdsa (tt6t Budapest,
Er selcuju dr utca 7- t 3.)

Bejegz6s sz6m: BPC / ozo / rgzS / S / zor+.

Szolg6ltat6s hely 61tal nyijtott szolgiltatisok: - Szociilis 6tkeztet6s: szoci6lis konyha
- Nappali el16t5s: Foryat6kos szem6lyek nappali

ell6tisa
- Nappali el16t6s: id6skorfak nappali ellitdsa
- A telephelyen f6z6konyha iizemel.

Enged6lyezett 6s befogadott f6r6helyek sz6ma: nappali elletas, id6skoruak nappali ell6t6sa: 3o
f6r6hely, fogyat6kos szem6lyek nappali ell6t6sa: 3z f6r6hely
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A szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociilis e116t6sok ig6nybev6tel6r6l sz6l6 g/tggg. (Xl. z+.)
SzCsM. rendelet S. S (r) bekezd6se alapj6n a szoci6lis ell6tdsokat sz6ban vagy irisban kell
k6relmezni. A jogszabAlyban foglaltak a)apjin az ell|tAs az e116trist ig6nyl6, vary trirv6nyes
k6pvisel6je irdsbeli, illetve sz6beli k6relm6re tdrt6nik (a sz6beli k6relem adatlapon rcigzit6sre
keriil), melyhez mell6kelik a jogosultsegi felt6telekre vonatkoz6 igazoldsokat (szem6lyazonositdsra
alkalmas okm6ny, orvosi igazol6s - eg6szs6gi Allapotra vonatkoz6 igazol6s - , j6vedelemigazolis,
jdvedelemnyilatkozat, stb.)
A k6relem benyrijtiisa t6rt6nhet szem6lyesen, ha a k6relmez6 eg6szs6gi 6llapota,
mozg6skorldtozottsdga ezt nem teszi lehet6v6 telefonon, vary csalddtag, hriziorvos
kezdem6nyez6s6re. Ez ut6bbi esetekben, tovdbb6 hizi segits6gnyujtds, jelz6rendszeres hdzi
segits6gnffit6s szolg6ltatds eset6n a Gondozdsi Csoportok vezet6i vary az 6ltaluk megbizott
szem6ly a lak6sin az el6re megbesz6lt id6pontban, felkeresi a k6relmez6t 6s a helyszinen v6gzi el a
szolgdltatis ig6nyl6s6hez sziiks6ges nyomtatv6nyok kitdlt6s6t.
A k6relmeket elelrtronikus nyilv6ntartdsba r6gzitik, melynek tartalma megfelel a szociilis
tdrv6nyben foglaltaknak.
A k6relem benyrijt6sfval eryidejiileg t6rt6nik a j6vedelem vizsg6lat. A jdvedelem vizsg6latot
kcivet6en az ell6tott 6ltal fizetend6 szem6lyi t6rit6si dij - konkr6t 6sszegben - megdllapitisra keriil.
A szem6ll t6rit6si dij meghat6roz6sa a szoci6lis szolg6Jtatdsolo6l, a szem6lyes gondoskodis keret6be
tartoz6 gzerme\6l6ti alapell6tasolc6l es a szoci6lpolitikai kerekasztalr6l sz6l6 g/zoto. ([I. zg.)
Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek 6nkormanyzati rendelete
ahpjen tdrt6nik.

Az int6zm6nyvezet6 a d6nt6s6r6l (k6relem elbirildsa), a megdllapitott szem6lyi t6rit6si dijr6l
(szem6lfl t6rit6si dijvriltoz6sr6l is) irdsban 6rtesiti az ell6t6st ig6nyl6t, illetve a t6rv6nyes
k6pvisel6j6t a fellebbez6si jog biztosit6s6val. Szt. g4/A. g (3) bekezd6se alapj6n, ha az ell6t6st
ig6nyl6, illetve t6rv6nyes k6pvisel6je az intbzmbny vezet6j6nek a (z) bekezd6s szerinti d6nt6s6t
vitatja, az arr6l sz6l6 6rtesit6s k6zhezv,6te16t61 sz6mitott nyolc napon beliil a fenntart6hoz
fordulhat. Ebben az esetben a fenntart6 d<int az e1l6t6s irdnti k6relemr6l. A fenntart6 d6nt6s6nek
feliilvizsg6lata bir6s6gt6l k6rhet6. Fenntart6hoz a k6relem elbir6l6s6val kapcsolatban fellebbez6s

nem 6rkezett.

Minden ell6tottal k6tnek megdllapodist, amely a jogszabilyi el6ir6soknak megfelel6. A
jelz6rendszeres h6zi segits6gnyrijt6s ig6nyl6se eset6n a szem6lyi igazolv6ny 6s a TAJ kirtya
m6solata csatolva van. Az ell6tottak adatait minden esetben r<igzitik a Szocio.Net programban,

illetve a I(ENYSZI rendszer6ben.

T6rit6si dij cs<ikkent6s, elenged6s: az elldtAst ig6nyl6k szocidlis r6szorults6g6nak vizsg6lata

minden esetben megt6rt6nik. A rdszorultsdgot igazol6 dokumentumok mdsolata az ellitotti
dokument6ci6ban megtal6lhat6ak. A t6rit6si dij cs6kkent6s6t vary elenged6s6t az ellitist
ig6nybevev6 vagy tcirv6nyes k6pvisel6je k6relmezheti, a cs6kkent6s vagy elenged6s enged6lyez6se

a polg6rmester jogk<ir6hez tartozik. Az elbirdlAshoz a vezet6 gondoz6 javaslatot ir.

Etkeztetis

Az 6tkeztet6s keret6ben f66tkez6sk6nt napi eSrszeri meleg 6telt biztositanak, lehet6s6g van reggeli

megig6nyl6s6re is. Specidlis 6trend (di6ta) szakorvosi igazolds alapj6n biztosithat6.

Az 6tel helyben foryaszt6sa eset6n biztositva van az ig6nybevev6k r6sz6re a k6zmoshsi lehet6s6g,

nemenk6nti elkiil6nitett illemhely, ev6eszk6z, 6tk6szlet.

Budapest F6v5ros xvl keriileti 6nkorm5rnyzat
K6szitette: H um5n Ugyosztily Int6zm6nyi lroda

Ell6t6si form6nk6nt elt6r6 elj6r6si rend:
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Hazt segitsdgnyijtds

A szolg6ltat6s ig6nybev6tel6t megel6z6en a gondozdsi sziiks6glet vizsg6lat6t valamennyi ell6tott
est6n e1v6gezt6k.

A gondozAsi sziiks6glet megit6l6s6t szolgil6 leletek, szakv6lem6nyek, igazoldsok csatolisra
keriiltek. A gondozdsi sziiks6glet vizsg6lata 6s a vizsg6lat eredm6ny6nek igazoldsa - a 3612007.
(XII. zz.) SZMM rendelet 3. sz6mri mell6klet szerinti 6rt6kel6 adatlapon t<irt6nik. A gondozdsi
sziiks6glet vizsgSlata keret6ben meg6llapit6sra keriil, hogy az ell6t6st ig6nyl6 r6sz6re szocidlis
segit6st vagz szem6lyi gondoz6st kell-e nyrijtani. Amennyiben a h6zi segits6gnytjt6s sor6n
szakipolisi feladatok e1l6t6sa v6lik sziiks6gess6, az otthondpoldsi szolgdlat keret6ben trirt6n6
el16t6s kezdem6nyez6se megt<irt6nik. (S2t.63. 5 (Z) bekezd6s b) pont alapjdn).

Ha a gondozdsi sziiks6glet III. fokozatu, az inl6zm6nyvezet6 t6j6koztatja a szolgdltat6st ig6nyl6t a

bentlak6sos int6zm6nyi ell6tds ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6r6l. Ebben az esetben a szolgAltatdst
ig6nyl6 az int6zm6nyi elhelyez6s id6pontj6ig h6zi segits6gnyrijtisra jogosult.

Nappali elld.td.s

Az Ertelmi Foryat6kosok Napk6zi OtthonAba az ellAtottak felv6tele a jogszab6lyi el6irAsoknak
megfelelnek, ez 3 h6napos pr6baid6vel t6rt6nik.

Ny ug dfj as ok Seg it6 Szolg 6lata

A szolg6ltat6st telefonon, sz6ban vagy szem6lyesen t6rt6nt jelentkez6s alapj6n veszik ig6nybe.

Meg6llapod6s
Minden elldtottal vary t6rv6nyes k6pvise16j6ve1 a jogszabilyban el6irtaknak megfelel6en ktitnek
meg6llapodist. A megAllapod6s tartalmazza a Szt. 9a/C. 5 (S) bekezd6sben el6irtakat:

. az ell6tis kezdet6nek id6pontj6t

. az int6zm6nyi ell6tAs id6tartalm6t (hatirozott vary hat6rozatlan id6tartam megiel6l6s6vel),

o Int6zm6ny 6ltal nytjtott szolg6ltatdsok formijdt, m6dj6t, k<ir6t,

. Szem6lyi t6rit6si dij meg6llapit6sdra fizet6s6re vonatkoz6 szab6lyokat.

A megdllapod6s jogszab6ly szerint nem k6telez6, de javasolt tartalmi elemei az al6bbiak (az

Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma eltal 2019. 6vben kiadott ,,Vonal vezet6 hizi segits6gnyijt6s

szolgiltat6st biztosit6k szim6ra" cimii m6dszertani dokumentum alapj6n):

. megsziintet6s6nekm6dj6t,
o ig6nybevev6term6szetesszem6lyazonosit6adatait,
. panaszkezel6s m6dj6t, ell6tottjogi k6pvisel6 nev6t, el6rhet6s6g6t,

. adatv6delem
o a szem6lyi t6rit6si dij napi 6sszeg6t.

A megdllapod6sokban megfogalmazottak szakmai szempontb6l 6rthet6ek, vil6gosak'

A szem6ll're szabott meg6llapod6sokat a k6relmez 6 az alAir{sival v'6glegesiti.

A vizsg6lt megillapod5sok al6ir6ssal elldtottak.

A meg6llapodds tartalmazza a szolgSltatds tipus6t. A megallapod6sok megk6t6se jogszer(, a

jogszabdlyban foglaltak 6s a m6dszertani ajdnlisok alapj6n ttirt6nik.

Budapest F6v5ros XvI. keriileti OnkormSnyzat
K6szitette: Hum5n iigyoszt6ly Int6zm6nyi Iroda

Jelz1rendszeres hazi segitsdg nyijtds
Az el16t6s ig6nybev6tel6nek alapfelt6tele a pszich6s alkalmass6g a jelz6k6sziil6k kezel6s6re.
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A megdllapod6s ery6nre szabott. A meg6llapodds egr6nenk6nt ta rtalmazza agondoz6si sziiks6gletm6rt6k6t, a gondoz6s gyakorisrigdt 6s a szofueltatdslontos tartalmet.

ll' b' Az int6zm6ny feradatainak elr6t6s6ra vonatkoz6 szakmai programmegval6sul6sa

vizsg6lati m6dszer: a szakmai program 6ttekint6se, tapasztalati riton 6sszevetve a ldtottakkal.

Szalonai program:
J6v6hagy6 hat6rozat: Ag/2o7g. (UII. S.) E.SZ.B. hatdrozat

l:TP"t program kdterez6 elemeinek arapjdt a Rendelet 5/A. s (, bekezd6s k6pezi, amelyszennt:

Budapest F6v6ros XVI. keriileti 6nkorminyzat
K6szitette: H umSn tigyoszt5ly Int6zm6nyi Iroda

Ell6t6si form6nk6nt elt6r6 e[i6r6si rend:
Szoci1lis 6tkeztet6s:

A megdllapodds lartalmazza a munkasztineti 6s pihen6napokon tdrt6n6 6tkez6sekre vonatkoz6
"d.1lg\"1, 

valamint a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek tipus6t (helyben fograsztds, elvitel, lak{sraszeritas), a szolgfltat6s ig6nybev6tel6t6l t6rt6n6 tdvolmaradds belelent6sel"r. ,r"uary"li.'

Hozi segitsdgnyijtds:

r szolg6ltatds c6lja, feladata,
o kiil6n6'sen a megval6sitani kivant programok konkr6t bemutat6sa, r6trej6v6 kapacit6s, any0jtott szolg6ltatrlselemek, tev6kenys6gek leirilsa,. m6sint6zm6nyekkeltd,rt6n6,eg,iittmiik6d6s,
. ell6tand6c6lcsoportmegnevez6se,
o a feladatelli{tds szakmai tartalmat, m6dj6t, a biztositott szolgAltatdsok form6i, kd,re,

rendszeress6ge, bentlak6sos int6zm6ny eset6n a gondozasi, rehabilit6ci6s 6s fejieszt6si
feladatok jelege, tartalma,

. ell6t6s ig6nybev6tel6nek m6dja,

. szolg6ltat6sr6l sz6l6 t6j6koztat6s hell m6dja,

' ellitiisok 6s a szem6lyes gondoskodiist v6gz6 szem6lyek jogainak v6delm6vel kapcsolatos
szab6lyok.

az int6zm6ny szakmai programja formailag 6s tartalmilag megferel a jogszab6ryban er6irt
felt6teleknek.

A szakmai munka a program elemeinek megferer6en megvar6sult az al6bbiak szerint:

Szocidlis dtkeztetds

Etkeztet6s keret6ben azoknak a szoci6lisan riszorul6knak a napi egrszeri meleg 6tkez6sr6l
gondoskodnak (ig6ny eset6n reggelir6l is), akik azt tinmaguknal, n"-w" eltaftodaik r6sz6re
tart6san vagy 6tmeneti jelleggel nem k6pesek biztositani, valamint koruk vary eg6szsjgi 6llapotuk
miatt nem tudnak 6tkez6siikr6l miis m6don gondoskodni.

zorg-ben g6pkocsival hdzhoz sz6llitott eb6det 6tlagosan havonta 3 9tf6 ftsz,1rebiztositottak.
saj6t r6szre elviv6k szdma 163 f6, id6sek klubj6ban 6tkez6k sz6ma pedig 66 f6 volt.
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Napi h6romszori 6tkez6st az Ertelmi Foryat6kosok Napk<izi Otthoniban biztositanak, 6tlagban zo
f6 r6sz6re.

Az int6zm6ny az 6tkez6st a Nutritive Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 I(ft.-vet k6t<jtt szerz6d6s
keret6ben (szerz6d6ses szolg6ltat6s), illetve sajdt f6z6konyh6n e16611iwa biztositja. A szolg6ltat6s
h6tf6t6l szombatig biztosit kiszdllitott 6tkez6st; helyben fogyasztdsra, valamint az eb6d elvitel6re
h6tf6t6l p6ntekig van lehet6s6g. A telephelyeken a szolgSltat6s min6s6g6nek megit6l6s6r6l
folyamatosan t6rt6nik az el6gedetts6gm6r6se. Sz6ban 6s irdsban is kapnak visszajelz6st, egyr6szt a
szolgriltat6st ig6nybevev6kt6l, m6sr6szt a csaliidtagok6l, m6s hozz6tartoz6ikt6l is. Min6s6gi,
mennyis6gi kifogds eset6n a panasz kivizsg6ldsa 6s orvoslisa azonnal megt6rt6nik.

A zol9. 6vhez k6pest cs6kkent a helyben fogyasztott 6telt ig6nyl6k sz6ma, ez meger6siti az a t6n1t,
hogy a nappali ell6tdst ig6nybevev6k ery r6sze els6sorban a t6rsas kapcsolatok, a kultur6lis
programok, a hasznos id6tdlt6s miatt veszi ig6nybe a szolg6ltatdst 6s m6sodsorban csak az 6tkez6s
miatt.

A T. sz. sz. 6ltal miikddtetett konyh6n k6szitett eb6d napi {tlaga 3o9 adag, mely tartalmazza a 4
klub, a sajdt r6szre elviv6k, az lirtelmi Foryat6kosok Nappali otthona, a cogito Alapitv6ny 6ltal
m(k6dtetett pszichidtriai betegek nappali int6zete, illetve az Otthona Alapiw6ny 6tkez6i szAm6t is.

Hdzi segits6gnyijtds
A h6zi segits6gnyrijt6s olyan szolg6ltat6s, amely az ig6nybe vev6 6ne[6 6letvitel6nek fenntart6s{t -
sziiks6gleteinek megfelel6en - lak6s6n, lak6kdrnyezet6ben biztositja.

A h6zi segits6gnlujtds olyan szolg6ltat6s, amely az ig6nybe vev6 rin6ll6 6leMtel6nek fenntartds{t -
sziiks6gleteinek megfelel6en - lak6s6n, lak6k6rnyezet6ben biztositja. A h6zi segits6gnyrijtds
hozz6jdrul ahhoz, hory az ellitist ig6nybe vev6 fizikai, ment6lis, szoci6lis sziiks6glete saj6t
kcirnyezet6ben, 6letkor6nak, 6lethelyzet6nek 6s eg6szs6gi 6llapot6nak megfelel6en, megl6v6
k6pess6geinek fenntart6s6val, felhaszn6l6s6val, fejleszt6s6vel biztositott leryen. (Rendelet zS. 9)

HAzi segits6gnyijt6sban zorg-ban havonta Atlagosan 136 f6t r6szesitettek. H6zi segits6gnyrijtdst
6s mellette 6tkez6st z9 f6 vett ig6nybe.

Jelz6rendszeres hdzi seg itsdgnyitjtds

Az Szt. 65. 5 (t) bekezd6se alapjdn a jelz6rendszeres h6zi segits6gnffitis a saj6t otthonukban 616,

eg6szs6gi dllapotuk 6s szoci6lis helyzetiik miatt r6szorul6, a seg6lyhiv6 k6sziil6k megfelel6
haszn6lat6ra k6pes id6skorri vary fogyat6kos szem6lyek, illetve pszichi6triai betegek r6sz,6re az

cindll6 61eMte1 fenntartAsa mellett felmeriil6 krizishelyzetek elh6rit6sa c6lj6b6l nyujtott eletes.

K6relemre az otthonukban nyrijtanak segits6get azoknak, akiknek eg6szs6gi dllapota indokolja a

folyamatos feliiryeletet, alkalmasak a k6sziil6k kezel6s6re, lak6skulcsot biztositanak az elldtAs

6rdek6ben. A segits6gnyfijt6s c61ja, hogy a sajit otthonukban egyediil 616 id6skorri szem6lyek a

fel16p6 vesz6ly- 6s krizishelyzetekben, a lehet6 leggyorsabb segits6get megkapj6k.

Az intdzmlny a Szocidlis 6s Gyermekv6delmi F6igazgat6sdggal hat6rozott id6re (zor9.or.or. -
2019.12.31.) ktjt6tt szerz6d6s alapj6n 16tja el a feladatot.

A diszp6cser k<izpont iizemeltet6s6t 6s a technikai hitteret az S.O.S. Kdzpont Kft.-vel zor5.
okt6ber zz. napjdn 5 6v hat6rozott id6tartamra k6t6tt szerz6d6ssel biztosida azlnt6zm6ny.
Eziltal a Rendelet 28. S-ban foglaltaknak maximAlisan eleget tesznek:

,,28. $ (1) A jelzdrendszeres hdzi segitsignyiljtds megszert ezdsdhez biztositani kell
a) a segilyhivdsokat fogadd diszpicserkdzpontot,

Budapest F6v5ros XVI. keriileti 6nkormSnyzat
K6szitette: H um5n Ugyoszt5ly Int6zm6nyi Iroda
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b) a segitsdgnyiljtdst vdgzd gondoz1kat fogtalkoztatd olyan szakmai kazpontot vagt kazpontokat,
amelyek a teljes elldtdsi tertilet vonatkozdsdban biztosi1tik a gondozfinik a (e bTkezids szerinti
iddtartamon beliili helyszinre drkezdsdt.

@ ESy szakmoi kdzpont keretdben legaldbb 40, a segdlyhiv| kdsziitdk megfelel7 haszndlatdra
kepes iddskor vagt fogtatdkos slemdly, illene psziciidiriai beteg otthoniban kel segdlyhiv7
kiszaldket elhelyezni. A diszpdcserkazpontot tigt kilt kialakitani, hofii annakfolyamatos mfrkbddse
d^s eldrhetdsdge biztositott legten. Egt diszpdcserkazpont tobb szaliai kazpinielldtdsi tertiletir6l
fo ga dh at s e gi ly hiv d s o kat.

(3) A jelzdrendszeres hdzi segitsdgnytijtds mffkadtetdsdhez biztositani kell
a) o mffszaki rendszer kdrdben az elldtottndl elhelyezett segdlyhiv, kesztildket, jetzdst tovdbb{td

berendezdst, a iglzis fogaddsdra alkalmas vevdbereniei^st, tovdbbd iigteleti szemdlyi
s zim it 6 gd pe t ii gt e I e t i s z ofn e rr e l,

b) a gondozd sajdt felszereldse kdriben mobiltetefont, kiszenldti ttiskdt, tovtibbd a g/ors
he lysz inr e drkezd s hez szi)ksd ge s fe ltd t ele ket.

(4) A jelzdrendszeres hdzi segi*dgnytijttis folyamatos kdszenldri rendszerben milkadik. A
diszpdcserkizpont segilyhivds esetdn - a segitsdget kdr6 nevdnek, cimdnek ds az egtdb
rendelkezdsre dll6 inforndcidknak a kazldsdvel - drtesiti a kiszenldtben lev6 gondoz1t. A
gondoz6nak 30 percen bel l kell az elldtott lakisan megjelennie.

(s)

(6) A (3) bekezdis a) pontja szerinti m szaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az esemdnyek
dokumentdldsdra, az anellendrzisre, a szocidlis gondoz6 helyszinre drkezisdnek nyugtdztisdrd,
valamint a ketirdny kommunikdci1ra. Az ellatottndl elhelyezett segdlyhiv| keszuidknek testen
viselhetdnek iitds- ds cseppdll6nak kell lennie. "

A z4 6r6s folyamatos jelz6rendszeres h6zi segits6gnyijtds ig6nybev6tel6re 85 db jelz6k6sziil6k dllt
rendelkez6sre. 2otg-ban az 6ves feladatmutat6 alapjan 8o k6sziil6k keriilt beiizemel6sre.

Nappali elld.tds

a) Id6skoruak nappali elldtdsa

A keriiletben 4 id6sek klubja miik<idik teriileti megoszt6s szerint 2oo f6 r6sz6re, 4 telephelyen l6v6
klubot 16r f6 litogatja napi rendszeress6ggel.

A Hub az 6tkez6s biztosit6sa mellett lehet6s6get nyrijt a t6rsas kapcsolatok kialakit6s6ra, az
elmaginyosod6s mege16z6s6re, segits6get nyijt a hivatalos iiryek int6z6s6ben 6s az id6sek
6letmin6s6g6nek meg6rz6s6ben, javit6sdban.
A keriiletben m(ktid6 4 id6sklub alkalmas a nappali ell6tes biztositas6ra, mivel rendelkezik a
kdz6ss6gi egyiittl6tre, a pihen6sre, a szem6lyi tisztdlkodisra, a szem6lyes ruh6zat tisaitdsdra
szolgil6 helyis6gekkel, illetve az eb6d helyben fogyaszt6sa eset6n lehet6s6g van az 6tel
melegit6s6re, t6lalds6ra 6s elfogyaszt6sdra.

Az id6sek klubjdban az arra rdszorul6knak biztositanak, t6rit6smentesen tisztdlkod6si, mos6si
lehet6s6get, fodr6sz-, pedikiir szolgdltatest. A kJubtagok az orvosi el6ad6sok sordn fontos
inform6ci6kat kapnak eg6szs6giikkel, 6letvezet6siikkel kapcsolatban, tov6bb6 ry6gztorndt is
ig6nybe vehetnek.

Az int6zm6ny biztositja a jogszabdly eltal el6irt k6telez6 szolg6ltat6sokat (Rendelet 77.9 O)
bekezd6s):

. tanecsadAs,

. k6szs6gfejleszt6s,

Budapest F6v5ros XVI. keriileti 6nkormSnyzat
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o h6ztart6si vagy h6ztart6st p6tl6 segits6gnyrijtds,
. id6sek nappali ell6tisa kiv6tel6vel 6tkeztet6s,
. esetkezel6s,
. felii$relet,
. gondoz6s 6s

. k6z6ss6gifejleszt6s.

Az int6zm6nyben folyamatos az eg6szs6gnevel6 tan6csad6s, ment6lis segits6gnyrijt6s.
Rendszeresen tartanak 6letvezet6si tandcsadisokat 6s eg6szs6giigyi felviligosit6st, kreativ
foglalkoz6sokat, tinnepi 6s n6r,napi megeml6kez6seket, besz6lget6seket az id6seket 6rint6
probl6m6kr6l, egy6ni 6s csoportos besz6lget6seket szerveznek, valamint a hivatalos iigrekbe va16
segits6gnyijt6s folyamatos. Az int6zm6nyben heti r alkalommal, illetve sziiks6g szerint testsrily 6s
v6rnyom6sm6r6s, 6vente r alkalommal v6rcukor, valamint a l6t6s 6s hall6svizsgilat is biztositott.
Az int6zm6ny gondozott kerttel rendelkezik, amely lehet6s6get teremt a kert6szked6sre,
sportol6sra, k6zriss6gi szabadt6ri programokra. Rendszeresen vannak kir6ndul6sok, mozi 6s

szinhdzlAtogatr{sok.

b) Fogy atdkos szemblgek nappali elldtdsa

Az Ertelmi Fogyat6kosok Napkdzi Otthoniban az enged6lyezett f6r6helyek sz6ma 3z f6.
Els6sorban a kerr.iletben 616, feln6tt kort 6rtelmi s6riiltek r6sz6re biztositanak nappali ell{t6st,
melyet 6tlagban naponta 20 f6 vett ig6nybe. A feladatoknil tov6bbra is a szociSlis k6szs6gek
fejleszt6s6re, a mindennapi 6letben va16 tej6koz6d6sra feltett6k a hangstlyt.

Az int6zm6nyben 6letkor 6s fejletts6gi szint szerint kialakitott 6-8 f6s gondozdsi csoportokban
folyik a gondoz6-, fejleszt6 tev6kenys6g. Ery6ni 6s kiscsoportos fejleszt6st biztositanak az egy6ni
gondozisi/fejleszt6si tervben foglaltaknak megfelel6en. Napi h6romszori 6tkez6s 6s di6ta is
biztositott.

Az int6zm6ny 6ltal biztositott szolg6ltat6si elemek: tan6csadds, kommunik6ci6, vizu6lis
k6szs6gfejleszt6s, finommotoros k6pess6gek fejleszt6se, esetkezel6s, ery6nre szabott
gy6grpedag6giai foglalkoz6s, egy6ni b6n6sm6d, feliiryelet, gondoz6s, k6zdss6gi fejleszt6s,

hivatalos iigyek int6z6se, eg6szs6giiryi ell6t6s megszervez6se 6s biaositisa,
ry6glpedag6giai/pedag69iai segits6gnyijtAs.

Az int6zm6ny H6zirendje j6l Hthat6 helyen (hirdet6tibl6n) kiftiggeszt6sre keriilt, mely
tartalmazza a jogszab6lyban meghatdrozott k6telez6 elemeket (Rendelet 8o. 5):

o az int6zm6ny nyiwatart6si idej6t,
. az int6zm6ny 6ltal ny(jtott szolg6ltatdsok k6r6t,
. 6tkeztet6s biztositisa eset6n az 6tkez6sek sz6m6t 6s az 6tkez6sek rendj6t,
o az int6zm6ny 61tal szervezett foglalkoz6sokb6l szArmaz6 bev6tel felhaszn6l6sdra vonatkoz6

el6irisokat,
o az int6zm6n),r jopiszony megsziin6s6nek szabAlyait,

. az int6zm6ny alapfeladatit meghalad6 program, szolg6ltat6s kdr6t 6s t6rit6si dijat.

Az int6zm6ny nyitva tartasa a helyi ig6nyeknek 6s jogszab6lyi el6ir6soknak megfelelnek.

Onk6nt v6llat feladat:

Nyug dij asok Seg itd S zolg dlata

Budapest F6v6ros xvl. keraileti onkormSnyzat
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A keriiletben 616 id6s emberek szillitdsa az 6nkorm6nJzatt6l kapott kisbusszal val6sul meg, melyv6s6rolni 6s kiil6nb<iz6 programokra, eg6szs6giigyi int6zmenyekbe juttatja er a; ig;ny; vev6ket.
A keriileti szakrendel6be 6s a Pest Megyei F16r Ferenc k6rhrlzba 83o esetben sz6llitottak betegeketaz elmrilt 6vben.

A keniletben 616 id6s, rdszorul6 lakosok szdm6ra ingyenesen biztositjak a kiil6nb6z6 kerti munk6kelv6gz6s6t, pl. sz6l6metsz6s, gallyaz6s, 6sas, iiltJi6s, ffinflrds, gyiim<ilcsszed6s, rombgyiijt6s,sdv6ngrlrds, 6s a hdztartdsban el6fordul6 kisebbjavitisi munkdkat.
A szolg6lat tdbb esetben aj6nlott az id6s emberek lak6s6nak feltjit6sdhoz, iparost ig6nyl6munk6khoz megbizhat6, j6 referenciaval rendelkez6 keriileti vdllalkoz6t. A nyr:gdijasok Iegink6bbk6miives, viz-, 96z 6s villanyszerel6si, fest6 6s mdzor6 munk6khoz k6rtek szaklm1", 

""gioege,.
A fenti inryenes szolgi{ltatdst, zorg-ban dsszesen r7z f6 vette ig6nybe.

A v6siirlasban tdrt6n6 segits6gnyujtas egy n6pszer( szolg6ltat6s, mely sor6n kiildn kisbusszalsz6llitj{k a nyugdijas ig6nybevev6ket ttaztal - hLzig, ezzel megkim6lve 6ket a cipeked6st6l. eszolg6ltat6st a zor9. 6vben tisszesen 3o4 f6 vette ig6nyle.

,, Katttnt s nag yi" p ro g ram

szimit6g6pes oktat6s a keniletben 616 nyugdijasok r6.sz6re. zotg. januiir - december k6z6tt
Ssszesen 35 f6 r6szesiilt oktatAsban, kezd6, halad6 6s ism6tl6 szintr6l.

Budapest F6v5ros xVI. keriileti 6nkorm5nyzat
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II._.9..4{ inlf_zm6ny miiktid6s6nek 6ltal6nos felt6telei, a t6rryi, a szem6lyi, a
miiktid6si, illetve a szakmai felt6telek

Vizsg6lati m6dszer: empirikus, valamint szem6lyi felt6telek vonatkozds6ban a munkakdrdk 6s
statusszam 6ftekint6se

Szem6lyi felt6telek
Az int6zm6ny rendelkezik tov6bbk6pz6si terwel. A tov6bbk6pz6si id6szak 4 6v.

Munkaszerz6d6ssel, kinevez6ssel, n6we s2616 munkakdri leir6ssal minden dolgoz6 rendelkezik.

A szem6lyes gondoskod6s k6r6be tartoz6 feladatokat ell6t6 szem6lyek r6sz6re munkaruha,
v6d6ruha biztositott.

A Rendelet 6. $ (ro) bekezd6sben foglalt tart6si, 6letj6rad6k 6s 6rdH6si szerz6d6s tilalma
megismertet6sre kertilt.

A miikcjd6si nyilv6ntart6sba va16 adatszolg6ltat6s a szakmai tev6kenys6get v6gz6 szem6lyeket

illet6en a Szt. 92/F. $ alapjan biztositott.

Budapest F6vSros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: H um5n Ugyoszt6ly Int6zm6nyi Iroda

T6rryifelt6telek
A telephelyek infrastrukurdlis elhelyezked6se kiv6l6, t6megkrizleked6ssel j6l megk6zelithet6ek.
Az 6piiletek 6pit6szeti megold6sai az akad6llmentes ktizleked6st r6szben teszik lehet6v6 (rimpa,
kapaszkod6, kerekessz6k m6reteihez megfelel6 ajt6sz6less6g, mozg6skorldtozott vizesblokk,
kiisz6bn6lkiilis6g). A britorzat, a berendez6si -, a felszerel6si t6rgyak az elldtottak 6letkori
saj6tossdgainak, eg6szs6gi - 6s mozg6s6llapot6nak megfelelnek.

Dolgoz6k szdmira biztositott: ir6asztal, internet hozzAfbrls, sz6mit6g6p, telefon, fax, nyomtat6,
f6nym6sol6, z6rhat6 szekr6ny, munkav6gz6shez sziiks6ges b6rlet. H6zi segits6gnyrijtds, ill.
jelzdrendszeres hAzi segits6gnyrijtis eset6n biztositott a gondoz6shoz sztiks6ges eszkciz<ik:
gumikesztli, v6rnyom6sm6r6, v6rcukorszint m6r6, hajszirit6, stb.

Az int6zm6ny honlappal rendelkezik (www.terszocszolgr6.hu).

Elldtottak r6sz6re biztositott: Tv, r6di6, DVD, szimit6g6p, internet hozz|f6r6s, j6t6kok,
foly6iratok, napilapok.

G6pj6rmii az ell6tottak sz6llit6siira, sziiks6g eset6n rendelkez6sre 611.

Az int6zm6ny technikai felszerel6se a munkav6gz6shez 6s a szervezett foglalkoz6sokhoz,
programokhoz biztositott.

A nappali ell6t6s eset6ben az int6zm6ny dsszes feladat-ell6tisi helye rendelkezik a jogszab6lyban

el6irt al6bbi helyis6gekkel :

. K6ztiss6gi egyiittl6tre alkalmas hells6g

. Pihen6sre alkalmas helyis6g

. Szem6lyi tiszt6lkod6sra alkalmas helyis6g
o Szem6lyes ruhizat tisztitdsdra alkalmas helyis6g
. Etelmelegit6sre, t6ial6sdra6sfogyaszt6sdra alkalmashelyis6ggel

Az Id6sek klubjai helyi sajitoss6gukb6l ad6d6an nem egy{orma felt6telekkel rendelkeznek,
helyenk6nt sziikrisebb az optimdlisndl.
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Etke ztetd st u 69 z6 s zemdly ek:
. ,,Rem6nysug6r" GondozAsi Csoport 6s I. sz. Id6sek klubja: z f6
. ,,Segit6k6z" GondozAsi Csoport 6s IIL sz. Id6sek klubja: r f6
o ,,Deriis Alkony" Gondoz6si Csoport 6s II. sz. Id6sek I0ubja: z f6
. ,,Borosty6n" Id6sek klubja 6s Ertelmi Fo$,at6kos Szem6lyek Nappali El16t6sa: r f6

Hdzi segitsdgnyfijt1.s

A Rendelet 6. $ (r) bekezd6s c) pontja 6rtelm6ben az ell6t6sban r6szesiil6 szem6lyekkel
krizvetleniil foglalkoz6, szem6lyes gondoskoddst v6gz6 szem6lyek szaz szdzal6k6nak
szakk6pzettnek kell lennie a hiizi segits6gnffit6s keret6ben szem6lyi gondozdst v6gz6knek. Az
el6ir6snak a vizsgdlt int6zm6ny maximdlisan megfelel.

zorg 6v v6g6n 16r gondozott rendelkezett megillapod6ssal, akiket 18 gondoz6n6 l6tott
el. Telephelyenk6nt ery vezet\ gondoz6 biztositott. (ro vagy t6bb f6dll6sri szoci6lis gondoz6
eset6n vezet6 gondoz6 r f6)

A szoci6lis gondoz6k l6tsz6mit az 5. szamt mell6klet A) pontja szerinti tev6kenys6gnapl6 5.
oszlop6ban ellitottank6nt, havonta r6gzitett id6tartalmak 6sszesit6se alapj6n kell meghat6rozni. A
tev6kenys6g megkezd6s6nek els6 h6napj6ban a meg6llapod6sokban r6gzitett id6tartamok
<isszesit6se az ir6nyad6ak. Egy gondoz6 k6zvetlen gondoz6sra forditott havi 6rakerete 6ves
6tlagban r47 6ra. Ell6totti szdm sz6mit6sa: zr 6ra = r f6 ellStott.

A szakmai l6tszdm norma a szolg6ltatisok biaositdsa 6rdek6ben a k6telez6en alkalmazand6
legkisebb l6tsz6mot jelenti a Rendelet 6. 5 (s) bekezd6se alapj6n. Az aj6nlott l6tszdmt6l a
fenntart6 pozitiv ir6nyban elt6rhet.

A szakmai 16tsz6m minden telephelyen meghaladja a fentiek szerint kalkul6lt l6tsz6mot, azonban
ez az al6bbiak miatt indokolt: az ell6tottak sz6mdban, a gondoz6si 6rasz6mokban nincs
sz6mottev6 v6ltoz6s. A jogszabdlyi krirnyezet az, ami v6ltozik, 6s id6r6l-id6re mdsk6pp hatirozza
meg a sziiks6ges gondoz6i l6tszdmot. Az ell6tottak ig6nyei alapj6n az a jel1remz6, hogy egy-eg,
gondoz6 tdbb gondozottat let el egy napon, alkalmank6nt kevesebb ideig. Ebb6l 6s a keriiletben
16v6 gondozottak lak6hely6nek nagy t6vols6g6b6l ad6d6an sok az utaz6sra forditott id6.

J elz6rendszer es hdzi seg itsig nyitj td s

A jogszabdly 6ltal e16irt l6tsz6m: 4o k6sziil6kenk6nt legalibb z f6. A keriiletben biztositott
k6sziil6ksz6m : 85 k6sziil6k.

A jogszabilyban el6irt munkak<ir: szoci6lis gondoz6

Az iiryeletet a hdzi segits6gnyrijtasban foglalkoztatott gondoz6n6k htj6k el heti vdlt6sban, el6re
elk6szitett beosztds alapjdn rz f6ve1. Tapasztalatuk szerint az ig6nyl6knek megnyugtat6, hog,
gyors, szakszerii segits6get kaphatnak.

A szolg6ltat6s megfelel a Rendelet 28. S-iban foglaltaknak.

Nappali elldtds id6sek szdmdra

Jogszab6ly 6ltal el6irt l6tsz6m: r f6 nappali elldtdst vezet6, z f6 szoci6lis gon doz6/So 16.

Budapest F6vAros XVI. keriileti Onkorm5nyzat
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Int6zm6nl l6tszdm:

. ,,Rem6nysugdr" Gondozdsi Csoport 6s I. sz. Id6sek Klubja (1165. Bp. Veres p. 6t ro9 sz.) I
f6 nappali ell6t6st vezet6, z f6 szocidlis gondoz6

. ,,Deriis Alkony" Gondoz6si Csoport 6s II. sz. Id6sek Klubja (tt6z Bp. J6nos t.4g sz.) tf6
nappali ell6t6st vezet6, zf6 szocilis gondoz6

. ,,Segit6k6z" C,ondoziisi Csoport 6s III. sz. Id6sek Klubja (1164 Bp. Vid6mv6s6r t.7 sz.) rf6
nappali elldtdst vezet6, z f6 szocilis gondoz6

o ,,Borostyin" Id6sek I0ubja 6s Ertelmi Fogzat6kos Szem6lyek Nappali Ell6t6sa (rt6r Bp.
Ersekrijv6r u 7-r3 sz.) r f6 nappali ell6t6s vezet6 (bet6ltetlen st6tusz), r f6 szocidlis gondoz6

A szem6ll felt6telek a jogszabdlyban foglaltaknak megfelelnek.

Nappali elldtds fogyatdkos szemdlyek szdmdra

Jogszab6ly 6ltal el6irt l6tszdm: r f6 nappali ell6t6st vezet6, 3 f6 szoci6lis gondoz6, terdpi6s
munkat6rs/ 5o f6.

Int6zm6nl l6tszdm: r f6 szakmaivezet1, r f6 terdpids munkatArs, z fd szociAlis gondoz6.

A szem6lyi felt6telek megfelelnek a jogszab6lyi k6vetelm6nyeknek.

Ng ug dij asok S eg it6 S zolg dlata

0sszesen 5 munkatirs l6tja el a feladatokat: z f6 d6lel6tt, 4 6rds munkaid6vel, 6s r f6 v6ltoz6
beosztisban a betegsz6llit6shoz igazodva.
A szervez6si munka k6t 4 6rds dolgoz6 feladata, melyet megbizasi szerz6d6ssel v6geznek.

Mfiktid6si feltetelek

Alapit6 okirat
Rendelkezik az int6zm6ny alapit6 okirattal, a m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapit6
okirat sz6ma: Az/zo16. (zozo. 6vben m6dosult az alapit6 okirat, mely,nek szdma: Atlzozo)

Az alapit6 okirat tartalmazza az 6llamh6ztart6sr6l s2616 tcirv6ny v6grehajt6sdr6l s2616

368/2o11.(XII. 3r.) Korm. rendelet altal elv6rt tartalmi elemeket.

Bejegyzdsi eng edily (Mtikddbsi eng eddly) :

Az int6zm6ny rendelkezik valamennyi enged6llyel, az alapdokumentumok adatai a szolgdltat6i
nyilv6ntartds adataival megegyeznek. A tanirsitv6ny j6l Hthat6 helyen ki van ftggesztve
valamennyi telephelyen, mely tartalmazza a jogszabilyban k6telez6en el6irtakat a szociilis,
germekj6l6ti 6s gyermekv6delmi szolg61tat6k, int6zm6nyek 6s hil6zatok hat6sdgi
nllv6ntart6s6r6l 6s ellen6rz6s6rr6l sz6l6 J6g/zor1. (X. 24.) Korm. rendelet 3. mell6klete szerint.

Jelentdsi, adatszolgdltatdsi kdtelezettsdgek (orszdgos jelentdsi rendszer,
ig dnybeu eu 6i nyilu dntartds, u dr ako z6i nyilu dntartds) :

Az int6zm6ny kijel<ilt munkatirsai teljesitik a napi, havi, f616ves jelent6si kdtelezetts6get, valamint
az int6zm6nyi t6rit6si dijakat 6s annak v6ltoz6sait jelentik a KEI',{YSZI rendszer6ben.

Az adatszolg6ltatdsi kdtelezetts6g teljesit6se valamennf szolg6ltatds vonatkoz6s6ban a jogszab6ll
el6irdsoknak megfelelnek.

Budapest F6v5ros xvl. keriileti onkorm6nyzat
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15

Szeruezeti ds Miikdddsi Szabdlgzat
A Szervezeti 6s Miik6d6si Szab6lyzat k6telez6 elemeinek alapj6t az 6llamh6ztart6sr6l sz6l6 t6rv6ny
v6grehajtds6r6l s2676 g68/zon. (XII. lr.) Korm. rendelet 13. g (1) bekezd6se k6pezi, amely
szerint:

o a k<ilts68vet6si szerv alapitds6r6l sz6l6 jogszab6ly teljes megjekil6s6t, ha a kcilts6gvet6si
szerv alapit6s6r6l jogszabdly rendelkezett,

. a k6lts6gvet6si szerv alapit6 okirat6nak kelt6t, sz6m6t, az alapit6s id6pontj6t,

' az e116tand6, 6s a korm6nlzati funkci6 szerint besorolt alaptev6kenys6gek, rendszeresen
eletott v6llalkozisi tev6kenys6gek megjeltil6s6t,

' azoD gazd6lkod6 szervezetek r6szletes felsorol6s6t, amelyek tekintet6ben a kd,lts6gvet6si
szerv alapit6i, tulajdonosi (tags6gi, r6szv6nyesi) jogokat grakorol,

o a szervezeti fel6pit6st 6s a mfik6d6s rendj6t, a szervezeti egys6gek - ezen beliil a gazdas6gi
szervezet - megnevez6s6t, feladatait, a k6lts6gvet6si szerv szervezeti 6br6j6t,

' azon iigyk6r6ket, amelyek sor6n a szervezeti erys6gek vezet6i a ktilts6gvet6si szerv
k6pvisel6jek6nt jdrhatnak el,

o a szervezeti 6s miik6d6si szab6lyzatban nevesitett munkakcir6kh<jz tartoz6 feladat- 6s
hatdskdr6ket, a hat6skdr<ik gzakorldsinak m6djdt, a helyettesit6s rendj6t (ide6rtve - a
kdlts6gvet6si szerv vezet6j6nek 6s gazdasSgi vezet6j6nek akaddlyoztatiisa eset6n vagy ha a
tiszts6g ideiglenesen nincs bet6ltve - az 61ta16nos helyettesit6s rendj6t), az ezel<hez
kapcsol6d6 felel6ss6gi szabilyokat,

. meghaterozott kiv6tellel a munk6ltat6i jogok gyakorl6s6nak - ide6rwe az atruhAzott
munk6ltat6i jogokat is - rendj6t, 6s

. azoknak a k<ilts6gvet6si szerveknek a felsorol6sdt, amelyek tekintet6ben a k6lts6gvet6si
szerv az Aht. 10. g (4a) 6s (+b) bekezd6se alapjdn a 9. S (1) bekezd6se szerinti feladatokat
ell6tja.

A Szervezeti 6s Miik<id6si Szab6lyzat megfelel a rendeletben leirtaknak.

A Hdztrend megfelel6, a sz6khelyen, valamint a telephelyeken j61 16that6 helyen ki van fiiggesztve.

A szolg_altat6sok miikridtet6se 6llami t6mogat6sb6l, dnkormdnyzati hozzdj6rulisb6l 6s t6rit6si dij
bev6telb6l biztositott.

Szakmai felt6telek
Nytludntartds uezetds

Az int6zm6ny az Szt. zo. S-a szerinti nyilv6ntartAst a hatilyos adattartalommal v6gzi a szem6lyes
gondoskod6st k6relmez6 6s ig6nybe vev6 szem6lyekr6l, a nyilvdntart6s elektronikusan
dokument6lt, a Szocio.NET sz6mit6g6pes program segits6g6vel. Az adatok t6ro16sa 6s a
m6dosit6sok visszakereshet6s6ge biztositott.

A nllvintartis a szem6lyes szoci6lis gondoskodAst k6relmez6 szem6ly,r6l az al6bbi kdtelez6
elemeket tartalmazza (Szt. zo. 5 (z) bekezd6s):

a) a k6relmez6 term6szetes szem6lyazonosit6 adatai 6s T6rsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele,

b) a k6relmez6 telefonszdma, lak6- 6s tart6zkoddsi helye, 6rtesit6si cime,

c) a k6relmez6 6llampolgdrsAga, bev6ndorolt, letelepedett vagy menekiilt, hontalan jogdllAsa, a
szabad mozg6s 6s tart6zkodis jog6ra vonatkoz6 adat,

d) a k6relmez6 cselekv6k6pess6g6re vonatkoz6 adat,

Budapest F6v6ros XVI. keraileti dnkormSnyzat
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e) a k6relmez6 t<irv6nyes k6pvisel6j6nek, a k6re1mez6 megnevezett hozz tartoz6jAnak, tovr{bb6
tart6s bentlak6sos int6zm6nyi ell6tds eset6ben a k6relmez6 narykort gyermek6nek neve, sziilet6si
neve, telefonszdma, lak6- 6s tart6zkodrisi helye vagy 6rtesit6si cime,

f) a k6relem el6terjeszt6s6nek vagr a beutal6 hatdrozat megkiild6s6nek id6pontja,
g) soron kiviili ell6tisra vonatkoz6 ig6ny 6s

h) az el6gondoz6s lefolytat6sdnak iddpontja, ha annak elv6gz6se kdtelez6.

Az int{zm6ny napi szinten kezeli a TEVADMIN (Tev6kenys6g-adminisztr6ci6) -KENyszI(K<izponti Elektronikus Nyilv6ntartiis a szolgdltatAst lg6nybevev6kr6l) rendszert.

A nyilvdntartdsban r6gzitett adatokat a szolgiiltatds megkezd6sekor kieg6szitik az alabbi adatokkal
(Szt. 20. 5 (4) bekezd6s):

- az ell6tds megkezd6s6nek 6s megsztintet6s6nek d6tuma, az ell6t6s megszrintet6s6nek m6dja,
oka,

- a jogosultsdgi felt6telekre 6s az azokban bek6vetkezett v6ltoz6sokra vonatkoz6 adatok,
kiilcindsen a szoci6lis r6szorultsAg fennill6sa, a r6szorults6got megalapoz6 k6riilm6nyekre
vonatkoz6 adatok.

Az int6zm6ny vezet6je sz6ban is 6s ir6sban is tdj6koztatja az ellAtottakat arr6l, hory az Szt. eo. S
(z), (+) bekezd6sben foglalt adatokat az orsz6gos nyilv6ntart6sban kezeli.

Teu|keny signapl6 (Rendelet 5. sz6mri mell6klete)

A szoci6lis gondoz6 napi tev6kenys6g6r6l ell6tottank6nt tev6kenys6gnapl6t vezet, a
r6sztev6kenys6gek megnevez6s6vel. Az ell6tott 6s a gondoz6 r6sz6r6l naponta ai6ir6sra keriil a
tev6kenys6gnapl6 6. oszlopa. A tev6kenys6gn apl6t az int6zm6nyvezet6 havonta al6iras6val
igazolja.

A jogszab6lyban foglaltak alapjin a minimum A szoci6lis gondoz6k l6tsz6ma a
tev6kenys6gnapl6kban ell6tottank6nt, a havonta r<igzitett id6tartamok 6sszesit6se alapj6n keriil
meg6llapit6sra.
A tev6kenys6gnapl6t a jogszabdll,nak megfelel6en vezetik. Az int6zm6nyvezet6 havonta ellen6rzi
6s al6ir6s6val l6tja el.

Ldtog atd si 6s esemdnynapl6 :

A nappali ell6t6s eset6n a Rendelet ro. sz. mell6klete alapjin a l6togatisi 6s esem6nynapl6ban
megjelenit6sre kertlnek a nappali int6zm6nyekben a biztosithat6 szolgdltat6si elemek. Az
l6togatdsi 6s esem6nl.napl6 alkalmas arra, hogy abban nyomon ktivethet6ek legyenek az ell6tottak
r6sz6re nyrljtott szolg6ltat6sok.

A nappali ell6tdsban r6szesiil6k ldtogatisi 6s esem6nynapl6ja a jogszab6ll,nak megfelel6en
vezetett.

Seg dlghiu d si j eg y zSkdnyu :

Jelz6rendszeres hizi segits6gnytjtds sor6n minden jelz6st 6s az elv6gzett tev6kenys6get,
int6zked6st a seg6lyhiv6si jegyz6kcinlvben 6s az esem6nynapl6ban r6gzitik. A seg6lyhivdsi
jegz6k6nyv 6s a seg6lyhivdsokr6l sz6l6 havi jelent6s az int6zm6nywezet6 6ltal dokumentalt.
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Elldto tti j o g ok 6rv iny e sill1se :

A panaszbejelent6s m6dja szab6lyozott. Az ell6tottjogi k6pvisel6 neve, el6rhet6s6ge, fogad66r6ja ki
van fiiggesztve a telephelyeken. Az eletottjogi k6pvisel6 el6rhet6s6ge, neve szerepel a

megdllapod6sban.

A panaszokat kivizsg6lj6k, 6s 6rdemben megoldAsra kertil. Az int6zm6nywezet6 tizen6t napon beltil
koteles a panasztev6t irisban 6rtesiteni a panasz kivizsg6l6s6nak eredm6ny6ro1. Amennlben az

int6zm6nyvezetd hatdrid6'ben nem int6zkedik, vaST a panasztev6 nem 6rt eglet az int6zked6ssel,
az int6zked6s k6zhezv6tel6t6l szAmitott nyolc napon beliil a fenntart6hoz fordulhat jogorvoslattal.

P6nziigri vonatkoz6sok

Az int6zm6ny kdlts6gvet6si timogat6st vesz ig6nybe. A szolg6ltat6si <ink<ilts6g dokument6lt, az

int6zm6nl t6rit6si dij megdllapitdsa az Szt. 11S. I (r) bekezd6s szerint, a szem6lyi t6rit6si dijak
megdllapit6sa az dnkormdnyzat rendelete (Budapest F5vriros XVI. keriileti Onkorminyzat K6pvisel6-

testiilet6nek a szociiilis szolg6ltat6sokr6l, a szem6lyes gondoskod6s keret6be tartoz6 ryermekj6l6ti
alapelldtasolc6l es a szocialpolitikai kerekasnalrol szal6 g/zoro. (trI. zq.) dnkormanyza.ti rendelete)

szerint t6rt6nik. Iltkez6sn6l az int6zm6nf t6rit6si dij az ig6nybev6tel m6djat6l fiigg6en

differenci{lt (a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis ell6t6sok t6rit6si dij6r6l sz6l6 zg/r993.
(ILr7.) Korm. rendelet g. I (+) bekezd6s). A fenntart6 j6vedelemarinyosan, az int6zm6nl t6rit6si

dijn6l alacsonyabb m6rt6kben hat6rozta meg a szem6lf t6rit6si dijak meg5llapit6s6nak alapj6t. Az

int6zm6ny vezet6je ellen6rzi, hory a meg6llapitou t6rit6si dij befizet6se havonk6nt megt<irt6nik-e.

A t6rit6si dij nem fizet6se est6n dokument6l6s, h6tral6k rendez6s6re int6zked6s t6rt6nik.
A nyilv6ntartott dijh6tral6kr6l az int6zm6ny vezet6je neryed6venk6nt t6j6koztatja a fenntart6t a

t6rit6si dijh6tral6k behajt6s6ra vagy a behajthatatlan h6tral6k t6rl6se 6rdek6ben. Az

int6zm6nyvezet6 a fenntart6t - az Szt. 119. S G) bekezd6se szerinti jelzalogbejega6s

kezdem6nyez6s616l val6 dont6s 6rdek6ben - 6vente 6rtesiti a h6tral6kr6l.

Banksz6mlival rendelkez6 tjndll6an miiktid6 k6lts6gvet6si szerv.

Az el6ir6nyzatok feletti rendelkez6si jogosults6g szempontj6b6l teljes jogk<irrel rendelkez6

ktilts6gvet6si int6zm6ny. Az int6zm6ny p6nziiryi, gazdas6gi feladatait kiiltin meg6llapodds alapjdn

a Budapest F6vdros X\rI. keriileti Onkorminyzat Gazdasdgi Miik6dtet6 E116t6 6s Szolgdltat6

Szervezete (a tovdbbiakban: GAMESZ) l6tja el. Szamviteli, p6nziiryi nyilvdntartisi,

adatszolg6ltatisi feladatat - kiv6ve a szakmai munk6hoz kdtfi6 statisztildk - nyilv6ntartdsok, - a

GAMESZ letja el. Az eryiittm(ikdd6si megillapodasban rdgzitett6k a munkamegoszt5sra 6s a

felel6ss6gre vonatkoz6 el6i16sokat.

II. d. A gondoz6si tervek hat6konys6ga, eredm6nyess6ge, tisszhangban az
int6zm6nyben foly6 6pol6si-gondoz6si munk6val

A gondoz6si terv k6szit6se zor7. febru6r 17. napja utin nem k6te1ez6. Az rij ig6nybe vev6kn6l nem

keil elk6sziteni a gondozdsi tervet, a koribban elk6szitett gondozdsi terveket pedig nem kell

feliilvizsg6lni.

A gondoz6n6k folyamatos kapcsolatot tartanak a hlziorvosokkal, szakorvosokkal' Az ellAtott

eg6szs6gi 6llapot6t firyelembe v6ve b6vitik a gondoz6si feladatokat. C6ljuk az eg6szs6groml6s

lassitAsa, az ell6tott m6g megl6v6 aktivit6s6nak meg6rz6se.

A gondoz6n6k mindig az ell6tott aktuilis eg6szs6gi allapota alapj6n v6gzik a tev6kenys6giiket.

Budapest F5vSros xvl' keriileti 6nkorm6nyzat
K6szitette: H um5n ii gyoszt6ly Int6zm6nyi lroda



18

II: -.. 4 intszm6ny szerepe a helyi szoci6lis ell6t6rendszerben, valamint azellitotti sziiks6gletek alakul6s6nak ismert tendenci6i

Vizsg6lati m6dszer: dokumentumelemz6s, int6zm6n5,vezet6 t6rt6n6 megbesz616s

Az int6zm6ny sz6lesk<irii kapcsolath6l6val rendelkezik. Az int6zm6ny folyamatosan kapcsolatot
tart a szoci6lis 6s eg6szs6giigyi int6zm6nyekkel, hdziorvosokkal, civil szervezetekkel. A lakosstig
t6j6koztat6sa az ig6nybe vehet6 szoig6ltat6sokr6l, rendezv6nyekr6l folyamatos.
A T. Sz. Sz. letja el az 6nkorm6nyzat olyan feladatait, melyek klasszikusan az id6sell6t6ssal
kapcsol6dnak 6ssze. Az elliitottjaik jelent6s r6sz6t is ez a korosztily teszi ki, ez6rt k6zenfekv6, hogy
a felmeriil6 ig6nyekre, az id6seket 6rint6 probl6m6kra az int6zm6ny bevoniisdval reag{ljon az
<inkorminyzat.
Az id6sell6t6s eg,ik c6lkitiiz6se az id6sek szocifllis es6lyeryenl6s6g6nek megval6sit{sa.

Az alapell6t6s int6zm6nyeinek az is feladata, hogy er6sitse azokat a t6rsadalmi szerepeket, mellyel
az id6s emberek helyiiket megtalAlhatjdk a mindennapokban. K6rd6s csup6n, hogy az e a feladat,
hory r6gi tanit6, b6lcse16, tud6sitad6 szerepeiket er6sits6k a gener6ci6k k6z6tti szakad6k
cs6kkent6s6vel, vagy abban segits6k 6ket, hogr feldolgozzdk: a jciv6 m6r nemcsak az 6
tapasztalataikra 6piil 6s ez6rt az int6zm6nyek els6dleges feladata e t6ren, hory segitsenek abban,
hory az id6s emberek rij szerepeikre r6taldlhassanak.

A helyi tapasztalat azt mutatja, hogy e k6t ir6nynak meg kell f6rnie eg,rn6s mellett, 6s a
szakembereknek szem6lyze szabottan kell felismerniiik, kinek mire van ig6nye, lehet6s6ge, kit
melyik ir6ny motivil jobban.

A fentiek alapj6n a T. Sz. Sz. a fenntart6 d6nt6seink v6grehajtrisa sor5n az id6sek ig6nyeit szem
el6tt tarwa reag6l a ktil6nbtiz6 helyzetekre.
Ennek eredm6nyek6nt:

. A megl6v6 szolgAltatdsokat megtartj6k. Megmaradt a jelz6rendszeres h6zi segits6gnyijtds
is, ami m6r nem dnkorm6nyzati feladat.

. A szolgiltatisi form6kat a lehet6s6gekhez m6rten az ell6tottak ig6nyeihez alakitjAk.
o t etrej6tt 6s eredm6nyesen m(k<idik a Nlugdijasok Segit6 Szolgdlata, mely a

bev6sirl6sban, h6z kdrtili apr6bb munk6kban, 6s eg6szs6grigyi eleteshoz val6
hozzdf6r6sben (eljut6s) segiti az id6seket. Egy're naryobb az ig6,ny a keriileten kivtili
eg6szs6giigyi szolgAltat6khoz val6 eljut6s ir6nt.

o A szervezett programokon, az iinnepeken keresztiil minden alkalmat megragadnak a
gener6ci6k k6z6tti kapcsolat 6pit6s6re.

. A Hel),r Es6lyegyenl6s6gi Programban v6llaltak alapjdn zorg-ben az Id6siigyi Strat6gia
feliilvizsg6latra keriilt, ezt k<ivet6en az Onkorm6nyzat egy rij Id6siigyi Strat6gi6t fogadott
el. Kidolgozisa sor6n tdmaszkodva a T. Sz. Sz. tapasztalataira, az Int6zm6ny szolgiltat6sait
ig6nybe vev6k v6lem6ny6re.

Budapest F6v5ros XVI. keriileti 6nkorminyzat
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Az alapszolg6ltat6si feladatok ig6nybev6teli sz6ma egz6rtelmiien mutatja, hogy az 6pp aktu6lis
ig6nyekre reag6l, a jogszabdlyi keretek 6s a megl6v6 t6rgyi /szem6lyi felt6telek adta keretek kdz6tt.
Az 6nk6nt viillalt feladatok rugalmasabban alakithat6ak, g,orsabban tudnak reag6lni az ig6nyek
v6ltoz6srira.


