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Kecel Időseiért Közalapítvány 

6237 Kecel Fő tér 1. 

e-mail: kecel.idoseiért@tvnetwork.hu 

 

 

 

M e g h í v ó 

 
 

A Kecel Időseiért Közalapítvány 2017. március 10. napján 18 órai kezdettel tartja soron 

következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

Helye: Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel Szabadság tér 11. 

 

Napirendi pontok: 

1. Pályázat benyújtása a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című pályázati kiírásra (Írásbeli előterjesztés mellékelve) 

 

2. Belépési hozzájárulás meghatározása a tartós bentlakásos ellátásra – idősek otthona – 

vonatkozóan (Írásbeli előterjesztés mellékelve) 

 

3. Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Program módosítása (Írásbeli előterjesztés 

mellékelve, a módosított Szakmai Program és házi rend letölthető a 

www.csendesosz.hu honlapon a felső menüsor „Kecel Időseiért Közalapítvány” 

menüben „Meghívók, előterjesztések” menüpont alatt a „Kuratóriumi ülés 

2017.03.10.” linkre kattintva – a módosítások pirossal jelölve) 

 

4. Egyéb ügyek 

 

Kecel, 2017. március 2. 

 

 

 

 

         Földes Ferencné sk. 

         Kuratórium elnöke 
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Csendes Ősz Idősek Otthona 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

telefon: 78/521-851 

e-mail: idosek-otthona-kecel@tvnetwork.hu 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának 

2017. március 10-i ülésére 
 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

című pályázati kiírásra 

 

 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Magyarország Kormánya a vidéki térségekben található, helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, illetve a közétkeztetés fejlesztésének 

megvalósítása érdekében meghirdette a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

című pályázatot. A pályázatnak két célterülete van: 1. helyi termelői piac vagy vásártér 

fejlesztése, 2. közkonyha fejlesztése. A második célterület érinti a Kecel Időseiért 

Közalapítvány fenntartásában lévő közétkeztetési konyhát. 

 

A felhívás megjelenésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2. célterület esetén 

9,1 milliárd forint, támogatott kérelmek várható száma 460-520 db. 

 

Az elnyerhető összeg 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás 

mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási 

kategóriáinak megfelelő besorolás alapján került megállapításra. A maximális támogatási 

intenzitás a kiskőrösi járásra vonatkozó besorolás szerint 85 %. (A kiskőrösi járás a Korm. 

rendelet szerint kedvezményezett járásnak minősül, de nem minősül fejlesztendő, vagy 

komplex programmal fejlesztendő járásnak.) Ez azt jelenti, hogy a pályázónak min. 

3.529.412,- forint önerőt szükséges biztosítani a 20 millió forinton felül. 

 

A támogatási kérelem benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az értesítési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra. Az első szakasz zárása 2017. május 29., majd ezt követően az első három 

hónapban havonta, utána negyedévente.  

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  

 

A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek: 
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a.) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;  

b.) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;  

c.) étkező helyiség férőhelyének bővítése;  

d.) konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és 

csomagolástechnika beszerzése.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még ilyen);  

 akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);  

 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogató Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap 

áll rendelkezésre.  

A fenntartási időszak a projekt befejezését követő 5 év. 

 

Terveink szerint az önállóan támogatható tevékenységek közül az a.) pontban foglaltakból a 

főzőkonyha fejlesztése keretében napkollektort, illetve napelemeket lehetne felszerelni, 

valamint a b.) pontban foglaltakból egy 0-5 C-fokos, valamint egy -18 C-fokos hűtőkamra 

kialakítását lehetne megvalósítani. Mindkét elképzelés a jövőben költségcsökkentést jelentene 

az intézmény számára, valamint a hűtőkapacitásunk jelentősen megnőne. Előzetesen 

egyeztettünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, ahol tájékoztatást kaptunk a 

hűtőkamrák kiépítésével kapcsolatos előírásokról. Az árajánlatok kérése folyamatban van, 

remélhetőleg a kuratórium üléséig tájékoztatást tudunk azokról adni. A kötelezően 

megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az akadálymentesítésre 

rehabilitációs szakmérnök véleményét kell kérni, arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi 

akadálymentesítés mennyiben felel meg a hatályos előírásoknak.  

Amennyiben a Kuratórium a kérelem benyújtása mellett dönt, célszerű azt minél előbb 

megtenni, tekintettel arra, hogy a kérelmeket a rendelkezésre álló forrás erejéig támogatják. 

Az önerő összege a Kecel Időseiért Közalapítvány részére rendelkezésre áll. 

 

Kérem a T. Kuratóriumot, hogy a pályázat benyújtásának lehetőségét vitassa meg és fogadja 

el az alábbi határozat-tervezetek egyikét. 

 

Kecel, 2017. március 1. 

 

 

 

 

         Földes Ferencné 

         Kuratórium elnöke 
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Csendes Ősz Idősek Otthona 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

telefon: 78/521-851 

e-mail: idosek-otthona-kecel@tvnetwork.hu 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának 

2017. március 10-i ülésére 
 

 

Tárgy: Belépési hozzájárulás meghatározása a tartós bentlakásos ellátásra – idősek otthona – 

vonatkozóan 

 

Tisztelt Kuratórium! 

 

A Kuratórium 2017. február 6-án tartott ülésén döntött arról, hogy meghatározza azokat a 

férőhelyeket, amelyekre belépési hozzájárulást kell fizetni. 

A belépési hozzájárulás jogszabályi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 117/C. §-a szabályozza: 

„117/C. § (1) Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a 

hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a fenntartó 

meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell 

fizetni. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhelyszámának 

50%-át nem haladhatja meg. 

(2) A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési 

hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. 

(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését 

vállaló személy fizeti meg. 

(4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési 

hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől. 

(5) Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, 

a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, 

illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy 

örökösének. 

(6) A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére 

fordítja.” 

 

Az Szt. 92/C. § (1) bekezdés szerint: a nem állami fenntartó a rehabilitációs intézmény, a 

hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével tartós bentlakásos 

intézmény esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás 

megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást. 

 

Mivel a kérelmezők részéről az egy ágyas elhelyezés esetén mutatkozik arra igény, hogy 

egyösszegű hozzájárulást is fizetnének annak érdekében, hogy egyedül legyenek elhelyezve, 

ezért javaslom, hogy egyenlőre ez esetben legyen meghatározva belépési hozzájárulás. 

Az idősek otthonában jelenleg három olyan szoba van, amely alkalmas arra, hogy egyedül 

helyezzünk el ellátottakat. Mindhárom szoba a földszinten található és fürdőszobás. 
 

Az alábbiak szerint javasoljuk bevezetni a belépési hozzájárulást: 
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1 ágyas fürdőszobás 15,84 m
2
 alapterületű lakrész   1.400.000,- Ft 

1 ágyas fürdőszobás 11,06 m
2
 alapterületű lakrész    1.000.000,- Ft 

1 ágyas fürdőszobás 11,64 m
2
 alapterületű lakrész   1.000.000,- Ft 

 

Kérem a T. Kuratóriumot, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést. 

 

Kecel, 2017. március 2. 

 

 

        Gombkötőné dr. Sendula Judit 

             intézményvezető 

 

 
 
 

Határozat-tervezet 

 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma a Csendes Ősz Idősek Otthona tartós 

bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás – idősek otthona – esetén 2017. április 1. napjától a 

belépési hozzájárulást az alábbiak szerint határozza meg 3 férőhelyre vonatkozóan: 

1 ágyas fürdőszobás 15,84 m
2
 alapterületű lakrész   ………… Ft 

1 ágyas fürdőszobás 11,06 m
2
 alapterületű lakrész    ………… Ft 

1 ágyas fürdőszobás 11,64 m
2
 alapterületű lakrész   ………… Ft 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a kuratórium elnökét a belépési 

hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére. 

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló 

személy fizeti meg a Kecel Időseiért Közalapítvány bankszámlájára legkésőbb az ellátás 

megkezdésének napján. 

A belépési hozzájárulást a Kecel Időseiért Közalapítvány a Csendes Ősz Idősek Otthona által 

nyújtott tartós bentlakásos ellátás – idősek otthona - működtetésére, fejlesztésére fordítja. 

A befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályait 

a házirend tartalmazza. 

 

Felelős: Kuratórium, ill. Kuratórium elnöke 

Határidő: folyamatos 
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Csendes Ősz Idősek Otthona 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

telefon: 78/521-851 

e-mail: idosek-otthona-kecel@tvnetwork.hu 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának 

2017. március 10-i ülésére 

 
 

Tárgy: Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai Programjának módosítása 

 

Tisztelt Kuratórium! 

 

Jogszabályváltozások, valamint a belépési hozzájárulás meghatározása miatt szükséges 

a Csendes Ősz Idősek Otthona szakmai programja és mellékletei módosítása. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: SZCSM 

rendelet) szerint a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyi gondozás esetén, 

valamint az idősek nappali ellátása esetén egyéni gondozási tervet kellett készíteni. A 

2017. február 17-én hatályba lépett jogszabály módosítás  szerint azonban ez a 

kötelezettség az alapellátások tekintetében már csak a demens nappali ellátás esetén áll 

fenn, ezért a Szakmai Program ezen része módosul. 

A házi segítségnyújtásra vonatkozóan módosultak a személyi gondozás  és a szociális 

segítés résztevékenységei, ezért ezeket is szükséges volt átírni. A házi segítségnyújtást 

eddig hétfőtől szombatig nyújtotta az intézmény, melyet április 1-től szeretnénk 

módosítani oly módon, hogy hétfőtől péntekig történne az ellátás biztosítása. 

Február 17-től módosult a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet is. A módosítás szerint nem kell órában 

meghatározni a gondozási szükségletet, hanem azt fokozatban kell megállapítani. E 

módosítások is átvezetésre kerültek a Szakmai Programban. 

 

Az SZCSM rendelet 60. § (3) bekezdése szerint: „A befizetett belépési hozzájárulás 

időarányos visszafizetésének módját és részletes szabályait a házirend tartalmazza.” 

Ennek megfelelően kiegészítettük a szakmai program mellékletét képező idősek 

otthona házirendjét, illetve – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatára – a 

Szakmai Program is rendelkezik róla. 

Kecel, 2017. március 2. 

 

       Gombkötőné dr. Sendula Judit 

        intézményvezető 

 

Határozat-tervezet 
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A Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma a Csendes Ősz Idősek Otthona Szakmai 

Programja és mellékletei módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint rendeli el 

alkalmazni, ill. jóváhagyja. 

Felelős: Kuratórium 

Határidő: értelemszerűen 
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Csendes Ősz Idősek Otthona 
6237 Kecel, Szabadság tér 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZAKMAI PROGRAM 
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formái, köre, rendszeressége, valamint a szolgáltatási típusnak 
megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, 
tartalma, módja 
Az ellátás igénybevételének módja 

39. oldal 
39. oldal 
39. oldal 
42. oldal 
 
46. oldal 
 
50. oldal 
 
 
 
52. oldal 
57. oldal 
57. oldal 
 
58. oldal 
 
60. oldal 
 
61. oldal 
 
61. oldal 
61. oldal 
62.oldal 
 
62. oldal 
 
63. oldal 
 
 
 
64. oldal 
66. oldal 
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C.6. 
C.7. 
 
C.8. 
 
 

A szolgáltató szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja 
Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek 
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
A szolgáltatás nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának 
módja, formái 
 
 

 

66. oldal 
 
67. oldal 
 
68. oldal 
 
 
 

 
D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZUPERVÍZIÓ ALKALMAZÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Mellékletek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Általános rész 
 

 

 
69. oldal 
 
70. oldal 
 
71. oldal 
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Az intézmény elnevezése: Csendes Ősz Idősek Otthona 

Székhelye: 

Telephelye: 

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség 

címe Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

esetében: 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

6237 Kecel, Kossuth L. u. 4-6. 

 

 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

 

 

Alapítója: Kecel Időseiért Közalapítvány 

Fenntartója: Kecel Időseiért Közalapítvány 

Az intézmény felügyeleti szerve: 

 

Székhelyen nyújtott szolgáltatások köre: 

Idősek otthona 

Idősek nappali ellátása, demens 

személyek nappali ellátása 

Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 

 

A szolgáltatás ellátási területe: 

Magyarország  

Kecel város közigazgatási területe 

Étkeztetés (tényleges szolgáltatásnyújtás) 

Közétkezetés 

 

6237 Kecel, Kossuth L. u.  

4-6.számú telephelyen nyújtott szolgáltatások 

köre: 

Házi segítségnyújtás 

Étkeztetés (ellátottak számára nyitva 

álló egyéb helyiség) 

Alternatív napközbeni ellátás 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 

Családsegítés 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. szám alatt 

nyújtott szolgáltatások köre: 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

 

Kecel város közigazgatási területe 

Kecel város közigazgatási területe 

 

A szolgáltatás ellátási területe: 

 

 

Kecel város közigazgatási területe 

Kecel város közigazgatási terület 

 

Kecel város közigazgatási területe 

 

Kecel város közigazgatási területe 

Kecel város közigazgatási területe 

 

 

 

Imrehegy község közigazgatási területe 
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Az intézmény jogállása: 

 

Közalapítvány intézménye 

Az intézmény személyisége: 

 

Önálló jogi személy 

Az intézmény típusa: 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyes profilú (az 1993 évi III. törvény szerinti 

alapszolgáltatások közül étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, családsegítést és nappali 

ellátást nyújt, a szakosított ellátási formák közül 

ápolást, gondozást nyújtó intézményt, az 1997. 

évi XXXI. Törvény (Gytv.) szerinti 

gyermekjóléti szolgáltatást, alternatív 

napközbeni ellátást működtet. 

 

Az intézményvezető kinevezésé- 
re, felmentésére jogosult: 
 

Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 

Az intézmény munkáltatói jogkörének 
gyakorlója: 

Intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

A.1. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA 
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Célunk, a városban élő lakosság szociális biztonságának megőrzése, illetve esetenként annak 

megteremtése. Az ellátás során az igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a 

személyes szabadság megtartásának elősegítése.  

A szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél alapelv az egyenlő elvű 

elbírálás, az ellátórendszer működésének átláthatósága, egymásra épülése és egymáshoz 

illeszkedése, a diszkriminációmentes gyakorlat.   

Az intézmény szolgáltatásaival rugalmas módon igazodik a helyi igények kielégítéséhez. 

Az idősek otthona négy alapelv szerint végzi tevékenységét: 
1. Hiszünk a szeretetben 

Célkitűzésünk: a minőségi gondoskodás és szeretetteljes ápolás. A minőségi gondoskodáson a 
következőket értjük: a személy méltóságának tiszteletén alapuló, szeretetteljes fizikai, pszichikai, 
érzelmi, morális, spirituális gondozást biztosítunk az ellátottaknak, az állapotukban elérhető legjobb 
életminőség érdekében. Minőségi gondoskodásunk fontos eleme a megsegítés, hogy ellátottjaink 
életüknek értelmet találjanak, életterüket megőrizhessék, s megtört kapcsolataikban 
gyógyulhassanak. Életminőség alatt nemcsak a fájdalomtól és más, gyötrő fizikai tünetektől való 
mentességet értünk, hanem azt is, hogy vannak emberi kapcsolataik, hogy értelmes, és tevékeny 
életet élhessenek. 
 

2. Hisszük, hogy az ember élete minden stádiumban a fogantatástól a halálig tiszteletet, és 
méltóságot érdemel. Hisszük, hogy életünk minden szakasza egyformán fontos és értékes. 
Amíg csak élünk, feladatunk van a világban. 

Célkitűzésünk: ezen alapelv megvalósítása érdekében törekszünk ellátottjainkat megismerni. A 
megismerés az egész ember megismerését jelenti, nemcsak pillanatnyi állapotában, hanem figyelmet 
érdemel múltja, családja is. Így tudunk személyre szabottan közeledni az itt élőkhöz. 
 

3. Hisszük, hogy intézményünknek családias környezetet és légkört kell sugároznia, szeretetet 
és törődést. 

Célkitűzésünk: törekszünk tudásunk fejlesztésére a minőségi munkavégzés érdekében, hogy időseink 
nap, mint nap érezzék, ez az otthonuk. 
 

4. Hisszük, hogy az emberi élet végtelenül értékes, s az élet utolsó pillanatában is a haldokló 
mellett a helyünk. 

Célkitűzésünk: törekszünk a hospice szellemiségű ápolás, gondozás megvalósítására. 
 

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók 

részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint 

egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában.  
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
 
A nappali ellátás keretén belül saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyeknek biztosítjuk a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 

megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését. Kecelen sok az egyedülálló idős 
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ember, akik vágynak a társas kapcsolatokra, hasznos időtöltésre. Ezeket az igényeiket 

kívánjuk kielégíteni. 
 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az alábbi alapelvek szerint végzi tevékenységét: 

1. A legfontosabb alapelv, mely túlmutat az intézmény hatáskörén, Kecel 
Város Önkormányzatával, a városban működő valamennyi 
közintézménnyel, egyházzal és civil szervezetekkel együttgondolkodva és 
együttcselekedve – a városban élő lakosság szociális biztonságának 
megőrzése, illetve esetenként annak megteremtése, annak érdekében, 
hogy továbbra is otthonunknak érezzék a várost, nőjön a komfortérzet, és 
együttélés zavartalan legyen. 

2.  A hagyományos segítőkészség és aktivitás újraélesztése és a város 

önszerveződésének megőrzése, támogatása mellett, az alapelvek 

között szerepel a társadalmi kohézió fontosságának erősítése.  

3. Fontos alapelv, hogy minden embert egyenlőnek kell tekinteni – a 

gondoskodás során az ellátást igénybevevők emberi méltóságának 

biztosítása, a személyes szabadság megtartásának elősegítése.  

4. Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az egyéneknek és 

társadalmi csoportoknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül 

hátrányaik súlyosan növekednek.  

5. A szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél 

alapelv az egyenlő elvű elbírálás, az ellátórendszer működésének 

átláthatósága, egymásra épülése és egymáshoz illeszkedése, a 

diszkriminációmentes gyakorlat.   

6. Az intézmény szolgáltatásaival rugalmas módon igazodjon a helyi 

igények kielégítéséhez. 

 

 

A. 1. 1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő 

kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 
A. 1. 1. 1. Idősek Otthona 

Az intézmény 1966 óta működik, folyamatosan fejlődött mind szakmaiságban, mind a tárgyi 

feltételekben. Jelenleg egy, 2004-ben átadott, korszerű, a XXI. század követelményeinek 

megfelelő épületben működik. 
 
Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás: 

 idősek otthona: 57 fő 
 

A. 1. 1. 2. Étkeztetés 
A szolgáltatás 1966 óta működik, folyamatosan fejlődik mind szakmaiságában, mind a tárgyi 
feltételekben. A 2007-ben átadott új konyha lehetőséget ad arra, hogy a lakosság számára az 
igényeiknek megfelelő korszerű étkezést (többféle diétás étkezést) biztosítani tudja az intézmény. Az 
igénybevevők háromféle menü közül választhatnak. 

A jogosultsági feltételek részletes szabályait Kecel Város Önkormányzata rendeletében 

határozta meg.  

Étkeztetésben részesíthető: 200 fő 

Étkeztetés igénybe vehető-kiszállítással: hétfőtől-vasárnapig, kivéve munkaszüneti napon. 

Helyben történő fogyasztással, elvitellel: az év minden napján. 
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A. 1. 1. 3. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás megszervezésével az intézmény segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. 

Intézményünk együttműködik az egészségügyi intézményekkel, így különösen az 

otthonápolási szolgálattal, háziorvossal és a kezelőorvossal, pszichiátriai beteg és 

szenvedélybeteg esetén a kezelőorvossal. Jogszabályban meghatározott esetekben - gondozási 

tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, módjáról, 

gyakoriságáról.  

A házi segítségnyújtás engedélyezett létszáma:18 fő (ellátási szerződés szerint maximum 50 

fő). Az intézmény a szolgáltatást hétfőtől péntekig nyújtja. 
 

A. 1. 1. 4. Idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása 
A nappali ellátást biztosító intézményünk az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 

A keceli idősek igényeinek megfelelő programokat szervezünk, helyet biztosítunk a 

közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában 

működik, nem csak az ellátást igénybevevők, hanem minden érdeklődő részt vehet 

programjainkon.  

Intézményünk rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre alkalmas helyiségekkel. 

Biztosítjuk a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat mosására a lehetőséget.   

 

Az ellátást igénybevevők részére az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás keretén belül 

kötött megállapodás alapján igény szerint az ebédet biztosítjuk. Az ebéd esetében lehetőség 

van háromféle menü közül választani, illetve diétás étkezést is biztosítunk. 

 

Az étel melegítésére, tálalására kulturált körülmények között történő elfogyasztására az 

intézmény ebédlőjében van lehetőség. 
 
Az idősek nappali ellátásával integráltan működik a demens személyek nappali ellátása. A nappali 
ellátási forma igénybevételével javítható a demens betegek funkióképessége, életminősége, jelentős 
hatással van szocializáltsági szintjük megtartására, valamint mérsékelhetők az őket gondozók terhei 
is. 
A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, 
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező 
személyek ellátása történik.  
 
A demens személyek nappali ellátását tekintve, az idősek nappali ellátására vonatkozó szabályokat az 
alábbi eltérésekkel alkalmazzuk: 

a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezünk, 

b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, 
mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el, 

c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk. 

Az intézményben törekedünk a biztonságos környezet kialakítására, az esetleges sérülésveszély 
elkerülése miatt. Az elkóborlás megelőzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk az ellátottakra, 
folyamatosan biztosítjuk a demens személyek gondozói felügyeletét. A helyes napirend, a változatos 
tevékenységi formák, foglalkozások segítik az ellátottak aktivitásának megtartását. Az ellátás során 
fontosnak tartjuk a személyközpontú gondoskodást, mely azt is jelenti, hogy a demenciával küzdőket 
környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt tervezzük a gondozást. A 
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személyközpontú gondoskodásunk középpontjában az ember áll, vagyis nagyobb hangsúlyt kap a 
személy, mint a betegsége. 
A demens személyek nappali ellátását az idősek nappali ellátásának keretén belül szervezzük meg, 
ahol a demens ellátottak aránya az ellátotti létszám 10%-át nem haladja meg. 
 
Intézményünk nyitvatartási ideje a helyi igényekhez alkalmazkodik, ezért heti hat napon – hétfőtől 
szombatig látogatható. 
Idősek nappali ellátása: 40 fő, ezen belül demens személyek nappali ellátása 4 fő. 
Nyitva tartás: hétfő- szombat 7.00 órától 15.30 óráig. 
 
 

A.1.2. A más intézményekkel történő együttműködés módja 
 

Az intézmény feladatainak ellátása megkívánja a szoros együttműködést az önkormányzattal. Kecel 
Város Önkormányzatát, Imrehegy Község Önkormányzatát és a Kecel Időseiért Közalapítványt 
egyazon cél motiválja, ezeknek a feladatoknak minél magasabb színvonalon történő biztosítása, hogy 
a lakosok elégedettek legyenek. Mindkét önkormányzat támogatja a fejlődést, a szakmaiságot. 
 
Együttműködünk: 

 a módszertani intézményekkel, 
 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztállyal 
 a rendőrséggel, 
 a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, 
 a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással,  
 óvodákkal, iskolával, 
 a keceli egyházközösségekkel, 
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalával 
 más településen működő idősek otthonaival (Kalocsa, Kiskőrös, Jánoshalma, Kiskunhalas, 

stb.), 
 Keceli Közös Önkormányzati Hivatallal, 
 Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségével, 
 más településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, 
 a Máltai Szeretetszolgálattal, 
 a Magyar Vöröskereszttel, 
 különböző civil szervezetekkel. 

 
A. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

 
Kecel város demográfiai mutatói, az ellátotti kör szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 
10 éve a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igényfelmérését végeztük el Kecelen, 2100 
nyugdíjas lakost kerestünk fel (módszer: személyes megkeresés, kérdőív kitöltése). 
 
A megkérdezettek 44 %-a özvegy, 4 %-a elvált, 29 % lakik külön háztartásban egyedül él, 6 % (119 fő) 
élettársával, vagy albérletben lakik, vagy ott él, ahol fiatalként dolgozott, mert a régi munkaadója – 
ahol napszámban is dolgozott – még biztosít neki helyet, legtöbbször tanyán. 8 %-nak nincs élő 
gyermeke, akinek azonban van, azok közül is 22 % vidéken él, és 19 %-uk ritkán találkozik a 
gyermekeivel. A városban 29 %-nak nincs rokona, és ha segítségre szorul – 4 % a szomszédoktól, 4 % 
ismerősöktől kér segítséget, illetve 13 % nem tud kitől segítséget kérni. Étkezése 9 főnek nem 
megoldott (8 % kap az önkormányzattól támogatást – lakásfenntartás, fűtés, egyszeri szociális segély, 
étkezési hozzájárulás, stb.). 13 %-nak nincs saját tulajdonú lakása. 604 fő csak járadékkal rendelkezik, 
27 főnek nincs rendszeres jövedelme (mezőgazdaságból él), 86 fő alkalmi munkából él. 
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Az egyik célunk az volt, hogy megtudjuk, hányan élnek Kecelen, akik nyugdíjas korukban kevés 
segítséget kapnak környezetüktől, vagy teljesen egyedül kell megoldaniuk a felmerülő problémáikat. 
Ezekből az adatokból arra következetünk, hogy a legrosszabb helyzetnek azok vannak, akiknek 
nincsenek gyermekei, vagy ha vannak, azok vidéken élnek. Sokan élnek egyedül, vagy kiszolgáltatott 
helyzetben. Ezek az emberek megpróbálják gondjaikat megoldani, de 186 fő nem tud kihez fordulni. 
163 fő helyzete bizonytalan (szomszédokra, ismerősökre támaszkodik), 10 fő azonnali felkarolást 
igényel (rossz lakáskörülményei, betegség, megoldatlan étkezés). Anyagi biztonsága 752 főnek 
veszélyeztetett (csak járadékkal rendelkezik, nincs rendszeres jövedelme, alkalmi munkából él). 
Elképzelhető, hogy később segítségre szorul. 
 
A kérdezettek 90 %-a orvosi ellátásra szorul. Jellemző a polimorbiditás. 
Házi segítségnyújtásra 597 főnek (30 %) lenne szüksége. 30 % igényelne 8 órában gondozást, ápolást. 
28 % lakna szívesen szociális otthonban, de 4% úgy érzi, hogy nem tudná megfizetni. 22 %, azaz 440 
fő emeltszintű ellátást szeretne, 431 fő vállalná az egyszeri hozzájárulás összegét. 
Kecel és Imrehegy népességének megoszlása fő korcsoportok szerint: 

Életkor 2001 2005 2006 2009 

 Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy 

0-2 239 19 238 18 214 22 248 17 

3-5 234 21 286 16 291 16 240 19 

6-14 1035 132 965 89 847 77 823 59 

15-17 349 58 364 44 477 36 370 32 

18-54 4739 385 4708 377 4700 384 4615 388 

55-59 560 55 551 48 572 47 613 43 

60-69 936 112 974 93 962 98 981 85 

70-79 832 60 725 74 737 68 701 68 

80-X 238 18 325 19 336 22 394 25 

Összesen: 9162 860 9136 778 9136 770 8985 736 

 
Mint a korcsoportok szerinti megosztásból is látszik, 2001 évtől Kecel népessége 2006-ig szinte 
változatlan, azóta pedig csökken. Imrehegyen a lakosság száma folyamatosan csökken. Mindkét 
településen a gyermekek száma csökken, az 55-X életkorú lakosok száma stagnál. Jól látszik, hogy 
mindkét település lakosságának egyharmada nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. 

 

A családsegítés Kecel és Imrehegy területén a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 

illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából nyújt szolgáltatást. 

A gyermekek száma csökken, az 55 – X életkorú lakosok száma stagnál.   

Munkanélküliségi adatok Kecel városában 

/forrás: ÁFSZ portál (www.afsz.hu) - statisztika – településsoros munkanélküliségi adatok/ 
 2001.01.20. 2002.01.20. 2003.01.20. 2004.01.20. 2005.01.20 

Regisztrált munkanélküli (fő) 416 366 394 511 525 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált (fő) 113 160 100 106 148 

Járadékra jogosult (fő) 100 98 99 99 122 

Jövedelempótló tám.ra jogosult (fő) 93 16 4 3 0 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 48 79 102 136 166 

Munkaképes lakosok száma (fő) 5370 5636 5679 5666 5730 

Munkanélküliek aránya (%) 7,75 6,50 6,94 9,02 9,16 

http://www.afsz.hu/
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 2006.01.20. 2007.01.20. 2010. 01. 20. 

nyilvántartott munkanélküli (fő) 576 612 770 

365 napnál hosszabb ideje nyilvántart. (fő) 169 228 283 

Járadék típusú ellátásra jogosult (fő) 109 103 123 

Segély típusú ellátásra jogosult (fő) 49 64 93 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 194 178 0 

rendelkezére állási támogatás (fő) 0 0 164 

Munkaképes lakosok száma (fő) 5725 5798 5794 

Munkanélküliek aránya (%) 10,06 10,56 13,29 

 

 

Munkanélküliségi adatok Imrehegy községben 

/forrás: ÁFSZ portál (www.afsz.hu) - statisztika – településsoros munkanélküliségi adatok/ 
 2001.08.20. 2002.08.20. 2003.08.20. 2004.08.20 2007.08.20 

Regisztrált munkanélküli (fő) 22 14 31 30 23 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált (fő) 7 5 2 5 5 

Járadékra jogosult (fő) 6 5 10 4 6 

Jövedelempótló tám.ra jogosult (fő) 8 0 0 0 2 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 0 0 0 1 4 

Munkaképes lakosok száma (fő) 478 496 496 496 489 

Munkanélküliek aránya (%) 4,60 2,82 6,25 6,5 4,70 

 
 2008.08.20 2009.08.20 2010.08.20 

nyilvántartott munkanélküli (fő) 25 50 63 

365 napnál hosszabb ideje nyilvántart. (fő) 7 8 15 

Járadék típusú ellátásra jogosult (fő) 6 10 12 

Segély típusú ellátásra jogosult (fő) 1 4 3 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 5   

rendelkezére állási támogatás (fő)  9 23 

Munkaképes lakosok száma (fő) 489 502 483 

Munkanélküliek aránya (%) 5,11 9,96 13,04 

 

A Polgármesteri Hivataltól pénzbeli ellátásban részesülők száma : 
 2007. augusztus (fő) 2009. december (fő) 2010. december (fő) 

 Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy 

Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres  
szociális segélye 

 
188  

 
12 

 
26  

 
2 

24 2 

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 9  - 12  - 12 - 

Időskorúak járadéka 11  6 18  3 18 3 

Ápolási díj 19  9 19  10 29 10 

Lakásfenntartási támogatás 254  8 324  11 752 12 

Átmeneti segélyt kapott eddig 18  124 65  124 109 21 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül  

662  
69 820  94 820 99 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kapott eddig 22  80 68  86 60 - 

Rendelkezésre állási támogatás - - 247  20 247 22 

Óvodáztatási támogatás - - 31  - 43 3 

köztemetés - - 3  - 3 - 

 

Mint a fenti táblázatokból is kitűnik – a halmozottan hátrányos helyzetben lévő, szociális, 

mentálhigiénés problémákkal is küzdő lakosság aránya igen jelentős. Nagy problémát okoz - a 

települések adottságai miatt – a munkanélküliség aránya a munkaképes korú lakossághoz 

viszonyítva.  

 

http://www.afsz.hu/
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A. 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, 

köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és 

fejlesztési feladatok jellege, tartalma 

 

A. 3. 1. Idősek Otthona 

 
Személyes gondoskodás körében biztosított szakosított ellátás: 

 ápolást, gondozást nyújtó intézmény - idősek otthona 57 fő 
 
 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 

személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formát biztosít az intézmény. 

A tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény elsősorban az önmaguk ellátására nem, vagy 

csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik. Az idősek 

otthonában azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása 

történik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.  

Legfontosabb feladataink: 

 a biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítása, 

 ápolási gondozási szükségleteinek kielégítése, 

 az ellátott állapotának, élethelyzetének és a „pillanatnak” adekvát kommunikáció 

alkalmazása, 

 a tájékozódás, a térbeli és időbeli orientáció megőrzésének támogatása, 

 a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítése, 

 az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek 

csökkenéséből származó zavarok enyhítése, 

 az izoláció elkerülése, 

 a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása, 

 az állandóság biztosítása, 

 biztonságának megőrzése és a védelem, mely az esetleges (átmeneti) elkülönítés 

egyetlen lehetséges alapja. 

 

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátását, ápolását-gondozását 

biztosítja. 

A gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítását jelenti az eszközök (értékek, ismeretek, 
készségek) és módszerek színjén. Célja és feladata az ellátást igénylő ember szükségleteihez igazodó 
segítségnyújtás. A segítségnyújtás mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját minden esetben a 
segítséget igénylő ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg.  

A gondozás komplex tevékenység több gondozási elem együttes alkalmazásával érhető el. Elemei: 
előgondozás, fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás, 
érdekvédelem.  
A gondozási folyamat első lépése a helyzetfelmérés. A fizikai és egészségügyi állapot felmérés során 
az ápoló szisztematikusan gyűjti össze az ellátottal kapcsolatos adatokat.  

A fizikai ellátás az alapvető szükségletek biztosításának a folyamata: élelmezés, ruházat, testi 

és környezeti hygiene, mozgás, hely és helyzetváltoztatás, alvás és pihenés szükségletének 

biztosítása.  Célja, hogy az ellátott legyen képes elérni önellátása maximális elérhető 

mértékét, alkalmazkodni fizikai deficitjéhez testileg – lelkileg.  
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Az egészségügyi ellátás folyamata során biztosítandó: a felvilágosítás, a rendszeres orvosi felügyelet, 
az alapápolás, a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás, a gyógyszer – gyógyászati segédeszköz 
biztosítása, a folyamatos egészségügyi ellenőrzés, az intézeti keretek között megoldható gyógyítás.  

A gondozási, ápolási és rehabilitációs programokat, módszereket egyénre szabottan, a szolgáltatást 
igénybevevő állapotának megfelelően kell meghatározni. 

Fontos feladatunk a biztonságos környezet kialakítása. A biztonságos környezet kialakításánál 

a közvetlen korlátozás helyett a kockázat-csökkentő környezeti feltételek megteremtése, és a 

kockázati viselkedés indirekt alakítása kap hangsúlyt. Pl. az időbeni és térbeli orientációt 

segítő környezeti megerősítők alkalmazása: a jól átlátható belső terek kialakítása, az egyes 

helyiségek funkcionális elkülönítése, a jól megragadható, eligazodást segítő kijelzések 

alkalmazása, valamint az idő, évszakok és napszakok követését megkönnyítő környezeti 

támpontok megadása. 

Törekszünk az optimális ingerkörnyezet biztosítására (színekkel, névtáblákkal, 

piktogramokkal, stb.). 

Az ellátást igénybe vevők egyágyas, kétágyas, vagy háromágyas szobákban nyernek 

elhelyezést. 

Az ellátottak a számukra biztosított lakószobát, lakrészt igényük szerint saját bútoraikkal 

rendezhetik be. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem élnek, úgy az intézmény biztosítja a 

lakhatáshoz szükséges bútorzatot. 

Az intézmény megfelel a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. 

A gondozási tevékenység során az ellátottak részére olyan fizikai, mentális, és életvezetési 

segítséget kell biztosítani, amelynek során szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő 

egyéni bánásmód keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő, testi-szellemi 

funkció helyreállítására kerüljön sor. 

Az intézményben élők saját ruházatukat, textíliájukat használják, azok részére, akik nem 

rendelkeznek megfelelő mennyiségű, minőségű saját ruházattal, azok részére a teljes körű 

ellátás részeként az intézmény biztosítja. 

A ruházat mosása és javítása az intézmény feladata.   

Az étkezést (napi háromszori főétkezés, szükség szerint kiegészítő étkezés) az ellátottak 

életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően 

nyújtja. Az ebéd esetében három menüből választhatnak ellátottjaink. Ha az ellátott egészségi 

állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak megfelelő étkezési 

lehetőség biztosított.  

Az ápolás folyamán, a gondozási feladatok ellátásakor közvetlenül felmerülő és az intézményi 

ellátás keretei között biztosítható egészségügyi állapot helyreállítását célzó tevékenységet kell 

végezni. 

Biztosított az ellátottak egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, az egészségügyi 

tanácsadás, az intézmény keretei között megoldható gyógykezelés. 

Az intézmény otthoni szakápolás (szakmakód: 7304) egészségügyi szakma, mint nem 

közfinanszírozott tevékenység végzésére jogosult. 

Az otthoni szakápolás olyan egészségügyi ellátási forma, amely az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 98. §-ban meghatározott ápolási tevékenységeket foglalja magába, különös tekintettel 
a (2) bekezdés d) pontjára. A tevékenységek végezhetők az egészségügyi ellátórendszer keretein 
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belül, valamint a bentlakásos szociális intézményekben ellátott, szakápolásra szoruló betegek 
szakápolási szükségleteinek kielégítése céljából. A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes 
szükségletfelmérés, és tervezés alapján, az ellátandó tevékenységre nézve megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az ápolás önálló, együttműködő, és 
függő kompetencia körének figyelembe vételével. 
A szakápolás során folyamatosan biztosítani kell a beteg pszichés támogatását, étkezési, és életmód 
tanácsadást, különösen mindazon tevékenységek megtanítását, amelyeket maga a beteg/családja 
megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának 
megakadályozásáért, továbbá az ápolási folyamat dokumentálását és esetleges jelentési 
kötelezettség teljesítését, valamint rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, 
a beteg ellátásában résztvevőkkel. 

1. Az egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körének rövid bemutatása. 

- Perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és ellátása. 

- Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és 

folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek szövődményes esetben. 

- Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje. 

- A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje szövődményes esetben. 

- Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, 

gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, 

hólyagkondicionálás. 

- Folyadékpótló infúzió bekötése orvosi utasításra, továbbá az intravénás és 

elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó egyéb szakápolói 

feladatok. 

- Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai. 

- Sztomatoterápia szövődményes esetben, és szakmaspecifikus szájápolási 

tevékenységek műtét után. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai 

III-IV. stádium (exsudációs, nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján). 

- Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent 

funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 

feladatok: 

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben    

gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges); 

- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása.  

      -  Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.  

  -  Haldokló beteg szakápolása. 

  -  EKG készítés orvosi utasítás alapján.  

  -  Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.  

  -  Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység. 

 

A tevékenységek szakszerű elvégzését az intézmény szakmai protokolljai garantálják. ( Lásd: 

Decubitus szakmai protokollja, Inkontinencia szakmai protokollja, Demens betegek szakmai 

protokollja, Gyógyszerelés protokollja, Fertőtlenítés szakmai protokollja.) 

2. A szolgáltatásnyújtással összefüggő tevékenységek terén szerzett szakmai tapasztalatok, 
gyakorlat bemutatása. 

Szakápolói feladatokat intézményünkben több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakképzett 
munkatársak látják el. Szakmai gyakorlatukat kórházakban, illetve intézményünkben szerezték. 
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3. A működtetéshez rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása, és a szakmai feladatok 
ellátásának szervezése. 
Intézményünkben a nővérszoba közvetlenül a betegszoba mellett helyezkedik el. A nővérszobában 
lehetőség van egyrészt a műszakok közötti átadásra-átvételre szakmai megbeszélésre, másrészt a 
házi orvossal vagy más szakemberrel való vizitre és konzultációra, illetve a hozzátartozókkal való 
nyugodt légkőrben való beszélgetésre, adminisztrációs feladatok elvégzésére. A nővérszobában 
vezetékes telefon, számítógép, nyomtató, gyógyászati eszközök tárolására alkalmas szekrény, 
betegvizsgáló ágy található. A gyógyszerelés zárható gyógyszeres szobában folyik. Fésűs adagoló 
polcrendszerben, névre szóló tároló rekeszekből történik a kiadagolás. 
A háromágyas betegszobában kerülnek azok az ellátottak, akiknek egészségi állapotuk ez indokolja, 
ellátásuk ebben a helyiségben történik. 
A szakmai feladatok ellátásának szervezését a csoportvezető ápoló látja el.  
 
4. Munkaszervezés bemutatása, gyógyító, megelőző és ápolás-ellátási rend tervezete, ápolási 
és gondozási folyamatok bemutatása, beteg edukáció, ápolási dokumentáció tervezete, vezetési 
rendje, adatvédelmi követelményeknek való megfelelés. 

Munkaszervezés a havi munkaidő beosztás, illetve a napi munkaterv alapján működik. 

Műszakátadások alkalmával is kapunk információt a nappali és az éjszakai műszakban történt 

eseményekről. Prevenciós ellátás intézményi kereteken belül előadások formájában, 

háziorvosi és szakorvosi tanácsokkal való ellátással történik. Napi szinten fontos ellátottjaink 

önellátó funkcióinak megtartása és azoknak javítása (felügyelet mellett torna, mobilizálás). 

Gyógyítás, mint ellátás a háziorvosi és szakorvosi rendszeren keresztül történik. Háziorvosi 

látogatások szükség szerint, de évente két alkalommal nagyvizit formájában történik, melynek 

dokumentálását az orvosi kartonon végezzük. Az ápolási és gondozási folyamatokat az 

egyénre szabott ápolási és gondozási dokumentáció alapján végezzük. A gondozási tervet 

évente, illetve szükség szerint végezzük (állapotromlás és állapotjavulás esetén időszakos 

felülvizsgálat történik.) Ápolási dokumentációt kórházi ápolást követően vezetünk, a 

háziorvossal megbeszélve az ellátott további kezelését és az ápolás folyamatát és kimenetelét.  

A tevékenységek szakszerű elvégzését az intézmény szakmai protokolljai garantálják. ( Lásd: 

Decubitus szakmai protokollja, Inkontinencia szakmai protokollja, Demens betegek szakmai 

protokollja, Gyógyszerelés protokollja) Ezek vezetési rendje naponta, illetve szükség szerint 

működik.  

A titoktartási kötelezettség által, a személyes adatok védelme kötelezően betartandó minden 

munkatárs részéről. Adatvédelmi követelményeknek az alábbi jogszabályok figyelembe 

vételével teszünk eleget: 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról. 

 

5. Egyes kisegítő folyamatok bemutatása (étkeztetés, betegszállítás, takarítás, veszélyes 
hulladék elszállítás, mosodai szolgáltatás, sterilizálás). 
Az ellátottak étkeztetéséről, étel készítéséről a megfelelő diétával való ellátásról az intézmény 
konyhája gondoskodik. Ellátottaink étellel való kiszolgálása a dolgozók részéről történik. Kórházba, 
szakellátásra való eljutásról betegszállítással történik. 
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Takarítást és a veszélyes hulladék elszállítását, sterilizálás folyamatát az intézmény Fertőtlenítés 
szakmai protokollja tartalmazza. 
Ellátottjaink teljes körű ellátásához tartozik a mosodai szolgáltatás is, amit az intézmény épületében 
található mosodában végezünk el.  
 
6. A működtetni kívánt belső minőségügyi rendszer tervezett elemei, minőségpolitika és 
minőségügyi célkitűzések. 
A működtetni kívánt minőségügyi rendszer, a minőségpolitika és a minőségügyi célkitűzések 
illeszkednek az intézmény minőségügyi rendszeréhez, a minőségpolitikájához és a minőségügyi 
célkitűzéseihez. 
 

Magánszolgáltatás – vagy a területi ellátási kötelezettség keretében meghatározott 

ellátási területen kívüli – működési területe. – Ellátottak köre az ápolást, gondozást nyújtó 

bentlakásos intézményben, intézményi jogviszonyban állók. 

Az intézmény orvosa, a háziorvos által, személyre szabottan kiírt recepteket az intézmény 

váltja ki saját költségvetése terhére.  

Az intézmény orvosa, háziorvosa által beutalt szakrendelésen, vagy kórházi ápolást követően 

felírt gyógyszerek teljes költségét az intézmény átvállalja. 

A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény viseli a vényre felírt test távoli 

eszköznek a költségét. 

A testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történik a biztosítása. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 52. § (2) bekezdése szerinti gyógyszercsoportba, 

valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, 

továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra 

felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és gyógyászati 

segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs közgyógyellátási 

igazolványra felírható gyógyszer, vagy nincs olyan közgyógyellátási igazolványra felírható, 

amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő. 

A gyógyszerek ellátottak részére történő kiosztása, e tény egyéni gyógyszer-nyilvántartó lapra 

történő felvezetése az ápolónők feladata a csoportvezető ápoló ellenőrzése alapján. 

A kábítószernek minősített gyógyszerekről a csoportvezető ápoló sorszámozott nyilvántartó 

könyvet vezet. A kábítószernek minősülő gyógyszert a többi gyógyszertől elkülönítetten, zárt 

szekrényben, ezen belül zárt kazettában kell elhelyezni, tárolni. A kazettába csak a felelős 

személy nyúlhat. A gyógyszerfelelős napi vagy heti gyakorisággal, szükség szerint, írásban, 

darabszámra vagy milliliterben adja ki a műszakért felelős ápolónak, gondozónak a 

kábítószernek minősülő gyógyszert. 

A kiadott gyógyszer felhasználását és műszakonkénti átadását az eseménynaplóban írásban 

kell dokumentálni. A kábítószernek minősített gyógyszereket az ellátott egyéni nyilvántartó 

lapján kiemelten kell feltüntetni. 

Az intézmény orvosa, illetve az ellátott házi orvosa által beutalt szakorvosi ellátásra 

ellátottjainkat elkísérjük, illetve elszállíttatjuk. 

Kecelen az alábbi szakorvosi rendelések működnek: szemészet, belgyógyászat, fizioterápia, 

urológia, fogászat, nőgyógyászat. 

Az inkontinenciában szenvedő ellátottjaink részére a szükséges eszközöket, anyagokat 

biztosítjuk. 
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Szűrővizsgálatokról (tüdőszűrés, rákszűrés) az intézmény gondoskodik. Az ellátottak 

egészségi állapotáról, s az abban bekövetkező változásról, a velük kapcsolatos jelentősebb 

eseményekről eseménynaplót vezetünk, gondozási és ápolási tervet készítünk. 

Fontos az ellátottjaink higiénéje, tapintatosan ellenőrizni, nevelni kell őket a tisztasági 

szabályok betartására. E feladat türelmet, udvariasságot, de egyben határozottságot, 

következetességet is igényel. 

Fürdetés, hajápolás, körömvágás, borotválás, szőrtelenítés az ápolónő feladata. 

A fodrászati alapszolgáltatáson felül a lakó által igényelt tevékenységei elvégzése 
érdekében az intézménybe fodrászt hívhat, aki a kért szolgáltatást elvégzi részére az 
általa közölt áron.  
Ha a lakó az alapszolgáltatás körében végzett körömvágás helyett vagy mellett pedikűrös és 

manikűrös szolgáltatását veszi igénybe, az általa meghatározott árat téríti. 

A mozgásukban korlátozott személyek (kerekes székkel közlekedők) igénybe vehetik 
az intézet gépkocsiját hazalátogatás, temetés, stb. alkalmával a tényleges költségek 
megtérítése mellett. 
Másik fontos feladat a mentálhigiénés ellátás biztosítása. Ennek keretében biztosított: 

 a személyszabott bánásmód, 

 a konfliktushelyzetek elkerülése végett az egyéni, és csoportos megbeszélés, 

 a szabadidő kulturált eltöltésének feltétele, 

 gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása, 

 a hitélet gyakorlásának feltétele, 

 az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és 

működésének segítése. 

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével megszervezésre kerülnek: 

 a kognitív célú tevékenységek/memóriatréningek, 

 a kommunikáció fejlesztése (segítő beszélgetés, életvezetési beszélgetés, biblioterápia, 

beszélgettetés – meghallgatás), 

 kreatívterápia/manuális, finommotoros képességek megőrzése, 

 mozgásterápia/gyógytorna/mobilizálás, 

 zeneterápia, 

 RO-tréning (realitás-orientációs tréning), 

 reminiszcencia tréning, 

 önellátási képesség fejlesztése (a strukturált napirend betartása, szokások kialakítása, 

az alapvető szükségletek kielégítésének fenntartása, a mindennapi tevékenység 

gyakorlása, helyzetfelismerő gyakorlatok) 

 pszicho szociális tevékenységek/közösségi, szabadidős programok (családi és 

társadalmi kapcsolatok fenntartása, kirándulások, rekreációs tevékenységek, séta, 

levegőzés, hitélet gyakorlása). 

 

Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az ellátottak mentálhigiénés 

ellátása biztosított.  

A terápiás ellátási formák közül az egyéni esetkezelés, krízisintervenció, és a csoportosan 

vezetett beszélgetések jelentőséggel bírnak, ugyanis nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, 

hogy, ellátottjaink jobban érezzék magukat. 

A terápiás célú képességfejlesztő tevékenységet a mozgásterapeuta, egyénre szabottan végzi.  
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Térítésmentesen vehetik igénybe az ellátottak az intézménybe kéthetente ellátogató 

személyiségközpontú cousellor által megtartott csoportos és egyéni foglalkoztatást. 

Tematikája a következő: 

 a normális öregedés, 

 az időskor élettana és korélettana, 

 gerontopszichológia- az időskor lelki jelenségei és zavarai, 

 segítségnyújtás a megváltozott életforma kialakítására, 

 felkészítés az elfogadhatatlan elfogadására, 

 aktuális kérdések megbeszélése, feldolgozása. 

 

Intézményünk fokozott figyelmet fordít a demenciában szenvedő ellátottak ápolására – gondozására. 
A gondozás szempontjai kiemelt hangsúlyt kapnak. Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős 
ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és neurotikus 
egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Önellátási képességének csökkenése mellett is 
kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Vagyis mindazon 
beavatkozások és eljárások biztosítása, melyek hozzájárulnak a demens jól -létének – a „well-being”- 
biztosításához. A jól-lét itt azt jelenti, hogy a demenciával küzdő személy: napjait aktívan tölti segítői 
közreműködéssel, biztonságban érzi magát (akadály- és balesetmentes környezet), érzelmi 
támogatást kap (nyugodt légkör). 
 
Ahhoz, hogy egy szellemileg leépült emberrel személyes kapcsolatba kerüljünk fontos, hogy képünk 
legyen élettörténetéről, személyéről és szükségleteiről.  
Mindenekelőtt egy egyedi emberrel találkozunk és nem egy szellemileg leépült személlyel. Az 
együttlét döntő tényezői az a képességünk, hogy tudunk-e jelenlévő és nyitott kapcsolatra kész 
embertársak lenni. A találkozást a kölcsönösség, az emberi méltóság tisztelete és az odafigyelés 
jellemzi. 
A kielégítő önérzet szempontjából fontos, hogy az ember irányítani tudja saját életét, és ura legyen a 
helyzeteknek. Amikor az ember szellemileg leépül éppen a kielégítő önérzet alapjai rendülnek meg, 
nem képes többé boldogulni a hétköznapokban úgy, ahogy korábban. Gondolkodása lassul, renyhébb 
lesz, kevesebb lesz az eredeti gondolat. Koncentráció képessége a minimumra csökken. A demencia 
következtében a betegnek nehéz lesz magát megértetnie és másokat megértenie. Érzékenyebb lesz a 
hanghordozásra, a mimikára, a gesztusokra – azaz magára az érzelmi üzenetekre. Nem az a lényeg, 
amit mondanak, hanem ahogy mondják. A demencia következtében cserbenhagyják az én funkciók, 
ezért bizonytalanabbá válnak, kik is valójában. A betegség előrehaladásával tévképzetek és 
hallucinációk is felléphetnek. Megromlik, és lassan megszűnik kapcsolataiban a mély kötődés és a 
kapcsolatok fenntartása.  
Mi is az a demencia: nem valódi betegségről, hanem egy tünetcsoportról van szó. Tehát a demencia 
mindig betegség vagy betegségek következménye, pl. agyi keringési funkciók elégtelen működése, 
depresszió, kimerültség. A demencia a mentális hanyatlás, az öregkor egyik szindrómája. A 
demenciában szenvedő betegek különböző dinamikájú és fokozatú szellemi és fizikai leépülést élnek 
meg.  
Ezért ápolásuk – gondozásuk során kiemelt figyelmet kell fordítani: 

 a vitális paraméterek obszerválására (egyéb káros betegségek fokozott észlelése pl.: 
hypertómia, diabetes; paraméterek pontos dokumentálása, pontos gyógyszerdozírozás és a 
beadáskor felügyelet; rendszeres orvosi controll) 

 megfelelő mennyiségű és minőségű étel-ital bevitelére (étkezések rítusos betartása, az 
étkezésekhez tartozó képességek és emlékek megtartása, súlyosabb nyelési problémák 
felmerülésekor orr-gyomor szondán V.PEG-en keresztüli táplálást alkalmazunk) 
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 mozgás és a kívánt testhelyzetek biztosítására (türelmes bánásmód, testi épség védelme 

érdekében fokozott figyelem, labilis járás képességnél a megfelelő testhelyzetet biztosítása, 

vagy segédeszközök alkalmazása. masszőr biztosítása)  

 személyi higiéne biztosítására (napi tisztálkodás, fokozott bőrvédelem, tiszta ruha biztosítása 

- akár többször is a nap folyamán, férfiaknál rendszeres borotválás, pedikűr, manikűr, stb.)  

 mentális képességek ápolására (a gondozó állandó felügyeletének biztosítása, memória 

tréningek, realitás-orientációs foglalkozások, stb.) 

 a berendezési tárgyak élmentesítésére, 

 meleg, barátságos színek alkalmazására, 

 az állandósságra, a rendszerességre, 

 autónómia, identitás, intimitás, méltóság megőrzésének betartására.  

  

A gondozási – ápolási folyamat szakszerű dokumentálása: 
 biztosítja az individuális ápolást,  
 követni lehet az ellátott állapotában beálló változásokat- az ellátás folyamatossága 

biztosított, 
 tervezhetővé válik az ápolási-gondozási munka, 
 az eredményesség bizonyíthatóvá válik (minőség, mennyiség, gazdaságosság), 
 fokozza az ápolói felelősség érzetett, 
 kommunikációs eszköz (pontosabb információ átadás),  
 fokozza a tudatosságot a beavatkozások megvalósításában,  
 team munka alapja, 
 jogi vonatkozása van.  

A dokumentáció legyen: személyre szabott, aktuális, pontos, tömör, alapos, jól felépített, 
rendszerezett.  
 
 
 
A gondozási dokumentáció részei: 
Ápolási-gondozási dokumentáció - személyes adatok: az ápoló feladata a személyi adatok rögzítése, 
amely történhet a gondozott vagy törvényes képviselőjének, hozzátartozójának elmondása, vagy a 
személyi igazolvány és a kórházi zárójelentés alapján közvetlenül az intézménybe érkezéskor.  
 
Felvételi státusz: minden új ellátott esetén bekerüléstől számított 24 órán belül el kell készíteni. A 
felvételt végző ápoló két órán belül köteles rögzíteni az ellátott kardinális tüneteit (RR, pulzus, 
hőmérséklet), tudati állapotát, túlérzékenységre, fájdalomra vonatkozó adatokat.  
 
Mentális állapot felmérés – foglalkoztatás: mentálhigiénés munkatárs tölti ki a bekerüléstől 
számított egy héten belül, a saját megfigyelése,  a foglalkoztatás esetében az ellátott kikérdezése 
alapján értelemszerűen.  
 
Gondozási anamnézis - önellátó képesség: gondozó, ápoló tölti ki a bekerüléstől számított 24 órán 
belül. Az ellátott önellátó képességéről ad felvilágosítást, illetve meghatározza a segítségnyújtás 
fokát. Minden évben, illetve állapotromlás esetén (pl. bénulás, leépüléses folyamat) újra ki kell 
tölteni, ezáltal nyomon követhető a lakó önellátó képességében bekövetkezett változás. 

Gondnoki nyilatkozat: kitöltése a gondnokkal való első találkozáskor a felvételt követő egy 

hónapon belül minden gondnokság alatt lévő lakó esetében kötelező. Ezt hárman írják alá: az 

elátott, a gondnok és az csopotvezető ápoló.  
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Életút, anamnézis: ezt az ellátott vagy az ő elmondása alapján a ápoló, gondozó írja le a 

bekerüléstől számított egy héten belül. Szükség esetén a család bevonása. 

Jelen állapot: ezt a bekerüléstől számított egy héten belül az ápoló, gondozó tölti ki a megfigyelései 
alapján. Lényegre törő és információ gazdag legyen. 
 
Gondozási terv - éves értékelés: kidolgozását munkacsoport végzi a bekerüléstől számított 1 
hónapon belül, amelyben az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, 
valamint az intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt (orvos, csoportvezető ápoló, 
ápoló, mentálhigiénés munkatárs). A gondozási terv első részeként egy állapotfelmérés történik, 
amikor a gondozási tervben megjelölt szempontok alapján felmérjük az ellátott jelen állapotát, majd 
ebből kifolyólag meghatározzuk a gondozási problémákat, megtervezzük a teendőket, megjelölve a 
célokat, módszereket és a felelősöket. 
 A gondozási tervet a team, az ellátott állapotában bekövetkező jelentős állapotromlás-javulás 
esetén, illetve minden év végén, vagy a következő év elején értékeli. Az eddig elért eredményeket, 
változásokat, a meglévő dokumentációk alapján értékeli, majd módosítja az egyéni gondozási tervet. 
Tulajdonképpen ez lehet a következő gondozási terv alapja, kiindulópontja. 
A gondozási tervet az ellátottal ismertetni kell, számára vagy törvényes képviselője kérésére a 
dokumentum tartalmát részére meg kell mutatni, betekintést kell biztosítani. A gondozási tervet 
minden esetben alá kell íratni az ellátást igénybevevő személlyel, az intézményvezetővel, a 
csoportvezető ápolóval, a foglalkoztató team egyik tagjával.  
 
Gondozási lap: a gondozási terv része a gondozási lap, amelyen  rögzítésre kerülnek folyamatosan az 
egy év alatt történt fontosabb események. Akkor kell vezetni, ha az ellátott egészségi állapotában 
bármilyen nemű állapotromlás következik be, például: suicid kísérlet, nagyfokú agresszivitás, 
nyugtalanság, gyógyszerbevétel megtagadása, pszichés állapotváltozás, stb., Ilyenkor a szakgondozó, 
szakápoló a gondozási tervet kiegészíti egy gondozási lappal, amelynek a vezetése minden 
műszakban elengedhetetlen. Itt rögzítésre kerül műszakonként az elátott állapotában, 
magatartásában bekövetkező változás, szükséges teendő. Felelős a szolgálatban lévő szakképzett 
ápoló, gondozó.  
 
Általános orvosi decursus lap: az intézmény orvosa, illetve az ellátott háziorvosa az ellátott 
egészségügyi állapotában bekövetkező változásokat, elrendelt vizsgálatokat, terápiákat írásban 
rögzíti. Minden évben egyszer köteles átnézni a lakók gyógyszerelését és megvizsgálni általános 
állapotukat és ezt írásba rögzíteni.  

Szűrés: havonta a gondozók, ápolók vezetik. Hónapra lebontva, vérnyomás, pulzus, testsúly, 

vizelet, stb. Itt kell jelölni az adott mérések eredményeit illetve dátumát.  

Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap: az ápoló, gondozó tölti ki közvetlenül az 

ellátott bekerülésekor, a kórházi zárójelentés vagy a hozzátartozó elmondása alapján. Köteles 

piros, nagy nyomtatott betűvel feltüntetni az ellátott esetleges gyógyszer-túlérzékenységét. A 

lapon felsorolt gyógyszerek szedését a legközelebbi vizit során megerősítteti az intézményi 

háziorvossal,  szakorvossal,  aki szignózza. 

Ápolói elbocsátási összefoglaló: kitöltésére akkor kerül sor, ha az ellátott távozik az 

intézményből: pl. kórházba, más intézménybe. Ez a további ellátásban nyújt segítséget, 

támpontot.  

Ápolási dokumentáció 
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Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terven felül 
ápolási tervet készítünk. Ez az ápolási feladatok dokumentációja, mely tartalmazza az ápolásra 
szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, alkalmazható technikákat.  

Betegség esetén az ápolási dokumentáció része: 

Ápolási anamnézis: akkor kerül kitöltésre, ha az  ellátott beteg, vagy állapotában oly mértékű 

változás következik be, hogy alapvető fiziológiás szükségleteinek ellátásában részleges, vagy 

teljes segítségre szorul. 

Célja: az ápolás megtervezéséhez szükséges információk összegyűjtése.  

Az adatok származhatnak orvostól, ápolók megfigyeléseiből, betegtől, hozzátartozójától, 

betegségét megelőző gondozási folyamat részletes ismeretéből, leírásából. 

Kitöltését az intézmény orvosa végezheti. 

 

Ápolási utasítási lap: miután felmértük az ellátott állapotában bekövetkező változásokat. 

Ennek tudatában meghatározzuk azokat a tevékenységeket, amelyekben a beteg segítségre 

szorul, illetve el kell végezni helyette. Kitöltése a csoportvezető ápoló (vagy az általa 

megbízott személy) feladata.  

 

Ápolási ellenőrzési lap: az ápolási utasításban meghatározott feladatok, a konkrétan elvégzett 

ápolási tevékenységek végrehajtását dokumentáljuk. 

 
Egyéni ápolási terv: az orvosi utasítás és ápolási anamnézis összegzése után kerül 

megfogalmazásra. 

Célja: ápolás fontossági sorrendjének megállapítása, várható eredmény meghatározása, ápolás 

menetének megtervezése. 

Elkészítője: megbízott szakápoló az ellátott aktív közreműködésével. Ápolási folyamat 

koordinátora a megbízott szakápoló, aki a terv kivitelezését, a gondozó-ápoló team tagjaival 

megosztja, a feladatok elvégzését, beteg állapotát folyamatosan követi. 
Ápolási terv elemei: ápolási probléma, ápolási diagnózis, ápolási célkitűzés, (rövid távú és hosszú 
távú) ápolási utasítás, az ápolás kimenetele/eredménye, ellenőrzése. 

 

Ápolási esettörténet (decursus lap): az ápolási tervben meghatározott utasítások alapján a 

beteg ápolási szükségleteinek áttekinthető megjelenítésére szolgál. Naprakésznek kell lennie, 

kitöltése szakápoló, ápoló - gondozó feladata, aki a naprakész állapotdokumentálásért felel. 
 

Folyadéklap: Az ápolási terv részeként alkalmazzuk. Ha a beteg egészségi állapotában olyan 

jellegű romlás következik be, (pl. hányás, hasmenés, lázas állapot) ami szükségessé teszi a 

bevitel és ürítés ellenőrzését, akkor a folyadéklapot a beteg teljes gyógyulásáig vezetjük az 

orvos által elrendelt gyakorisággal. 

 

 

Specifikus ápolási lapok:   

 Decubitus-lap: kitöltésére csak akkor kerül sor, ha decubitus veszélye áll fenn, illetve 

már alakult ki a beteg testén. Vezetéséért felelős a szolgálatban lévő ápoló-gondozó. 

 Sztóma lap: kitöltésére csak akkor kerül sor, ha a betegnek sztómája van. Vezetéséért 

felelős a szolgálatban lévő ápoló-gondozó. 

 Megfigyelő lapok: Az ápolásban részesülő ellátott állapotváltozásainak nyomon 

követésére szolgál.  Jelentősen megkönnyíti a megfigyelést, az orvosi és ápolói 

munkát, lerövidíti a műszakátadást. Orvosi szempontból is jelentős, mivel olyan 

információkat közöl a beteg állapotváltozásairól, amiről nélküle nem szerezne 

tudomást. 



29 

 

 Korlátozó intézkedés elrendelése: a korlátozó intézkedés alkalmazásáról az 

intézmény részletes eljárásrendet alakított ki a szervezeti és működési szabályzatban, 

mely a házirendben is megtalálható. Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide 

nem értve a pszichés megnyugtatást - adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés 

időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell részletesen 

feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni. 

 

 

A. 3. 2. Alapszolgáltatások 

 

Az alapszolgáltatásban részt vevő, gondozási feladatokat ellátó munkavállalók részére az 

intézmény munkáltatói igazolványt állít ki annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási 

feladatok elvégzése során a feladat ellátásra vonatkozó felhatalmazását igazolni tudják. 

 

A. 3.2.1. Étkeztetés 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a Kecel Város Önkormányzata rendeletben 

határozza meg.  

Étkeztetés: 200 fő (ellátási szerződés szerint). 

Az étkeztetés igénybe vehető: 

- lakásra történő szállítással: hétfőtől- vasárnapig, kivéve munkaszüneti napon 

- helyben történő fogyasztással, elvitellel: az év minden napján. 

Amennyiben az igénylő egészségi állapota nem indokolja a lakásra történő kiszállítást, úgy 

külön szolgáltatásként kérhető a lakásra történő szállítás. 

Kecel Város Önkormányzata és a Kecel Időseiért Közalapítvány között létrejött ellátási 

szerződés értelmében a Csendes Ősz Idősek Otthona látja el: 

 a konyha üzemeltetését, melynek keretén belül biztosítja munkavállalók munkahelyi 

étkeztetését, étel készítését más szervezeteknek (iskolák, óvodák, más intézmények 

részére), valamint a lakosság részére. 

 

A. 3. 2.2. Házi segítségnyújtás 

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 

vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, 

élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek 

fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

Az ellátást igénybe vevővel igyekszünk bizalmi kapcsolatot kialakítani, hogy gondozását a 

neki megfelelő módon tudjuk nyújtani. Mivel munkánkat a saját környezetében, otthonában 

végezzük, ez csak úgy lehetséges, ha bízik gondozójában.  Beszélgetések alkalmával 

igyekszünk minél jobban megismerni a személyiségét, családi kapcsolatait, az ellátási 

igényeit. 
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Különösen figyelünk, hogy az orvos előírása szerinti gyógyszereket pontosan, a megfelelő 

adagban szedje, ha állapota megkívánja, kigyógyszerelünk, gyógyszereit háziorvosával 

kiíratjuk, kiváltjuk. Hozzátartozóval megbeszéljük az orvos utasításait. 

A gondozási, ápolási feladatokat is az igénybe vevővel, hozzátartozóval egyetértésben 

megbeszéljük, ennek alapján közösen készítjük el a gondozási tervet.    

A házi gondozás során nagyon fontos, hogy a környezete alkalmas legyen a gondozására, 

ápolására. Ezt az első alkalommal, a hozzátartozóval, illetve az igénybe vevővel 

megbeszéljük, egyeztetjük. Lényeges, hogy a lakása ne legyen balesetveszélyes a sok bútor, 

szőnyeg miatt. Erre felhívjuk a figyelmet, segítünk a megoldásban.   Sok esetben nem 

megfelelő a fekhelye, ilyen esetben felajánljuk az intézményünktől kikölcsönözhető 

betegágyat. Tájékoztatjuk a többi segédeszközről, amit biztosítani tudunk (járóbot, 

járókeret, wc szék, fürdető szék, wc magasító, fürdőkádra szerelhető ülőke, ágytál, stb.) a 

szakszerűbb ellátás érdekében.  

 Fontosnak tartjuk, hogy az ellátást igénybe vevő a környezetével tartsa a kapcsolatot, ne 

maradjon magára. A beszélgetés során elmondja, hogy kik azok a szomszédok, barátok, 

rokonok, akik látogatják, velük mi is beszélünk, elmondjuk, hogy mennyire fontos, hogy 

továbbra is tartsák a kapcsolatot, látogassák.  Ha a család vidéken él segítünk telefonálni, 

levelet írni.  Az intézményben előadásokat, programokat szervezünk a családtagoknak, 

hozzátartozóknak.    
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 
Személyi gondozás esetén: 
Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában 

és illemhelyiségben) 

–    mosás 

–    vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

–    mosogatás 

–    ruhajavítás 

–    közkútról, fúrtkútról vízhordás 

–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel) 

–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

–    kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

–    információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

–    családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

–    az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

–    ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

–    mosdatás 

–    fürdetés 

–    öltöztetés 

–    ágyazás, ágyneműcsere 
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–    inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

–    haj, arcszőrzet ápolás 

–    száj, fog és protézis ápolása 

–    körömápolás, bőrápolás 

–    folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

–    mozgatás ágyban 

–    decubitus megelőzés 

–    felületi sebkezelés 

–    sztómazsák cseréje 

–    gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

–    vérnyomás és vércukor mérése 

–    hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 

–    kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 

–    a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

 

Szociális segítés esetén, a szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában 

és illemhelyiségben) 

–    mosás 

–    vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása 

–    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

–    mosogatás 

–    ruhajavítás 

–    ágyazás, ágyneműcsere 

–    közkútról, fúrtkútról vízhordás 

–    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel) 

–    télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt 

–    kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 
3. 2.3. Idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása 

A nappali ellátást biztosító intézményünk az ellátást igénybe vevők részére szociális, 

egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 

 

Szolgáltatásaink: 

A nappali ellátás a helyi igényeknek megfelelően heti hat nap van nyitva nyolc órában. Az 

igénybevevők reggel saját maguk jönnek intézményünkbe, vagy igénybe vehetik a szállítási 

szolgáltatásunkat. Ilyenkor az intézmény kocsija a lakásáról a megbeszélt időpontban 

beszállítja az intézménybe, külön eseti térítési díj ellenében. Igény szerint az étkeztetést, a 

szociális alapszolgáltatás keretében kötött megállapodás alapján biztosítjuk a napi egyszeri 

főétkezést (ebédet). Aki az ebédet is igénybe kívánja venni, három menü közül választhat. A 
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konyhán képzett szakemberek dolgoznak, akik biztosítják, a megfelelő mennyiségű és 

minőségű ételt. Az étel elkészítésénél figyelembe vesszük az idős korosztály életkori 

sajátosságait, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit. Igény szerint, vagy orvosi 

javaslatra biztosítunk diétás étkezést is. Az intézmény alapfeladatát meghaladó 

szolgáltatásként külön térítési díj ellenében reggelit is biztosít az igénylőknek. A konyha 

korszerű berendezése, felszereltsége, kapacitása, a munkavállalók felkészültsége biztosítja, 

hogy az egyre növekvő étkezési igényeket ki tudjuk elégíteni.  

Az ellátást igénybevevőknek szabadidős programokat szervezünk az intézményen belül.  

Ebben a korban is fontos a játékokkal való fejlesztés, pl. kommunikáció, egymásra figyelést 

fejlesztő játékok, csoportépítő, önfeltárást segítő játékok, az érzékszervek működését – 

látást, hallást, tapintást, szaglást, ízérzékelést, szemmértéket – fejlesztő játékok, 

gondolkodást és kreativitást segítő játékok (asszociáció -  kombináció), verbális készséget 

fejlesztő játékok, memóriát és koncentrációt fejlesztő játékok, ügyességi játékok, asztali 

játékok, orientációs gyakorlatok (matematika, földrajz, olvasás, írás-fejlesztés, stb.). A 

szabadidős programokon a munkatársak mellett önkéntesek is segítséget nyújtanak. 

Többféle folyóirat áll rendelkezésre, ezekhez mindenki hozzáférhet. Irodalmi művekből 

felolvasásokat tartunk. Tv nézésre, videó film vetítésére is lehetőség van. Házi-könyvtárunk 

is bármikor igénybe vehető. 

 

Rendszeresen szervezünk intézményen kívüli programokat is, pl. színházi látogatásokat, 

kirándulásokat, összejöveteleket, bálokat, más intézményekkel való találkozásokat, 

tapasztalatcsere céljából.  

 

Segítséget nyújtunk az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való hozzájutás 

megszervezéséhez (orvoshoz elkísérjük, intézménybe kihívjuk az orvost),  

Rendszeresen, minden hétfőn délután tartunk különböző témájú előadásokat, 

tanácsadásokat. Meghívott előadók és munkatársaink tartják az előadásokat.  

Kéthetenként kézműves foglalkozást tartunk (kerámiázás, szövés, varrás, festés, stb.). 

Ezek az éves foglalkoztatási tervben is szerepelnek.  

Rehabilitálás, gyógytorna lehetősége biztosított az intézmény rehabilitációs szobájában, 

ahol különböző eszközök állnak rendelkezésre: masszírozáshoz megfelelő ágy, fényterápia, 

méregtelenítő gép használata, szobakerékpár, járás segítéséhez szükséges eszközök, 

manuális készségek erősítésére szolgáló eszközök.  

 

Az ellátottak mentálhigiénés ellátása biztosított.  

A terápiás ellátási formák közül az egyéni esetkezelés, krízisintervenció, és a csoportosan 

vezetett beszélgetések jelentőséggel bírnak, ugyanis nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, 

hogy, ellátottjaink jobban érezzék magukat. 

Térítésmentesen vehetik igénybe az ellátottak az intézménybe kéthetente ellátogató 

személyiségközpontú cousellor által megtartott csoportos és egyéni foglalkoztatást. 

Tematikája a következő: 

 a normális öregedés, 

 az időskor élettana és korélettana, 

 gerontopszichológia- az időskor lelki jelenségei és zavarai, 

 segítségnyújtás a megváltozott életforma kialakítására, 

 felkészítés az elfogadhatatlan elfogadására, 

 aktuális kérdések megbeszélése, feldolgozása. 
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A nappali ellátásban részesülőken segítünk hivatalos ügyek intézésében, levelek 

megírásában, információt nyújtunk, hogy ügyeik intézésével hová forduljanak. Segítünk a 

családdal való kapcsolattartásban. 

A hitélet gyakorlásának feltétele biztosított, minden héten azonos napon az intézményben 

közös imádkozás történik. 

 
A demens személyek nappali ellátását az idősek nappali ellátása részeként szervezzük meg. 

 

Demens személyek nappali ellátása 

 

a) Az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása 

 

A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni 

képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához.  

Az ellátottak állapotának felmérése folyamatos, az intézmény mentálhigiénés munkatársa 

végzi. 

Alkalmazott mérési módszerek: MMSE (Mini-Mental State Examination), órarajzolási 

teszt. 

A segítés során egyéni gondozási terv kerül kidolgozásra, szükség szerinti, de legalább 

egy éves helyzetértékeléssel. A demens személyek egyéni gondozási terve a demencia 

centrum, pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményének 

figyelembevételével és a mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készül. 

 

b.) Az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program 

 
Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja az intézmény az ellátott számára a beilleszkedés 
elősegítését, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését, az ellátást igénybe vevő testi-lelki 
aktivitásának fenntartását, megőrzését. Fontos a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a 
hanyatlás megelőzése. 
Cél, hogy az ellátást igénylő testi-lelki aktivitását megőrizze és a lehetőségeknek megfelelően 
fejlessze. A mentális ellátás biztosítja a személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidő 
kultúrált eltöltésének feltételeit, pszichoterápiás foglalkoztatást. 

 

A személyre szabott foglalkoztatás, foglalkozás megszervezésének főbb szempontjai 

- Képesség megléte, valamely tevékenységre, teljesítményre (manipuláció, énekhang) 

- Készség megléte, valaminek a megtételére való hajlandóság, szándék jelenléte (pl.: 

szívesen énekel, verset mond) 
- Az ajánlott személy és az ajánlott tevékenység között legyen meg az összhang 
- Legyen alkalmas és képes a megadott feladat végrehajtására 
- Vonzódjon hozzá, fogadja azt el 
- Elégítse ki a feladatot végző legfőbb elvárásait a foglalkoztatással kapcsolatosan: pl.: 

sikerélmény, célszerűség 
- Időtartama igazodjon az egyén igényeihez, teljesítő képességéhez 

- A foglalkozások során, nagy figyelmet kell szentelünk, a pozitív visszajelzésekre.  

- Ha olyan feladatot kapnak, olyan programokon van lehetőségük részt venni, ami 

képességeiknek megfelelő, akkor sikertelenség érzésének kialakulását megelőzhetjük 
 

Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását a 
lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását. 

 
Ennek érdekében a fejlesztési programok az alábbi elemeket tartalmazzák: 
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  Mozgásterápia  
 

Az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek 
megtanítása, újratanulása.  

Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúlygyakorlatok stb. 
 

  Zeneterápia 
 
Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex 
személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az 
élménykeltésben és az élményfeldolgozásban. Mint nonverbális terápia hatékony módszer. 
A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk. Oldja a pszichés merevséget vagy 
lágyítja azt. 
 

   Művészetterápia 
 
A művészetterápia lényege, hogy a demens személy azt fejezi ki, amit verbálisan kifejezni 
nem tud. Az aktív művészetterápia célja az alkotás (pl: festés, rajzolás, gyurmázás stb.). A 
terápia oldja a szorongást, javul az önértékelés, elősegíti személyiség szinten tartását. 
 

  Bábterápia 
 
Élettelen tárgy a báb, mégis megelevenedő jellegével lehetőséget nyújt az azonosulásra. 
Egyszerű és mozgásos formában fejezi ki a mondanivalót. 
 

  Játékterápia 
 
 Közösségi és egyéni játékok pl.: memória kártyák, dominó, építőkocka stb. 
 

  Biblioterápia 
 
Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális 
állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző lehet pl: mesék, rövid 
anekdoták stb. 

  

A szabadidő eltöltés keretén belül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a szabadidős programok, 

melyeknek célja a szellemi frissesség megőrzése, a külvilággal való kapcsolat fenntartása, 

elszigetelődés megakadályozása, mentális, memória funkciók szinten tartása, fejlesztése, 

szórakoztatás, és nem utolsó sorban az emocionális élet harmóniájának biztosítása. Ezek a 

programok a már működő idősek nappali ellátásán belül valósulnak meg. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elősegítjük az egyéni gondozási tervben meghatározottak 

érvényesülését. Évente – jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan 

értékeljük az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítjuk az egyéni gondozási 

tervet. 
 

A demens személyek foglalkoztatására éves foglalkoztatási tervet készítünk, amelyben 

átgondoljuk az ünnepeket, az aktuális eseményeket. Ez egy váza annak, amit a havi 

foglalkoztatási programban részletesen kibonthatunk, a napi munka során megvalósítható 

feladatokkal. A csoportlétszám maximum 4 fő, a foglalkozások időtartamánál figyelembe 
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vesszük az éppen megnyilvánuló igényeket, az aktivitást, az aznapi teljesítőképességet, 

csoporthangulatot. 

 

c.) A biztonságos tárgyi környezet bemutatása 

 

Az intézményi környezet kialakítása során alapvető törekvés, hogy figyelembe vegyük a 

mentális hanyatlásból adódó nehézségeket, ugyanakkor olyan gondozási környezetet 

teremtsünk, amely támaszkodik a mentálisan hanyatló idős személy még meglévő, 

mobilizálható készségeire.  

Az intézményben törekszünk a térbeli és időbeli orientációt segítő, stabil, biztonságos 

környezet kialakítására: 

- balesetmentes környezet, csúszást, elesését okozó tárgyak ne legyenek, 

- berendezési tárgyak állandósága, a tárgyak a megszokott helyen legyenek, ne 

legyen zsúfoltság, 

- berendezések ne legyenek veszélyesek, székek, asztalok, fotelek lekerekített 

formájúak, stabil lábazatúak legyenek, 

- meleg színek használata, 

- zöld környezet biztosítása az intézmény kertjében. 

 
Érzelmi környezet kialakítása során az alábbiakat vesszük figyelembe: 

- a gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosított, 
- nyugodt légkör, türelmes bánásmód, 
- ítéletmentesség, 
- autonómia, identitás, intimitás, méltóság megőrzésének biztosítása. 

 
d.) A területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való 
együttműködés módja 
 
Együttműködünk a területileg illetések kórház, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, 
Dr. Monspart L. u. 1.) pszichiátriai és neurológiai osztályának szakembereivel. A kapcsolattartás 
folyamatos, az ellátottak állapotának fenntartása-javítása érdekében történik.  
Közreműködünk a szakorvosi javaslatra felírható gyógyszerek felíratásában, kiváltásában. Szükség 
esetén kezdeményezzük a nappali ellátottak demencia vizsgálatát, közreműködünk a demencia 
tesztek kitöltésében, időpontot kérünk a vizsgálatra. 
 

 
A. 4. Az ellátás igénybevételének módja 

 

Általános igénybevételi szabályok 

 

A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  
Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki intézkedik annak 
nyilvántartásba vételéről, az előgondozás, és a felvételi eljárás előírásoknak megfelelő 
lebonyolításáról. 
 

A személyes gondoskodás körében biztosított ellátások igénybevételi eljárása a 9/1999. (XI. 

24.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján történik. 

Az ellátást szóban, vagy az intézmény által rendszeresített formanyomtatványon kérelmezi az 

igénybevevő, illetve törvényes képviselője. A nyomtatványok a szakmai program mellékletét 

képezik. 
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Az ellátás iránti kérelem akár szóbeli, akár írásbeli formában való előterjesztése esetén házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézményi ellátás igénylésekor 

be kell nyújtani  

- a Rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást vagy pedig a 

30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést kell csatolni az adott szolgáltatásra 

való jogosultság igazolásához. (Rendelet 3. § (2) bekezdés). 

- a jogszabályi előírás vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen nyújtott 

ellátások kivételével - valamennyi személyes gondoskodási forma esetén be kell 

nyújtani a Rendelet 1. számú mellékletének II. része szerinti 

jövedelemnyilatkozatot (Rendelet 3. § (3) bekezdés). 

- tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás 

kivételével – a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet III. 

része szerinti vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott, vagy a térítési díjat meg-

fizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díj megfizetését). 

 

Ha az ellátást igénylő személy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a 

kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve 

– a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében a szociális ellátás 

igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a 

kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. 

 
Az intézményvezető saját hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről. A döntésről értesíti 
az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Ha 
az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Kecel Város Önkormányzatához fordulhat. Az 
önkormányzat a kérelemről határozattal dönt. 

 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, 

illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.  
A megállapodás tartalmazza: 

- az ellátás kezdetének időpontját, 
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 
- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 

ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 
- belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt 

megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és 
visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

- az igénybevevő természetes személyazonosító adatait. 

Az egyes ellátási formákra vonatkozó megállapodás minták a szakmai program mellékleteként 
csatolásra kerültek. 
 
A térítési díj megállapítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet, valamint Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló határozatának figyelembevételével történik. 
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A személyi térítési díj a fenntartó határozatában megállapított intézményi térítési díj és az ellátott 
jövedelmi és vagyoni helyzete alapján kerül megállapításra. 
 
Mind az alapszolgáltatások, mind a szakosított ellátások igénylésekor az intézményvezető 
tájékoztatja az igénylőt, illetve a hozzátartozót, hogy az Szt. 117/B.§-a alapján vállalhatják az 
intézményivel azonos összegű személyi térítési díj megfizetését. Ilyen vállalás esetén a jövedelem-, 
illetve vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon 
igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalását ő vagy a térítési díjat megfizető 
más személy nem tenné meg. Ha nem történik ilyen vállalás, akkor az intézményvezető elvégzi a 
jövedelemvizsgálatot, tartós bentlakásos ellátás esetében a jövedelem- és vagyonvizsgálatot.  

Az Szt. 115. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető a kötelezett által fizetendő 

térítési díj összegét (személyi térítési díj) konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást 

igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 

 
Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi 
körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az 
intézmény vezetőjének bejelenteni. 

 

Speciális igénybevételi szabályok 

 

A. 4.1. Idősek Otthona 
 
A beérkezett kérelmet az intézmény nyilvántartásba veszi. Az intézményvezető szóban értesíti az 
ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az 
előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozást végző személy (intézményvezető, vagy az 
általa megbízott személy  - a csoportvezető ápoló, a mentálhigiénés munkatárs) az előgondozás 
során, a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, 
valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, 
hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és 
állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel 
meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. 
 Az idősotthoni ellátás esetében az előgondozás az ellátott, illetve törvényes képviselője részére szóló 
tájékoztatásból, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzéséből áll.  

 Az 1993 évi III. törvény 68/A.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető 
végzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a  36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet alapján. Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet 

vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló 

leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. § szerinti igazolásokat. 
 A gondozási szükséglet vizsgálata a rendeletben szereplő (3. sz. melléklet) értékelő 

adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően 
át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap kitöltésében a 
háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.  

  Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban 

meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén 

nyújtható. 
 Fontos „felmentő” szabályokat tartalmaz a miniszteri rendelet, amikor részletezi azokat az 

egyéb körülményeket, amelyek megléte esetén nem kell a lakóhelyen (vagy tartózkodási 
helyen) vizsgálni a gondozási szükségletet, mert azt megalapozza a következő élethelyzet: 
- demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvos szakértői szerv vagy a 

Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak, 
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- ha az ellátást igénylő egyedül él és 
 betöltötte a 80. életévét, vagy 
 betöltötte a 70. életévét és lakóhelye közműves vízellátás, vagy közműves 

villamos energia ellátás nélküli ingatlan, vagy 

  hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi 

járadékában részesül, vagy 

 egyéb okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői 

szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, 

szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát 

állapította meg,  

 I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, vagy 

 munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje 

szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az 

önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg. 

 

A fentieknek – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti - igazolását a kérelemhez 

kell mellékelni, és a gondozási szükséglet megállapítását ezekre az egyéb körülményekre 

tekintettel kell elvégezni.  

Az ellátást igénylőnek az igazolások beszerzésében az előgondozást végző személy segítséget 

kell, hogy nyújtson. Az egyéb körülmények fennállása esetén a gondozási szükséglet mértékét 

nem kell a 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap alapján vizsgálni, azonban a gondozási 

szükségletet megalapozó egyéb körülmények fennállását az adatlapon jelölni kell. 

Az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes 

képviselőjét az intézmény házirendjének tartalmáról, a térítési díj várható mértékéről, 

valamint átadja az intézménnyel kötendő megállapodás tervezetét.  

Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de III. 

fokozatot nem éri el, és az elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények 

sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének 

lehetőségéről. Az idősotthoni ellátásra vonatkozó kérelem elutasításáról az intézményvezető 

írásban értesíti az ellátást igénylőt. 

Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban tájékoztatja az 
ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalmazza: 

a) a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját, 
b) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. 

Az előgondozás során az előgondozást végző személy felveszi a kapcsolatot: a szociális ellátását 
biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel, az ellátást igénybe vevő törvényes 
képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival, a lakóhely szerint illetékes szociális hatáskört 
gyakorló szervvel, az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a 
korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából, a lakóhely szerint illetékes 
gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett. 
 
Az igénylő a szolgáltatás kérelmezésekor jelzi a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényét (Szt. 20. § 
(2) bekezdés g) pont), amelyről, vizsgálata után az intézményvezető dönt, és döntését rögzíti az Szt. 
20. §-a szerinti nyilvántartásban (20. § (4) bekezdés d) pont). 

Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetében a 9/1999. SzCsM. rendelet 15-16.§.-a 

szerint jár el az intézmény. 
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Az ellátási jogviszony kezdeténél, illetve az ellátás nyújtása során folyamatosan bevonjuk a 

hozzátartozókat. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 117/C. § (1) bekezdése alapján a 

fenntartó az idősek otthonára vonatkozóan meghatározta azokat a férőhelyeket, amelyek 

betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. 

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló 

személy fizeti meg a Kecel Időseiért Közalapítvány bankszámlájára legkésőbb az ellátás 

megkezdésének napján. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három 

éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás a fennmaradó időre jutó - napra pontosan 

kiszámított - időarányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a 

belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének. 

Amennyiben a belépési hozzájárulás arányos részét  

- az ellátottnak vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személynek kell 

megtéríteni, úgy azt a gondozás megszűnésétől számított 15 napon belül kell 

visszafizetni, 

- az ellátott örökösének vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy 

örökösének kell megtéríteni, úgy azt a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtásától 

számított 15 napon belül kell visszafizetni.  

 

A. 4. 2. Étkeztetés 

Az étkezés igénybevétele tekintetében Kecel Város Képviselőtestületének 9/2006. (V.30.) 
rendeletében foglaltak alapján szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

- a nyugdíjasokat, a nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában, fogyatékossági 
támogatásban részesülnek, vagy 

- egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülnek, vagy 
- azokat a személyeket, akiknek az étkezését egészségi állapotuk indokolja. Az egészségi 

állapot miatti rászorultságot háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. 
- kiszállítással azon szociálisan rászorult személy részére biztosítható az étkezés, aki 

egészségi állapota miatt nem tudja az intézmény ebédlőjében elfogyasztani az ételt, 
illetve a főzőkonyháról saját maga nem tudja elvinni. 

 

Az étkeztetést igénybe vevő személy személyi térítési díjának megállapításánál az igénylő 

rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 

Az Szt. 115. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető a kötelezett által fizetendő 

térítési díj összegét (személyi térítési díj) konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást 

igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. 

Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a 

mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, akkor a 

jövedelemvizsgálatot nem kell lefolytatni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen 

módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalását ő vagy a térítési 

díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, 

illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 

 

A. 4. 3. Házi segítségnyújtás 
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Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető vagy az általa megbízott személy 

végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az igénylőnek vagy törvényes 

képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási 

szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát 

vagy a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 4. § szerinti igazolásokat.  

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy a gondozási szükségletet a 

jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a gondozási szükséglet 

mértékét, valamint azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi 

gondozás indokolt. 

 

A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet 

szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat 

elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. 

 

Ha a gondozási szükséglet – az értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást 

igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 

lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig 

házi segítségnyújtásra jogosult. 

 

A házi segítségnyújtásban keretében személyi gondozásban részesülő személyre 

vonatkozóan egyéni gondozási tervet készítünk. 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza: 

- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 

- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeli ütemezését, 

- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elősegítjük az egyéni gondozási tervben 

meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet évente - jelentős 

állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeljük az elért eredményeket, 

és ennek figyelembevételével módosítjuk az egyéni gondozási tervet. 

A házi gondozó napi tevékenységéről a jogszabályban meghatározottak szerint 

tevékenységnaplót vezet. 

 

A. 4. 4. Idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása 

 

A demens személyek nappali ellátásában részesülők számára gondozási tervet készítünk, az 

igénybevételt követő egy hónapon belül.  

Az egyéni gondozási terv tartalmazza: 

- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, 

- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeli ütemezését, 

- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

 

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 

befogadott demencia centrum, a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, 

neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével 

rendelkező személyek esetén történik. A szakvéleményt a kérelemhez mellékelni kell.  

Aki nem rendelkezik szakvéleménnyel annak kezdeményezzük a demencia vizsgálatát, 

közreműködünk a demencia tesztek kitöltésében, időpontot kérünk a vizsgálatra. 
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A demens személyek egyéni gondozási terve a demencia centrum, pszichiáter, neurológus, 

geriáter szakorvos szakvéleményének figyelembevételével és a mentálhigiénés munkatárs 

állapotfelmérése alapján készül. 

 

 

A. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

Tájékoztatjuk Kecel Város lakosságát a helyi „Keceli Hírek” című, Imrehegy lakosságát a 

helyi „Imrehegyi Szóvivő” című havonta megjelenő lapban (ingyenesen, minden helyi 

lakoshoz eljut), a Kecel Tv-ben, a települések honlapján (www.kecel.hu, 
www.imrehegy.hu), valamint az intézmény honlapján (www.csendesosz.hu) az 

elérhetőségről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról, a fizetendő intézményi térítési 

díjak mértékéről. 

Az intézményi térítési díj és a belépési hozzájárulás összegéről a lakosságot a szociális ágazati 

portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni. 

 
Mindenkinek lehetősége van az intézményt személyesen felkeresni, teljes körű felvilágosítást kapni 
az ellátás igénybe vételéről, ha ez állapota miatt nem lehetséges, jelzés esetén személyesen 
felkeressük otthonába.    
 

Célunk és feladatunk, hogy az ellátást igénybe vevőkkel és családtagjaikkal, szűk 

környezetükkel kapcsolatunk folyamatos és rendszeres legyen, hogy a felmerülő változásokra 

reagálni tudjunk. 

A hozzátartozókkal rendszeres megbeszéléseket tartunk. 
 
 

A. 6. Az ellátottak és az intézményben dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok 

A. 6.1. Az ellátottak jogainak védelmét szolgálja: 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó 

rendelkezéseiről 

 2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az 

ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Gondoskodunk az 

intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját 

elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő humanizált környezet kialakításáról és 

működtetéséről. Fontos feladatnak tartjuk a folyamatos kontroll fenntartását. 

http://www.kecel.hu/
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Ha az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére nem képes, akkor 

intézkedés megtételét kezdeményezzük a lakóhely szerinti gyámhivatalnál, illetve a szükséges 

segítségnyújtás érdekében felvesszük a kapcsolatot más intézménnyel. 

A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni 
új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, 
ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi e feladatokat. 
 

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy figyelemmel legyen 

az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 

tiszteletben tartására. 

A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés 
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, politikai vagy 
más véleménye, kora, cselekvőképességének korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb 
helyzete miatt. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben illetve a törvény 
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett 
lehet vizsgálni. 
 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatást végzőknek kötelességük biztosítani, hogy a 

szolgáltatást igénybevevő adataihoz, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, 

jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkhoz illetéktelen személyek ne jussanak hozzá. 

Ha az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során 
figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. 
 

Az ellátottak jogainak védelmével kiemelten foglalkozik, pl. a házirend, az érdekképviseleti 

fórum, az intézményvezető tájékoztatási kötelezettsége, az ellátott-jogi képviselő, stb. 

Ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője panasz esetén fordulhat: 

 az intézmény vezetőjéhez, aki 15 napon belül köteles írásban értesíteni a 

panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető 

határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, 

az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, 

 az idősek otthona ellátottja az érdekképviseleti fórumhoz, aki 15 napon belül 

köteles a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban tájékoztatni a 

panasztevőt,  

 a fenntartóhoz (Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel, Fő tér 1.), aki 15 

napon belül köteles a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban 

tájékoztatni a panasztevőt, 

 az ellátott-jogi képviselőhöz, elérhetősége az intézményben kifüggesztésre 

került, 

 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztályához (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.) 

írásban, vagy személyesen, valamint a bírósághoz. 

Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon 

nem orvosolt panasz esetében az érdek-képviseleti fórum látja el. 

Az érdekképviseleti fórum működési helyszíne: 



43 

 

Csendes Ősz Idősek Otthona 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

 

Az érdek-képviseleti fórum tagjai: 

Az érdek-képviseleti fórum öt tagból áll: 

- választás alapján, az intézményi ellátást igénybevevők közül kettő fő, 

- választás alapján az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselője közül egy 

fő, 

- választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő, 

- kijelölés alapján, az intézményi fenntartó képviseletében egy fő, aki a kuratórium 

mindenkori elnöke. 

Az érdek-képviseleti fórum tagjainak megválasztása: 

Az érdek-képviseleti fórum tagjait az intézményvezető által összehívott lakógyűlésen 

választják meg. A gyűlés időpontjáról az ellátottakat és az intézmény dolgozóit az 

intézményvezető szóban, illetve az intézményben jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel 

tájékoztatja. A hozzátartozókat, valamint a kuratórium elnökét az intézményvezető 

meghívóban értesíti. 

A gyűlésen megjelentek által leadott szavazatok 50% + 1 dönt, kettő vagy több jelölt esetében 

egyenként kell feltenni a választás kérdését. 

Amennyiben a választás során a jelentkezők nem kapják meg a megválasztáshoz szükséges 

többséget, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt választás során a többséget elért 

jelölt kap mandátumot. A tagokat 4 évre választják, akik maguk közül megválasztják a fórum 

elnökét, aki ellátást igénybe vevő, vagy hozzátartozó is lehet. 

Az érdekképviseleti fórum működésére vonatkozó rendelkezések: 

A megválasztott érdek-képviseleti fórum tagjai egymás közül vezetőt – elnököt -, és 

helyettest választanak. A helyettes az elnök távolléte, megjelenésben akadályoztatása esetén 

teljes jogkörrel gyakorolja az elnöki jogokat. A választásra a választás szabályai az irányadók. 

Az érdek-képviseleti fórum előzetesen véleményezi a fenntartó által készített, az 

ellátottakkal, az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül: 

- a szakmai programot, 

- a házirendet, 

- az ellátottak részére készült tájékoztatókat, valamint 

- az intézmény által készített éves munkatervet. 

Az érdek-képviseleti fórum megtárgyalja az intézményben élők panaszait, ide nem értve a 

jogviszony keletkezésével, megszűntetésével kapcsolatos panaszokat, és intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé. 

Az érdek-képviseleti fórum, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő 

kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. 

Az érdek-képviseleti fórum intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint 

más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

Az érdek-képviseleti tagság megszűnik: 

- a tag lemondásával, 

- a tag halálával, 

- a tag egészségi állapotának romlása esetén, 
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- a tagnak az intézményből történő kilépése esetén, 
- a négy év lejárta esetén, 
- annak a hozzátartozónak a halálával, akire tekintettel az illető tag az érdek-képviseleti fórum 

tagja lehetett. 
A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. 
 

Érdek-képviseleti fórum működési rendje: 

Az érdek-képviseleti fórumot évente legalább egyszer össze kell hívni. 

Az érdek-képviseleti fórum akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van. 

 Az ellátott vagy hozzátartozója panasszal fordulhatnak az érdek-képviseleti fórumhoz. A 

beérkezett panasz alapján meg kell állapítani a kompetenciát. 

Amennyiben a beérkezett panasz elbírálásában az érdek-képviseleti fórum nem kompetens, 

úgy a panaszt el kell utasítani, illetve tájékoztatni kell a panasztevőt arról, hogy ügye, mely 

fórumra tartozik. Intézkedés végett az intézményvezetőhöz kell fordulni a panasz megoldása 

céljából. 

A panaszt írásban kell benyújtani, kivétel, ha a panasztevő egészségi állapota ezt nem teszi 

lehetővé. Ilyen esetben, a panasz szóban is megtehető. A bejelentést fogadó személy – érdek-

képviseleti fórum tagja – feljegyzést készít a szóbeli panaszról. 

A panasz kivizsgálása céljából az érdek-képviseleti fórumot tíz napon belül össze kell hívni, 

az összehívás írásban történik. 

A fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel határoz, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök akadályoztatása esetén, 

helyettese szavazata dönt. 

Az érdek-képviseleti fórum üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül. 

A panasz feltárása végett az érdek-képviselet fórum több személyt is meghallgathat. A 

panasztevő panaszának kivizsgálásáról és a megtett intézkedésről öt napon belül, írásban kell 

tájékoztatni. A válaszlevélnek részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az 

érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak. A vizsgálat 

eredményéről tájékoztatást kap: a panasztevő, az intézményvezető. 

 

 

A.6.2. Az intézményben dolgozók jogainak védelme 
A Csendes Ősz Idősek Otthonában foglalkoztatott munkavállalók esetében biztosított a 
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, tiszteletben tartjuk emberi méltóságukat, személyiségi 
jogaikat, munkájukat elismerjük, megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítunk számukra. 
 
Közfeladatot ellátó személy a házi segítségnyújtást végző gondozó, az előgondozással megbízott 
személy, az idősek otthonában foglalkoztatott ápoló, gondozó és a mentálhigiénés munkatárs, a 
családsegítő. 
 
Az idősek otthonában foglalkoztatott munkavállalók védelmét szolgálja – az ellátást igénybe vevők 
részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítás. 
 
A szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés is 
védi a munkavállalót. 
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Az intézmény valamennyi munkavállalójának a munkaideje, pihenőideje, előmeneteli és 
illetményrendszere a Kjt. 55-80. §-a szerint kerül megállapításra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
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B.1. A szolgáltató intézmény neve, székhelye: Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, 

Szabadság tér 11. 

A szervezeti egység neve: Csendes Ősz Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

A szolgáltatás nyújtás helye: 6237 Kecel, Kossuth Lajos utca 4-6. 

Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 

 

B.2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői: 

A Kecel Időseiért Közalapítvány és Kecel Város Önkormányzata által kötött ellátási 

szerződés szerint 2016. január 1-től Kecel és Imrehegy települések vonatkozásában az önálló 

szakmai egységként működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül látja el az 

intézmény a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetés, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

Kecel és Imrehegy népességének megoszlása fő korcsoportok szerint: 

Életkor 2001 2005 2006 2009 

 Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy 

0-2 239 19 238 18 214 22 248 17 

3-5 234 21 286 16 291 16 240 19 

6-14 1035 132 965 89 847 77 823 59 

15-17 349 58 364 44 477 36 370 32 

18-54 4739 385 4708 377 4700 384 4615 388 

55-59 560 55 551 48 572 47 613 43 

60-69 936 112 974 93 962 98 981 85 

70-79 832 60 725 74 737 68 701 68 

80-X 238 18 325 19 336 22 394 25 

Összesen: 9162 860 9136 778 9136 770 8985 736 

 

 

Mint a korcsoportok szerinti megosztásból is látszik, 2001 évtől Kecel népessége 2006-ig szinte 
változatlan, azóta pedig csökken. Imrehegyen a lakosság száma folyamatosan csökken. Mindkét 
településen a gyermekek száma csökken, az 55-X életkorú lakosok száma stagnál. Jól látszik, hogy 
mindkét település lakosságának egyharmada nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. 
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MUNKANÉLKÜLISÉGI ADATOK KECEL VÁROSÁBAN 
/forrás: ÁFSZ portál (www.afsz.hu) - statisztika – településsoros munkanélküliségi adatok/ 
 2001.01.20. 2002.01.20. 2003.01.20. 2004.01.20. 2005.01.20 

Regisztrált munkanélküli (fő) 416 366 394 511 525 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált (fő) 113 160 100 106 148 

Járadékra jogosult (fő) 100 98 99 99 122 

Jövedelempótló tám.ra jogosult (fő) 93 16 4 3 0 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 48 79 102 136 166 

Munkaképes lakosok száma (fő) 5370 5636 5679 5666 5730 

Munkanélküliek aránya (%) 7,75 6,50 6,94 9,02 9,16 

 
 2006.01.20

. 
2007.01.20. 2007.07.20. 2010.01.20. 

nyilvántartott munkanélküli (fő) 576 612 536 770 

365 napnál hosszabb ideje nyilvántart. (fő) 169 228 244 283 

Járadék típusú ellátásra jogosult (fő) 109 103 68 123 

Segély típusú ellátásra jogosult (fő) 49 64 36 93 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 194 178 174 0 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult(fő)    164 

Munkaképes lakosok száma (fő) 5725 5798 5798 5794 

Munkanélküliek aránya (%) 10,06 10,56 9,24 13,29 

 

 

 

 

Munkanélküliségi adatok Imrehegy községben 

/forrás: ÁFSZ portál (www.afsz.hu) - statisztika – településsoros munkanélküliségi adatok/ 
 2001.08.20. 2002.08.20. 2003.08.20. 2004.08.20 2007.08.20 

Regisztrált munkanélküli (fő) 22 14 31 30 23 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált (fő) 7 5 2 5 5 

Járadékra jogosult (fő) 6 5 10 4 6 

Jövedelempótló tám.ra jogosult (fő) 8 0 0 0 2 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 0 0 0 1 4 

Munkaképes lakosok száma (fő) 478 496 496 496 489 

Munkanélküliek aránya (%) 4,60 2,82 6,25 6,5 4,70 

 
 2008.08.20 2009.08.20 2010.08.20 

nyilvántartott munkanélküli (fő) 25 50 63 

365 napnál hosszabb ideje nyilvántart. (fő) 7 8 15 

Járadék típusú ellátásra jogosult (fő) 6 10 12 

Segély típusú ellátásra jogosult (fő) 1 4 3 

Rendszeres szoc. Segélyre jogosult (fő) 5   

rendelkezére állási támogatás (fő)  9 23 

Munkaképes lakosok száma (fő) 489 502 483 

Munkanélküliek aránya (%) 5,11 9,96 13,04 

 

 

 

A Polgármesteri Hivataltól pénzbeli ellátásban részesülők száma:  
 2007. augusztus (fő) 2009. december (fő) 

 Kecel Imrehegy Kecel Imrehegy 

Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres  
szociális segélye 

 
188  

 
12 

 
26  

 
2 

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 9  - 12  - 

Időskorúak járadéka 11  6 18  3 

http://www.afsz.hu/
http://www.afsz.hu/
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Ápolási díj 19  9 19  10 

Lakásfenntartási támogatás 254  8 324  11 

Átmeneti segélyt kapott eddig 18  124 65  124 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül  

662  
69 820  94 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kapott eddig 22  80 68  86 

Rendelkezésre állási támogatás - - 247  20 

Óvodáztatási támogatás - - 31  - 

köztemetés - - 3  - 

 

Mint a fenti táblázatokból is kitűnik – a halmozottan hátrányos helyzetben lévő, szociális, 

mentálhigiénés problémákkal is küzdő lakosság aránya igen jelentős.  

Nagy problémát okoz - a települések adottságai miatt – a munkanélküliség aránya a 

munkaképes korú lakossághoz viszonyítva.   

 

A szolgáltatásokat igénybe vehetik az állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 

állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 

bevándorolt, vagy magyar hatóságok által menekültként elismert állampolgárok és családok. 

Kiemelt célcsoportok  
- krízishelyzetben lévő várandós anyák,  

- veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és azok szülei, törvényes képviselői, akikkel elsősorban a 
jelzőrendszer problémajelzése alapján kerülünk kapcsolatba  

- az élethelyzetükben megrendült családok,  

- az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók,  

- alkohol és egyéb szenvedélybetegséggel küzdők és családjaik,  

- az alacsonyabb jövedelmű családok,  

- a krízishelyzetbe került személyek és családok,  

- a bántalmazottak,  

- a lakhatási problémákkal küzdők,  

- a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek.  

- idősek,  

- szabálysértést, bűncselekményt elkövetők.  
 

Regisztrált problémák  
- több probléma együttes előfordulása (sokproblémás családok)  

- anyagi probléma (megélhetéssel, lakhatással összefüggő, krónikus munkanélküliség)  

- önálló ügyintézésben való bizonytalanság  

- információhiány  

- foglalkoztatással, munkahely kereséssel kapcsolatos  

- életviteli (változékony férfikapcsolatok az anya életében)  

- családi kapcsolati (házassági konfliktusok)  

- szülői elhanyagolás  

- lelki-mentális  

- gyermeknevelési problémák (iskolakerülés, gyenge teljesítmény)  

- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség  
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- magatartászavar, teljesítményzavar  

- családon belüli bántalmazás  
- szenvedélybetegség. 
 

A szolgáltatást igénybevevőkre jellemző, hogy nehéz anyagi körülmények között élnek, 

létfenntartási gondokkal küzdenek. A velünk kapcsolatba kerülő családoknak a munkahely 

megszűnése, az ezzel együtt járó anyagi biztonság romlása, a szenvedélybetegségek 

kialakulása komoly nehézséget jelent. A szolgáltatást igénybe vevők összetett problémákkal 

küzdenek, a nehézségek halmozottan jelentkeznek. Gyakori a szülők házasságának 

megromlása és az ebből eredő gyermek elhelyezési és kapcsolattartási nehézségek, továbbá 

lakhatási gondok, nevelési hiányosságok, családi konfliktusok és magatartási problémák. 

Bűnelkövetés valamint áldozattá válás is előfordul a településen. Az ellátási területen 

megfigyelhető a családmodell változása, a házasságkötések számának csökkenése, az élettársi 

kapcsolatban élők számának emelkedése.  

Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül 

nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és gyermekek, munkanélküliek, halmozott 

problémával küzdők, veszélyeztetett gyermekek, családok, nevelésből kikerült, devianciákkal 

küzdő gyermekek, fiatalok és szülők, időskorúak, nyugdíjasok, fogyatékkal élő személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek. 

 

 

B.3. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei:  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi alapelvek szerint végzi tevékenységét: 

1. Igazodunk a helyi igények kielégítéséhez. A legfontosabb alapelv, mely túlmutat az 

intézmény hatáskörén, Kecel Város és Imrehegy Község Önkormányzatával, a 

településeken működő valamennyi közintézménnyel, egyházzal és civil szervezetekkel 

együttgondolkodva és együttcselekedve – a településeken élő lakosság szociális 

biztonságának megőrzése, illetve esetenként annak megteremtése, annak érdekében, 

hogy továbbra is otthonunknak érezzék a települést, nőjön a komfortérzet, és 

együttélés zavartalan legyen. 

2. A hagyományos segítőkészség és aktivitás újraélesztése és a település 

önszerveződésének megőrzése, támogatása mellett, az alapelvek között szerepel a 

társadalmi kohézió fontosságának erősítése.  

3. Fontos alapelvünk, hogy minden embert egyenlőnek kell tekinteni – a gondoskodás 

során az ellátást igénybevevők emberi méltóságának biztosítása, a személyes 

szabadság megtartásának elősegítése.  

4. Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az egyéneknek és társadalmi 

csoportoknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan 

növekednek.  

5. A szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél 

alapelv az egyenlő elvű elbírálás, az ellátórendszer működésének átláthatósága, 

egymásra épülése és egymáshoz illeszkedése, a diszkriminációmentes gyakorlat.   

6. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet. Az észlelő- 

és jelzőrendszer aktív működésének kialakítása érdekében személyesen felkeressük a 

potenciális tagokat (oktatási intézmények, önkormányzatok, házi orvosok, védőnők, 

körzeti ápolónők, Vöröskereszt, stb.), akik tájékoztatást és információt szolgáltatnak 

szolgáltatásaikról. Ennek keretében elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási 
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intézmények, valamint a társadalmi szervezetek és magánszemélyek részvételét a 

megelőzésben. 

7. Munkánk során a kompetencia határokat tiszteletben tartjuk. 

8. A fő munkamódszerünk a komplex családgondozás, amely rendszerszemléletű, a 

család belső, konfliktusos viszonyainak rendezését elősegítő, folyamatos, 

együttműködő kapcsolattartás. Feladatunk felismerni a konfliktusokat, a családokkal 

közösen kidolgozni a megoldási módokat. 

A munkánk során nem minősítünk, nem értékelünk, külső értéket nem viszünk be a 

családba. 

 

Célunk: a családok, kliensek maguk legyenek képesek problémáik megoldására, 

érdekeik érvényesítésére. 

Típusai:   

- szociális munka, egyéni esetmunka, 
- tanácsadás, egyszeri vagy folyamatos, 
- információszolgáltatás, 
- konzultáció, 
- krízisintervenció (a krízishelyzetben jelentkezők számára azonnali segítségnyújtás 

megkísérlése, vagy a legmegfelelőbb segítségnyújtási formák megtalálása), 
- családgondozás, 
- hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családok felkutatása. 
- eljárás a családok érdekében, jogaik érvényesítésében való támogatás. 
- javaslattétel személyek, családok anyagi juttatásban részesítésére az illetékes szerv felé. 
- intézkedés: a család, egyén, csoport megbízása alapján, ha az érdekeinek képviseletéhez 

szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, vagy ismereteinek hiányossága 
feltételezhetően hátrányokkal járhat. 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és 

a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való 

hozzájutás megszervezése, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 

különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 

hozzájutás szervezése, 

 a szabadidős programok szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

  a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat 

készítése, 

 személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása, 
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 tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba 

a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő 

elhelyezésének lehetőségéről. 

 a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását,  

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

 kezdeményezni 

- egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 

- szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

- egészségügyi ellátások igénybevételét, 

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez: 

 folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális 

helyzetét, veszélyeztetettségét, 

 meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a 

szükséges intézkedést, 

 segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

 felkérésre környezettanulmányt készítünk, 

 kezdeményezünk a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

 biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

 részt veszünk a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum munkájában. 

  nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

A családsegítés keretében biztosítani kell: 

 szociális, életvezetési és mentálhigiénés egyéni tanácsadás, valamint e témakört 

érintően csoportterápiás foglalkozások; havi rendszerességgel más – más témakörben. 

Egyéni tanácsadás: családsegítők közreműködésével – igény szerint ügyfélfogadási 

időben, segítve ezzel az egyének reintegrációját, valamint azon törekvés 

megvalósulását, hogy a szolgálatnál jelentkező valamennyi kliens a társadalom, a 

város, illetve szűkebb környezete – család – számára hasznos tagjává tudjon válni. 

Csoportfoglalkozások: havi rendszerességgel, igazodva a résztvevők igényeihez. 

Előadók meghívása- témakörnek megfelelően, a családsegítők közreműködésével. 

 Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, mely, magába 

foglalja a különböző nyomtatványok biztosítását, illetve beszerzését, továbbá szükség 

esetén segítségnyújtást azok kitöltésében, kérelmek megírásában, ellátások 

igénylésében. 
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 Átfogó családsegítői tevékenység végzése, a családban jelentkező működési zavarok, 

illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében, mely során a különböző 

szolgáltatások, illetve juttatások nemcsak eljutnak a családokhoz, egyénekhez, hanem 

a családok, egyének képessé válnak a kapott segítség hasznosítására. 

 Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztés. 

 A tartós,- és fiatal pályakezdő munkanélküliek részére - Álláskereső klub 

működtetése.  

 a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 

betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadásnyújtás, szakszerű tájékoztatás, előadás 

szervezése, illetve tájékoztatás a helyben nem működő szolgáltatásokról, valamint 

hozzájutásának segítése.  

 Alkalmanként működő csoport, a probléma típusának megfelelő előadó meghívása. – 

Sorstársak.  

 Kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások. 
 
A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer 
működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat 

 figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, 
szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, 
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, 

 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén 
utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az 
arról való tájékoztatásra, 

 tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

 fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 
szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 

 a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 
illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 

 veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 

 az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és 
ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét, 

 a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel 
jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, 

 a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést 
szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 

 egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó 
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket – beleértve az ítélőképessége birtokában 
lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez, 

 éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és 

 a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 
kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, 

 a Szolgálatnál dolgozó családsegítők közül kijelölt jelzőrendszeri felelős koordinálja a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működését, feladatait. 

 éves szakmai tanácskozást szervez minden évben február 28-ig, 

 elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet minden évben a szakmai tanácskozást 
követően, március 31-ig. 
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B.3.1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: 

A szakmai programban foglaltak megvalósítása esetén a szolgáltatást igénybevevők problémájuk 
megoldásához személyre szabottan kapnak segítséget.  
Szolgálatunk a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 

családok, felnőttek és gyermekek számára. 
 

 

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása: 

 

Csoportfoglalkozások: 

 

1. „Szülői szerepre felkészítő csoport”. Várandós nők, gyermeket váró párok, 0-3 év 

közötti gyermeket nevelő nők, párok részére. Szülői szerepre felkészítés, szülői 

szerepben való megerősítés, közös élmény megosztása.  

Célcsoport: 
- várandós nők, gyermeket váró párok, 
- 0-3 év közötti gyermeket nevelő nők, párok. 

Csoport célja: 
- szülői szerepre való felkészítés, 
- szülői szerepben való megerősítés, 
- közös élmény megosztása. 

Csoport összejövetelek gyakorisága: 
Havonta illetve igény szerint. 
Közzététel, tájékoztatás a csoport létezéséről: 

- szórólap (védőnők, házi gyermekorvosok) 
- Kábel TV., 
- Keceli Újság. 

 
Foglalkozások: 

1. Család mint egység.  
Családi kapcsolatok alakulása, változása.  Családtagok egymáshoz való viszonyának alakulása. 
Foglalkozásvezető: családsegítő 

2. Szülés.  
Szülés körüli örömök, aggodalmak, félelmek. 
Foglalkozásvezető: családsegítő 
„Gyermeket várunk!” 
„Többen lettünk!”  Szülés, születés után a családtagok egymáshoz való viszonyának alakulása. (anya-
gyermek, apa-gyermek, gyermek-gyermek, anya-apa stb.) 
Szülés utáni depresszió, aggodalmak, társas kapcsolatok, támaszok, megerősítés stb. 
Foglalkozásvezető: családsegítő 

3. Családtámogatási rendszer felépítése.   
Jogosultsági feltételek, igénylés stb.  
Foglalkozásvezető: családsegítő 
Csecsemőgondozás. 
Leggyakrabban felmerülő problémák, nehézségek.  
Védőoltások szükségessége, fontossága. 
Foglalkozásvezető: Védőnő 
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A foglalkozások során alkalmazható gyakorlatokat, úgy, mint: 
- feszültség és szorongásoldásra, 
- az önfeltárás serkentésére, 
- személyes kapcsolatok elmélyítésére. 

Irodalom: Rudas János: DELFI ÖRÖKÖSEI  
 
A foglalkozás ideje alatt gyermekfelügyelet vehető igénybe. 

 

2.„Baba-Mama csoport”: Kisgyermeket nevelő szülők részére,  - kisgyermekükkel 

együtt - közös élmény, tapasztalatok megosztása.  

Célcsoport: - mindazon szülők - kisgyermekeikkel együtt -, akik 0-3 év között kisgyermeket 
nevelnek. 
Csoport célja: közös élmény, tapasztalatok megosztása a gyermekneveléssel, 
gyermekgondozással kapcsolatban, kellemes időtöltés más kisgyermekes szülőkkel együtt.  
Csoport összejövetelének gyakorisága: 
Minden páros héten, hétfői napokon 10.30-11.30 között 
 

 

3. Prevenciós csoport fiataloknak: 

Célcsoport: Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplő 14-18 év közötti fiatalok, 

akik valamilyen formában már kapcsolatba kerültek a szabálysértéssel, bűnelkövetéssel 

vagy olyan kortárs csoporttal állnak kapcsolatban, ahol fennáll a szabálysértés, 

bűnelkövetés veszélye. 
Csoport célja: Tájékoztatás a bűnelkövetés jogkövetkezményeiről, bűnelkövetés megelőzése, 
bűnismétlés elkerülése, szociális készségek fejlesztése, viselkedési szabályok elsajátítása. 
Személyiséget építő csoportélménnyel való megismerkedés. 
Interaktív foglalkozás kettős csoportvezetéssel. 

 

1. Ismerkedés a csoporttal 
- csoporttagok, csoportvezetők bemutatkozása, 
- miről szól a csoport? 
- „miért vagyok itt?” 
- „mit várok a csoporttól?” 

2. Jövőkép 
- mit csinálok öt év múlva? 
- mit csinálok tíz év múlva? 
Mit teszek mindezekért? 

3. Szociális készségek fejlesztése 
- társas érintkezés szabályai 

4. Jogok és kötelességek 
- gyermeki jogok és kötelességek 
- szülői jogok és kötelességek (1997. évi XXXI. törvényben foglaltak) 
- kötelességek betartása, jogok gyakorlása (konkrét példákkal) 
- bűnelkövetés jogi következményei 

5. „Tetteinkért vállaljuk a felelősséget” - avagy jogsértő magatartás következményei 
- Bebukottak című dokumentumfilm megtekintése 
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6. - beszélgetés a Bebukottak című dokumentumfilmről 
- mit éreztem? 
- mit érzek? 
- mit tehetek érte, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe? 

7. Csoportzáró alkalom 
- amit a csoporttól kaptam, 
- miért volt jó nekem a csoportban? 
- miért nem volt jó nekem a csoportban? 

 
Foglalkozások: 5 alkalommal, havonta - a csoporttól függően kéthetente - csütörtöki napokon 
kerülnek megrendezésre. 
Helyszín: Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Ideje: 15.00-16.30 óra között 
 
 

4. Szociális munka cigány gyermekekkel 

Célcsoport: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda cigány származású tanulói. Alsó tagozat 1 

csoport, felső tagozat 3 csoport. 

Cél: A tanulók identitástudatának erősítése ez által stabil, harmonikus személyiséggé váljanak. 

Várható eredménye: Emberi kapcsolataik egészséges fejlődése, megérteni „Mit jelent ma a 

magyarországi cigány közösség tagjának lenni?” A gyerekek cigány identitása erősödik a családjukban 

és szomszédságukban meglévő tradíciók felfedezésén keresztül. 

 

Álláskereső Klub 
Alkalmanként működő csoport, a foglalkozások nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Egy-
egy program 6 alkalommal, kéthetente egyszer keddenként kerül megrendezésre. 
Tematikája: önismereti tréning, munkaerőpiacon való részvétel, álláskeresési technikák, önéletrajz 
írása, motivációs levél, állásinterjú 
 

„Sorstársak” 
Cél: tájékoztatás nyújtása jogokról, ellátásokhoz való hozzáférhetőségről, kedvezményekről. 
Célcsoportja a fogyatékossággal, vagy egészségkárosodással élő személyek.  
A találkozások havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre. 
 

 
Életmód klub 

Preventív programok szervezése, kreatív foglakozások működtetése, melyek a gyermek-és felnőtt 
korú lakosság körére is kiterjednek, megtapasztalva ezzel az alkotómunka örömét, valamint segítve a 
szabadidő hasznos eltöltését.                                              
Rendszeresen működő csoport, a foglalkozások havonta egy alkalommal kerülnek megrendezésre. 

 

További tevékenység: 
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 Szociális, életvezetési és mentálhigiénés egyéni tanácsadás. 

 Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos foglalkozások, programok 

szervezése. 

 Az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, mely, 

magába foglalja a különböző nyomtatványok biztosítását, illetve beszerzését, 

továbbá szükség esetén segítségnyújtást azok kitöltésében, kérelmek megírásában, 

ellátások igénylésében. 

 Átfogó családsegítői tevékenység végzése, a családban jelentkező működési 

zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében, mely során a 

különböző szolgáltatások, illetve juttatások nemcsak eljutnak a gyermekekhez, a 

családokhoz, egyénekhez, hanem a családok, egyének, gyermekek képessé válnak 

a kapott segítség hasznosítására. 

 A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő, mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások, kivételes figyelembe 

részesítve a gyermekeket. 

 Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, valamint közreműködés a 

speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésében, működtetésében. 

 Preventív programok szervezése, kreatív foglakozások működtetése, melyek 

gyermek-és felnőtt korú lakosság körére is kiterjed, megtapasztalva ezzel az 

alkotómunka örömét, valamint segítve a szabadidő hasznos eltöltését. 

A családgondozás a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében 

tett látogatások, illetve az intézményben folytatott segítő beszélgetések, és segítő 

munkaformák útján valósul meg. 

A családgondozás keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő 

érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell 

terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 

 

Létrejövő kapacitások: 

A gyermekjóléti szolgáltatás az ellátási terület minden korú és társadalmi helyzetű egyénére kiterjed, 
különös tekintettel a gyermekkorú lakosságra, létszám behatárolás nélkül. Az ellátottak köre a 
működési területén élő teljes népesség. Kecel város és Imrehegy község területén élő gyermekek 
számának megoszlása korcsoportok szerint az alábbi táblázatban látható. 

 

Település  Gyermekek száma (Fő)  

 2005 év összesen 2010 év összesen 

 Kor (év) Kor (év) 

 0-6 éves 7-14 15-18 0-6 7-14 15-18  

 Kecel 590 845 479 1914 549 790 480 1819 

 Imrehegy 37 86 52 175 39 56 41 136 

Összesen 627 911 531 2089 588 846 521 1955 

 

A családsegítés az ellátási terület minden korú és társadalmi helyzetű egyénére kiterjed, 

létszám behatárolás nélkül. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Az intézmény nyitva tartása: hétfő, kedd, szerda             7.30 órától – 16 óráig 
                                              csütörtök           7.30 órától -   17 óráig      
                                              pénteken                    7.30 órától – 11 óráig.   

A nyitva tartás teljes időtartama alatt Kecelen az ügyeleti szolgálat folyamatos, de a 

nyitvatartási időn belül naponta 12.00 -12.30 óra között a hivatalos félfogadás szünetel /napi 

beszámoló, ebédszünet/. Ugyanakkor ebben az időtartamban is fogad az intézmény sürgős 

krízisügyeket és előre egyeztetett (behívott) eseteket. 

 
Ügyfélfogadási ideje: 
Kecelen, a Szociális és Gyermekjóléti Központban (6237 Kecel, Kossuth Lajos u. 4-6.) 

 Hétfő, kedd, szerda:  7 30 – 16 00 

 Csütörtök:   7 30 – 17 00 

  Péntek:    7 30 – 11 00 
 
Imrehegyen a Kossuth tér 11. sz. alatt, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben: 

csütörtök 8
30 

- 12
30 

 

B.3.2. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja 

Kecel Időseiért Közalapítvány és Kecel Város Önkormányzata, valamint Imrehegy Község 

Önkormányzata ellátási szerződést kötött a gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátására. 

Mindkét önkormányzatot és a Kecel Időseiért Közalapítványt egyazon cél motiválja, e 

feladatnak minél magasabb színvonalon történő biztosítása az ellátási területen élő lakosok 

szociális helyzetének javítása érdekében.  

Az együttműködés kiterjed a szakmai munka hatékonyabbá tételének elősegítésére a klienssel 
kapcsolatban felmerült feladatok megbeszélésére és megosztására. A kooperáció a személyes 
kapcsolatokra, bizalomra épül, mely során fontos a természetes emberi értékek megőrzése, a jogok 
tiszteletben tartása. 

Az intézmény dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai egységek egymással 
mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinek személyenként külön-külön irodájuk van, a 
várószoba, a tanácsadó, a családi szoba, a közösségi tér, és a személyzeti helyiségek közösek. 
 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat 
veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet. Az észlelő és jelzőrendszer lehetővé teszi a 
gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetésének időbeni 
felismerését. 
 
A jelzőrendszer tagjai: 

egészségügyi szolgáltatók (háziorvosok, házi gyermekorvos, védőnők) 

személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók 

köznevelési intézmények 

rendőrség 

ügyészség 

bíróság 

pártfogó felügyelői szolgálat 
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társadalmi szervezetek, 

egyház, 

alapítványok. 
- a munkaügyi hatóság, 

- a javítóintézet, 

- a gyermekjogi képviselő. 
 
A fenti intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgálatnál, továbbá kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 
Ilyen jelzéssel bármely állampolgár és a gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. 
 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 
A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a 
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási 
közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 
segítésre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
A kapott jelzés alapján feltérképezzük az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatjuk őket a 
családsegítés céljáról, tartalmáról. 
 
Szorosan együttműködünk a járási család- és gyermekjóléti központtal, amely főként az alábbi 
tevékenységekben jelenik meg: 

- jelentések készítése,  
- éves szakmai tanácskozás,  
- esetmegbeszélések,  
- egyéni gondozási-nevelési terv készítésében és megvalósításában való közreműködés. 

 

Intézményünk szakmai munkája során folyamatosan arra törekszik, hogy a 

kapcsolatrendszerét fenntartsa és lehetőség szerint tovább bővítse. Mind inkább célunk, hogy 

a kapcsolattartás, együttműködés élő, konstruktív, oda-vissza alapon működő legyen. Ezen 

belül teret adva mind a szakmai fejlődésre, gyakori konzultációra, személyes találkozásokra 

is. 

Együttműködünk: 

 a módszertani intézményekkel, 
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztállyal, 

 Keceli Közös Önkormányzati Hivatallal, 

 Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségével, 

 Bács-Kiskun Megyei Gyermekjogi Képviselővel, 

 párfogó felügyelettel, 

 rendőrséggel, 

 háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, 

 óvodákkal, iskolákkal, 

 keceli egyházközösségekkel, 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrös Járási Hivatalával, 

 más településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, 

 Máltai Szeretetszolgálattal, 

 Magyar Vöröskereszttel, 
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 különböző civil szervezetekkel, 

 Kiskőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Ifjúságvédelmi- és bűnmegelőzési 
előadójával. 

 

Más intézményekkel történő kapcsolatátártásra jellemző a személyes, és írásos forma.  

 

 

B.4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, 

fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs 
adatokat gyűjt, és tájékoztatja 

 a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő 
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket 
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a 
gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a 
gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, 
támogatásokról és ellátásokról, 

 a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a 
nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást 
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos 
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és 
elérhetőségéről, és 

 az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető 
szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését. 

 
A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében 

 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a 
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, 

 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése 
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező 
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, 
újabb problémák megelőzésébe, 

 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, 
szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és 
gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, 
a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek 
mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges 
támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek 
a részvételével esetkonferenciát szervez, 

 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) 
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés 
eredményességét, és 

 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében. 
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A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti 
szükségleteit, 

 a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében 
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, 
ellátások igénylésében, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség 
esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és 

 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az 
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek 
mielőbbi hazakerülését. 

 
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros 
hatásainak enyhítése céljából 

 olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon 
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és 

 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális 
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok 
megszervezését. 

 
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat 

 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez, 

 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről, 

 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi 
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és 

 a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást 
nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való 
beilleszkedéséről. 

 

A családgondozás a szociális munka módszereivel, eszközeivel végzett tevékenységek 

sorozata, amely személyes segítségadást jelent a hátrányos vagy veszélyeztetett gyermeknek 

és családjának. A családsegítő a segítőmunka folyamatában rendszeresen találkozik a 

családdal, belelát a család mindennapi életébe, sok esetben szinte beépül a családba. A 

családlátogatás lehetőséget kínál a családsegítőnak: 

 a gyermek és a felnőtt magatartásának, viselkedésének megfigyelésére családi 

környezetben, 

 az otthon légkörének megtapasztalására, 

 a gyermek helyének, a családtagok szerepvállalásának közvetlen érzékelésére, 

 a feszültségeket okozó tényezők és a családi kötődések megfigyelésére. 

Családsegítő a család bizalmának megszerzésével, emberközeli kapcsolatban, nyílt és őszinte 

beszélgetésben reális információk birtokába jutva alakítja a gyermek érdekében a 

legmegfelelőbb segítséghez való hozzájutást. 

A szolgáltatás működőképességének legfontosabb feltételei és tartalmi kérdései: 

 minőség és szakszerűség, 

 prevenció (megelőzés), a szociális biztonság megőrzése, 

 mentálhigiénés szemlélet, 

 komplex szemlélet, 
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 titoktartási kötelezettség, 

 diszkrét gondozás, esetkezelés. 

 Természetbeni juttatás: ruhanemű, tartós élelmiszer. Forrás: adományok, lakossági 
felajánlások, pályázatok. 
 

Megelőző tevékenység körében ellátandó feladatok: 

 Figyelemmel kísérniük a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét. 

 Feltárniuk a jelentkező problémák okait és jelezni azokat az illetékes hatóság vagy 
szolgáltatást nyújtó szerv felé. 

 Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelző rendszert működtetünk, melynek 
keretében kapcsolatot tartunk az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, 
Családsegítő Szolgálattal, rendőrséggel, szociális ellátással foglalkozó intézményekkel, 
pártfogói felügyelettel valamint társadalmi szervezetekkel, egyházakkal és 
magánszemélyekkel a krízisek megelőzése érdekében.  
A városunk területén felkutatjuk a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett 
személyeket és családjaikat az észlelő- és jelzőrendszer valamely tagjától érkezett jelzés 
alapján. 

 
Az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: 

 Életvezetési képesség megőrzése érdekében tájékoztatást adunk a szociális, a 
családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról. Célunk, hogy a szociális 
biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők 
megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételükre 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

 Szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsokat adunk. 

 Meghallgatjuk a gyermek, az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint segítséget 
nyújt az orvoslásában. 

 Családgondozással elősegítjük a családban jelentkező konfliktusok, krízishelyzetek 
megoldását. 

 Tanácsokat adunk, segítséget nyújt a meglévő jövedelmek beosztásában, javaslatot 
teszünk a helyes gazdálkodásra. 

 A családdal közösen dolgozzuk ki egyéni gondozási-nevelési tervet, lehetséges 
konfliktusoldó stratégiákat, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylőknek. Megfelelő tájékoztatást nyújt az 
igénybevételükre vonatkozó szabályokról. 

 A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat nyújtunk. 

 A család sikeres problémamegoldása érdekében segítő beszélgetést, esetmegbeszélést, 
esetkonferenciát folytatunk a család tagjaival, a problémában érintettekkel és a 
családdal kapcsolatban lévő referencia személyekkel. 

 A családsegítő segítő módszerek, attitűdök és bizalom segítségével biztosít lehetőséget a 
szolgáltatást igénybevevő részére az életút közös elemzésére, a nehézségek okainak 
feltárására, ami a probléma kialakulásához vezetett.  

 A családsegítő erőfeszítéseket tesz, hogy a családnál kialakult negatív érzelmeket 
pozitívra változtassa, a probléma kezelésére, kölcsönös kapcsolat igényének 
kialakítására. A család a probléma kezelés során a probléma felismerésétől eljut az 
önsegítő tervezés és a külső segítség felhasználásán keresztül a probléma megoldásáig. 

 Családsegítő törekszik a gondozás folyamatában a rokonsági, családi szeretet, kapcsolat 
erősítésére. Erőfeszítéseket tesz a család szétválásának megállítására, a családon belüli 
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kommunikáció és cselekvési viszonyok megváltoztatására. A családi helyzet, a családi 
miliő ismeretének függvényében törekszik a helytelen nevelési eljárások 
befolyásolására, a családi környezete ártalmának legmegfelelőbb eszközökkel, 
módszerekkel történő kezelésére. Erősíti a szülőket és a gyermekeket adottságaik 
kibontakozásában, a fejlődésükben és kezdeményezéseik megvalósításában. 

 Személyes szociális problémák kapcsán az anyagi hiányok rendezésével is foglalkozik a 
családsegítő. Az ügyintézési folyamatokban a családsegítő személyes közreműködéssel 
erősíti a szülőt a másokkal való együttműködésre, viselkedésében pedig az önálló 
lépések megtételére. 

 A családsegítő a gyermek tűrőképességével, ellenálló erejének növelésével is foglalkozik. 
Tájékoztatatást nyújtunk az alábbiakról: 

 A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátásokkal 
kapcsolatban. 

 A helyben igénybe vehető, illetve a helyben nem elérhető ellátások és szolgáltatások 
köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről. 

 A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi eljárásokkal, a 
családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban. 

 Továbbá ifjúsági ügyekben. 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége: 

A Csendes Ősz Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgálata feladatait alapellátás keretében 

végzi, mely a gyermekjóléti szolgáltatás önkéntes igénybe vételét jelenti. 

 Információnyújtás: tájékoztatást adunk a családnak különböző ellátásokról, pl.: gyes, 
gyed, családi pótlék, társadalombiztosítási igazolvány, adóigazolvány igényléséről, 
gyermekvédelmi kedvezmény, pszichológus elérhetőségéről stb. 

 Tanácsadás: gyermeknevelés, háztartásvezetés, egészséges életmódnevelés, stb. 

 Segítőbeszélgetés: pl. szülők válása során felmerülő problémák megbeszélése. 

 Hivatalos ügyekben való közreműködés: nyomtatványok kitöltése, kérelmek írása, stb. 

 Családlátogatás. 
- Szakmaközi megbeszélés: a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői 

között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal 
megrendezésre kerülő esetmegbeszélés. 

 Esetkonferencia: jelzőrendszer intézményeivel történő esetmegbeszélések. 

 A családsegítőnek feszültségcsökkentő szerepe is van. Kezeli a családtagok között 
kialakult, feszültségekkel terhes kapcsolatot. A család és környezete vonatkozásában, 
illetve különböző intézményekhez való viszonylatban oldja és tompítja az ellentéteket. 

 A családsegítő a gondozás menetét a család erőforrásaira és haladási tempójára építve 
tervezi meg, meghatározza feladatok fontossági sorrendjét, a szükséges szakemberek 
bevonásával a családdal közösen gondozási tervet készít. 

 
 
A szolgáltatás egyéb feladatai: 

 Pályázatok figyelemmel kisérése. 

 Speciális segítő szolgáltatások elindítására javaslattétel. 

 Együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, családsegítő 
szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, módszertani intézményekkel, társadalmi 
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szervezetekkel, intézményekkel. Az egyházi és civil szférával való kapcsolattartás 
erősítése. 

 Azonnali intézkedést igénylő esetekben haladéktalanul megtenni a legszükségesebb 
intézkedéseket, vagy erre másokat felkérni. 

 Munkanélkülieknek képzési programokról történő tájékoztatás nyújtása. 

 Információ nyújtása: 
 Nevelési Tanácsadó elérhetőségéről. 
 állás– és átképzési lehetőségekről, 
 albérlet– és szálláslehetőségekről, 
 szociális ellátás módjáról, rendszeréről, 
 közhasznú információkról, 
 ügyintézés segítése (kérvények, beadványok), 
 álláskeresésre felkészítő programokról. 

 
 

B.5. Az ellátás igénybevételének módja: 

Gyermekjóléti szolgáltatás esetén a személyes gondoskodás igénybevétele a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 31.§ (1) és (2) 

bekezdése alapján történik. 

A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 
Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy 
kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét 
törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a 
cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével 
összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes 
képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása 
mellett – a gyámhatóság dönt. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem 
biztosított, az 1997. évi XXXI. törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli. 

 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele külön eljárást nem igényel. 
 
Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, 
a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a 
cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő 
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka 
hozzájárulásával, és esetnaplót kell vezetni. 
 

A szolgáltatásokat térítésmentes, bárki igénybe veheti faji, vallási, politikai hovatartozásra 

való tekintet nélkül.  

 

B.6 A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot a „Keceli Hírek” című, havonta megjelenő lapban (ingyenesen, minden 
keceli lakoshoz eljut), a Kecel Városi Televízió, Kecel Város honlapján (www.kecel.hu), Imrehegy 
Község honlapján (www.imrehegy.hu),  (valamint az intézmény honlapján (www.csendesosz.hu) az 
elérhetőségről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról. 

http://www.kecel.hu/
http://www.imrehegy.hu/
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Mindenkinek lehetősége van az intézményt személyesen felkeresni, teljes körű felvilágosítást kapni 
az ellátás igénybe vételéről, ha ez állapota miatt nem lehetséges, jelzés esetén személyesen 
felkeressük otthonába.    

Célunk és feladatunk, hogy az ellátást igénybe vevőkkel és családtagjaikkal, szűk 

környezetükkel kapcsolatunk folyamatos és rendszeres legyen, hogy a felmerülő változásokra 

reagálni tudjunk. 
 

 

B.7 Az igénybe vevők/ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok: 

A családsegítő: 

 felelősséget vállal a szolgáltatást igénybevevők érdekeinek érvényesítésében. 

 tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és szándékait. 

 a szolgáltatást igénybevevők hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi munkáját. 

 biztosítja a titoktartást és az információk felelős kezelését. 

 felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért. 

 figyelemmel kíséri a szokásokat, a kialakult mintákat, attitűdöket, készségeket, 

ismereteket ahhoz, hogy az apró jeleket észrevehessék. Rendelkezniük kell azzal a 

képességgel, hogy el tudják választani az elfogadható és nem tolerálható 

viselkedést, körül tudják határolni a problémát, és felismerjék ezeket az 

interperszonális helyzeteket, amelyekben fogékonynak kell leni a várható 

problémák kialakulására, ki kell gondolni az alternatív cselekvési lehetőségeket és 

a viselkedésben megmutatkozó várható változásokat, amikor a segítségükre 

szükség lehet. 

 

 

Az igénybe vevők/ellátottak jogainak védelmét szolgálja: 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

- 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az 

igénybe vevők, valamint az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne 

sérüljenek. Gondoskodunk az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok 

érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő 

humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. Fontos feladatnak tartjuk a folyamatos 

kontroll fenntartását. 
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Ha az igénybe vevő vagy ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére 

nem képes, akkor intézkedés megtételét kezdeményezzük a lakóhely szerinti gyámhivatalnál, 

illetve a szükséges segítségnyújtás érdekében felvesszük a kapcsolatot más intézménnyel. 

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy figyelemmel legyen 

az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 

tiszteletben tartására. 

A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés 
bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, politikai vagy 
más véleménye, kora, cselekvőképességének korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb 
helyzete miatt. Az ellátást igénybe vevő lakó jövedelmi helyzetét csak a törvényben illetve a törvény 
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett 
lehet vizsgálni. 
A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében biztosított az épület teljes körű 
akadálymentesítése. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatást végzőknek kötelességük biztosítani, hogy a 

szolgáltatást igénybevevő adataihoz, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, 

jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkhoz illetéktelen személyek ne jussanak hozzá. 

Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri panasszal élhet az intézményvezető felé. Az 
intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának 
eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem 
ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat jogorvoslattal. 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás esetén az igénybe vevők jogainak védelmével a gyermekjogi 

képviselő, családsegítés esetén az ellátottak jogainak védelmével kiemelten foglalkozik az 

ellátottjogi képviselő. 

 
Az intézményben dolgozók jogainak védelme 
 
Az intézményben foglalkoztatott munkavállalók esetében biztosított a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülés, tiszteletben tartjuk emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat, munkájukat 
elismerjük, megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítunk számukra. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. §-a szerint a 
családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást végzők számára biztosítani kell:  
a) a heti munkaidőkeretének legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a szociális 
segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez,  
b) a munkavégzéshez szükséges közlekedési eszköz használatát vagy a közösségi, illetve 
tömegközlekedési eszköz használatával járó költségek megtérítését,  
c) a személyes biztonságát szolgáló eszközöket, különösen külterületi munka esetében,  
d) az egymás tájékoztatása, szakmai segítése céljából, konkrét ügyek, vagy problémák feldolgozása 
kapcsán rendszeresen tartott esetmegbeszélő csoporton történő részvételt,  
e) a szupervíziót. 
 
A családsegítő közfeladatot ellátó személynek minősül. 
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A szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés is 
védi a munkavállalót. 
 
Az intézmény valamennyi munkavállalójának a munkaideje, pihenőideje, előmeneteli és 
illetményrendszere a Kjt. 55-80. §-a szerint kerül megállapításra. 

 

 

B.8. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, 

formája: 

A szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásához törekszünk a megfelelő képesítéssel rendelkező 
munkavállalók foglalkoztatására. 

A belső szakmai fejlődés érdekében minden munkavállaló köteles folyamatos önképzést folytatni, 
szakfolyóiratok, szakkönyvek olvasásával, szakmai konzultációk folytatásával. 

A szakmai vezető/intézményvezető kötelessége és feladata a munkavállalók továbbképzési tervének 
elkészítése, annak ütemezése. 

Minden szakembernek kötelessége a jogszabályok naprakész ismerete, a módosítások áttekintése, 
követése. Ehhez segítséget nyújtani elsődlegesen a szakmai vezetők kötelesek.  

A szakképzett munkavállalók jogszabályban meghatározott továbbképzési lehetőségének biztosítása 
az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

Az egyenletes munkavégzés és a szakmai felkészültség biztosítása érdekében a munkavállalók 
esetmegbeszélő csoporton, team-megbeszéléseken és rendszeres szakmai továbbképzésen vesznek 
részt. 
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C. ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS 
 

C.1. A szolgáltató intézmény neve, székhelye: Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, 

Szabadság tér 11. 

A szervezeti egység neve: Alternatív napközbeni ellátás 

Szolgáltatásnyújtás helye: 6237 Kecel, Kossuth Lajos utca 4-6. 

                                            

C.2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői: 

Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 2011. október 3-án hozott 15/2011. számú határozatában 
döntött arról, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális 
fejlesztésére pályázat kerüljön benyújtásra. A közalapítvány az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-4.1.3/A-11-2012-0006 azonosító számú 
pályázatában a projekt megvalósulását követően vállalta az alternatív napközbeni ellátás, mint új 
szolgáltatás működtetését. 

 

Az alternatív napközbeni ellátás Kecel település területén életvitelszerűen tartózkodó 

gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális 

élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét 

elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, vagy 

rendszeres időközönként tematikus program szerint nyújt szolgáltatást, melynek biztosítása 

során kiemelt figyelmet fordítva a szocializációra, a korai, egyéni és csoportos fejlesztésre, 

prevencióra. 

2010 év évben szükségletfelmérést végeztünk a gyermeket nevelő keceli családok körében. 

Célja az volt, hogy egy igen árnyalt képet kapjunk a családok életkörülményeiről. Az első 

szakasz kimenete egy komplex demográfiai profil elkészítése, a munkaerő-piaci viszonyok 

feltérképezése volt. A második szakasz során választ akartunk kapni arra a kérdésre, hogy 

milyen a családok igénye az általunk szervezett közösségi programokra, és arra, hogy milyen 

jellegű programokat hiányolnak. Az általunk felmért 131 fős minta 59 %-a 30-40 éves korú. 

A háztartások 82 %-a egycsaládos, 44 % négytagú családot alkot. 31 % rendelkezik 

szakmunkás bizonyítvánnyal, 21 % felsőfokú iskolai végzettséggel, 10 % nem végzett 8 

osztályt. Az érettségizettek aránya 47 %. A megkérdezettek közül 53 % aktív kereső, 13 % 

munkanélküli. Ebből a felmérésből kiderül, hogy a családok 71 %-a anyagi okok miatt  közös 

programot nem szervez. Legjellemzőbb szórakozás, a tv nézés, az internetezés és az olvasás. 

A gyermekeket érintő legjellemzőbb problémák: 40 %-nál magatartási, 22 %-nál 

konfliktuskezelési, 11 %-nál tanulási, 9 % nál beilleszkedési, 8 %-nál kapcsolati, 9 %-nál 

egyéb.  A felmerülő problémák kezeléséhez tanácsot kér- 44 % pedagógustól, 31 % 

ismerőstől, 9 % szakembertől. A szülők részére szervezett programokon 76 % nem vett részt. 

A gyermekek részére szervezett csoportfoglalkozásokon 59 % vett részt. 86 % jelezte, hogy 

szívesen részt venne gyermekével, gyermekeivel csoportfoglalkozásokon. 

A szülők közül 21 % önismereti, 18 % konfliktuskezelő, 11 % kommunikációfejlesztő,15 % 

életmód, 14 % álláskereső, 2 % prevenciós, 7 % számítógép alapismereti, 6 % szülői szerepre 

felkészítő, 6 % baba-mama témájú foglalkozásokon vennének részt. A válaszadó szülők közül 

11 % önismereti, 10 % konfliktuskezelő, 17 % kommunikációfejlesztő, 62 % a szabadidő 

hasznos eltöltését célzó programokra küldené gyermekét.  

A statisztikai adatokból, a szükségletfelmérésekből egyértelműen látszik, hogy a szolgáltatást 

jelenleg és a leendő igénybevevők száma magas. Előreláthatólag e szolgáltatások ellátását a 

jövőben is helyben kell megoldani. 
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C.3. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei: 

Alternatív napközbeni ellátásként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 

felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek 

számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt 

elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

Elsődleges célja a gyermekek minőségi napközbeni felügyelete, foglalkoztatása. A 

folyamatosan változó és sokféle igényre - gyermekbarát körülmények között – a szülők 

távollétében kötetlen és kötött programokkal színesített strukturálatlan, vagy strukturált 

időtöltés megszervezése. A gyerekek, családok hasznos szabadidő eltöltéséhez teret és 

programokat biztosítani, és a csellengő, felügyelet nélküli, „kulcsos” gyerekek számára – 

kötetlen formában elérhető – „megtartó köteléket” kiépíteni. Szolgáltatásai mindenki számára 

ingyenesen elérhetőek. 

Feladata a rendelkezésre álló eszközök és szakmai tudás optimális, sokoldalú felhasználása 

annak érdekében, hogy  

- minden gyerek korosztályának megfelelő módon, értékesen tölthesse el a szabadidejét 

ebben a közösségi térben,  

- a csellengő, problémákkal küzdő gyermekeknek a létesítmény biztonságos környezetet 

nyújtson a szabadidő eltöltéséhez és alacsonyküszöbű szolgáltatásként teret adjon a 

problémák felszínre kerülésének.  

- A családok számára is ingyenes, közös programokat biztosítson.  

- A prevenció.  

- A programok minél szélesebb körű megismertetése.  

- Közösségi alkalmak, programok biztosításával a közösséghez tartozás erősítése.  

- Új ismeretek átadása, készségek fejlesztése. 

Formája: 

 a sport- és szabadidő-tevékenységhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet 

biztosító klubfoglalkozás. 

 

C.3.1.A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: 

A Kecel Időseiért Közalapítvány önként vállalt feladata az ellátó rendszerben Kecel 

városában az alternatív napközbeni ellátás biztosítása. 

A napközbeni ellátás egyik alapvető funkciója a gyermek megőrzése, ami lehetővé teszi, hogy 

a szülő másképp használja fel saját, családja és a közösség egésze hasznára az így felszabadult 

idejét. Röviden: ez teszi lehetővé, hogy a szülő munkát keressen és munkát vállaljon, ügyeket 

intézzen. 

Az alternatív napközbeni ellátásnak jelentős szerepe lehetne a gyermekszegénység illetve a 

szegénység intergenerációs újratermelődése csökkentésében  

- a szülői foglalkoztathatóság javítása, továbbá  

- a szomszédsági gyermek- és áttételesen a teljes közösség fejlesztése, valamint  
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- egyes gyerekek családi, intézményi térben elszenvedett szociokulturális hiányainak, 

ártalmainak csökkentése által. 

 

A gyermek legelemibb szükséglete, létformája a játék, ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő 
világot, tanul, sikerélményhez jut. A játék nem csupán élményforrás, tanulás, hanem öröm is, ezért a 
készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Kiemelt célunk a játéktevékenységhez 
kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek 
kapcsolatot erősítő tevékenység az óvodai ellátásban nem részesülő gyermekek, illetve az iskolai 
napközit vagy tanulószobát nem igénybevevők napközbeni felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, 
szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, – családias környezetben. 
 
A gyermeki adottságok eltérőek, ezek kibontakoztatását azonban nagymértékben befolyásolja a 
környezeti nevelés, legyen az kommunikatív, kognitív vagy pszichomotoros, mindegyik fejlesztésének 
fontos szerepet szánunk.  
Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a 
gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, egyénileg vagy kiscsoportos foglalkoztatás 
keretei között. 
 
Munkanapokon 13 és 16 óra között fogadjuk a gyermekeket. Foglalkozásaink a szükségleteknek és 
igényeknek megfelelően változó módon, rendszeres időközönként vagy esetileg meghatározott 
időtartamokra szervezett tevékenységek. 

 

 

C.3.2. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja: 

A szülő, mint a gyermek gondozója, gyámja, jogosult a gyermekkel kapcsolatos 

információkkal, eseményekkel, történésekkel, szakmai feladatokkal és célkitűzésekkel, 

módszerekkel, a gyermek fejlődésével, magatartásával, teljesítményeivel kapcsolatos 

tájékoztatásra. A családsegítőnek törekedni kell az érdemi kapcsolat kialakítására, hiszen 

szakmai célját is hatékonyabban tudja elérni az a szolgálat, amely számíthat a szülőre, mint 

partnerre. 

Az alternatív napközbeni ellátás feladatát ellátó: 

-  napi kapcsolatban áll a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Szükség 

szerint jelzik egymásnak az ellátott gyermekekkel kapcsolatos problémákat, és együtt 

keresik azok megoldási lehetőségeit.  

- Rendszeres kapcsolatban áll az alternatív napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek 

óvodájával, iskolájával. Egyezteti a gyermekek szükségleteit és az elért 

eredményeket. 

- Kapcsolatot tart egyéb segítő, egészségügyi, vagy más szolgáltatást nyújtóval. 

 
 
 
 
 
 

C.4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, 

fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja: 
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Általában meghatározott célcsoportoknak szóló, kötött, speciális ismeretkörökre, tudástartalmakra 
vonatkozó rendszeres időközökben megtartott programok, főként az intézmény keretei között, de 
más helyszíneken is lehetséges klub foglalkozás megtartása, elsősorban az iskolás korosztály, de a 
kamasz és fiatal korosztály számára is. 
 Klub, szakkör keretein belül alkalmazható szolgáltatások:  

– információs szolgáltatás 

– gondozás, nevelés: szabad játék, tanácsadás, közösségi programok 

– oktatás: tanulássegítés, klubfoglalkozások 

– rendezvények: kulturális, művészeti programok, szabadidős programok, foglalkozások, 

sportprogramok, rendezvények, játékfoglalkozások, kirándulások,  

– családnak/felnőtteknek nyújtott szolgáltatások: szabadidős és kulturális programok, 

rendezvények,  

 
Klubfoglalkozás keretében szabadidős, készségfejlesztő programokat szervezünk, melyek 
lebonyolítása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak közreműködésével, önkéntesek 
bevonásával valósulnak meg. A gyermekek részére a szabadidő értelmes eltöltésének biztosítása 
érdekében, heti rendszerességgel klubfoglalkozás tartása. Témája: a részvevők igényeihez 
rugalmasan alkalmazkodik. 

A játék, a testi és szellemi mozgás, az egészség, a testi-lelki jó közérzet és az életminőség 

megőrzésének, javításának alapfeltétele. A közös jólét egy út, amelyen haladva új 

impulzusokat, és ösztönzéseket adhatunk a gyerekeknek. Lehetőséget biztosíthatunk a 

képességeik felhasználására, az e fölött érzett öröm megtapasztalására. A játékot 

mindenekelőtt az teszi alkalmassá ezeknek a céloknak az elérésére, hogy kapcsolattartás is 

egyszerre, anélkül hogy direkt módon ezekről szólna. A közös kreativitás egyszerre élénkíti a 

gondolkodást, tágítja és stimulálja az érzelmeket és az érzéseket. Új tapasztalatokat, fejlődési 

lehetőségeket kínál, ezáltal nyitottabbá teszi a gyerekeket a világra. Rendkívül fontos, hogy a 

játék stresszoldó, depressziócsökkentő, biztonságos, támogató közösségben zajló vidám 

együttlét, ami magabiztosabbá, kiegyensúlyozottá tesz, ezáltal komoly egészségmegőrző 

hatása is lehet. 

 

Tervezett programok: 

 manuális készségeiket fejlesztő kreatív foglalkozás, mint például a gyöngyfűzés, 

varrás, gipszképkeret díszítés, só-gyurmázás, 

 csapat- és közösségépítést szolgáló kirándulások, logikai társasjáték, 

 kézműves foglalkozás keretében az aktuális ünnepnek megfelelően ajándékok, 

ékszerek, asztali díszek készítése (adventi koszorú és betlehem) 

 tematikus beszélgetések (viselkedés, illem, etikett, másság elfogadása), 

 kulturális programok (zenehallgatás, mozi látogatás, turisztikai célú kirándulás, 

tánc), 

 testi egészség megőrzéséhez mozgásigényük figyelembevételével tornázási és 

sportolási (foci, teke, labdajátékok) lehetőséggel is élhetnek a gyermekek, 

 a másság elfogadás, a jó modor és megfelelő magatartás alapköveinek elsajátítása, 
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 személyiség- és közösségfejlesztés, 

 szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, 

 képesség és tehetség kibontakoztatás, 

 ünnepkörökhöz kapcsolódó (Mikulás, karácsony, húsvét) ismeretterjesztő 

előadások szervezése. 

 

 

Csoportfoglalkozások: 

”Tanuljunk együtt csoport”. 

Csoport célja: 
- tanulmányi előmenetel elősegítése,  
- tanulmányi eredmény javítása, 
- kötelességtudat, felelősségtudat erősítése. 

 
Csoport összejövetelek gyakorisága: tanév ideje alatt munkanapokon 13-16 óra között. 
 
 
„Ügyes kezek kreatív csoport” 
 
Csoport célja: 

- különböző kézműves technikák megismertetése a gyermekekkel, 
- kreativitás, esztétikai érzék fejlesztése. 
 

Csoport összejövetelek gyakorisága: hetente 1 alkalom. 
 
„Zsibongók klubja” 
 
Csoport célja:  

- testi képességek fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, 
- társadalmi beilleszkedés, közösségi tevékenység elősegítése, 
- másság elfogadása. 

 
 

„Filmklub, mint közösségi élményszíntér” 
 
Csoport célja: 

- önfeledt kikapcsolódás, öröm, szórakozás a gyermekek számára. 
- Önuralom fejlesztés, érveléstechnika, önkifejezés, logikai műveletek gyakorlása. 

 
Csoport összejövetelek gyakorisága: hetente 1 alkalom. 
 
 
 
„Hagyományőrzők klubja” 
 
Csoport célja:  

- a népi kultúra ápolása, értékének megismertetése a fiatalabb generációval, 
- múltunk, örökségünk megbecsülése, megszerettetése, 
- „hova-tartozás tudat” mélyítése. 
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Csoport összejövetelek gyakorisága: hetente 1 alkalom. 
 
 
„Családi nap” 
 
Csoport célja: 

- társadalmi integráció javítása, 
- szocializációs hátrányok csökkentése,  
- korai egyéni és csoportos fejlesztés, 
- a külön-külön fellelhető adottságok, erőforrásaikat, emberi és szellemi, erkölcsi, 

élettapasztalati értékek, lehetőségek közös cél érdekében összefogva történő 
hasznosítása. 

 

 

C.5. Az ellátás igénybevételének módja: 

 

A személyes gondoskodás igénybevétele a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 31.§ (1) bekezdés alapján történik. 

A személyes gondoskodás igénybevétele – ha e törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, 

az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet 

teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének 

hozzájárulásával terjesztheti elő. A szolgáltatás térítésmentes, bárki igénybe veheti faji, 

vallási, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül.  

 

C.6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 

Az alternatív napközbeni ellátás célja és feladata, hogy az ellátást igénybe vevőkkel és 

családtagjaikkal, szűk környezetükkel kapcsolatunk folyamatos és rendszeres legyen, hogy a 

felmerülő változásokat figyelemmel tudjuk kísérni. 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot a „Keceli Hírek” című, havonta megjelenő lapban (ingyenesen, minden 
keceli lakoshoz eljut), a Kecel Városi Televízió, Kecel Város honlapján (www.kecel.hu), Imrehegy 
Község honlapján (www.imrehegy.hu),  (valamint az intézmény honlapján (www.csendesosz.hu) az 
elérhetőségről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról. 

 

 

 

 

C.7. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok: 

Az alternatív napközbeni ellátás feladatát ellátó: 

 felelősséget vállal a szolgáltatást igénybevevők érdekeinek érvényesítésében. 

 tiszteletben tartja minden ember méltóságát, értékét, jogait, céljait és szándékait. 

 a szolgáltatást igénybevevők hátrányos megkülönböztetése nélkül végzi munkáját. 

http://www.kecel.hu/
http://www.imrehegy.hu/
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 biztosítja a titoktartást és az információk felelős kezelését. 

 felelősséggel tartozik az általa vezetett segítő folyamatért. 

 figyelemmel kíséri a szokásokat, a kialakult mintákat, attitűdöket, készségeket, 

ismereteket ahhoz, hogy az apró jeleket észrevehessék. Rendelkezniük kell azzal a 

képességgel, hogy el tudják választani az elfogadható és nem tolerálható 

viselkedést, körül tudják határolni a problémát, és felismerjék ezeket az 

interperszonális helyzeteket, amelyekben fogékonynak kell leni a várható 

problémák kialakulására, ki kell gondolni az alternatív cselekvési lehetőségeket és 

a viselkedésben megmutatkozó várható változásokat, amikor a segítségükre 

szükség lehet. 

 

 

Az ellátottak jogainak védelmét szolgálja: 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

- 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 

Az alternatív napközbeni ellátás az általa biztosított szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy 

figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és 

teljes körű tiszteletben tartására. 

A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatást végzőknek kötelességük biztosítani, hogy az ellátott 

adataihoz, az egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos információkhoz illetéktelen személyek ne jussanak hozzá. 

 
A szolgáltatást végzők jogainak védelme: 

Biztosított a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, tiszteletben tartjuk emberi 

méltóságukat, személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjük, megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítunk számukra. 

A munkavállalók munkaidejének, pihenőidejének, előmenetelének és illetményének 

megállapítása a Kjt. 55-80. §-a szerint kerül megállapításra. 

A szakmai szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási 

szerződés is védi a munkavállalókat. 

 

 

C.8. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, 

formája: 
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A szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásához törekszünk a megfelelő képesítéssel rendelkező 
munkavállalók foglalkoztatására. 

A belső szakmai fejlődés érdekében minden munkavállaló köteles folyamatos önképzést folytatni, 
szakfolyóiratok, szakkönyvek olvasásával, szakmai konzultációk folytatásával. 

A szakmai vezető/intézményvezető kötelessége és feladata a munkavállalók továbbképzési tervének 
elkészítése, annak ütemezése. 

Minden szakembernek kötelessége a jogszabályok naprakész ismerete, a módosítások áttekintése, 
követése. Ehhez segítséget nyújtani elsődlegesen a szakmai vezetők kötelesek.  

A szakképzett munkavállalók jogszabályban meghatározott továbbképzési lehetőségének biztosítása 
az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

Az egyenletes munkavégzés és a szakmai felkészültség biztosítása érdekében a 

munkavállalók esetmegbeszélő csoporton, team-megbeszéléseken és rendszeres szakmai 

továbbképzésen vesznek részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Szupervízió alkalmazása az intézményben 

 

Ebben a szférában dolgozó embereknek fontos a szupervízió biztosítása. Intézményünk nagy 

hangsúlyt fektet ennek a lehetőségnek a meglétére, ezért biztosítja is a munkatársaknak a 

szupervíziót. 
 

A szupervízió a szakmai interakció és a szakmai személyiség problémáira és konfliktusaira 

reflektáló személyes tanulási folyamat, amely a munkahelyi mindennapok és az intézmény 
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speciális problémakonstellációit egy különleges megbeszélési helyzetben, szisztematikusan 

világítja át, segítve a mélyebb megértést és feldolgozást. A gyakorlatba kerülő segítők 

fokozott interakció sűrűségben, nagy pszichikai megterhelést jelentő feladatkörökben, saját 

személyiségüket eszközként használva fejtik ki tevékenységüket. A szakmai interakciókból (a 

segítő és kliensei, az intézményi kollégák és a segítő, a vezető és a segítő, a különféle 

kompetenciájú segítő szakemberek közötti kapcsolatokból, az intézményi, szakmai 

hierarchiából) gyakorta erednek olyan problémák és konfliktusok, amelyeket a segítő nem 

képes egyedül kezelni és feldolgozni. A szupervízió a tanulást, a fejlődést, a személyes 

hatékonyság növekedését szolgálja, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból 

kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja 

az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. 

 

Az esetmegbeszélő csoport egy-egy kliens vagy kliensrendszer helyzetének feltérképezése, az 

esetvezetés megbeszélése a figyelem középpontjában az eset szereplőivel, a szereplők egyéni 

sorsával és az esetvezetés aprólékos, minden részletre kiterjedő elemzésével. A csoportmunka 

fontos hozadéka, hogy az esetgazda nem marad magára az eset érzelmi terheivel, és 

mentálisan megerősödve meríthet, tovább építkezhet a csoporttársak összeadódó 

szaktudásából. 

 

A fejlesztő tréning egy adott készség vagy képesség (például kommunikáció, 

konfliktuskezelés, agresszió és asszertivitás stb.) fejlesztésére irányuló strukturált lélektani 

csoportmunka. A csoportvezető viszonylag kis teret hagy a dinamika szabad áramlásának, 

mindig célirányosan felépített munkatervvel, tematika alapján, strukturált gyakorlattal 

dolgozik. 

 

Szupervízió az alapellátásban dolgozók részére minden hónap utolsó szerdáján 13 órától 15 

óráig, a bentlakásos ellátás munkavállalói részére minden második héten, szerdán 13 órától 15 

óráig kerül sor.
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Záró rendelkezések 

 
A Szakmai Program 2017. április 1. napján lép hatályba. 
 

A Szakmai Programban foglaltak betartása, alkalmazása a Csendes Ősz Idősek Otthona 

valamennyi dolgozójára nézve kötelező. 

A Szakmai Program mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézményvezető köteles 
gondoskodni. 
 
A Szakmai Programot a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 2017. március 10. napján 
megtartott ülésén megtárgyalta és  …./2017. számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
 
 
Kecel, 2017. március 10. 
 
 
 

…………………… 
Kuratórium elnöke 
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Mellékletek 
 

 

 

 

1. számú melléklet Az ellátottakkal kötendő megállapodások  

2. számú melléklet    Az Idősek Otthona házirendje 

3. számú melléklet Idősek és demens személyek nappali ellátásának házirendje 

4. számú melléklet    A Csendes Ősz Idősek Otthona Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
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Csendes Ősz Idősek Otthona 
6237 Kecel, Szabadság tér 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDŐSEK OTTHONA 

HÁZIRENDJE 
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Kedves Ellátottjaink, Hozzátartozók! 

 
 
Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely az otthon életének fontos 

meghatározója, szíveskedjenek elolvasni, megismerni, és egy olyan eszköznek 

tekinteni, mely az élet békés, családias jellegének biztosítására hivatott. 

 
A házirend a továbbiakban olyan kérdésekre ad választ, amelyeket a hosszú évek tapasztalatai 

alapján szükséges leírni és valamennyi ellátottal, hozzátartozóval, s a velük kapcsolatban lévő 

dolgozókkal szeretnénk ismertetni. 

 

A házirend mindenki számára irányadó, a közösségi lét általános szabályainak 
betartását, az intézeti és az ellátottak vagyonának védelmét, az ellátottak és a 
személyzet egymás közötti megbecsülését szolgálja. 
 
A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében, valamint az ellátásban 
részesülő személyek emberi és állampolgári jogainak figyelembevételével 
kötelesek végezni. 
 

1. Az idősek otthonában történő elhelyezés kezdete: 
 

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára 
történik, ennek szabályozását az 1993. évi III. tv. részletezi. 
 
Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő megállapodást köt a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételéről. Az ellátott szobájának kijelölését 
– a megüresedés figyelembevételével – az intézmény vezetőjével közösen 
döntik el. 
 
A lakószobák ajtaja kulccsal nem zárható, annak elkerülése érdekében, hogy a 
hirtelen rosszullét esetén gondozóink azonnal segítséget tudjanak nyújtani. 
 

2. Az intézménybe behozható személyes tárgyak: 
 
Ellátottjaink (előzetes megbeszélés alapján) saját bútoraikkal, használati 

tárgyaikkal rendezhetik be szobáikat lakótársára és saját gondozása 

figyelembevételével (pl. szekrény, ágy, rádió, tv, váza, terítő, saját ruházat, stb.), 
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ezekért a tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal. Ha ez nem lehetséges, 

akkor az intézmény biztosítja a szobák berendezését. Mivel a lakószobák nem 

alkalmasak főzésre, mosásra, vasalásra, így gáztűzhelyet, villanyrezsót, 

gázrezsót, vasalót, mosógépet, centrifugát nem lehet behozni. E tevékenységek 

végzésére az intézmény külön helyiséget biztosít. 

 

 

Veszélyeztető tárgyak köre:      

 Az ellátást igénybevevő nem tarthat magánál olyan tárgyakat, amelyekkel 

önmaga, illetve mások életét, testi épségét veszélyezteti, (fegyver, ütő-, vágó-, 

szúróeszköz, - kivéve étkezéshez szükséges eszközök, - gázspray, kábítószer, 

alkohol, stb.) Elektromos háztartási berendezés (pl.: vízforraló, kávéfőző, 

vasaló, rezsó, mikrohullámú sütő, stb.) csak a kijelölt helyen használható. Ezek a 

berendezések az érintésvédelmi szabványoknak meg kell, hogy feleljenek. Az 

intézménybe nem hozható be és nem használható elektromos hőtermelő 

berendezés. Tűz- és robbanásveszélyes anyag (pl.: benzin, gázpalack, 

spirituszfőző, stb.) nem tárolható lakószobában. Ezek mindenkori ellenőrzése a 

szolgálatot teljesítő nővér feladata. 

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely ellátottja 
az intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt 
jelenteni az intézményvezetőnek. 
 

3. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és 
kiadásának szabályai: 

 
Az intézmény csak külön kérésre gondoskodik az ellátottak pénzének, vagy 
bármilyen értékpapírjának, értéktárgyának őrzéséről (pl. takarékbetétkönyv, 
készpénz, ékszerek, stb.). Csak a hivatalosan átadott-átvett értékekért vállalunk 
felelősséget. Egyéb értékeiért az ellátott önmaga felel. 
 
Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője, illetve 
az általa meghatalmazott munkavállaló tételes felsorolás alapján átvételi 
elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, 
illetőleg törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két 
tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az 
intézmény vezetője gondoskodik. 
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Az ellátást igénybe vevőtől átvett készpénzt elsősorban az ellátást igénybe 
vevő, illetve törvényes képviselőjének meghatalmazása szerint az 
intézményben, vagy pénzintézetben kell megőrizni. Az ellátottól átvett 
készpénz 30.000,- Ft összeghatárig a letéti pénztárban kezelhető, az ezen felüli 
összeget pénzintézetben, betét formájában kell megőrizni. A készpénz 
betétben való elhelyezéséről a pénz átvételétől számított négy munkanapon 
belül a letétkezelő gondoskodik. A készpénz betétben történő elhelyezéséig 
annak megőrzését, a letétkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell 
biztosítani. 
 
A letétek kezelésével az ellátott, illetve törvényes képviselőjének 
meghatalmazása alapján az intézményvezető a mentálhigiénés munkatársat 
bízza meg. 
 
 

4. Együttélés szabályai: 
Étkezés: 
Intézményünk az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás 

követelményeinek megfelelően nyújtja. Napi háromszori főétkezést – ebből legalább 1 

alkalommal meleg ételt-, valamint szükség esetén kiegészítő étkezést biztosít. 

Orvosi javaslatra diétás étkezést nyújtunk. 
Az ételeket az intézmény szépen berendezett, világos ebédlőjében fogyasszák 
el. A lakószobákban az étkezés csak akkor lehetséges, ha az ellátott egészségi 
állapota ezt megkívánja. 
Lehetőség van saját élelem tárolására az intézmény hűtőszekrényeiben, erre a 
célra névvel ellátott esztétikus dobozokat tudunk biztosítani, ezért a 
lakószobákban romlandó ételt nem tárolhatnak. 
Aki saját maga is szeretne főzni, az 1. szinten lévő konyhát használhatja. 

Étkezések időpontja: 

reggeli                8 órától            9 óráig 

ebéd            11,30 órától     12,30 óráig 
vacsora             17 órától         18 óráig 
 
Tisztálkodás, fürdés: 
Minden ellátottnak lehetősége van a napi fürdésre, saját, és a közösség érdekében kötelesek 

önmagukat és ruházatukat tisztán tartani. A tisztálkodást úgy ütemezzék, hogy az étkezések és 

a kötött programok időpontjaival ne ütközzön. 

Az ágyban fekvőket és a segítségre szorulókat az ápolók naponta segítik a tisztálkodásban. 

 

Dohányzás, szeszes ital- és kábítószer fogyasztás: 
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Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. Kérjük, ezen utasítást a dohányzók 

szíveskedjenek betartani. 

 

Szeszesital kulturáltan és mérsékletesen kis mennyiségben fogyasztható, ha azt 
az ellátott egészségi állapota, gyógyszerelése, gyógymódja lehetővé teszi. 
Saját felelősség terheli azt, aki gyógyszer szedése mellett alkoholt is fogyaszt, 
és ebből egészségügyi problémája keletkezik! 
Fontos, hogy az alkoholt fogyasztó lakó magatartása ne zavarja az otthon 
rendjét és a többi lakó nyugalmát. 
A kábítószer fogyasztását és birtoklását a törvény bünteti, az ezekkel való 
visszaélés tilos az Otthon területén, illetve annak környezetében! 
 

5. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és 

textília tisztításának és javításának rendje: 

 

A személyi higiéné biztosítására szolgáló anyagokat - szappant, hajmosó sampont, wc papírt – 

biztosítunk lakóink részére, az ezen felüli anyagokat mindenki saját igényének megfelelően 

vásárolhatja meg. 

Az ellátást igénybe vevő saját ruházatát és textíliáját használja. Ha megfelelő mennyiségű, 

minőségű saját ruházattal, textíliával nem rendelkezik, az intézmény a teljes körű ellátás 

részesként biztosítja. 

 

A mosás az intézmény feladata.  Beköltözéskor ruháik számmal, vagy névvel 
ellátottak legyenek, mert így tudjuk biztosítani, hogy saját ruháik a mosás után 
visszakerüljenek. Csak azokat a ruhákat tudjuk tisztítani, amelyek mosógépben 
moshatóak. Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg 
tisztítandó ruhákat az ellátottak saját költségükön tisztítathatják.  
A ruházat javítását az intézmény végzi, ellátottjaink segítségét szívesen fogadjuk. Ha valaki 

saját maga akarja ruházatát kimosni, erre is van lehetőség – a 2. szinten lévő mosodában, 

utána pedig a szárítóhelyiségben lehet kiteregetni, majd a vasalóhelyiségben vasalni. 

Takarítás: 

Közös érdek hogy az intézményben tisztaság, higiénikus és rendezett 
körülmények legyenek. Ebben az ellátottak tevékeny közreműködése 
szükséges, elsősorban saját lakószobájukban és környezetükben. 
A szobák és egyéb helyiségek tisztán tartása a takarító munkakörébe tartozik, szükség szerint 

az ápolók, gondozók is besegítenek. Az önmagukat még ellátni tudók szobáikat, segítséggel 

önmaguk tartják rendben. 

 

Egészségügyi ellátás: 

Az intézmény gondoskodik az ellátott 

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, 
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- rendszere orvosi felügyeletéről, 

- szükség szerint ápolásáról, 

- szakorvosi ellátáshoz való jutásáról, 

- kórházi kezelés igénybevételéről, 

- test-távoli segédeszközök biztosításáról, 

- az intézmény orvosa, vagy a háziorvos, szakorvos által felírt gyógyszerek intézményi 

költségvetés terhére történő kiváltásáról, 

- az inkontinenciában szenvedők részére a szükséges anyagokról, eszközökről. 

 

Otthonunk a fogorvosi ellátás kivételével biztosítja a lakók egészségügyi 
alapellátását. A szabad háziorvos választás lehetőségével minden ellátást 
igénybe vevő élhet. Ilyen esetben az Otthon háziorvosa csak sürgősségi ellátást 
biztosít, a rendszeres gyógyszerek felírását nem biztosíthatja. 
A nehezen mozgó lakókat az orvos előzetes igényjelzés alapján 
lakrészükben/szobájukban keresi fel. 
Amennyiben az ellátott nem az otthon orvosát választja, döntéséről a 
csoportvezető ápolót tájékoztatni kell, hogy betegség vagy rosszullét esetén 
dupla gyógyszerelésre ne kerüljön sor. 
 
Az orvos által előírt szakvizsgálatok, és szűrő- ellenőrző vizsgálatok 
lebonyolítását a csoportvezető ápoló szervezi. 
 
A szabad házi –és szakorvos választással felmerülő többletköltségek az 
ellátást igénybe vevőt terhelik. 
Amennyiben az intézmény orvosa, az ellátott házi orvosa, vagy az ügyelet 
orvosa azt állapítja meg, hogy az ellátott állapota, betegsége vagy tünetei 
alapján kórházi ellátást igényel, úgy azonnal mentőt/betegszállítót hív és az 
ellátottat a megfelelő szakintézménybe utalja. 
 
Az ellátottnak (ha nem áll gondnokság alatt) joga van a kórházba utalást 
megtagadni, de ezt két tanú jelenlétében teheti meg, mely tényt az 
egészségügyi lapon írásban rögzíteni kell. 
Szükséges és fontos, hogy minden lakónak legyen egy táskájában összekészítve 
mindaz, amit a kórházban vélhetően használni fog. 
A kórházi személyzettel való konzultáció a beteg állapotáról, intézménybe való 
visszaszállításról stb. a csoportvezető ápoló vagy az általa megbízott 
ápoló/gondozó feladata. 
Természetesen kérjük a hozzátartozót a rendszeres orvosi konzultációra. 

 Az intézmény orvosa, háziorvosa által felírt gyógyszerek teljes költségét 
az intézmény átvállalja. 
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 Az intézmény orvosa, háziorvosa által beutalt szakrendelésen, vagy 
kórházi ápolást követően felírt gyógyszerek teljes költségét az intézmény 
átvállalja. 

 A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény viseli a vényre 
felírt test távoli eszköznek a költségét. 

 A testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történik a biztosítása. 
Az intézmény az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52.§ (2) bekezdése szerinti 

gyógyszercsoportba, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó 

gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási 

igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszert és 

gyógyászati segédeszközt biztosítja, kivéve, ha az adott gyógyszercsoporton belül nincs 

közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszer, vagy nincs olyan közgyógyellátási 

igazolványra felírható gyógyszer, amely az adott betegség kezeléséhez megfelelő. 

 

Az egyedi kérésre felírt gyógyszerek költsége az ellátottat terheli, a vények kiváltását az 

intézmény elvégzi. 

Ezeknek a gyógyszereknek, gyógyhatású készítményeknek, vagy a hozzátartozók más 

látogatók által behozottaknak az engedély nélküli szedéséből eredő egészségkárosodásért az 

intézményt felelősség nem terheli. 

 

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja az intézmény: 

- a személyre szabott bánásmódot 
- a konfliktushelyzetek kialakítása, megelőzése érdekében az egyéni és 

csoportos megbeszélést 
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit  
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit 
- a hitélet gyakorlásának feltételeit,  
- segíti és támogatja az intézményen belül kis közösségek, társas 

kapcsolatok kialakulását és működését. 
A rendszeres tevékenység az egészséges élet alapja, ezért közös érdek, hogy a 
lakó az otthon által nyújtott lehetőségekkel élve részt vegyen a testi – lelki 
aktivitás megőrzése érdekében az ellátott korának, egészségi állapotának, 
képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével szervezett 

- aktivitást segítő fizikai tevékenységekben (séta, sport, levegőztetés, 
ágytorna) 

- szellemi és szórakoztató tevékenységekben (előadások, felolvasás, 
rádiózás, TV, kártya és társasjátékok, vetélkedő) 

- kulturális tevékenységekben (rendezvények, ünnepségek, névnapok, 
kirándulás). 

Az aktuális programokról a folyamatos tájékoztatást az intézményben 
elhelyezett faliújságokon közöljük. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes. 
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6. Egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok: 

 

Mindenki szabadon gyakorolhatja vallását. 

Az egyházi szertartásoknak helyet ad az intézmény /az egyházakra vonatkozó törvényeknek 

megfelelően/. Az egyéni hitélet gyakorlását a templomban, vagy a házi oltárnál 

gyakorolhatják lakóink. 

 

 

7. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal 

való kapcsolattartás szabályai: 

 

A mások iránti tiszteletadás alapvető követelmény. 

Az intézményben kerülni kell a káromkodást, a hangoskodást, a rágalmazást. 

 

A szobákban lévő tv, rádió 22 óráig használható, viszont a készülékhez csatlakoztatható 

egyéni fülhallgatóval korlátozás nélkül. 

 

Az intézmény vezetője, illetve az általa megjelölt munkatárs értesíti 
az ellátottat/törvényes képviselőjét, illetve az ellátott által megjelölt 
hozzátartozóját (a rendelkező nyilatkozat alapján) a legrövidebb időn belül: 

- az ön állapotáról, annak lényeges változásáról, 

- egészségügyi intézménybe történő beutalásáról, 

-  térítési-díj fizetési hátralék következményeiről. 

 

Intézményünk zavartalan és kulturált körülményeket biztosít a hozzátartozókkal, 

ismerősökkel való találkozáshoz, bármikor meglátogathatják, vagy meglátogathatja szeretteit. 

 

 A csendes pihenő ideje általában 13-15 óra között van, ezen időtartam alatt a 
pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében lehetőleg a lakószobán 
kívül fogadják az ellátottak a látogatóikat. 
 Kérjük a látogatókat, hogy a lakószobákban ne szereljenek fel semmilyen 
tárgyat, ne nyúljanak a villamossági berendezésekhez! A berendezésben 
munkatársaink segítséget nyújtanak. Ha rendellenességet észlelnek, kérjük, 
szíveskedjenek munkatársainknak jelezni. 
 Az orvos, illetve a csoportvezető ápoló tudta nélkül külön gyógyszert kérjük, ne 
hozzanak az ellátottaknak. 
Orvosi vizit idején, étkezési idő alatt a látogatók részére a társalgó helyiségek 
biztosítanak várakozási lehetőséget. 
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Az orvos javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve 
szüneteltethető. 

A látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró, hangoskodó látogatót 
az intézmény szolgálatot teljesítő munkatársa felszólítja a rend betartására. Ha 
a felszólítás eredménytelen, értesíti a rendőrséget. Az otthon vezetője 
kitiltással élhet az alkoholos állapotban érkező, randalírozó, a többi lakó 
nyugalmát hangoskodással megzavaró látogatóval szemben. 

Kérjük, hogy a látogatók az intézmény területén ügyeljenek a rendre és a 
tisztaságra.  

Az intézményben az állattartás korlátozásokkal megengedett. 
Az állattartás kérdéséről minden esetben előzetes egyeztetés szükséges – az 
ebből esetlegesen adódó konfliktusok kialakulását megelőzendő - az 
intézményvezetőjével. 
Az állat tartásával kapcsolatos minden költség a gazdát terheli. Az állat gazdája 
saját költségén köteles az állatot higiénikus, köz és állategészségügyi 
szempontból megfelelő körülmények között tartani, betegség gyanúját, illetve 
az állat megbetegedését az intézményvezetőnek, valamint az állatorvosnak 
bejelenteni és a gyógykezelésről gondoskodni. 
 

8. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje: 
 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen 
kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és 
biztonságára. 
Valamennyi fent járó lakó – egészségi állapota függvényében – az otthonból 
szabadon kijárhat. Egyéb esetben hozzátartozói kísérettel. 
Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen lakó kísérő segítségével 
hagyhatja el az otthont. 
 
Az ellátott eltávozása csak akkor tagadható meg, ha az ellátott kezelőorvosának 
szakvéleménye – az ellátott önmagát, vagy másokat veszélyeztető állapota 
miatt – az eltávozást nem javasolja, illetve ha az intézményvezető ennek 
érdekében korlátozó intézkedés bevezetését rendeli el. 
Kérjük, hogy eltávozásra csak tisztán, az időjárásnak megfelelő öltözetben, 
személyazonosító kártyával, a szolgálatban lévő ápoló jóváhagyása mellett 
menjen. 
Amennyiben 24 óránál hosszabb időtartamra kíván eltávozni, ennek tényét az 

intézményvezetővel beszélje meg, hogy az adminisztrációs ügyintézés ne legyen 

akadályoztatva. 
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9. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és térítési 

díja: 

 
A fodrászati alapszolgáltatáson felül a lakó által igényelt tevékenységei 
elvégzéséért a fodrász által kifüggesztett árjegyzék szerinti költséget kell 
megtéríteni.  
 
Ha a lakó az alapszolgáltatás körében végzett körömvágás helyett vagy 
mellett pedikűrös és manikűrös szolgáltatását veszi igénybe, a vállalkozó 
által meghatározott árat téríti.  
 
Az intézmény a lakói részére szabadidős programokat (színház, mozi, 
kirándulás, üdülés, stb.) szervez. Az ezeken résztvevők a felmerülő 
aktuális költségeket megtérítik.  
 
A mozgásukban korlátozott személyek (kerekes székkel közlekedők) 
igénybe vehetik az intézet gépkocsiját hazalátogatás, temetés, stb. 
alkalmával a tényleges költségek megtérítése mellett.  
 

Ellátottjaink igénye és kérése alapján, az éves munkatervben nem szereplő programokat 

(színház, múzeumlátogatás, egész napos kirándulás) is megszervezzük, melynek költségeit a 

résztvevő ellátottnak kell vállalnia. 

 

10. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha 

törvényi rendelkezés alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 

- a megállapodás felmondásával. 

 

A megállapodást 

- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül írásban mondhatja fel, 

- a fenntartó az alábbi esetekben írásban mondhatja fel: 

 az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt 

vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt, 

 az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy térítési díj fizetési kötelezettségének - a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

IIII. törvény 102. § szerint –  nem tesz eleget, 

 az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
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 az ellátott jogosultsága megszűnik. 

A felmondási idő három hónap. 

 

A házirend súlyos megsértésének minősül, ha az ellátott: 

- ha túlzott mértékben fogyaszt alkoholt, és ennek az intézmény rendjére káros 

következményei vannak, 

- az ellátottakat, vagy a munkavállalókat tettlegesen bántalmazza, 

- ha az intézmény tulajdonát eladja, 

- ha az intézmény, vagy a lakótársak tulajdonát szándékosan, súlyosan rongálja. 

 

11. A befizetett belépési hozzájárulás időarányos visszafizetésének módja és részletes 

szabályai 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 117/C. § (1) bekezdése alapján a 

fenntartó meghatározta azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást 

kell fizetni. 

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás 

megfizetését vállaló személy fizeti meg a Kecel Időseiért Közalapítvány 

bankszámlájára legkésőbb az ellátás megkezdésének napján. Ha a gondozás az 

intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési 

hozzájárulás a fennmaradó időre jutó - napra pontosan kiszámított - időarányos 

részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési 

hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy 

örökösének. 

Amennyiben a belépési hozzájárulás arányos részét  

- az ellátottnak vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló 

személynek kell megtéríteni, úgy azt a gondozás megszűnésétől számított 

15 napon belül kell visszafizetni, 

- az ellátott örökösének vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló 

személy örökösének kell megtéríteni, úgy azt a jogerős hagyatékátadó 

végzés benyújtásától számított 15 napon belül kell visszafizetni.  
 

 

 

12. Elhalálozás, végtisztesség 
 

Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény 
vezetője szervezi. Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt 

- elkülönítéséről, 
-  végtisztességre való felkészítéséről, 
- a törvényes képviselő, valamint a hozzátartozó értesítéséről, 
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- ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, 
valamint a 

- hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. 
Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a 
haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá 
kell íratni. 
Értesítés az elhalálozásról: 
Kórházban történő elhalálozás esetén a hozzátartozót a kórház értesítését 
követően tudja az intézmény értesíteni, illetve a kórház közvetlenül is 
értesítheti a családot. 
Intézményünkben történő elhalálozás esetén a legrövidebb időn belül, de 
minimum 24 órán belül értesíti az intézmény a rendelkező nyilatkozatban 
foglaltak alapján az ott megjelölt hozzátartozót. 
Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. 
Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett, a temetésről ennek 
megfelelően kell gondoskodni. 
Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az 
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem 
gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése 
iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesterénél. 
Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés 
jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő 
megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő 
elteltéig az ingóságot nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy 
felhasználhatja (Ptk. 5:9–5:12. §-a). 
 

13.  Ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője panasz esetén fordulhat: 

 az intézmény vezetőjéhez, aki 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 

vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat, 

 az érdekképviseleti fórumhoz, aki 15 napon belül köteles a panasz kivizsgálásának 

eredményéről írásban tájékoztatni a panasztevőt,  

 a fenntartóhoz (Kecel Időseiért Közalapítvány 6237 Kecel, Fő tér 1.), aki 15 napon 

belül köteles a panasz kivizsgálásának eredményéről írásban tájékoztatni a panasztevőt, 

 az ellátottjogi képviselőhöz, elérhetősége az intézményben kifüggesztve, 

 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális 

és Gyámügyi Osztályához (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) írásban, vagy személyesen, 

 a bírósághoz. 

 

14.  Érdekképviselet: 
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Amennyiben ellátottjainknak, bármilyen panaszuk, problémájuk adódik, forduljanak 

bizalommal az intézmény vezetőjéhez, az Érdekképviseleti Fórumhoz, a Kecel Időseiért 

Közalapítványhoz – mint fenntartóhoz, valamint az ellátottjogi képviselőhöz. 

 

 Az ellátottjogi képviselő, valamint az érdekképviseleti fórum tagjainak elérhetősége az 

intézmény faliújságján kihirdetésre kerül. 

 

A Kecel Időseiért Közalapítvány, mint a Csendes Ősz Idősek Otthona fenntartója, 

meghatározza az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét 

szolgáló fórum megalakulásának és tevékenységének szabályait. 

 

Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon 

nem orvosolt panasz esetében az érdekképviseleti fórum látja el. 

 

Az érdekképviseleti fórum működési helyszíne: 

Csendes Ősz Idősek Otthona 

6237 Kecel, Szabadság tér 11. 

Az érdek-képviseleti fórum tagjai: 

Az érdekképviseleti fórum öt tagból áll: 

- választás alapján, az intézményi ellátást igénybevevők közül kettő fő, 

- választás alapján az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselője közül egy 

fő, 

- választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő, 

- kijelölés alapján, az intézményi fenntartó képviseletében egy fő, aki a kuratórium 

mindenkori elnöke. 

Az érdek-képviseleti fórum tagjainak megválasztása: 

Az érdekképviseleti fórum tagjait az intézményvezető által összehívott lakógyűlésen 

választják meg. A gyűlés időpontjáról az ellátottakat és az intézmény dolgozóit az 

intézményvezető szóban, illetve az intézményben jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel 

tájékoztatja. A hozzátartozókat, valamint a kuratórium elnökét az intézményvezető 

meghívóban értesíti. 

A gyűlésen megjelentek által leadott szavazatok 50% + 1 dönt, kettő vagy több jelölt esetében 

egyenként kell feltenni a választás kérdését. 

Amennyiben a választás során a jelentkezők nem kapják meg a megválasztáshoz szükséges 

többséget, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt választás során a többséget elért 

jelölt kap mandátumot. A tagokat 4 évre választják, akik maguk közül megválasztják a fórum 

elnökét, aki ellátást igénybe vevő, vagy hozzátartozó is lehet. 

A megválasztott érdekképviseleti fórum tagjai egymás közül vezetőt – elnököt -, és helyettest 

választanak. A helyettes az elnök távolléte, megjelenésben akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel gyakorolja az elnöki jogokat. A választásra a választás szabályai az irányadók. 

Az érdekképviseleti fórum előzetesen véleményezi a fenntartó által készített, az ellátottakkal, 

az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül: 
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- a szakmai programot, 

- a házirendet, 

- az ellátottak részére készült tájékoztatókat, valamint 

az intézmény által készített: 

- éves munkatervet. 

 

Az érdekképviseleti fórum megtárgyalja az intézményben élők panaszait, ide nem értve a 

jogviszony keletkezésével, megszűntetésével kapcsolatos panaszokat, és intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé. 

Az érdekképviseleti fórum, tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő 

kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. 

Az érdekképviseleti fórum intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint 

más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 

Az érdekképviseleti tagság megszűnik: 

- a tag lemondásával, 

- a tag halálával, 

- a tag egészségi állapotának romlása esetén, 

- a tagnak az intézményből történő kilépése esetén, 
- a négy év lejárta esetén, 
- annak a hozzátartozónak a halálával, akire tekintettel az illető tag az 

érdek-képviseleti fórum tagja lehetett. 
 
Érdek-képviseleti fórum működési rendje: 

 

Az érdekképviseleti fórumot évente legalább egyszer össze kell hívni. Az ellátott vagy 

hozzátartozója panasszal fordulhatnak az érdek-képviseleti fórumhoz. A beérkezett panasz 

alapján meg kell állapítani a kompetenciát. 

Amennyiben a beérkezett panasz elbírálásában az érdek-képviseleti fórum nem kompetens, 

úgy a panaszt el kell utasítani, illetve tájékoztatni kell a panasztevőt arról, hogy ügye, mely 

fórumra tartozik. Intézkedés végett az intézményvezetőhöz kell fordulni a panasz megoldása 

céljából. 

A panaszt írásban kell benyújtani, kivétel, ha a panasztevő egészségi állapota ezt nem teszi 

lehetővé. Ilyen esetben, a panasz szóban is megtehető. A bejelentést fogadó személy – 

érdekképviseleti fórum tagja – feljegyzést készít a szóbeli panaszról. 

A panasz kivizsgálása céljából az érdekképviseleti fórumot tíz napon belül össze kell hívni, az 

összehívás írásban történik. 

Az érdekképviseleti fórum üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül. 

Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van. Négy fő 

esetén, ha döntéseikben szavazategyenlőség van, akkor az elnök szavazta döntő. Az elnök 

akadályoztatása esetén, helyettese szavazata dönt. 

A panasz feltárása végett az érdek-képviselet fórum több személyt is meghallgathat.  
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A panasztevő panaszának kivizsgálásáról és a megtett intézkedésről a fórum ülését követő öt 

napon belül, írásban kell tájékoztatni. 

 

A vizsgálat eredményéről tájékoztatást kap: 

- panasztevő, 

- intézményvezető. 

 

15. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok  
 

Az intézmény vezetője gondoskodik a dolgozók foglalkozásbeli 
titoktartási kötelezettségének érvényesüléséről és a lakók személyiségi 
jogai tiszteletben tartásáról. 

A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény 
jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti, a házirendet 
köteles betartani.  

Az intézmény dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az intézmény 
lakóitól, illetve lakóiról, szerzett bármilyen információt illetéktelen 
személynek átadni nem szabad. Az intézmény lakóival, azok 
hozzátartozóival udvariasan és előzékenyen kell viselkedni.  

A dolgozóknak a munkaköri kötelessége teljesítéséért ajándékot, pénzt 
vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérnie és elfogadnia nem szabad.  

Az intézményben dolgozó, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban 
részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az 
ellátás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől számított egy évig 
– nem köthet.  

A dolgozó munkavégzése során óvja és védelmezi az intézmény 
vagyonát, azért anyagi felelősséggel tartozik.  

Közfeladatot ellátó személynek minősül az előgondozással megbízott 
személy, az idősek otthonában foglalkoztatott ápoló, gondozó és a 
mentálhigiénés munkatárs. 
 

Záró rendelkezések: 

 

1. A házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő 
személyekre, az intézmény dolgozóira, az intézményben 
tartózkodó látogatókra, illetve más személyekre. A belső utasítás 
célja: veszélyhelyzet esetén az ellátottak és a szolgáltatásban 
foglalkoztatottak védelme érdekében szükséges teendők 
meghatározása.  
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2. A házirendet az intézmény vezetője köteles jól látható, mindenki által hozzáférhető 

helyen kifüggeszteni, illetve köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény 

valamennyi ellátottja és azok hozzátartozói, valamint a munkavállalók megismerjék 

annak tartalmát. 

 

3.  A házirend betartásának ellenőrzésére és az azzal kapcsolatos észrevételek 

megtételére az intézményvezető jogosult. 

 

4. A házirend 2017. április 1. napján lép hatályba. 

 

5. Az Érdekképviseleti Fórum a házirendet 2017…………. napján tartott ülésén 

előzetesen véleményezte. 
 

6. Jelen házirendet a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma 2017…………….. 

napján megtartott ülésén megtárgyalta és  …./2017. számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

Kecel, 2017……………. 

 
 

 

__________________________ 

kuratórium elnöke 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


