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A. ÁIta|ános adatok

1. Az intézmény megnevezése:
Lakos ÁOam Evangélikus Szeretetszolgálat

2, Az lntézményi forma:
lntegrált Szociális !ntézmény

3. Az intézmény székhelye:
9542 Boba, JózsefA, u.24,

4. Elérhetőségeink:
a) +36 20n70 0380
b) bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu

5. Alapítás időpontja:
2011, május 23.

6. A fenntartó megnevezése:
M agya rors zági Ev angé l i kus Egyház

7. A fenntartó adószáma: 19719483242

8. Felügyeleti szerve:
Magyarországi Evangélikus EgyházDiakóniai Bizottsága
M a gya ro rs zági Evangé l i kus Egyház D ia kó n ia i Osztá lya
M a gya ro rszá g i Eva n gé l i kus Egyház M ód szertana

9. Engedélyezett férőhelyek ill. ellátottak száma:
Alapszolgáltatás keretén bel ü l :. házi segítségnyújtás: 395 fő ellátott. a étkeztetés -egyéb főzöhely. támogatószolgáltatás. Idősek klubja (idős és demens) 15 fö ellátott

Az ellátás formája és típusa:
Szociális alapszolgáltatásokat biztosító, személyes gondoskodást nyújtó integrált
intézmény.

í0. Ellátási területe:
Celldömölki Járás: Boba, Borgáta, Celldömölk, Csönge, Duka, Egyházashetye,
Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa,
Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó,
Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs,
Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck. (28)
Devecseri Járás:
Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecse1 Doba,
Egeralja, lszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsósz, Kispirit,
Kisszőlós, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő,
Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid, (27)



11. Azonosító számok:
a) Adószám: 18211779-2-18
b) KSH-szám : 1821177988105591 8
Q Agazati azonosító: 50283894
d) Bank számlaszám: 1 2095003-01 293935-001 00001

1 2, Az i ntézmé nY j o.gil',1i? 
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által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan
gazdálkodó. A gazdasági és pénzügyi tevékenységét a
szervezetén belül elkülönített egység útján látja el. Az intézmény a
gazdálkodásról, vagyoni és pénzügy helyzetére ható eredményeiról
a Libra egységes könywiteli rendszerében nyilvántartást vezet,
számítógépes programok használata mellett.

1 4.P énzgazdálkodási jog kör:
a) Kötelezettségvállalás: Az intézményt terhelő gazdasági kihatású

kötelezettségvállalásra, követelésére, előírására az intézmény vezetője
jogosult.

b) Utalványozás: Az intézményben az utalványozási jogköre az
intézményvezetőnek van.

í 5, Az i n tézm é n y.T?;;t;i"J: 
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17. A szakmai program hatálya
A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az
lntézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő
személyekre.
A szakmai program területi hatálya az lntézményre és a szolgáltatások
szolgáltatási területeire terjed ki.

í8. A szakmai program nyilvánossága
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni.
A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik:. kifüggesztésre kerül az lntézmény hirdetőtáblőján,

' felkerül az intézmény hivatalos honlapjára (elenleg: Bobai Evangélikus
Egyházközség h on lapj a szeretetszo l gá lat fel ü let)

A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten
gondoskodunk.

í 9. Működésre vona tkoző jogszabályok:
1993. évi lll. törvény, 112000. (1.7.) SzCSM rendelet,9/1999. (X1.24) SzCSM rendelet,



2911993. (l1.17) Kormány rendelet, 369/2013. (X.24.) Kormány rendelet, 3612007.
(Xl1,22.) SzMM rendelet, 19112008, (Vl|,30) Korm, rendelet Mindenkori Költségvetési
Törvény valamint MEE Zsinatának 2005. évi Vlll. törvénye: Az egyház intézményeiról,
és annak módosításairól szóló rendelkezések,

B. A SZOLGÁLAT CÉLJA ÉS FELADATA

Egy samaritánus pedíg, aki úton volt, amikor odaé*ezett hozzá és meglátta... odament,
olajat és bort öntött sebeire és bekötözte azokat. Aztán feltette őt saját barmára, elvitte
egy fogadóba, és ápolta. (..,) Mit gondolsz, e három közül ki volt felebarátja annak, aki
a rablók kezébe esett? Az így felelt: ,,Az, aki irgalmas volt hozzá." Jéztls erre azt mondta
neki: ,,Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj." (Lk 10,33-37)

A települési önkormányzat által megszewezeft ellátások volumenének növelése, illetve
az ellátás hiány megszüntetésének érdekében, a települések lakosainak
szükségletéhez igazodó minél teljesebb körű lefedése érdekében indítjuk el a
szolgáltatásokat.
További célunk és feladatunk, hogy a létrehozott szolgáltatások segítségével
csökkentsük a krízishelyzeteket, segítsük a fogyatékos embertársaink társadalmi
integrációját, az alapszolgáltatás prevenciós hatására az idősek egészségi állapota
kiegyensúlyozottabbá váljon, kevesebben kerüljenek a szociális szakellátásba, Az
általunk nyújtott adekvát szolgáltatás iránti bizalom kialakulásának hatására, még az
elöregedő, hiányos infrastruktúráiú falvak önellátásra képes lakosainak is nő a
biztonság érzete.
A szolgáltatások nyújtása során szeretnénk markánsan képviselni evangélikus
mivoltunkat, az evangélium értékek gyakorló szolgálatával.

l. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA FELADATA

1. A PRoGRAM KoNKRÉT BEMUTATÁSA, KAPAclTÁsoK,
szoLGÁLTATÁs eleu eK, TEVÉKE NYs ÉG LEíRÁSA

í.í. Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmenetijelleggel nem képesek biztosítani:

. koruk,
o egészségi állapotuk,
o fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
o szenvedélybetegségük, vagy
o hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk
az ellátottak számára. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota
indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevője részére diétás
étkeztetést biztosítunk,
k étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően lakásra szállításával
biztosítjuk.



A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv
készül. A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó
Va§y a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével
határozza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes
lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell
jelölni egy gondozót, aki aferlőző állapot időtartama alatlkizárólag a ferlőző beteget
gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi
feltételeket és felkészítést biztosítjuk. A házigondozók tevékenységükről gondozási
naplót vezetnek,

A házi segítségnyújtás igénybevételét kérelem benyújtásával kezdeményezi a
rászoruló. A kérelem benyújtását követően az intézményvezető megvizsgálja a napi
gondozási szükséglet mértékét, mely ha eléri a minimum 1 órát, az igénybevétel
lehetővé válik.

A szolgáltatást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő
időtartamban, illetve ettől lefele eltérve az általa igényelt óraszámban, de legfeljebb
napi 4 Órában nyújtjuk. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet
vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb
napi Óraszámnak megfelelő idótartamú házi segítségnyújtást hetente - a hét egy
vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti. Ha a gondozási szükséglet a
napi 4 Őrát meghaladja, a szolgáltatást igénylót tájékoztatjuk a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást
igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi
segítségnyújtásra jogosult, ha mégis az otthonában kíván maradni a kliens, akkor az
ellátottnak és hozzátartozőjának lehetőségünk szerint segítséget nyújtunk az állandó
felügyelet, illetve ellátása megszervezésében, például tanácsadással, önkéntes
segítők bevonásával stb.,
A gondozás alapvető célja az is, hogy családpótló szerepet lásson el, leküzdve az
izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit,

1 .3. Támogató szolgáItatás
A támogató szolgálatunk célja a fogyatékos személy saját lakóhelyén,
lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a
lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésével, valamint önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása, ezzel segítve az esély
egyen lőség megteremtését,
A Támogató Szolgálat a Sztv, értelmében biztosítja a speciális személyi szállítást,
száll ító szolgáltatás működtetésével.
Személyi segítő szolgáltatást, mely személyre szabott, tervszerű, a fejleszteni kívánt
területre fókuszált segítségnyújtás.
lnformációnyújtást, ügyintézést, tanácsadást, valamint jelnyelvi tolmács elérhetőségét.
Segítséget nyújt a fogyatékos személyek kapcsolat készségének javításához,
önsegító csoportokban való részvételükhöz, továbbá a fogyatékos személyek speciális
szükségleteihez igazodóan biztosítja az egyes szociális alapellátások igénybevételét,
A szolgáltatás biztosítása hozzájárul a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának
megvalósulásához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Az önellátási képesség,
javításával, fejlesztésével, a szükséges eszközök, szolgáltatások hozzáférhetővé
tételével a fogyatékos ember képessé válik a családi, közösségi, kulturális,
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez, A munkavállalást segítő



szolgáltatások és eszközök elérhetőségének igénybevételének elősegítése által,
segítjük a fogyatékos személy munkavégzését,

A támogató szolqálat feladata:
o szolgá ltatásokhoz, közszol g áltatásokho z v aló seg ítés,
.A fogyatékkal élők társadalmi kapcsolatainak erősítése,
. Egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfeleló egészségügyi,

szoci á l is e l l átásokh oz v aló hozzájutás b iztos ítása,
. segítő kapcsolat kialítása, fenntartása,
o közösségi, kulturális és szabadidős programokban való részvétel elősegítése,
. kapcsolattartás érdekképviseleti szervekkel, más egészségügyi és szociális
szolgáltatásokkal, önsegító csoportokkal, Munkaügyi Központtal, s ezek révén a

o Társadalmi integráció elősegítése

A szolgált együttműködik a területén működő egészségügyi és szociális alap- és
szakellátást nyújtó intézményekkel, civilszervezetekkel, érdekvédelmi
szervezetekkel, Önkormányzatokkal.

A Személyi segítésben részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv
készül, A segítségnyújtás módjának és gyakoriságának alapját a gondozási terv
képezi. A segítők tevékenységükről a finanszírozási szerződésben meghatározott
gondozási naplót vezetnek.

A szolgáltatás igénybevételét kérelem benyújtásával, és a szociális rászorultság
igazolásával kezdeményezi a segítségnyújtást igénylő kliens. A kérelem benyújtását
követően az intézményvezető megvizsgálja szociális rászorultságot, és ha ez a
jogszabályoknak megfelel az igénybevétel lehetővé válik. Az a személy is ellátható,
aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik,
de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó
szabadon állapítja meg.
A Támogató Szolgálat működése elősegíti a fogyatékos személyek integrációját, a
saját lakókö rnyezetében tö rténő seg ítésü ket, életvitel ü k meg kön nyítését.
1. A magas színvonalú szolgáltatás következtében a segítséget igénylők
érzelmeikben kiegyensúlyozottabbá válnak, megtapasztalják, hogy létezik megoldás
megoldhatatlannak hitt lelki problémáikra, családi és egyéb konfliktusaik
rendezésére.
2. A megváltozott képességű személyek részben, vagy egészben alkalmassá
válnak önálló életvitelre. A kapott segítséggel saját környezetükben élhetnek. A
szolgáltatás létrehozásával, szakmai programunk megvalósításával elősegítjük a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítását.
3. A fogyatékos gyermeket nevelő szülőknek lehelősége nyílik affa, hogy a
gyermekük nevelése mellett munkába állhassanak, továbbra is kiegyensúlyozott
életet élhessenek.
4, Az integráció következtében az ellátási feltételek minősége javulhat, növekedhet
a hatékonyság, mivel összekapcsolódik intézményen belül az alapellátással, a
nappali ellátást biztosító klub-szolgáltatással.
5. A speciális alapellátási forma kialakításával lehetőség nyílik, hogy a szolgáltatást
igénybe vevő családban, lakókörnyezetében maradhasson, ezzel elósegítve az
önálló életvitel kiteljesítését.



1,4 Nappali ellátás - ldősek Klubja - idős és demens személyek részére
A nappali ellátás lehetóséget ad napközbeni tartózkodásra mindazoknak, akik
koruk, egészségi állapotuk miatt, részben képesek önmagukról gondoskodni,
vagy időszakosan felügyeletre szorulnak. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az
igénybevevők minél hosszabb ideig maradhassanak otthonukban, és minél később
legyen szü kség ü k szakos ított-be ntlakásos el helyezésre.
A szolgáltatás célja az ellátási területen élő lakosok nappali ellátásának biztosítása
valamint a szociális-ellátással szembeni igényük, rászorultságuk figyelemmel kísérése.
Az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározot
ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel,
Atelepülésen működő nappali ellátás, elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket
betöltött, egészségi állapota vagy kora miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyeket lát el. Az időskorú személyek
nappali ellátása keretében a demenciában szenvedó személyek ellátásáról is
gondoskodunk.
Az 112000 (1.7.) SZCSM rendelet előírásainak betartásával a demens személyek
nappali ellátását is biztosítja, az idősek klubja részeként,
Az idősek klubjába felvehető az a 18-ik életévét betöltött személy is, aki egészségi
állapotára figyelemmel a fentiek szerinti támogatásra szorul és más nappali
intézményben ellátásra nincs lehetősége.

Nappali ellátást igénybevevők számára lehetőséget biztosítunk napközbeni
tartózkodásra, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére, ruházatuk tisztántartására.

A szolgáltatásokat az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális
állapotuknak megfelelően napi életritmushoz igazodóan biztosítjuk.
A helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervezünk és helyet
biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. lntézményünk
biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában működjön és mind az ellátotti kör
mind a lakosság számára elérhetóek legyenek a szolgáltatások.

A nappali ellátás szolgáltatásai különösen.
. szabadidősprogramokszervezése,
. szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a
sza kel látásokhoz v aló hozzájutás seg ítése,
. egészségügyi ellátásfelvilágosítóelőadásokszervezése, tanácsadás,
gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gond ozás
o hivatalos ügyek intézésének segítése,
o életvitelrevonatkozótanácsadás,életvezetéssegítése,
. speciálisönszerveződőcsoportoktámogatása, működésének, szervezésének
segítése.
. foglalkoztatás szervezése

A nappali ellátásban részesülő személy gondozása az igénybevételi rászorultságtól
függóen (teljes, vagy rész szolgáltatás) gondozási terv alapján valósul meg,



Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és
tápanyagtartalmának alsó értékei és egyéb követelményei megfelelnek a hatályos
előírásoknak. lntézményünk vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja az étkeztetés
szolgáltatását, a kiválasztott szolgáltatótól követelmény a hatályos jogszabály
betartásának követelménye.

1.2. A házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevó személy számára
saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást. A szolgáltatás keretében biáosítani kell

. az alapvető gondozási, ápolásifeladatok elvégzését,

. az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést

. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:

o a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
c a háztartási tevékenységben való közreműködést,
. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kiatakult veszélyhelyzet

el há rításában történő segítség nyújtást,
o szüksé9 esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés

segítését,
Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
o a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
o a háztartási tevékenységben való közreműködést,
. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet

elhárításában történő segítségnyújtást,
o szüksé9 esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés

segítését.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során:

o szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik
szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

o szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A szociális gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a területén működő
egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel,
Onkormányzatokkal.

5



A demens ellátottak speciális szolgáltatásai
. egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezzük
o a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye

és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el,
o §ondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk.

A nappali ellátás igénybevételét kérelem benyújtásával kezdeményezi a rászoruló,
A demens személyek nappali ellátása igénybevételekor a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet
megállapító szakvéleménye szükséges. A mennyiben az igénybevételt követően, vagy
állapot felméréskor demencia kórkép véleményezhető, kezdeményezni kell a
szakvélemény beszerzését. Az ellátottak állapotfelmérése a Mini- mentál teszt
segítségével történik.

Az alaptevékenységek külön álló szervezeti egységek, egymás mellett, mellérendelt
viszonyban állnak, de folyamatos kapcsolatban vannak egymással, szolgáltatásaik adott
esetben kiegészítik egymást, így biáosíNa az ellátottak állapot változása esetén az
átjárhatóságot egyes gondozási formák, szolgáltatások köá.

2. MÁs INTÉZMÉNyEKKEL rönrÉruó EGyüTTMűröoÉs

lntézményünk a szolgáltatások optimális megvalósítása, és az ellátottak elérése
érdekében együttműköd ik:

o Az érintett települések Önkormányzatával
o Az egészségügyi szolgáltatókkal: háziorvos, körzeti nővér, védőnő, szakellátók
o szociális és Gyámügyekkel foglalkozó szervezetekkel
o Munkaügyi szervezetekkel
. Helyi szociálisellátórendszerszereplőivel
. MEE Diakóniai Szolgálat társintézményivel

MEE Diakóniai Osztállyal
o MEE lntézményeivel
o Hozzátartozókkal

A támogató szolgálat az ellátott kliensek érdekében kiemelten együttműködik a
klienscsoport érdekvédelmi szervezeteivel, civilszervezetekkel, a munkaügyi
kirendeltségekkel, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetekkel,
és a nyílt munkaerő piac helyi képviselőivel.
A demens ellátottak érdekében a klub vezetője rendszeres és tartalmi kapcsolatot tart a
pszichiátriai szakellátással illetve az illetékes demencia centrum szakembereivel.

Az együttműködés kiterjed a problémák jelzésére, kölcsönös tájékoztatására, egymás
tevékenységének, illetékességének megismerésre,
esetmegbeszélésekre-, átadásokra. Állapot felmérésre.

3. ELLÁTANDó cÉLcsopoRT JELLEMZóI

Az ellátási terü]etre jellemző aprófalvas településszerkezet és a

konzultációra,

történelmi helyzet



változása fokozottabban hozzájárult a népesség átlagéletkorának növekedéséhez a
községekben, a több évtizede tartó kedvezőtlen természetes népmozgalmi
folyamatokat az aktív korú lakosság elvándorlása is erősítette, A települések zöme az
öregedők közé tartozik, aprő- és törpefalvas településszerkezetű. A kisebb lakosság
miatt a népességmegtartó erő csökkenését, vagy akár a települések elnéptelenedését
vonhatja maga után.
A társadalom öregedésének számos oka van. Elsősorban a demográfiai folyamatok
határozzák ffieg, de a gazdasági és a társadalmi körülmények alakulása is
nagymértékben befolyásolja. A korösszetétel kedvezőtlenebbé vált az elmúlt tíz évben,
az időskorúak részesedése folyamatosan emelkedett, a gyermekkorúaké pedig
nagymértékben zsugorodott, így a korstruktúra az idósebb korú generációk irányába
tolódott el. A születések számának visszaesése következtében csökkent a fiatalkorúak
száma és aránya a népesség körében, a várható élettartam emelkedése pedig
változatlan halandóság mellett is növeli az időskorúak elófordulását, A KSH adatai
szerint 2012. január 1-jén a 0-14 évesek száma tizezerrel fogyott, a 65 évesek és
idősebbeké pedig másfélezerrel gyarapodott. A 65 évesek és idósebbek száma 22,4o/o-
kal haladta meg a 0-14 évesekét.
Te|epüléshálőzati szempontból a kisebb falvakban nagyobb mértékben apadt a
lélekszám a kedvezőtlen korszerkezet miatt, mint a népesebb, fejlettebb
infrastruktúrával és kedvezőbb foglalkoztatási lehetőséggel rendelkezókben a
laksűrűség alacsonyabb a régiós átlagnál, elsősorban az egyszemélyes, időskorú
háztartások gyakoribb előford u lása miatt.
Azok a települések, amelyek közlekedési kapcsolata kedvezőtlen, hiányos az
infrastruktúrájuk és az intézményrendszerük, nem tudnak helyben megfelelő
megélhetési lehetőséget biztosítani, demográfiai szempontból is egyre nehezebb
helyzetbe kerülnek.
Az öregedő községek megközelíthetősége kedvezőtlenebb az átlagosnál. A postai
szolgáltatás az idósödő falvak negyedében vehető igénybe,
Az egészségügyi hálőzat intézmény és szakember ellátottsága az elmúlt évtizedben
jelentős fejlődésen ment keresztül, melyet az aprőíalvas településszerkezetből adódóan
a régió kevésbé élhetett át, Sok esetben a kis települések nem képesek háziorvosi
körzetet fenntartani, melyet a tömegközlekedéssel való megközelítési lehetőség tovább
nehezít. A 2012. évi adatok alapján csupán a község harmadában szervezték meg
helyben a lakosság alapfokú orvosi ellátását, mely azt jelenti, hogy a többi községben
élőknek utazniuk kell, vagy a heti egy-két alkalommal sorra kerülő ún. körúton van
lehetőségük igénybe venni a szolgáltatást.
A szakellátás helyben történő igénybevételének lehetősége ugyancsak korlátozott, még
a kistérségi központokban is.
A kedvezőtlenebb demográfiai helyzet és a hátrányosabb gazdasági körülmények miatt
az idősödő falvakban fontos szerepet kap a szociális gondoskodás, melyet az is jelez,
hogy az alapellátások iránti igény nagyobb az átlagosnáL Az étkeztetésben és a házi
segítségnyújtásban. A szociális szükségletek kielégítésének sajátossága, hogy az
alapellátási feladatokon (étkeztetés, házi segítségnyújtás) túl számos olyan
tevékenységet is meg kell szervezni ami nem tartozik kimondottan az ellátások
feladatkörébe. Pl: betegek orvoshoz szállítása, gyógyszerkiváltás, közösségi programok
szervezése, közterületek karbantartása.
Az is látható, hogy az állami és önkormányzati fenntartású intézmények egy része nem
működtethető rentábilisan a fogyó és elöregedő népességű falvakban.
Úgy tűnik, az időskorúak nappáli ellátásáról gondoskodó intézmények működtetéséhez
ugyancsak egyre kevesebb helyen vannak meg a feltételek.

10



Kevés a tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi férőhelyszám is bár ezek
döntően az időskorúak ellátását szolgálják.

A Kemenesaljai Kistérség népessége 2012. évben 24 583 fő volt, településszerkezetére
alapvetóen a kis lélekszámú községek jellemzőek. A kistérség 28 települése közül egy
10 e fő lakosságszám feletti város- Celldömölk található, a községek közül egy -
Jánosháza - van, melynek lakosságszáma meghalad ja a 1 e íőt.
A Devecseri kistérség népessége 2012, évi adatok alapján 14 400 fő volt, így ez
Veszprém megye legkisebb kistérsége, Településszerkezetét aprófalvak uralják, a 27
település közül csak a kistérségi székhelynek van városi rangja, és rajta kívül csupán
Somlóvásárhely népessége éri el az ezer főt.
A lélekszám mindegyik településen csökkenő tendenciát mutat,
A kistérségek társuló településein élő, a családi gondoskodást nélkülöző, elsősorban
idős, - az önálló életvitelük megtartását segítséggel még megőrző- személyek saját
lakásukon történő gondozása fokozódó jelentőségű, mivel a települések
általánosságban fogyó lélekszámúak, elöregedők. A fiatalok a nagyobb városokba,
munkahelyek közelébe költöznek, így egyre inkább az ,,alvőfalvak" jelenség lép íel, Az
idős lakosság számaránya 18-20 o/o között mozog.

Telep ülések száma: Cel ldömölki Kistérseg Települések szánra : Devecseri Kistérség

' 0% @ Oo/o
@ 300 fö alatti

r 500-300 közötti

tr 1 000-500 közötű

B 3000-1 000 közrjtti

r 5000-3000 Köz'tli

@ ,l 0.000-5000 Közötti

r 10.000 feleüi

4%

Települések száma: Összesen a két térségben

!o/g 2o/oQo/r2o/o E300 fő alatti

l500-300 közötti

tr1000-500 közötti

tr3000-1000 közötti

15000-3000 Közötti

B10.000-5000 Közötti

r10.000 feletti

A településeken élő munkaképes korosztály is túlnyomó többségében a nagyvárosban
dolgozik, így sokszor minden segítség nélkül magára marad hozzátartozóik ellátását
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vállalni nem tudják.
A szolgáltaíás azokat a szociálisan rászorult egyéneket célozza meg, akik önmaguk
ellátására még részben képesek, és állapotuk nem igényel napi 4 óránál több
gondozást, vagyis bentlakásos elhelyezést. llletve azon személyeken kíván segíteni,
akik ugyan 4 őránál több gondozási szükségletet igényelnének, de szociális intézményi
elhelyezésre várnak, vagy nem kívánnak intézményi elhelyezésbe kerülni. Az utóbbi
rászorulókat szolgálatunk a házi gondozói kapacitásunk mértékéig tudja ellátni, illetve a
nappali ellátás keretében nyitvatartási időben, amennyiben a rászorult azt látogatni
képes.

A demencia a mentális hanyatlás, az öregkor egyik szindrómája. A demencia világszerte
súlyos népegészségügyi probléma A demenciában szenvedő betegek különböző
dinamikájú és fokozatú szellemi és fizikai leépülést élnek meg, A Demencia bármely
életkorban előfordulhat, de igazán 65 éves kor felett gyakori, ebben a korosztályban az
előfordulási aránya világszerte 10 o/o, A 80 év felettiek tekintetében 2Oo/o ,

A demencia az intellektuális teljesítmény globális zavarát jelző tünetcsoport, melynek
legfőbb jellemzői:

- Az ítéletalkotás zavara,
- lntellektuális hanyatlás, a környezethez való alkalmazkodási képesség beszűkül,

merev, gépies magatartás alakul ki
- Az elvont gondolkodás nehezítetté válik.
- Memóriazavar jelentkezik, mely megnyilvánulhat a friss megjegyző képesség

elvesztésében, illetve a régi ismeretek felidézésének képtelenségében.
- A károsodott agyi területeknek megfelelő góctünetek jelentkeznek: a beteg nem

tudja kifejezni a gondolatait, vagy nem érti meg amit neki mondanak. a
begyakorolt mozgások elvégzésére irányuló képesség elvesztése bénulások
nélkül, Az érzékelt tárgyakat vagy lényeket nem képes felismerni.

A betegségben szenvedők ellátása az intellektuális hanyatlás miatt házi gondozás
keretében nem oldható meg biztonsággal. Számukra fontos a napi felügyelet és az
egyéni bánásmód biztosítása. A kis településeken élők fokozottan hátrányban vannak,
hisz alacsony létszámuk miatt hiányos az ellátőrendszer, ezért már a betegség korai
stádiumában is bentlakásos intézménybe kerülnek, ami súlyosbítja állapotukat. A
betegség korai szakaszában az állandőság, a megszokott környezet nagyon fontos,
ezért a környezet jelentős segítséget jelent a demens beteg számára. Az enyhe és
közepesen súlyos demenciában szenvedő betegek képességei rendszerint a
megszokott környezetben a legjobbak, és otthon maradásuknak nincs akadálya,
azonban folyamatos felügyeletük feltétlenül szükséges, hiszen előrehaladott állapotban
a beteg már önmagára is veszélyes lehet, és a gyógyszerek előírásszerű beszedését is
ellenőrizni kell. A szellemi képességek leépülésének első szakaszaiban a nappali
el látássa l kiegészített betegfe l ü gyelet meg oldást jelenthet a problémára.

A térségben élő fogyatékos lakosság helyzete sem kedvező, A fogyatékossági típusba
valÓ tartozásukat tekintve legtöbben vannak a mozgásfogyatékosok és az értelmi
fogyatékosok, számuk együttesen 88%-ra tehető, Míg a 0-14 év közötti korosztályban
az értelmi, érzékszervi fogyatékosok száma a magasabb, 40 év felett a
mozgásfogyatékosok képviselnek jelentős tétegeket és számuk a kor előrehaladtával
nő,
A fogyatékosság nemcsak egyszerű tény és állapot, hanem sajátos társadalmi viszony
is. A fogyatékosok élethelyzetét és integrálódási lehetőségét elsősorban az határozza
meg, hogy milyen a viszonyuk a környezetükkel. A fogyatékos személyekre és
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családjaikra térségünkben is az alábbiak jellemzők:

- A térségben a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása nem
megoldott, csupán négy kis létszámú munkahely van a számukra, ezekben sem
jellemző a súlyos fogyatékosok foglalkoztatása. Ez a tény kihat társadalmi
kapcsolataikra is, leginkább otthonukban tartózkodnak.

- Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásuk egyáltalán nem megoldott, Ebből is
adódóan szociális körülményeik messze elmaradnak az átlagtól.

- Fogyatékos családtag esetén családok szociális helyzete jelentősen romlik, a
létminimum alá kerül, hiszen általában egy családtagnak fel kell adnia kereső
foglalkozását. A kapható anyagi támogatásokat pedig vagy azért nem veszik
igénybe, mert nem ismerik a lehetóségeket, vagy azérl mert az igényléssel járő
procedúra megaláző vagy kivihetetlen, A lakások általában nem alkalmasak a
fogyatékosok speciális igényeinek kielégítésére (nincs külön szoba, megfelelő
fürdőszoba, stb,)

- A szállítást - csak a legszükségesebb esetekben - általában saját autóval vagy
tömegközlekedéssel, esetenként taxival oldják meg, ennek a nagy összegű
kiadásnak az igényelhetó közlekedési támogatás csak a töredékét fedezi. Ez a
helyzet azt eredményezi, hogy a fogyatékos személyek csak a legszükségesebb
esetben hagyják el a lakást.

- A családok egynegyede nem jut hozzá a szükséges segédeszközökhöz,
elsősorban anyagi okok miatt, de tájékozatlanságuk, információhiányuk is
nagyban hozzájárul ehhez.

- A családok többségében gyakorlatilag nem kapnak semmilyen szakmai
segítséget, a szakemberekkel való kapcsolat lehetősége függ a település
méretétől és a család szociális státuszától is,

- A fogyatékos, illetve a speciális nevelési igényű gyermekek intézménybe való
juttatása is megoldatlan, hisz a legközelebb eső ilyen intézmény tőlünk 50 km-re
található és ez egésznapi elfoglaltságot jelent a családtagok számára mely
szintén akadályozza őket a munkába állásban illetve egyéb teendőik
elvégzésében,

- A helyi közintézmények akadálymentesítése egy-két kivétellel nem megoldott,
ezérl ha odáig a fogyatékos személy el is jut, ott ügyeit önállóan intézni nem
tudja, ez nagyban akadályozza állampolgári jogai gyakorlásában.

A fogyatékos személyek családtagjai számára az egyik legnagyobb probléma, hogy
hogyan biztosítsák a fogyatékos személyeknek a jövőjét,
A fogyatékos személyek szükségletei elsősorban az önálló életvitel fenntartásának,
kialakításának megkönnyítésére irányulnak, mely elősegíti társadalmi szükségleteik
kielégítését is.
A támogató szolgálat feladata abból adódóan többirányú, hogy a fogyatékos személy
kora, társadalmi helyzete, fogyatékosságának jellege milyen irányú tevékenységet
igényel.

Célunk az, hogy minél több rászoruló egyén kapja meg azt az alapvető segítséget,
melynek eredményeképpen az ellátott minél tovább a saját lakókörnyezetében
maradhat.
Különösen nehéz helyzetben vannak azok az idős emberek, akik egyedül élnek, vagy
akiknek gyermekei munkahelyi kötelezettségeik miatt nem tudnak napi szintű segítséget
nyújtani hozzá,
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4. A BlzT osíToTT szo LGÁLTATÁso x

Étkeztetés

4. í. A feladat ellátás szakmai tartalma módia. köre, rendszeresséqe
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri
meleg ételéről kell gondoskodni, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és
eltartottjaiknak azt tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani.
Az étkeztetés szolgáltatás házhoz szállítással valósul meg, lntézményünk nem
rendelkezik saját konyhával, ezért vásárolt szolgáltatás segítségével biztosítjuk azt.
Az étkeztetést igény szerint hétvégén is biztosítjuk,
Az. ételszállító- zárt, néwel, címmel ellátott- edényről és annak tisztaságáról a
gondozott gondoskodik, illetve ebben a gondozónő segíti,
Az ellátottak száma: jelenleg 70-80 fő közötti, de lehetőség van több igény kielégítésére
is.
A szociális segítő vezeti az étkezési igénybevételi naplót, napi kapcsolatot tart a
főzőhel lye l, az étkezetés zava rta la n b iztosítása célj ábó l.

Amennyiben az ellátott a szolgáltatást valamelyik nap nem kívánja igénybe venni, 2
nappal előre jelezni kell a szociális segítőnek. Ennek elmulasztása esetén a díj
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3,
munkanaptól mentesül.

4.1.1. A szolqáltatás személvi. tárqvi feltételei:
A Személyi feltételek legalább a jogszabályi létszám minimumoknak megfelelően
b iztos ította k. Az a ktuá l is létszá m u kat me l léklet tartalmazza,
Szakképesítésük megfelel az 112000 (1.7.) SzCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
elóírásoknak.
_ 1 fő intézményvezető
- 1fő gazdasági vezető
_ 1 fő pénztáros
- 1 fő szociális segítő - alapszolgáltatási koordinátor, aki felel az étkezések
biztosításáért.
Az étkeztetés bonyolításában, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók is részt
vesznek.
Minimális tárgyi feltételként a szolgáltatási egység rendelkezésére áll egy iroda,
fogadóhelyiség, telefon, fax, számítógép, fénymásoló, higiénés helyiségek.

4. 1.2. Az étkeztetés iqénvbevételének módia
. Az étkeztetés megszervezése a szociális segítő feladata.
. Az étkezés igénybevétele az igénylő írásbeli, illetve szóbeli kérelmére történik, a

9/1999 SZCSM rendelet 1. számú melléklet ll. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot, a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani. A
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

A dokumentumok másolatként is benyújthatók feltéve, hogy három hónapnál nem
régebbiek, Nem kell benyújtani a dokumentumokat, ha az igénylő, már az
intézménytől más szolgáltatásban részesül, és a korábban benyújtott dokumentumai
három hónapnál nem régebbiek.
o A beérkezett kérelmeket/igényekeí azintézményvezető nyilvántartásba veszi.
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. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell az igénybevétel feltételeiről. Az
ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról a szolgáltatásszervező a
j o g os u ltat, i l letve hozzátarlozój át é rtes íti.

o Elutasítás esetén az értesítést írásban kell megtenni.
o A kérelem elbírását követően az ellátást igénybe vevővel az intézmény

megállapodást köt
. Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapon belüli ismételt

kérelmezés esetén nem kell újra benyújtani a kérelem mellékleteit, ha időközben
azokban változás nem történt, Erről az ellátottnak írásban nyilatkozni kell,

. Az lntézményvezető által kijelölt személy gondoskodik róla, hogy a szociális
hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetendő nyilvántartásba az adatok
rögzítésre kerüljenek.

í.1.3.Térítési díi:
Etkeztetés esetében a fizetendő személyi térítési díj, maximuma fenntartó által
megállapított intézményi térítési dú. P,z intézményi térítési díj összege nem lehet
magasabb, mint a tárgy évre tervezett szolgáliatási önköltség egy napra jutó része.
Az iníézményi térítési díjat a Lakos ÁOam Evangélikus Szeretetszolgálat fenntartója
állapítja meg.
A szolgáltatásokra vonatkozó személyi térítési díjat a szolgáltatást igénylő jövedelme
alapján a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve az ]ntézmény vezetője állapítja
meg, Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, bíróságtól
kérheti térítési díj megállapítását,
- A térítési díjat számla ellenében a tárgyhót követő hónap 1O-ig köteles az ellátott

megfizetni, ez alől a kötelezettség alól akkor mentesül, ha az intézmény vezetővel
erre vonatkozóan külön megállapodást köt.

- A térítési díjat a székhelyen az intézmény pénztárosa, vagy megbízott helyettese
jogosult átvenni, A házi segítségnyújtásban lévő, illetve vidéki gondozott a
pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint a szolgáltatás ellenértékét a megbízott
gondozónőnek fizeti, számla ellenében.

- Az ellátott vagy hozzátartozója kötelezettségét utalással is teljesítheti.
- A térítési díjváltozása esetén a gondozottat mindig írásban értesítjük.

4.1.4. A szolqáltatás meqszűnése
Az étkeztetés megszűnik:- a határozott idő leteltével,

Átmenetileg szünetel,

- ha a kliens, vagy törvényes képviselője lemondja azt,
- ha más ellátási formába kerül véglegesen,
- ha elköltözik,
- ha az ellátás szociális és/vagy egészségi indoka
megszűnik.

- ha az ellátott meghal
- ha az ellátott egészségügyi intézménybe kerül, illetve ha
időlegesen szünetelteti, (pl: idószakosan elköltözik)

A megállapodás felmondása:
A megállapodást:

- az ellátott illetve törvényes képviselője indoklás nélkül bármikor
- az intézményvezető bármikor indoklás nélkül írásban mondhatja fel. A felmondási
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idő 15 nap,
- Az ellátás megszüntetésre kerül, ha az ellátott vasy a térítési díjat fizető más
személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és tartozása 6 hónapon át
folyarnatosan fenn ál|, és a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi térítési díj
összegét meghaladja"

4.1.5. A szolqáltató és az iqénvbe vevő közötti kapcsolattartás módia:
o személyes kapcsolattartás a szolgáltató irodahelyiségében /nyitva álló fogadó

helyiségében/, vagy az ügyfél lakásán,
o Telefon igénybevételével,
. Írásban (felvételi értesítés, térítési díj felülvizsgálat, dokumentáció stb.)
o A településeken a település Evangélikus lelkésze á]tal,

A felelős kapcsolattartó a szociális segítő és a szociális gondozőnő. A szociális segítő
munkanapokon megtalálható Bobán József A. u.24, szám alatt, a szolgálat székhelyén.
Az ellátott javaslataival, esetleges panaszával megkeresheti őt személyesen, vagy
telefonon.
Azlntézményvezető a ,tg93. évi lll. törvény 94/E § 14, bekezdése szerint köteles eljárni.
Panaszt az intézményvezetőnél, a szolgáltatás fenntartójánál, felügyeleti szerveinél is
lehet tenni, a panaszkezelés fejezetben ismertetettek szerint.

Házi seqítséqnvúitás

4. 2. A feladat ellátás szakmai tartalma módia. köre. rendszeressége
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokről a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem
gondoskodnak.

A segítségnyújtás magában foglalja a lakáson, szűk lakókörnyezetben történó
segítségnyújtásnak minden olyan módját és tevékenységeit, melyeket az igénylő
egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem, vagy még nem képes.

A gondozási tevékenység terjedelme szerint, lehet teljes gondozás amennyiben a kliens
önmaga ellátására nem képes, ha létszükségleteit biztosítani, háztartási teendóit ellátni
nem képes, de segítséggel otthonában még ellátható, állandó felügyeletet, ápolást,
gondozást nem igényel. Részgondozás, ha kliens csak bizonyos tevékenységek
elvégzésére nem képes (pl, mozgásban akadályozva van).
A qondozási tevékenvséqek megvalósítása a qvakorlatban. qondozási
résztevékenvséqek
Szociális segítés keretében :
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,

fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
mosás

- vasalás
A házártás i tevéke nység be n va ló közrem ű ködés kö ré be n :

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
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- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés elókészítésében
- mosogatás

ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység

egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés 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 feIadatok körében;
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászatl 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)

Aházisegítségnyújtás gondozói körzetekben valósul meg a foglalkoztatott gondozók és
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gondozást igénylők számának figyelembevételével, a terület teljes lefedése a gondozás
irányítója által meghatározva hivatásos és tiszteletdíjas gondozók által. A gondozók
jogszabályok és az intézmény előírásai szerint adminisztrációs feladatokat is végeznek.
A szolgáltatást végzők legalább kéthetente rendszeres esetmegbeszéléseken vesznek
részt,

4.2.1. A szolqáltatás szeméIvi. tárqvi feltételei:
A Személyi feltételek legalább a jogszabályi létszám minimumoknak megfelelően
b iztos ított ak, Az a ktu á l is l étszá m u kat m e l léklet tartalmazza,
Szakképesítésük megfelel az 1l20O0 (1,7.) SzCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
előírásoknak.

- 1tő intézményvezető,
- 1 íő gazdasági vezető
- 1 tő pénztáros
- 1fő vezető gondozó-gondozó
- Területi koordinátor- gondozók
- Gondozók

o Főállású / szociális gondozó - gondozó/
o Társadalmi gondozók

az ellátotti létszámhoz biztosítottan
Szakképesítésük megfelel az 112000 (|.7.) SzCSM rendeletben foglaltaknak és a
rendelet 3. számú melléklete szerint előírásoknak.
Minimális tárgyi feltételként a szolgáltatási egység rendelkezésére áll egy
iroda/fogadóhelyiség, telefon, fax, számítógép, fénymásoló, higiénés helységek.
Szükség esetén a helyi adottságoknak megfelelő közlekedési eszköz biztosítása,
(kerékpár, bérlet, saját használatú gépkocsi esetén költségtérítés)

4.2.2. A házi seqítséqnvúitás iqénvbevételének módia
o A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes,

az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő
személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illefue indítványt - az érintett személy
véleményét ]ehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti
elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes
képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a
cselekvőképességót nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. A911999 SZCSM
rendelet 1, számú melléklet l. - ll. szerinti formanyomtatványának kitöltése
mellett.

. Ha a kérelmező a kérelem előterjesztése előtt 30 napon belül kórházi kezelésben
részesült a kőrházi zárójelentés kiválthatla a 911999 SZCSM rendelet 1. számú
melléklet l. szerinti háziorvosi/kezelőorvosi igazolást.

o Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapon belüli ismételt
kérelmezés esetén nem kell újra benyújtani a kérelem mellékleteit, ha időközben
azokban változás nem történt. Erről az ellátottnak írásban nyilatkozni kell.
A dokumentumok másolatként is benyújthatók feltéve, hogy három hónapnál
nem régebbiek, Nem kell benyújtani a dokumentumokat ha az igénylő, már az
intézménytől más szolgáltatásban részesül, és a korábban benyújtott
dokumentumai három hónapnál nem régebbiek,

. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatnunk kell. Az ellátás megkezdésének
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legkorábbi időpontjáről az lntézményvezető, vagy az általa megbízott személy a
j og os u ltat, i l letve hozzátartozój át é rtes íti.

A beérkezett kérelmeket/igényeket az intézményvezető nyilvántartásba veszi.

Házi segítségnyújtás esetén lehetőség szerint egyszerűsített előgondozást
végzünk. Az előgondozást végző személy tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt a
szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, elvégzi a gondozási szükséglet
helyszíni vizsgálatát, A gondozási szükséglet vizsgálattatot minden esetben el
kell végezni ott, ahol a gondozott tartózkodik. A gondozási szükségletet az
értékelő adatlap kitöltése után az intézményvezető állapítja meg.

A gondozási szükségletről az iníézményvezető igazolást állít ki, melynek egy
példányát a gondozottnak megküldi, ezzel egyidejűleg értesíti az ellátottat a
térítési díj mértékéről, és az esetleges bentlakásos ellátásra való jogosultságról.

Amennyiben a gondozási szükséglet nem állapítható meg, az ellátott nem
tekinthető szociálisan rászorultnak,

A Szoc.törv. 94IC. § alapján egyházi és nem állami fenntartású intézmény
(szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

Az lntézményvezető által kijelölt személy gondoskodik róla, hogy a Sztv. 20§/C
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásba a jogszabály szerinti adatok rögzítésre
kerüljenek.

4.2,3.Térítési díi:
A házi segítsógnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás tórítósi
díjából tevődik össze.
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő sz*mélyi tárítési díjat az
óradíj és az adott hónapban a házi segítségrryujtás keretében elvógzett
tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámitani úgy, hogy annak
összege * az §zt. 117lB. § ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Szt.
116. § {3} bekezdésében meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében
elvégxett tevókenysógekre forditott időt a külön jogszabály szerínti tevékenysógnapló
alapján kell megállapítani,

A fizetendö térítési díj maximum a fenntartó által megállapított intázményi téritési díj, Az
intézményi tórítási díj összege nem lehet magasabb, mint a tárgy óvre tervezett
szolgáltatási önköltség egy órára jutó része,
Az intézményi téritósi díját az Evangélikus lntézmény fenntartója átlapítja meg.
A szolgáltatásokra vonatkozó személyi térítési díjat a szolgáltatást igénylő jövedelme
alapján a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve az intézmény vezetője állapítja
meg, Ha az ellátást igénybe vevő a személyi téritósi díj összegét vitatja, a fenntartóhoz
fordulhat, Ha a fenntartó által megállapitott térítési díj összegét vitatja, a biróságtól
kérheti a téritési díj megállapítá*át. {Szt 114, §}
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A térítési díjat számla ellenében a tárgyhót követő hónap 1O-ig köteles az ellátott
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megfizetni. Ez alől a kötelezettség alól akkor mentesül, ha az intézmény vezetővel
erre vonatkozóan külön megállapodást köt.
A térítési díjat a székhelyen a pénztáros vagy annak kijelölt helyettese jogosult
áfuenni. A gondozott a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint megbízott
gondozónőnek a szolgáltatás ellenértékét számla ellenében fizeti. Az ellátott vagy
hozzátartozój a köte lezettsé g ét uta l ássa l is te lj es íth eti.

Akinek ellátását tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták házi
segítségnyújtásban részesíthető, de az ellátásért fizetendő térítési dl1 ez esetben
kötelezettség vál lalót terhel i.

4.2.4. A szolqáltatás meqszúnése:
A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az
ellátást megszűntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót
munkájában szándékosan akadályozza. Erről az intézményvezető jegyzőkönyvet
köteles készíteni. Házi segítségnyújtás révén kell biáosítani a klienseknek az
életvitelükhöz, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez szükséges
segítséget.
Az ellátás megszűnik:

- ha a gondozott kéri, vagy
- ha a gondozott már nem szorul ellátásra,
- ha másik ellátási formába kerül véglegesen (p|. bentlakásos

otthon)
- ha a gondozott meghal
- a határozott idő leteltével

Az ellátás ármenetileg szünetel:
- ha tartósan kórházba, agy átmeneti intézménybe kerül,
- ha idősek klubjába kerü].
- Ha ellátásáról időszakosan más gondoskodik
A személyes kapcsolattartás (pl. látogatás) továbbra is fennmarad.

A megállapodás felmondása:
A megállapodást:

- az ellátott illetve törvényes képviselője indoklás nélkül bármikor
- az intézményvezető bármikor indoklás nélkül írásban mondhatja fel. A felmondási

idő 15 nap,
- Az ellátás megszüntetósre kerül, ha az ellátott vagy a t*rítósi díjat fizető más szemÉly
fizet*si kötelezettségének nem tesz eleget és tartozása 6 hónapon át folyamatosan
fenn áll, és a hatodik hónap utolsó napján a kéthavitérítési díj összegét meghaladja*

4.2.5. Aszolgáltató és az iqénvbe vevő közötti kapcsolattartás módia:
. személyes kapcsolattartás a szolgáltató irodahelyiségében /nyitva álló fogadó

helyiségében/, vagy az ügyíél lakásán,
o Telefonigénybevételével,
. Írásban (felvéteti értesítés, térítési d'ljfelülvizsgálat, dokumentáció stb.)
o A településeken a település Evangélikus lelkésze által.

- A felelös kapcsolattartó a vezető gondozó, területi koordinátor- gondozók,
szociális segítő- alapszolgáltatási koordinátor és a szociális gondozónó. A
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szociális segítő munkanapokon megtalálható a szolgálat székhelyén. Az ellátott
javaslataival, esetleges panaszával megkeresheti őt személyesen, vagy
telefonon.

A vezetó gondozó illetve az lntézményvezető a 1993. évi lll. törvény 94/E § 14,
bekezdése szerint köteles eljárni.
Panaszt az intézményvezetőnél, a szolgáltatás fenntartójánál, és felügyeleti szerveinél
is lehet tenni, a panaszkezelés fejezetben ismertetettek szerint.

Támogató szolqáltatás

4.3. A feladat ellátás szakmai tartalma módia. köre. rendszeresséqe

A Támogató szolgáltatás súlyos fogyatékosok részére saját lakóhelyükön,
lakókörnyezetükben nyújt segítséget, életvitelünk, integrációjuknak segítése,
esélyegyenlőségüknek megteremtése céljából, elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)
szolgáltatások elérésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtással. Ennek érdekében személyi segítői és szállító szolgáltatást
működtet, illetve folyamatos információ nyújtást biáosít.

A szolgáltatás a településeken élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartoző
személy segítésére kiterjed.
A szolgálat azoknak a vele született, vagy szerzett fogyatékosságban szenvedő
embereknek kíván segítséget nyújtani, akik a településen élnek és a szolgáltatást
igénybe kívánják venni.
Célcsoportok:

. Mozgásszervifogyatékosok,

. Értelmileg akadályozottak,
o Hallássérültek,
. Halmozottanfogyatékosok,
o Autisták
. vakok és gyengén látók

A szolgáltatást az intézmény személyi segítő szolgáltatás, személyi szállítói
szolgáltatás, információs tanácsadó szolgáltat, útján biztosítja.

A feladatellátás szakmai tartalma:

A./Személyt seqítő szo

Személyre szabott, tervszerú, a fejleszteni kívánt területre fókuszált segítségnyújtás, A
fogyatékos személlyel, vagy hozzátartozőjával, törvényes képviselőjéve] közösen a
fogyatékos állapotának, szükségleteinek megfelelő ellátás révén a fizikai, mentális és
szociális szükségletek kielégítése.

B. / Tanácsadás. ínformációszolqál at:

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról
információnyújtás, ehhez megfelelő adatbázis létesítése, folyamatos frissítése, vagy
információ hiányában megfelelő szakemberrel való kapcsolatfelvétel segítése. Szükség
szerint ügyintézés, tanácsadás (pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati
segédeszköz beszerzése- kölcsönzése stb..) érdekvédelem elősegítése.
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C. / Száilító szolqálat

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozztlutás
biztosítása. Közösségi programokon való részvétel biztosítása, kapcsolattartás
elősegítése. Munkába, oktatási és fejlesztő és rehabilitációs intézménybe való eljutás
segítése.

A biztosított szolqáltatások formái :

A segítségnyújtás magában foglalja a lakáson, lakókörnyezetben történő
segítségnyújtásnak minden olyan módját és tevékenységeit, melyeket az igénylő
egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni nem, vagy még nem képes. A
segítségnyújtás minden esetben a meglévő készségek, képességek az önállóság
megőrzése, és fej leszthetőségének fi gye lem bevételével tö rtén i k.
A gondozási tevékenység terjedelme szerint, lehet teljes gondozás amennyiben a kliens
önmaga ellátására nem képes, ha létszükségleteit biztosítani, háztartási teendőit ellátni
nem képes, de segítséggel otthonában még ellátható, állandó felügyeletet, ápolást,
gondozást nem igényel. Részgondozás, ha kliens csak bizonyos tevékenységek
elvégzésére nem képes.
A gondozást a gondozási terv szerint komplex formában nyújtjuk:

- Fizikai ellátás: a személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozott
szűkebb környezetében (lakásában) végzendőháztartásifeladatok, élelmezéssel
kapcsolatos feladatok (meleg étel biztosítása, bevásárlás).
Akkor végzi a segítő ha erre a feladatra nem tud a településen bevonni házi
segítségnyújtó szolgáltatót, illetve, ha az együtt végzett tevékenység a
képességek, készségek javítását szolgálja.

- Egészségügyi ellátás: Betegség esetén orvos értesítése,
gyógyszerkiváltás, szükség esetén gyógyszeradagolás,a kliens egészségi
állapotának figyelemmel kísérése, változások észlelése, jelzése, orvoshoz
kísérés, kapcsolattartása háziorvossal, kőrházi ápolás esetén látogatás, stb.
Fekvőbetegség esetén ápolási- gondozási feladatok ellátása (az egészségügyi
alapel látást biztosítókkal együtt).
AE ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres
tanácsadással.

- Mentális gondozás:
A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges Ielki
sérüléseinek megfelelő gondozása. Segítségnyújtás a környezettel való
kapcsolattartásban, Krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, lelki funkciók,
hangulatváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, krízishelyzetek
felismerése, jelzése, segítségkérés a megfelelő szakembertól. Az izoláció
veszélyének elkerülése, ?z társadalomba való részvétel elősegítése.
Beszélgetés, vallási és kulturális igények kielégítése (pI biblia olvasás,
templomba kísérés, újságolvasás, rendezvények szervezése,),
A mentális gondozás a szolgálat lelkészének irányításával és részvételével
valósul meg.

Módszer: egyéni esetkezelés, csoportmunka

22



- Érdekvédelmi fetadatok: ügyintézésben segítségnyújtás (p|, posta, OTP,
közüzemi befizetések, szociális ügyekben való segítés, a feladattól függően
szakem ber igénybevétele.

- Foglalkoztatás: A testi-lelki egészség érdekében a gondozott állapotának
megfelelő elfoglaltság biztosítása, fizikai, szellemi tevékenység segítése az
állapottól függően, készségfejlesztés, szabadidős tevékenységek szervezése,

- Egyéb szolgáltatás formák.

o Felügyelet biztosítása ( az ellátott otthonában, ilIetve azintézményben)
. Fejlesztésben való részvétel segítségnyújtása ( fejlesztésre kísérés,
ottani felügyelet, ügyintézés, oktatási intézménybe segítés, felkészülésben
segítségnyújtás)

A személyre szabott gondozás megvalósítása Gondozási terv alapján történik.

A szolgáltatás tevékenységébe nem lartoző, de az életvitel fenntartásához
szükséges ]akáskarbantartás, favágás, kerti munka, pince, melléképületek rendben
tartása, stb igényénél a szervezési munkával igyekszünk segítséget nyújtani.

A biztosított szolgáltatások rendszeressége
- A személyi segítő szolgálat és személyi szállítás az ellátási terület közigazgatási
területén élő fogyatékos személyek részére munkanapokon szükség szerinti
rendszerességgel, más időpontokban előzetes egyeztetés alapján, szükségletekhez
igazodóan vehető igénybe.
- Tanácsadás, információnyújtás az intézmény nyitvatartási idejében kialakított
időpontokban valósul meg, illetve telefonos és elektronikus úton.

- A segítségnyújtás a Támogató szolgálat vezető által meghatározva a szolgáltatást
végző szakemberek által valósul meg, A szolgáltatás vezetője hetente
esetmeg beszélést tart.
- Az adminisztráció a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak szerinti
adatlapokon, munkanaplóban és módon történik.

4.3.1. A szolqáltatás személvi. tárqvi feltételei:
A Személyi feltételek legalább a jogszabályi ]étszám minimumoknak megfelelően
b iztosította k. Az a ktuá l is létszám ukat mel léklet tartalmazza.
Szakképesítésük megfelel az 112000 (1.7.) SzCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
előírásoknak.

o 1 íő szolgálat vezetó, információ-tanácsadó
o 2fő személyi segítő
o 1tő gépkocsivezető - személyi szállító

A vezetői, személyi segítői munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás
kezdő időpontjától számított 4 hónapon belül be kelljelentkezni a támogató szolgálati
képzésre, s azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell
végeznie.

A támogató szolgáltatás tárgyi feltételei:
A Támogató Szotgálat a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat székhelyén nyert
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elhelyezést. A munkatársak és kliensek számára rendelkezésre állnak az intézmény
közös funkciójú, akadálymentes helyiségei:

. iroda,
o kistárgyaló, fogadóhelyiség, a kliensekszámára nyitva álló helyiség,
o közösségi helyiség- csoportfoglalkozásokhoz, rendezvényekhez
o szociális helyiségek( nemenkénti wc, fürdó- mozgássérült vizesblokk )o telefon, fax használat, számítógép, internet
o sz€rT]élyi szállításhoz speciális felszerelésű, akadálymentesített gépjármű,

A fogyatékos személyek támogató szolgálata az integrált intézményben önálló szakmai
egységet képez.

4.3.2. A Támogató SzoIqálat iqénvbevételének módia
. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes,

az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő
személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illefue indítványt - az érintett személy
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselóje terjeszti
elő, A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indífuányát a törvényes
képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a
cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. A911999 SZCSM
rendelet 1, számú melléklet l. - ll. szerinti formanyomtatványának kitöltése
mellett.

. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a
súlyosan fogyatékos személy. (fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.) A
kérelem benyújtásakor a súlyos fogyatékosságot igazolni kell.

. A rászorultságot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását
igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául
szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját,
illetve az állapot fennállásának várható idejét tarlalmazza, a jogosultság eddig az
időpontig állfenn.

. Az intézményi jogviszony megszűnésétól számított 3 hónapon belüli ismételt
kérelmezés esetén nem kell újra benyújtani a kérelem mellékleteit, ha idóközben
azokban változás nem történt. Erről az ellátottnak írásban nyilatkozni kell.
A dokumentumok másolatként is benyújthatók feltéve, hogy három hónapnál
nem régebbiek. Nem kell benyújtani a dokumentumokat, ha az igényló, már az
intézménytől más szolgáltatásban részesül, és a korábban benyújtott
dokumentumai három hónapnál nem régebbiek.

* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatnunk kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáről az lntézményvezető, vagy az általa megbízott személy a
j o g os u ltat, i l l etve hozzátartozój át é rtes íti.

. A beérkezett kérelmeket/igényeket az intézményvezető nyilvántartásba veszi,

. Lehetóség szerint egyszerűsített előgondozást végzünk. Az előgondozást
végző személy tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokról.
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. Amennyiben a jogosultság nem állapítható meg, az ellátott nem tekinthető
szociálisan rászorultnak, de az információs szolgáltatást igénybe veheti

. A Szoc.törv. 94lC, § alapján egyházi és nem ál|ami fenntartású intézmény
(szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.

o Az lntézményvezető által kijelölt személy gondoskodik róla, hogy a Sztv. 20§/C
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásba a jogszabály szerinti adatok rögzítésre
kerüljenek.

4.3.3.Térítési díi:
A térítési díj kiszámításának alapja az ellátott által igazolt havi óra szám és igazolt
megtett kilométer.
A fizetendő térítési díj maximum a fenntartó áItal megállapított intézményi térítési díj, .
Az intézrnényi téríté*i díj összege nem lehet magasabb, mint a tárgy évre tervezett
szclg*ltatási *nköttsós e§y órára il§etve egy kil* móterre jutó rósze.
Azintézményi térítési díját azEvangélikus lntézmény fenntartója állapítja meg.
A szolgáltatásokra vonatkozó személyi térítési díjat a szolgáltatást igénylő jövedelme
alapján a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve az intézmény vezetője állapítja
meg, Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól
kérheti a térítési díj megállapítását.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A térítési díjat számla ellenében a tárgyhót követő hónap 10-ig köteles az ellátott
megfizetni. Ez alől a kötelezettség alól akkor mentesül ha az intézmény vezetővel
erre vonatkozóan külön megállapodást köt.

A térítési díjat a székhelyen a pénztáros vagy annak kijelölt helyettese jogosult
átvenni. A gondozott a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint megbízott
gondozónőnek a szolgáltatás ellenértékét számla ellenében fizeti. Az ellátott vagy
hozzátarlozój a köte l ezettség ét uta l ássa l is te lj es íth eti.

Akinek ellátását tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták
támogató szolgáltatásban résíthető, de az ellátásért fizetendő térítési díj ez esetben
kötelezettség vál lalót terhel i,

A szociálisan nem ráseorult szemóly térítési díját a fenntartó szabadon állapítja meg"

4.3.4. A szolqáltatás megszűnése:
A szolgáltatást az intézményvezetó megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást
megszűntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában
szándékosan akadályozza, Erről az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni.
Az ellátás megszűnik:

- ha a kliens kéri, vagy
- ha a kliens már nem szorul ellátásra,
- rászorultsága nem á]lfenn
- ha a kliens meghal
- a határozott idö leteltével

A megáll*padás felmandi*sa;
A m*g*flapod;*st:
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- au elí*tott il§etve tarvónyes kópviselője indokl*s nétkuI bármikor
- az int*zrnényv*z*tő bármikor indnklás n*lkul írásbxn nt*ndhatj* fgl. A felm*nda*si

idő 1§ nap.
- Az ellátás megszüntetésre kerül, ha az ellátott vagy a térítési díjat fizető más
személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és tartazása 6 hónapon át
folyamatosan fenn áll, és a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi térítési díj
összegét meghaladja,

4.3.5. A szolqáltató és az iqénvbe vevó közötti kapcsolattartás módia:
. személyes kapcsolattartás a szolgáltató irodahelyiségében /nyitva álló fogadó

helyiségében/, vagy az ügllfé| lakásán,
. Telefon igénybevételével,
. Írásban (felvételi értesítés, térítési díjfelülvizsgálat, dokumentáció stb.)
o Elektronikus úton (e-mail)
o A településeken a település Evangélikus Ielkésze által.

- A felelős kapcsolattartó a szolgálat vezető, és aki a szolgáltatást végzi, és a
szociális segítő- alapszolgáltatási koordinátor. A szociális segítő munkanapokon
megtalálható a szolgálat székhelyén. AE ellátott javaslataival, esetleges
panaszával megkeresheti őt személyesen, vagy telefonon.

Megkeresés esetén avezető illetve azlntézményvezető a 1993. évi lll. törvény 94/E §
14. bekezdése szerint köteles eljárni,
Panaszt az intézményvezetőnél, a szolgáltatás fenntartójánál, és felügyeleti szerveinél
is lehet tenni, a panaszkezelés fejezetben ismertetettek szerint.

ldős és demens személvek nappali el!átása

4.4. A feladat ellátás szakmai tartalma módia. köre. rendszeresséqe

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek
nyújt életritmushoz igazodó ellátást. Elsődleges célunk a:

1. Biztonság nyújtása, A nappali ellátás (közösség) több irányú biztonságot
nyújt.

o Biztonságot ad azoknak az embereknek, akik közvetlenül részesülnek az
ellátásban, hiszen azintézményben töltött órák alatt felügyelet alatt vannak.

o Biztonságot jelent ez az ellátási forma a családtagoknak amennyiben az ellátott
családi közösségben él. Az ellátott személy ugyanis felügyelet alatt van. Nem kell
izgulni amiatt, hogy akár unalmában, társaság hiányában vagy bármi más okból
elindul és ellenőrizhetetlen, hogy mi történik vele.

o Biztonságot ad társadalmi szempontból is a fenti okok szerint.
2. Felügyelet biztosítása: AE intézmény parkjában és az intézmény

meghatározott területein az ellátottaknak szabad mozgásra van lehetősége.
Az ellátott csoporttal foglalkozók azonban folyamatosan figyelemmel kísérik a
mozgásu kat, tevékenységeiket,

3. Programok, elfoglaltság biztosítása: Biztosítjuk a napi kulturális és fejlesztő
programokat. A társasjátékok sokféleségéből kiválasztjuk az életkornak, és az
állapotnak megfelelőt. Testmozgásról is gondoskodunk.
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4. Mentális egészség megőrzése, szinten tartása, a mentális hanyatlás
csökkentése, mentálhigiéné biztosítása: Az intézmény egyházi jetlegéből is
adódik, hogy különös figyelmet fordítunk ellátottaink lelkiállapotára. A
foglalkoztatásban és mentálhigiénés szolgáltatásban számítunk önkéntesek
munkájára.

5. Egészségi állapot javítása, szinten tartása, figyelemmel kísérése,
állapotromlás minimalizálása A program keretén belül fontosnak tartjuk az
egészségügyi ellátás megszervezését, Az egészségügyi ellátás keretén belül
odafigyelünk a gyógyszerek bevételére, ha annak időpontja az iű töltött
időszakra esik. Figyelemmel kísérjük az ellátottak pillanatnyi állapotát.
Szükség esetén vérnyomásméréssel, lázméréssel, esetleg pihentetéssel,
gyógyszeradással segítünk. A szakorvosi vizsgálatokra való szállítás
le hetőség sze ri nt betegszá l l ító megszervezésével történ i k.
Hivatalos ügyek intézésének segítése, tájékoztatás, tanácsadás

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtunk:

személyi hig iéné megtartásának seg ítése (fürdetés)

- szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz jutás
segítése
kultu rális igény kielég ítse (felolvasás, előadások szervezése stb,)
manuális foglalkozások
é letvite l re vo natkozó ta nácsad ás, é lefuezetés seg ítése
hivatalos ügyek intézésének segítése, ügyintézés, információszolgáltatás,
társas kapcsolatok megtartásának segítése
mentálhigiénés gondozás
egészségügyitevékenység (vérnyomás, vércukorszint mérés, testsúly ellenőrzés)
lelki élet vallás gyakorlása
Ünnepei atkalmak, programok megtartása
lgény szerint gépkocsivaltorténő be illetve saját otthonukba történő szállítás

Módszereink:
- az ellátottak szükségleteinek felmérése, kielégítése
- motiváltságelősegítése
- beszé]getések
- Gondozásítervekvezetése
- Foglalkoáatásitervekkészítése
- Manuális tevékenységek, foglalkozások, szabadidős programok
- Felügyelet
- Tájékoztatás,tanácsadás

A klubok belső életét a házirend szabályozza, mely tartalmazza a nyitvatartási időt,
együttélési, magatartási szabályokat, azintézmény által nyújtott szolgáltatások körét az
alapfeladatot meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját.

A klubok éves gondozási és havi ütemterv alapján dolgoznak.
Vezetni kell az előírásoknak megfeIelő nyomtatványokat. A gondozók jogszabályok és
azintézmény előírásai szerint adminisztrációs feladatokat is végeznek. A szolgáltatást
végzők |egalább kéthetente rendszeres esetmegbeszéléseken vesznek részt.
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4.4.1. az eIlátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása
Az intézmény évente, illetve szükség esetén megszervezi a már ellátásban lévők
állapotfelmérését. Az ellátottak állapotfelmérése a Mini- mentál teszt segítségével
történik. Az intézményben történt felmérés, majd a pszichiáter szakorvos diagnózisa
adja meg együttesen az ellátottra vonatkozó demencia kórképre vonatkozó
szakvéleményét.

4.4.2. a demens ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére
irányuló programok
A demencia a mentális hanyatlás, az öregkor egyik szindrómája. A demenciában
szenvedő betegek különböző dinamikájú és fokozatú szellemi és fizikai leépülést élnek
meg.
A demens kliensek részére a gondozóifelügyelet folyamatosan biztosított a
nyitvatartási idő alatt. Számukra a gondozásitervben foglaltaknak megfelelően napi
rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat szeNez az intézmény.
Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek
stabilizálását a lehetséges mértékig fejlesáését, esetleg a már elmaradt képességek
újbóli felszínre hozását.

Ennek érdekében a fejlesztési programokaz alábbi elemeket tartalmazzák:

o 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. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést,
passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

. Táncterápia
A melódia és a ritmus kombinációja. Célja a harmonikus funkció elérése.

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

o Játékterápia
Közösségi és egyénijátékok pl.: memória káfiák, dominó, építőkocka stb.

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

. Mozgásterápia
Lényege, az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és
mozgás együttesek megtanítása, újratanulása.
Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúlygyakorIatok stb.
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A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória-erősítésére, régi
ismeretek, ismerősök felidézésére.
A demens személyek biztonságának fontos része atá4ékoződás segítése is,
Kiemelt szerepe van a nappali demens ellátásban részesülők esetében a
hozzátartozőkkal

A demens ellátottak gondozási terve a demencia centrum szakvéleménye és a
szociális, mentál h ig iénés mu nkatárs ál lapotfelmérése alapján készü l.

4.4.3.a területileq illetékes szakorvosi ellátássalvaló eqvüttműködés módia
A demens ellátásban részesülők ellátási színvonalának biztosítása érdekében a klub
vezetője rendszeres és tartalmi kapcsolatot tart a pszichiátriai szakellátással illetve
az illetékes demencia centrum szakembereivel.
Az intézmény jó kapcsolatot tart a psziciátriai szakellátókkal, akik évente egyszer
felülvizsgállák a már szakvéleménnyel rendelkező betegeket, illetve új ellátottak
szakvéleményét elkészíti. Eseti jelleggel probléma esetén vállalják az ellátottak
vizsgálatát.

4.4.4. A szolqáltatás személvi. tárqvi feltételei:
A Személyi feltételek legalább a jogszabályi létszám minimumoknak megfelelően
b iztos ított ak, Az a ktu á l i s l étszá m u kat m e l l é k l et tartalmazza,
Szakképesítésük megfelel az 1l20O0 (1.7.) SzCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
előírásoknak.

- 1 fő nappali ellátás vezeíő lntézményvezető,
- 2fő szociális gondozó
- 1 mentálhigiénés feladatot ellátó

az ellátotti létszámhoz biztosítottan
Szakképesítésük megfelel az 112000 (I 7 ) SzCSM rendeletben foglaltaknak és a
rendelet 3. számú melléklete szerint előírásoknak.

4.4.5.A biztonságos tárgyi környezet bemutatása
A nappali ellátást nyújtása azintézmény székhelyén valósul meg, Az akadálymentes
épületet zárt udvar veszi körül.
Az ellátottak számára rendelkezésre állnak:

o klubszoba,pihenőhelyiséggel
o közösségi helyiség- csoportfoglalkozásokhoz, rendezvényekhez
o szociális helyiségek (nemenkéntiwc, fürdő- mozgássérült vizesblokk )
o teakonyha
o személyes beszélgetések céljára szolgáló helyiség

Az intézmény a foglalkozások, szabadidös programok lebonyolításához biztosítja a
szükséges eszközöket. Pl. társasjátékok, folyóiratok, könyvek, televízió, rádió stb...
A gondozónők számára biztosított öltöző, elkülönített vizesblokk, zuhanyző.

A demens személyek környezetének kialakítása nagyon fontos, a biztonságos tárgyi
illefue ézelmi környezet, melyet lehetőségeinkhez képest próbálunk a lehető legnagyobb
mértékben biáosítani számukra:

Atérbeli, és időbeli orientációt segítő környezet:
o akadály és balesetmentes kömyezet
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o állandóság
. személyes tárgyak fontossága: tükör, óra fényképek a személyes tárgyak

szemmagasságban legyenek
. a berendezések, asáalok, székek ne legyenek veszélyesek
. meleg színek használata
. világos lábtörlők,
. TV, rádió

Ézelmi környezet:
o A gondoző állandó felügyeletének biáosítása
. Nyugodt légkör, türelmes bánásmód
o ítéletmentesség
. Autonómia, identitás, intimitás, méltóság megőrzésének biztosítása

4.4.6. A nappali ellátás iqénvbevételének módia
. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes,

az ellátást igényló kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő
személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illefue indítványt - az érintett személy
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti
elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes
képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a
cselekvóképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. A911999 SZCSM
rendelet 1, számú melléklet l. - ll. szerinti formanyomtatványának kitöltése
mellett.

. Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be
kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus,
geriáter szakorvos által kiállított, a demencia kórképet megállapító,
szakvéleményt.

. Ha a kérelmező a kérelem előterjesztése előtt 30 napon belül kórházi kezelésben
részesült a kórházi zárójelentés kiválthatla a 911999 SZCSM rendelet 1. számú
melléklet l. szerinti háziorvosi/szakorvosi igazolást.

. Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapon belüli ismételt
kérelmezés esetén nem kell újra benyújtani a kérelem mellékleteit, ha időközben
azokban változás nem történt. Erröl az ellátottnak írásban nyilatkozni kell.
A dokumentumok másolatként is benyújthatók feltéve, hogy három hónapnál
nem régebbiek, Nem kell benyújtani a dokumentumokat, ha az igénylő, már az
intézménytől más szolgáltatásban részesül, és a korábban benyújtott
dokumentumai három hónapnál nem régebbiek.

l A személyes gondoskodást nyújtó szociáIis ellátás feltételeiról a kéreIem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoáatnunk kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az lntézményvezető, vagy az általa megbízott személy a
j o g os u ltat, i l l etve hozzátartozój át é rtes íti.

. A beérkezett kérelmeket/igényeket az intézményvezető nyilvántartásba veszi.

. Lehetőség szerint egyszerűsített előgondozást végzünk. Az előgondozást
végző személy tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokról,
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. A Szoc.törv, 94lC. § alapján egyházi és nem állami fenntartású intézmény
(szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt,
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevó nem tud beilleszkedni, a házirendet súlyos
megsérti, illetve ha társaival összeférhetetlen magatartást tanúsít, az intézményi
jogviszony egyoldalúan az intézmény részéről felbontásra kerül.

. Az lntézményvezető által kijelölt személy gondoskodik róla, hogy a Sztv. 20§/C
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásba a jogszabály szerinti adatok rögzítésre
kerüljenek.

4.2.3.Térítési díi:
Térítési díj csak az intézményben töltött tényleges napok száma szerint kérhető, A
kiszámításának alapja az igénybevételi nyílván tarás.
A fizetendő térítési d'lj maximum a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj, Az
intézményi térítési díj összege nem lehet magasabb, mint a tárgy évre tervezett
szolgáltatási önköltség egy napra jutó része.

Azintézményi térítési díját az Evangélikus lntézmény fenntartója állapítja meg,
A szolgáltatásokra vonatkozó személyi térítési díjat a szolgáltatást igénylő jövedelme
alapján a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve az intézmény vezetője állapítja
meg. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól
kérheti a térítési díj megállapítását.

A térítési díjat számla ellenében a tárgyhót követő hónap 1O-ig köteles az ellátott
megfizetni, Ez alól a kötelezettség alól akkor mentesül ha az intézmény vezetővel
erre vonatkozóan külön megállapodást köt.

A térítési díjat a székhelyen a pénztáros vagy annak kijelölt helyettese jogosult
átvenni. A gondozott a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerinti megbízott
gondozónőnek a szolgáltatás ellenértékét számla ellenében fizeti. Az ellátott vagy
hozzátartozój a kötelezettség ét uta l ássa l is te lj es íth eti,

Akinek ellátását tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták
nappali ellátásban részesíthető, de az ellátásért fizetendő térítési díj ez esetben
kötelezettség vállalót terheli.

4.4.7. A szolqáltatás meqszűnése:
Az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszűntetheti,
ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan
akadályozza, korokozó hordozóvá válik, közveszélyes, vagy többszöri agresszív
magatartásával a közösséget zavarja és beilleszkedni nem tud, vagy nem akar, a
közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el,
Azonnali hatállyal meg kell tagadni az ellátását annak a jogosultnak aki:

- az ellátást ittas állapotban akarja igénybe venni,
- az alapvetó közegészségügyi járványügyi szabályokat nem tartja be,
- agresszív magatartásával zavarja a közösséget.

Az ellátás megszűnik:
- ha a gondozott kéri, vagy
- ha a gondozott már nem szorul ellátásra,

- ha másik ellátási formába kerül véglegesen (pl. bentlakásos otthon)
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- ha a gondozott meghal

Az ellátás ármenetileg szünetel:
- ha tartósan kórházba, agy átmeneti intézménybe kerül,
- ha időszakosan házi segítségnyújtásban részesül.
- Ha ellátásáról időszakosan más gondoskodik
A személyes kapcsolattartás (pl, látogatás) továbbra is fennmarad.

A megállapodás felmondása:
A megállapodást:

- az ellátoft illetve törvényes képviselője indoklás nélkül bármikor
- az intézményvezetó bármikor indoklás nélkül írásban mondhatja fel. A felmondási

idő 15 nap.
- Az ellátás megszüntetésre kerül, ha az ellátott vagy a térítési díjat fizető más
személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és tartozása 6 hónapon át
folyamatosan fenn áll, és a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi térítési díj
összegét meghaladja.

4,2.5. A szolqáltató és az iqénvbe vevő közötti kapcsolattartás módia:
o személyes kapcsolattartás a szolgáltató székhelyén,
. Telefonigénybevételével,
. Írásban (felvételi értesítés, térítési díjfelülvizsgálat, dokumentáció stb.)
o A teIepüléseken a település Evangélikus lelkésze által.

- A felelős kapcsolattartó a vezető gondozó, területi koordinátor- gondozók,
szociális segító- alapszolgáltatási koordinátor és a szociális gondozónő, A
szociális segítő munkanapokon megtalálható a szolgálat székhelyén. Az ellátott
javaslataival, esetleges panaszával megkeresheti öt személyesen, vagy
telefonon.

A vezető gondozó illetve az lntézményvezető a 1993. évi lll. törvény 94/E § 14.
bekezdése szerint köteles eljárni.
Panaszt az intézményvezetőnél, a szolgáltatás fenntartójánál, és felügyeleti szerveinél
is lehet tenni, a panaszkezelés fejezetben ismertetettek szerint.

5, Az ELLÁTÁs tG ÉNyBEvÉrelÉru EK ÁLLTAlÁttos REN DELKEzÉs E!

Az ellátás a működési engedélyben meghatározott települések közigazgatási területén
állandó vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező rászoruló polgárokra terjed ki.
Tanácsadás és információs szolgáltatás tekintetében a hozzáfordulókra megkötöttség
nélkül vonatkozik. A jogosultak számára egyszerre több ellátásiforma is biztosítható.
Iehet növelni az ellátottak számát

5.í.A szolgáltatás igénvbevételének módia, feltételei
Az ellátások igénybevétele önkéntes, Az ellátást igényló (felnőtt, idős), fogyatékkal élő,
illetve törvényes képviselője kérelmére történik. (kivétel az információnyújtás,
tanácsadás.
A kérel met az intézmény vezet fiéhez ke l l benyújta n i.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot, jövedelem igazolást
(nyugd'tjszelvény, kereseti igazo!ás, stb.) háziorvosi, szakorvosi, vagy kőrházi igazolást,
javaslatot, illetve a rászorultság megállapításához szükséges egyéb dokumentumokat.
Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapon belüli ismételt
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kérelmezés esetén nem kell újra benyújtani a kérelem mellékleteit, ha időközben
azokban változás nem történt. Erről az ellátottnak írásban nyilatkozni kell.
A dokumentumok másolatként is benyújthatók feltéve, hogy három hónapnál nem
régebbiek. Nem kell benyújtani a dokumentumokat ha az igénylő, már az intézménytől
más szolgáltatásban részesül, és a korábban benyújtott dokumentumai három hónapnál
nem régebbiek.

A kérelem elbírálása a környezettanulmányozás - előgondozások szociális rászorultság
vizsgálat után történik.
Etkeztetés esetében aá a rászorultságot vizsgáljuk amelyre tekintettel a kérelmező
igényelte a szolgáltatást. Amennyiben a kérelmezó már házi segítségnyújtásban
részesül vagy a két szolgáltatást együttesen kéri a házi segítségnyújtásra vonatkozó
rászoru lts ága az e l látás i gé nybevéte lé re j ogos u lttá teszi.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor
a kérelme zőt tájékoztatn i kel l :

- az ellátás tartalmáról, feltételeiről,
- a vezetett nyilvántartásokról, valamint
- az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról.

A tájékoztatást ki kell terjeszteni:
- a kliensek panaszjogának gyakorlására,
- az intézmé nyi j ogviszony megszű ntetésének esete i re,
- a fizetendő térítési díjakra, teljesítésük feltételeire, időpontlára,
- a térítési díj fizetés elmulasztásának következményeire,

A jogosult a megállapodás megkötésekor felvételkor köteles nyilatkozni a tá4ékoztatás
tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, köteles adatokat szolgáltatni a vezetett
nyilvántartásokhoz, illetve a feltételekben, adatokban beállt változásokról.

6. A szoLcÁlrnrÁsRÓL vALó tÁ.lÉt<ozTATÁs HELyl MÓDJA

Az ellátottak a szolgáltatásró!, igénybevételének módjáról tájékozódhatnak a az
lntézmény hirdetőtáblillán, kifüggesztésre kerülő dokumentumok útján, a
templomokban, parókiákon, orvosi rendelőkben és egyéb nyilvános helyen elhelyezett
szórólapokon keresztül.
A szolgáltatást érintő változásokról, beszámolókról a helyi evangélikus folyóiratból, és
az iníézmény hon lapjáról.
A személyeket érintő konkrét változásokról az intézményvezető személyre szóló
értesítést küld.

7. M ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉaZŐWJOGAINAK
VÉDELME

7.í A szociális szolgáltatást iqénvbe vevők ioqai
Az ellátottnak joga van alapvető alkotmányos jogait gyakorolni. A szolgáltatóknak az
ellátás során a kliensek alkotmányos és emberi jogait maradéktalanul és teljes
körűen tiszteletben kell tartaniuk
- AE ellátás igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme
- Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és

egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás, vagy az adott szolgáltatás
tekintetében a teljes körű ellátás igénybevételére.
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- Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján
készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet
vizsgálni.

- Az ellátottnak joga van képességének készségeinek fejlesztése, illetve
fenntartása, akadálymentes környezetre.

- Joga van az információhoz, tillékoztatáshoz az Ót érintő legfontosabb adatokhoz
valő hozzáférést biztosítani kell.

- pc. önrendelkezés elvét tiszteletben kell tartani
Törekedni kell a társadalmi integráció elősegítése, személyes kapcsolatok létesítésének
segítésére_

Az ellátottak speciális ioqai:
Akadálymentes környezet biztosítása. Képességek, készségek fejlesztése, illetve
fenntartása,
Az információhoz, az ellátottakat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés
biztosítása.
Az önrendelkezés elvének biztosítása. Társadalmi integráció elósegítése, személyes
kapcsolatok létesítésének seg ítése

7.1.1. Panaszkeze!és:
A szolgáltatás megszüntetése előtt, illetve panasz esetén, az intézmény vezetője
mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmerült problémák megszűnjenek. Panasz
esetén 15 napon belül válaszol a megkeresésre . Ha az ellátást igénylő nem ért egyet, a
fenntartóhoz fordulhat (8 napon belül), aki köteles felülvizsgálni az ügyet.

7.1.2. Jogvédelmi képvisető (El!átottjogi, képviselő)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat
tájékoztatja az jogvédelmi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az
elérhetőségéről,

A személyes gondoskodást nyújtó intézményi szolgáltatást igénybe vevő, illetve
szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

7.2. SzociáIis szolgáltatást végzők ioqai

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket
biztosítson számukra.
A dolgozók közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.

7.2.1. A do|gozók egészségének védelme
Fizikai egészségüket az érvényes munkavédelmi szabályok betartásával, mentálisan
pedig a mentálhigjénés tréningeken, szupervízióban való részvétel lehetőségét
felajánlva védjük. Munka és tűzvédelem védelem terén a körülményekhez igazodva a
szabályzatoknak megfelelóen megtesszük a szükséges intézkedéseket. Munkavédelmi
és tűzrendészeti oktatás és gyakorlati bemutatás.

Készült: Boba 2016.január í1.
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Jóváhagyta:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 21212016 sz.
határozatával,

Elfog*dta:
A Lakog Á*am §vangélikus §zeretetszolgálat tgazgató tanácsa az 512016 {CI3,úS.}
szárnú határozat*val.

Melléklet:
_megállapodás minta
-szervezeti diagram
-Allapot felméró tesztek

í.A. sz. ueuÉxler

amely létrejött egyrészről a Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest Üllői
út24,), mint a Lakos Adám EvangéIikus Szeretetszolgálat (9542 Boba József A. u.
24. alapellátást nyújtó szolgáltató fenntartója, képviseli: intézményvezető
másrészről:

Név: .

Születési név: .

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakcím:

mint el!átást igénybe vevő között, illetóleg

az el!átást igénybe vevő törvényes képviselője (gondnoka lgyárryalszülője)

Név:

Lakcím:

Telefonszám:

(továbbiakban törvényes képviseIő) között, a mai napon az alábbiak szerint:

Az el!átás kezdetének időpontja: .,..

Az ellátás idótartama
A szolgálat a szociális szolgáltatást a fent megjelölt időponttól kezdődöen határozatlan
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