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r. ÁlrllÁttos És gevezerő szneÁtyox:

A Magyarországi Evangélikus Egyház elkötelezettnek vallja magát arra, hogy Jézus
Krisztus tanítása és példája nyomán gyakorolja az egyházi szeretetszolgálatot.

Az intézménv adatai. s?ervezeti felépítésének leírása :

lntézménv neve: Lakos ÁOam Bobai Evangélikus Szeretetszolgálat
Az intézménv székhelye: 9542 Boba, József A, u,24.
Az intézmény fenntartóia: A Magyarországi Evangélikus Egyház, aki a fenntartói
jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Diakóniai Osztály útján látja el.
Az intézménv támooatói: a Vasi Egyházmegye gyülekezetei, kiemelten a Bobai
Evangélikus Egyházközség Gyülekezeteit; illetve mindazon személyek és
gyülekezetek, akik azintézmény közegyházi szeretetszolgálatában részt vesznek.
Az intézménv ioqállása:
A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodó intézmény; a
gazdálkodásról, vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulásáról a kettős könywitel
rendszerében nyilvántartást vezet számítógépes programok használata mellett.
Az intézmény típusa:
Diakóniai személyes gondoskodást nyújtó intézmény:
Szervezeti formája: lntegrált intézmény
szakfeladatai:
Házi segítségnyújtás 889922
Étkeztetés 889921
Támogató szolgáltatás 889925
Nappali ellátás

ldősek nappali ellátása 881011
Demens nappali ellátás 881012

Az lntézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

- házi segítségnyújtás (alapszolgáltatás); 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.

Devecseri Járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony,
Devecser, Doba, Egeralja, lszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny,
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi,
Pusztamiske, Somlójenő, Somlószölős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár,
Vid.

- étkeztetés(alapszolgáltatás); ellátási területe ellátási területe



Gelldömölki 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.

Devecseri Járás: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony,
Devecser, Doba, Egeralja, lszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny,
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi,
Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Soplóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár,
Vid,

- támogató szolgáltatás (alapszolgáltatás); ellátási területe
Gelldömölki 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.
Devecseri Kistérség: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony,
Devecser, Doba, Egeralja, lszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny,
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi,
Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár,
Vid.

- nappali ellátás (alapszolgáltatás); ellátási területe 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.
Devecseri Kistérség: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony,
Devecser, Doba, Egeralja, lszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny,
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi,
Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár,
Vid.

Az a la ptevé kenységet m eg h aár oző j o gszabá lyo k :

í993.évi ltl. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és rendeletei,
különösen:
112000 (1.7.) SZCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
i ntézmények szakmai feladatairól és m űködésük feltételeiről
29/í993.(lll.í7.) Korm" rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról
3612007. (Xl1.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának részletes szabályairól.



9/í999. (X1.24.| SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről
191l20a8. (Vl1.30) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
fi na nszíro zásának rendjé ró l

A mindenkori Költségvetési Törvény, valamint MEE Zsinatának 2005, évi Vlll,
törvénye Az egyház intézményeiről, és annak módosításairól szóló rendelkezések.

Az intézmény képviseletére ioqosult személy:
Az intézményvezető.

Az i ntézmény a la pfeladata i nak, alaptevékenységének bem utatása :

Az intézmény a Sztv. 4§ (1) g pontja alapján Szociális szolgáltatónak minősüI.
Ac. intézményünk az alapszolgáltatás keretein belül biztosítja a gondozottak
étkeztetését, koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő egészségügyi és fizikai
ellátását, mentális gondozását, hasznos időtöltésük megszervezését,
foglalkoztatásukat.

Házi seqítséqnyújtás: keretében a szolgá|tatást igénybe vevö személy saját
lakókörnyezet*b*n kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.

A házi segitségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani,

A szociális segítés keretében biztosítani kell
aJ a lakókörnyezeti higiánia megtartásában való közreműködési,
b) a háztariási tevékenységben való közreműködést,
cJ a veszélyhelyzetek kialakulásának mege|őzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
dJ szüks*g esetén a bentlakásos szcciális intézmónybe törlénő beköltözés

segitését.
§zemélyi gondozás keretében biztosítani kell
a} az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
bJ a gondozási és ápolásifeladatok elvégzését,
cJ a szociális segítés keret*ben biztositott feladatok elvégaését.

Étkeztetés révén gondoskodik napi egyszeri meleg étel biztosításával azokról, akik
szociálisan rászorultak, s akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak
tartósan, vagy átmenetileg nem képesek ezt biztosítani.
Támooató szoloáltatás keretében a fogyatékos személy saját lakóhelyén,
lakókörnyezetében történő segítéséről, é]etvitelének megkönnyítése elsődlegesen a
lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésével, valamint önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtásnak biztosításáról gondoskodik.
Ennek érdekében személyi segítői és szállító szolgáltatást működtet, illetve
folyamatos információ nyújtást biztosít.
Nappali ellátás révén a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek nappali tartózkodását,
társas kapcsolataik, higiéniai szükségleteik kielégítését, személyes ruházat
tisztítását, biztosítjuk napi életritmusnak megfelelően.



Gondozottak száma: Házi segítségnyújtás 395 fő ellátott.
Nappali ellátás 15 fő ellátott (idős, demens együtt)

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Boba, József A, u. 24. sz,
alatti székhely, valamint a vele jogviszonyban álló valamennyi munkatársra.

Az intézményben dolgozók közfeladatot ellátóknak minősülnek, de nem
közalkalmazottak. Foglalkoztatásuk a Munka Törvénykönyve alapján, szerződéssel
(munkaszerződéssel) valósul meg, figyelembe véve a MEE Zsinatának az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi Vlll. törvénye 23§- át valamint a Sztv. 94/L.§ (4)
bekezdését.

2. Az lNTÉzMÉNy szERvEzETl relÉpÍrÉse:

szervezeti taoozódás:
lgazgatás
Gazdasági részleg
Szakmai lrányítás
Étkeztetés
Házi Segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Nappali ellátás

A belső szervezeti eqvséqek taqozódása:
lgazgatás

lgazgatótanács
lntézményvezető

Gazdasági részleg
Gazdasági vezető

ügyintéző, bérszámfejtő)
(Könyvelő/ügyviteli- gazdasági-személyügyi

Pénztáros-adminisztrátor (Személyügyi-pénzügyi ügyintéző)
Szakmai lrányítás:

lntézményi Lelkész
Alapszolgáltatási koordinátor (szociális segítő)
Vezető gondozó-gondozó
Támogató szolgálat vezető

Szakmai egységek:
Étkeztetés

_ szociális segítő



HáziSegítségnyújtás -Területigondozásicsoportok
- csoport koordinátor gondozó
- gondozók

Támogató szolgáltatás
- Személyi segítés

- személyisegítők
- Szállító szolgáltatás

- személyiszállító
Nappali ellátás

- nappali ellátás vezető
- Szociális gondozók
- Szociális, mentálhigiénikus munkatárs

szervezeti ábra:

lntézményvezető lgazgatótanács

Szakmai irányítás:

lntézményi lelkész

Alapszolgáltatási koordinátor-

szoc.segítő

vezető Gondozók

:

il

Gazdasági részleg:
Gazdasági vezető
pé nztá ros-ad m inisztáto r

Támogató szolgálat:

szolgálat vezető

MEE

0

Házi Segítségnyújtás:

Vezető Go n do zó-go ndozó
(kapcsolt munkakör)

Területi Gondozási csoportok.

Csoportonként :

Csoport koordinátor- gondozó

Hivatásos

és társadalmi gondozók

személyi segítők

személyi szállító

Nappali ellátás:
nappa li

ellátásvezető i Étkeztetés:

Szociális segítő
(kapcsolt munkakör)

szociális gondozók

szociális
mentálhigiénés



A szervezeti eqvséqek alapfeladatai. eqvüttm űködésük. m unkakörei. :

Iqazqatás:
Az igazgatás feladata a szakmai programban vállalt célok megvalósítása.
A Lakos ÁOam Evangélikus Szeretetszolgálat munkáját az lgazgatótanács

felügyeli, segíti melynek tagjai az egyházi törvények rendje szerint választódnak.
(2005, Vlll. törvény - Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata)

Az intézmény élén az lntézményvezető áll. A munkáltatói jogokat felette
Magyarországi Evangélikus Egyház a Diakóniai Bizottsága útján gyakorolja. Az
lntézményvezető felelős azért, hogy az intézmény a Magyarországi Evangélikus
Egyház erkölcsi értékrendjének szellemében működjék. Így különösen felelős az
intézmény szakszerű tevékenységéért, rendjéért, evangélikus szellemű
működéséért, Előkészíti az igazgatótanács ülését és döntéseit, beszámol az
igazgatótanácsnak az intézmény munkájáról és eredményeiről. Dönt az intézmény
alkalmazottainak felvételéről, és felettük munkáltatói jogokat gyakorol. Dönt a
gondozási kérelmek ügyében, döntésébe bevonja az lntézményi Lelkészt. Ellenőrzi
és irányítja az intézmény munkáját, Az intézmény egészét illetően képviseleti joggal
rendelkezik, az intézményről tá4ékoztatást adhat, utalványozási joggal rendelkezik,

Az intézményvezető általános helyettese a feladatellátással kapcsolatban az
lntézményi Lelkész, aláírási joga nincs, gazdasági és egyéb múködési ügyekben a
gazdasági vezető aláírási joggal.

Az intézményvezető munkáját az egyházi és á|lami jogszabályok alapján
végzi. Felelős az intézmény folyamatos, teljes körű működésének biztosításáért; a
színvonalas szakmai és kisegítő tevékenység végzésért, a teljes körű gondozási
tevékenység ellátásáért. Felelős az intézmény egységes szakmai arculatának, az
egységes intézményi magatartásnak a kialakításáért és érvényesüléséért; az
intézmény szabályzataiban, valamint a munkaköri leírásában foglaltak betartásáért, a
takarékos gazdálkodásért.

Az intézmény valamennyi vezető és beosztott dolgozója az intézményvezető
közvetlen irányítása mellett látja el feladatát, Felelős az iníézmény ingó és ingatlan
vagyonának gondos kezeléséért, a rendelkezésre álló pénzeszközök takarékos és
célszerű felhasználásáért,

Az i ntézményvezető feIadatai :

- irányítja, összehangolja azintézmény működését;
- irányítja és ellenőrzi a szakmai, gazdasági részlegek valamint az ügyviteli



dolgozók munkáját;
kapcsolattartás a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályával, ill.

más egyházi és állami szervekkel, intézményekkel;
el készíten i a m ű köd ésh ez szü kséges szabály zatokat;
ellenórzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a
munkaköri leírásban foglalt követelmények betartását;
elemzi és értékeli a dolgozók munkavégzésének, az intézmény gondozási
tevékenységének színvonalát;
elkészíti a működéshez szükséges szabályzatokat, munkaköri leírásokat, a
házirendet, a szakmai programot, a költségvetést és zárszámadást, valamint az
éves képzési, továbbképzési tervet;
amennyiben azigazgatótanács elnöke felkéri, előkészíti azigazgatótanács ülését,
folyamatosan követi a jogszabályok változásait, és gondoskodik azok
betartásáról, betartatásáról ;

felügyeli a személyes gondoskodást végző alkalmazottakkal kapcsolatos
nyilvántartási adatok bejelentését;
a működés ésszerűsítésével kapcsolatosan javaslatot tesz a fenntartó felé
előkészíti a fenntartónak az intézmény által biztosított ellátási formákért fizetendő
térítési díj számításait;
elkészíti a térítési díj megállapításához szükséges dokumentációt;
meghozza a felvételi kérelmekkel és a megszűntetésekkel kapcsolatos döntést;
ellátja a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos
teendőket;
részvéte l az önképzésbe n, re nd sze res tová bb képzésen,
ésszerű anyagfelhasználás, anyagtakarékosság jegyében végzett munka,
vagyonvédelem,
a munka- és tűzvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírások betartása.

Gazdasáqi részleq:
A gazdálkodás- ügyvitel feladata az anyag-és eszközgazdálkodás teljes körű

biztosítása, az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartása, az ügyviteli rend megtartása.
Ellátják a könyvelői, pénztárosi és bérszámfejtő munka és személyügyi feladatkörbe
tartozó tennivalókat. Előkészitik a szerződéseket. Az átadott dokumentumok alapján
végzi a térítési díjak kiszámítását, és beszedi a gondozási díjakat, kezeli az ezzel
kapcsolatos dokumentációt. Kezelik a személyügyi, a szakmai dolgozói
nyilvántartását, és a továbbképzések nyílván tartásával kapcsolatos ügyvitelt. A
munkájukkal kapcsolatosan végzik a statisztikai és egyéb adatszolgáltatást.
Munkájukat az lntézményvezető megbízása alapján a hatályos gazdasági- számviteli
és szakmai jogszabályoknak megfelelően végzik.

Gazdasági vezető feladatai:
Feladata az anyag- és eszközgazdálkodás teljes körű biztosítása, az ésszerű

gazdálkodás szem előtt tartása, az ügyviteli rend megtartása. Ellátja a könyvelói
személyügyi és bérszámfejtő feladatkörbe tarlozó tennivalókat. Elókésziti a munka
és egyéb az intézmény működésével összefüggő szerződéseket. A munkájával



kapcsolatosan végzi a statisztikai és egyéb adatszolgáltatást. Elkészíti a gazdasági,
pénzkezelési, munkaügyi, személyügyi szabályzatokat, felelősséget vállal azok
megfelelőségéért betartatásáért. Ellenőrzi a pénztárt. Felelős a pénztáros
munkájának szakszerűségéért. Munkáját az lntézményvezető megbízása alapján a
hatályos gazdasági- számviteli és szakmai jogszabályoknak megfelelően végzi,
Részletes feladatait a munkaköri leírás tarlalmazza. Helyettesítéséről az
i ntézményv ezető g ond oskod ik.

pénztáros - ad m i n is ztrátor feladata i :

Ellátja a pénztáros feladatkörbe tartozó tennivalókat. Fa átadott
dokumentumok alapján végzi a térítési díjak kiszámítását, beszedi a gondozási
díjakat, kezeli az ezzel kapcsolatos dokumentációt. Kezeli a szakmai dolgozói
nyilvántartását, és a továbbképzések nyilvántartásával kapcsolatos ügyvitelt . Yégzi a
hivatali és magángépjárművek használatával kapcsolatos elszámolásokat. Feladata
a szigorú számadású nyomtatványok kezelése, Kezeli a személyü9yekkel
kapcsolatos rábízott adminisztratív teendóket. Munkáját a gazdasági vezető és az
intézményvezető irányításával végzi. Részletes feladatait, helyettesítésének rendjét
a munkaköri leírás tartalmazza,

szakmai lránvítás:
Az intézményen belüli team munka megvalósításával a dolgozók a

szakszolgálati egység közvetlen irányítását láIJák el. A munkáltatói jogkört az
intézmény vezetője gyakorolja felettük.
Egységes szellemben és munkamódszerekkel végzik a szociális szakszolgálati
egységekben az ápolási- gondozási, foglalkoztatási, mentálhigiénés munkát.

Feladatkörükbe tartozik: A lakosság körében felmerülő alapellátási igények
folyamatos figyelemmel kísérése, a gondozottakkal való személyes kapcsolattartás A
szociális munka hatékonyságának elósegítése, a gondozási munkára vonatkozó
jogszabályok, szakmai, etikai szabályok, munkarend, munkafegyelem érvényre
juttatása. A kliensfelvétellel kapcsolatos döntés előkészítés. Az egyéni és csoportos
konfliktus megelőzés, - kezelés, ünnepségek, rendezvények szervezése, családi,
társadalmi kapcsolatok fenntartásának elősegítése, a gondozási tervek
megvalósításának figyelemmel kísérése, a hitélet gyakorlásának elősegítése.

Kapcsolatot tartanak egyházi és állami szervekkel, intézményekkel. Javaslatot
tesznek és segítik a szakmai koncepciők, pályázatok kidolgozását, megvalósítását,
az intézmény fejlesztésének elősegítése érdekében. Közreműködnek az anyagok
véleményezésében, a döntések végrehajtásában, Szervezik az intézményen belüli
esetmegbeszéléseket, és továbbképzést.

Felelősek:
- a rájuk bízott kliensek megfelelő szintű gondozásáért, ellátásáért
- az intézményi szakd olgozók szakma i i rányításáé rt
- a rendszeres esetmegbeszélések, esetkonferenciák tartásáért,
- az igénylők szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni

bánásmódért.
- a szakmai munka dokumentálásáért

Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségük van azintézményvezetó felé.



I ntézményi Lelkész feladatai :

Részt vesz a szakmai team munkában, ?z intézmény arculatának
kialakításában a diakóniai szolgálat alapelveinek érvényre juttatásának és a
gazdasági lehetőségeknek is figyelembevételével. Javaslattételi jogot gyakorol az
intézmény valamennyi dolgozója esetében a munkaviszony létesítésével,
módosításával, megszüntetésével, béremeléssel, jutalmazással, felelősségre
vonással kapcsolatban. Részt vesz a kliensfelvétellel kapcsolatos döntés
elókészítésben, az egyéni gondozási tervek kidolgozásában, Egyéni esetkezelést
végez, szükség esetén részt vesz a hospice ellátás folyamatában (gondozottak,
hozzátartozők, gondozónők mentális ellátása), megfelelő szupervízióval,
tanácsadással, elősegíti konfliktus kezelést, megelőzést, illetve azok megoldását.
Segíti a dolgozók mentális egészségének megőrzését.
l rá nyítja az intézménybe folyó me ntá l h ig iénés m un kát.
Felelős.
- az egyházon belüli kapcsolattartásért
- azigénybevevők pszichés/mentális gondozásáért,
- a gondozók mentálhigiénés munkájának irányításáért
- áhítatok tartásáért
- ünnepségek, rendezvények szervezésért
- a 2005. évi Vlll, egyházi tv. 30.§ (6) -ben foglalt feladatok teljes körű

elvégzéséért,
Az intézményi lelkész felett a munkáltatói jogokat a Magyarországi Evangélikus
Egyház országos irodájának igazgatőja gyakorolja, helyettesítéséról is gondoskodik.
Lelkészi teendőit az evangélikus egyh áz által előírt rendtartás szerint végzl

Alapszol gáItatási koord i nátor (szociális segítő) koord i nátori feladatai :

Munkakörébe tartozik különösen a felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos
figyelemmel kísérése, az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási
feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési,
feladatok ellátása, a munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának
elősegítése, a vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása.
Munkájának fontos eleme a kapcsolattartás az egyházi és állami, és egyéb szociális,
illetve egészségügyi intézményekkel.
Részt vesz a kliensfelvétellel kapcsolatos döntés előkészítésben, az egyéni
gondozási tervek kidolgozásában, megvalósításában a gondozottak számára
szükség esetén, más típusú ellátást kezdeményez, Feladata az intézményi
adminisztrációs munka elvégzése különösen az intézménnyel kapcsolatba kerülő
kliensekkel, gondozottakkaI kapcsolatos ügyviteli munka. Ellátásban lévők
nyilvántartásának kezelése,
Jegyzőkönyvek vezetése, levelezés bonyolítása, iktatás, a zárások összesítése,
ellenőrzése, a statisztikai és egyéb írásos adatgyűjtés, adatszolgáltatás az
intézményvezető felé. A részlegek közötti kommunikáció összehangolása, üzenetek
átadása.
Az ellátást igénylók tájékoztatása, felkeresése, tájékozódás, szükségfelmérés,
tájékoztatás adása az ellátásról, feltételeiről, a szükséges adatokról. A
házgondozottak étkeztetés szervezése, koord i ná lása

Felelős:
- az ügyrend betartásáért
- iratkezelésért
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- adatszolgáltatásért
- az érdekképviselet érvényre juttatásáért
- a vonatkozó rendeletek betartásáért
- a szakszolgálati egységek feladatköréből adódó nyilvántartási,

adminisztrációs és
feladatok végrehajtásáért

- a dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzésért
- a munkarend, munkafegyelem, etikai, diakóniai követelmények betartásáért

M u n káját az intézményvezető i rá nyításáva l, útm utatásáva l v égz|
Részletes feladatait, helyettesítésének lehetőségét a munkaköri leírás tartalmazza.

Vezető gondozók vezetői feladatai (nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
támogatószolgálat) :

Az ápoló, gondozó munka szakmai irányítója, ellenzője. Munkáját az
intézményvezető közvetlen irányításával látja el. Munkakörébe tartozik különösen a
felmerüló alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése, az intézmény
által biztosított gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka
összehangolása, szervezési, feladatok ellátása, a munka gyakorlati
hatékonyságának és hatásosságának elősegítése, a vonatkozó jogszabályok,
szakmai szabályok érvényre juttatása. Munkájának fontos eleme a kapcsolattartás az
egyházi és állami, és egyéb szociális, illetve egészségügyi intézményekkel. Részt
vesz a kliensfelvétellel kapcsolatos döntés előkészítésben, az egyéni gondozási
tervek kidolgozásában, megvalósításában a gondozottak számára szükség esetén,
más típusú ellátást kezdeményez. Feladata a gondozási tevékenység jogszabály
szerinti felülvizsgálata, a személyes kapcsolattartás a kliensekkel, a segítségnyújtás
módjának, formájának, gyakoriságának, megállapítása, a tájékoztatást nyújtás a
hozzájutás feltételeiről, a vonatkozó szabályzatokről, a gondozói munkacsoportok
működtetése.

Felelős:
- a kliensek megfeleló szintű gondozásáért, ellátásáért
- az intézményi szakdolgozók ápolási-gondozási munkájának szakmai

irányításáért
- az érdekképviselet érvényre juttatásáért
- a vonatkozó rendeletek betartásáért
- a szakszolgálati egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adminisztrációs
és
feladatok végrehajtásáért

- a dokumentációk és a szakmai munka ellenőrzésért
- a gondozási tervek elkészítéséért és az abban foglaltak végrehajtásáért
- az adatszolgáltatásért
- a munkarend, munkafegyelem, etikai, diakóniai követelmények betartásáért
- feladata az intézményi adminisztrációs munka elvégzése, valamint

jegyzőkönyvek vezetése, levelezés bonyolítása, iktatás, a zárások összesítése,
ellenőrzése, a statisztikai és egyéb írásos adatgyűjtés, adatszolgáltatás az
intézményvezető felé.
Az ellátást igénylők felkeresése, táiékozódás, szükségfelmérés, té4ékoztatás adása
az ellátásról, feltételeiről, a szükséges adatokról, a gondozónók munkájának
folyamatos ellenőrzése,
Részletes feladatait, helyettesítésének lehetőségét a munkaköri leírás tartalmazza.
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Az étkeztetés feladata naponta napi egyszeri meleg étel biztosítása, kiszállítással,
helyben vagy elvitellel, Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota
indokolja, a házlowos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést
kell biztosítani.

A szociális segítő feladata:
Feladata és felelőssége a napi étkeztetés zökkenó mentes irányítása, az esetleges
diétás étkezés megszervezése, Az ellátást igénylők felkeresése, tájékozódás,
szükségfelmérés. Környezettanulmány végzése. Tájékoztatás adása az ellátásról,
feltételeiről, a szükséges adatokról.
Az étkezési dokumentáció vezetése, összesítése, napi jelentés. Egyéb térítési
díjmegállapításra vonatkozó teendők (besorolás, kiszámítás, felülvizsgálat, értesítés)
elókészítése.
A kapcsolattartás a házi segítségnyújtókkal, az ellátotti igények jelzése, Részt vesz
az esetmegbeszéléseken.
M u nkáját az intézményvezető közvetlen irányításával látja el.
Részletes feladatait, helyettesítésének lehetőségét a munkaköri leírás tartalmazza

Házi se*itstls§vú itáE :

Gondoskodnak azokról a személyekről, akik ctthonukban önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek, bentlakásos intézményi ellátásuk időszakosan nem
biztosítható,

A csoport koordinátor gondozó koordinátori feladata;
A vezető szoros felügyelete és irányitása alatt dolgozik, utasításai alapján végzi a
napi munka hatókony szervezését, irányítását, Vezetói utasitásra
szükségletfelmárést vógez" Fokozott figyelmet fordít au ellátási területén ólők
szociális helyzetere, a felmerülö alapszolgáltatási igények figyel*mmel kísórésére.
Felelös: - a gondozási csoportban végzett szakmai munka elvégzéséért,

- a problémák jelzéséért,
- a munkatársai és a gondozottak megfelelő tájékoztatásért
- az érdekvédelmi feladatok elvégzéséért,
- a határidők pontos betartásáért
- a térítési díjak összeszedéséért

A gondozók feladatai:
Az intézmény által gondozásba vettek számára a szükséges segítséget biztositják a
szakmai egység feladatainak megfelelően,

Feladatuk: §zociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartáeában való közreműködós körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben {hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)



- mo§á§
- Va§alá§
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében}
_ segítségnyújtás étetkészitásben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás
- ruhajavítás
* közkútról, fúrtkútról vizhcrdás
* tüzeiő b*hordása kályhához, egyedi fűtés beinditása {kivávÉ, ha ez a tevékenys*g

egyób szakmai komp*t*nciát igányel)

- télen hó eltakaritás ás sikosság-mentesítés a lakás b*járata etőtt

- kíscr*s
_ segítsógnyujtás veszólyhclyzet kial*kulásának megelóz&sóben és a kialakult

veszólyhelyzet elhárít*sában
_ seüks*g es*tón a bentlakáscs szociális intózmónybe törtónÓ bekÓltÖzós segitósc

$zemélyi gondoaás keretáben:
Az etiátást igónybe vevővel segítő k*pcsot*t kialakit*sa és fennta*ása

körében:

*iníormáciÓnyújtás,tanácsad*sésmentálist*mogatás
* családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segltóse

- azegészs*g megőrzésére irányuló aktiv szabadidös tevékenységben való

közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feiadatok körében:mpsdatás

* fürdetés
- öltóztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkont!nens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszórzet ápotás

- szá}, fog és protózis ápolás

- körömápolás, börápolás
* fotyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz n*lkül}

- mozgatás ágyban
* decubitus megelözés

- felül*ti sebkezelés
* sztómazsák cseréje
* gyósyszer kiváltása
* gyCIgy§zer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
* vórnyomás és vércukor móróse
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h*ly- és helyzetváltaztatás segítése lakáson belülés kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében valő közreműködés,
- kónyelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,

karbantaÉásában va|ó segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendetésén alapuló terápia követése {a tevékenység

elvógzés*hez való kompetencia határáig}
gondozásra szoru lók felkutatása, jelzése

- a gondozottak szociális körülményeinek figyelemmel kísérése
- az előirt adminisztráció naprakész vezetése, aktív részvétel a

gondozási tervek kászítésében, íelü lvizsgálatá ban, megvalósításában
- szakmai fejlődés érdekében továbbképzéseken, képzás*ken való

részvétel
- áhítatokcn, esetmegbeszélő csoportokon, §zupervízión való részvétel
- hitólet gyak*rlásának elösegításe ibiblia felolvasás, templomba kísérés,
stb.}
- segítőkész, együttműködö magatartá§ ,

- titoktartási kötelezettség, az etikai kódex betartása
- a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok külön utasításra iöriónő

elvégzése,
A gondozónők feladataikat a vezető gondozónó utasításai és közvetett {koordinátori)
vagy közvetlen irányítása alatt végzik
Felsősógük a gondozottak otthonában ós érdekükben végzeit napifeladatok
szakszerű elvégzése, az étett*si igények jelzése szociális segítő felá.
A gondozási csoporton belül a gondozók automatikusan helyettesítik egymást a
munkaköri leírásban foglaltak szerint, a helyettesítés területi megszervezéséért a
gondo;ási csoport koordinátor gondozó a felelős,
Feladataik részletezóse a munkaköri leírásban van.

A társadalmi gondozók feladatai
A társadalmi gondozók munkájukat társadalmi megbízási jogviszony keretében
végzik, Szakirányú szakmai felelősségű munkát nem végezhetnek.
Munkájukat szakképzett hivatásos gondozók irányításával végzík. Feladataik
lehetnek például, környezeti higiénia biztosítása, bevásárlás, felügyelt.
Munkájukról kötelesek gondozási naplót vezetni. Az elvégzett munkát az ellátottal
igazoltatni.

Támogató szolgálat munkakörei :

Támogató szol gálat v ezető feladatai
Feladatai azonosak a vezetőgondozó feladataival, kiegészítve azzal, hogy a
fogyatékkal élők problémáira fókuszálva felelős az információ nyújtásért,
ügyintézésért, tanácsadásért. A tanácsadást követó társadalmi beilleszkedést segítő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításáért; a fogyatékosság jellegének
megfelelően az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszo lg á ltatásokho z v alő h ozzáj utásé rt.

Személyi segítő:
Munkáját közvetlenül a szolgálatvezető irányításával, utasítása szerint végzi.
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Felelós: a támogató szolgálat keretein belül nyújtott szolgáltatások színvonaláért, az
emberi és polgári és ellátotti jogok érvényesü!éséért, az egyén autonómiáját
etfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáért
és működtetéséért.
Feladatai:
A fogyatékkal éló ügyfél segítése személyi higiénés, életviteli, életfenntartási
szükségletei kielégítésében. Kíséret biztosításával az önálló munkavégzés,
tanulmányok folytatásának, szociális, egészségügyi, kulturális, egyéb szolgáltatások
igénybevételének segítése. Az ügyfél aktív közreműködésével a társadalmi életben
való teljes jogú részvétellel együtt járó ügyek rendezésében való segítségnyújtás,
Fe lad ata i kat részletese n a m u n kaköri leírásu k tartalmazza.

Személyi szállító:
Feladatai:
Végzi a szolgáltatást kérők, szolgáltatást végzők szállítását, szükség szerint
személyi segítést a kistérségre vonatkozólag. Felelős a szállítás időtartama alatt az
utasokért, szükség esetén felügyeletet lát el a szállított személy felett, szükség
szerint segíti az utast az utazás megkezdése elótt, alatt és utána személyi
szü kség letei kielég ítésében.
M u n ka köri feladata it rész]etese n a m u n ka köri leírás tartalmazza,

Nappali e!!átás
Szociális gondozó (klub gondozó) feladatai:
Az intézmény által gondozásba vettek számára a szükséges segítséget biztosítják a
szakmai egység feladatainak megfelelően,

Feladatuk: - a személyi és környezeti higiéné biztosítása
- szellemi és kulturális igények kielégítése
- gondozási beszélgetés (mentális gondozás)
- társas kapcsoltok fenntartása, illetve kialakítása
- érdekvédelem
- szükséglet felmérés végzése
- kapcsolattartás társintézményekkel, vagy kiszolgáló egységekkel
- kliensek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, jelzés
- az egészségügyi végzettségtől és orvosi utasítástól függő gondozási,

ápolási feladatok,
- gondozásra szorulók felkutatása, jelzése
- a gondozottak szociális körülményeinek figyelemmel kísérése
- az előírt adminisztráció naprakész vezetése, aktív részvétel a

gondozási tervek készítésében, fel ü lvizsgálatában, megva lósításában
- szakmai fejlődés érdekében továbbképzéseken, képzéseken való

részvétel
- áhítatokon, esetmegbeszélő csoportokon, szupervíziőnvaló részvétel
- hitélet gyakorlásának elősegítése (biblia felolvasás, templomba kísérés,
stb.)
- segítőkész, együttműködő magatartás
- titoktartási kötelezettség, az etikai kódex betartása
- a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok külön utasításra történő

elvégzése,
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A gondozónők feladataikat a vezető gondozónő utasításai és közvetlen irányítása
alatt végzik
Felsóségük a gondozottak otthonában és érdekükben végzett napi feladatok
szakszerű elvégzése, az étetési igények jelzése szociális segítő felé.
A gondozási csoporton belül a gondozók automatikusan helyettesítik egymást a
munkaköri leírásban foglaltak szerint, a helyettesítés területi megszervezéséért a
vezető gondozó a felelős.
Feladataik részletezése a munkaköri leírásban van.

SzociáIis- mentá|higiénés munkatárs:
Felelős a mentális gondozás színvonaláért, a foglalkoztatás megszervezéséélt, az
intézményen belül az emberi, állampolgári jogok érvényesüléséért, az egyén
autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet
kialakításáért és működtetéséért, az érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben való
közreműködésért

A helvettesítés rendie
Helvesesítések:
A munkaköröknél leírt rend szerint szerveződik a helyettesítés, a felettes vezető
automatikusan helyettesíti az általa irányított beosztott dolgozót, akkor, ha egyszerre
többet kell helyettesíteni.
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatinak részletes leírását a névre,
beosztásra és m u n kakörre szóló,,m u n kaköri leírás" tarlalmazza.
Azintézmény részlegei között a dolgozók - tekintettel arra, hogy az intézmény
egységes szervezetet képvisel - a nélkül helyezhetők végzettségüknek megfelelő
munkakörbe, hogy arra a kirendelés szabályai érvényesek lennének.
A szervezeti egységekben a dolgozók a szervezeti szinteken egymást helyettesítik. A
helyettesítés részleteit szintén a munkaköri leírás tarlalmazza.
A helyettesítés megszervezése a csoportkoordinátor gondozó feladata a szolgálati út
betartásával.

Az intézménv iránvítási és működési rendie
Az intézményvezető az egész intézmény működését érintő szakmai, gazdasági
kérdésben döntéshozatala előtt konzultál a szakmairányító és gazdasági részleg
dolgozóival, szükség esetén illetve, ha arra a Magyarországi Evangélikus Egyház
törvényei kötelezik az igazgató tanáccsal. lPl.: szolgáltatásbővítés, beruházás,
szerződéskötés stb.,/
A szakmai irányítók (intézményi lelkész, alapszolgáltatási koordinátor-szociális
segító, vezető gondozó), a gazdasági részleg és az intézményvezető szakmai
teamban dolgozik.
Megtárgyalja az intézet egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket,
megvitatja a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, az
éves képzési és továbbképzési tervet, az éves munkatervet, és értékeli annak
teljesítését, elemzi a dolgozókat érintő munka körülményeket, befolyásoló
kérdéseket.
A szakmai gondozást az intézményvezető a szakmai irányítás útján szervezi és
felügyeli, ennek érdekében a team megbeszéléseken kívül havonta egyszer, illetve
szükség szerint vezetői értekezletet tart, melyen részt vesznek a szakmai irányítás
szakemberei /lntézményi lelkész, Alapszolgáltatási koordinátor, szakmai vezető,l
szükség esetén a csoport koordinátorok.



A szakmai irányítók, legalább kéthetente csoport megbeszéléseket tartanak, a
szakmai munka segítése érdekében, az értekezletek áhítattal kezdődnek. A szakmai
csoportmegbeszélések összehívásáért az alapszolgáltatási koordinátor-szociális
segítő a felelős.
A koordináror gondozők a vezető gondozóval, szociális segítővel a gondozókkal és a
társadalmi gondozókkal napi kapcsolatot tartanak, személyesen, illetve telefonon,

Munkáltatói ioq- és hatáskör:
A teljes munkáltatói jogkör gyakorolója az intézményvezető az lntézményi lelkészen
kívül minden dolgozó felett. A teljes munkáltatói jogkör kiterjed a munkaviszony
módosítására, megszűntetésére, béremelésre, jutalmazásra, a rendes, fizetés
nélküli, rendkívüli és jutalomszabadság engedélyezésére, további munkaviszony
létesítésének engedélyezésére, tanulmányi szerződés kötésére, fegyelmi és anyagi
felelősségre vonásra, továbbá minden jogviszonyra vonatkoző szabályban biztosított
munkáltatói jogkörre,
Az lntézményvezetó távollétében az lntézményi lelkész és a Gazdasági vezető
képviseli azintézményt, dönt a felvételi kérelmekről,
Az intézményvezető a munkáltatói jogok egy részét jelen SZMSZ-ben, valamint az
érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatla a
részlegvezetőkre.

Az intézményvezető az intézmény belső szabályzataiban meghatározott feladatok
egy részét - egyszemélyi felelősségének fenntartása mellett - megoszthatja.
A feladatok és jogkör megosztása, átruházása írásban történik. Az átruházott jogkör
gyakorlásának módjára utasítást adhat. Az átadott jogkörben hozott döntést
megsemmisítheti, vagy megváltoztathat.

s. eoyÉe MŰxöoÉsl szneÁ!_yox:

A Lakos Áaam Bobai Evangélikus Szeretetszolgálat képviselete:
Az egyházi és világi hatóságok, bíróságok és harmadik személyek irányában

a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály vezetése és az
intézményvezető képviseli. Más személy kizárólag az intézményvezető
meghatalmazása alapján járhat el.

Az intézmény tevékenységéról, működéséről, azt érintö bármilyen kérdésről
csak az intézményvezető adhat felvilágosítást, továbbá az általa felhatalmazott
személyek.

Tito kta rtás i köte l ezettség :
Minden dolgozót a Lakos ÁOam Evangélikus Szeretetszolgálat működésével, a

gondozottak és dolgozók magánéletével kapcsolatban titoktartási kötelezettség
terhel. A dolgozók az lntézmény működését érintő információkról haladéktalanul
tájékoztatni kötelesek az intézményvezetőt. Ezen túlmenően nem közölhetnek
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
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összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más
személyre h átrá nyos következményekkel já rhat.

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a
munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően
köteles végezni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelynek hivatali
titoknak minősülnek és amelynek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit
sértené.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény
valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni,
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

Egyben a dolgozók tudomásul veszik, hogy a gondozottakkal sem Ők, sem a
közeli hozzátartozójuk az ellátás időtartama alatt illetve annak megszűnésétól
számított 1 évig nem köthet tartási, életjáradéki és öröklési szerződést.

A qondozottak érdekvédelmének biztositása
A gondozottak panaszukkal, kérdéseikkel az lntézmény vezetetőhöz és az intézmény
felügyeleti szerveihez fordulhatnak. A panasz kivizsgálásáról az intézményvezetőnek
kötelessége gondoskod n i,

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

A szociális szolqáltatást végzők ioqai

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségijogaikat,
munkáj ukat elismerjék, valam int a munkáltató megfelelő munkavégzési
körü lményeket biztosítson számukra.

Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy:
o a házi segítségnyújtást, nappali ellátást, személyi segítést, végző szociális

gondozó, ideértve a vezelő gondozókat és a támogató szolgálatvezetőt,
valamint személyi szállítót.

A közfeladatot ellátó személyek hivatalos személynek nem minősülnek, azonban a
közösség szempontjából kiemelten hasznos és értékkel bíró feladatot látnak el, ezért
kiemelt és fokozott védelmük indokolt. Ennek a védelemnek az egyik
megnyilvánulási formája, hogy a Btk. bizonyos bűncselekmények esetében a
sérelmükre elkövetett cselekményeket súlyosabban minősíti. A közfeladatot ellátó
személyekkel szemben, a közérdek szempontjából kiemelt jelentőségük folytán
magasabb elvárások támaszthatóak. A Btk. ezért bizonyos esetekben közfeladatot
ellátó személyek által elkövethető bűncselekményeket kiemelten bünteti.



Az ellátott ioqi képvise!ő
Az intézmény gondozottaí számára segítséget nyújt jogaik gyakorlásában.

Nevét és elérhetőségét azintézményben jól látható helyen ki kell függeszteni.

záró rendelkezések:
Az SZMSZ nyilvánosságra hozataláről, valamint a mellékletei naprakészségéről az
intézményvezető gondoskod ik.

Készült: 2016. Január ,1'1.

Jóváhagyta: A Magyarországi Evangélikus Egyház országos Presbitériuma a
21 3 l20 1 6.(1,27 .) országos p resbitéri u m i határozatával
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