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Az intézmény neve: Agape Alapszolgáltatási Központ
Intézmény címe: 2114 Valkó, Rákóczi Ferenc utca 10.
Intézménytel/fax: +36 28 572 050
Intézmény e-mail: agape.valko@gmail.com
Fenntartó: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központ
Fenntartó címe: 2600 Vác, Báthori M. u. 4,

A szolgáltatás működésének jogi keretei:







I.

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.
24.) SzCsM rendelet,
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról (továbbiakban: Kormányrendelet)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SZCSM
rendelet)
A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól

A szolgáltatás célja:

Az Alapszolgáltatási Központ célja a szociális segítés szakszerű megszervezése, ellátása.
 Az Alapszolgáltatási Központ alaptevékenységi körében ellátja a házi segítségnyújtás,
valamint az idősek nappali ellátásának feladatait, utóbbit átlagosszükségletű és
demensellátottak számára is.
 Összehangolja az alap- és nappali ellátást nyújtó tevékenységeket.
 Tájékozódik annak érdekében, hogy a ténylegesen szociálisan rászoruló személyek
megfelelő segítséget kapjanak. Figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő
gondozási igényeket.
 Javaslatot tesz új gondozási módszerek alkalmazására, a meglévő szociális ellátás
fejlesztésére.
 Együttműködik a háziorvosi szolgálattal, védőnővel, otthonápoló szolgálattal, továbbá
más személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
 Tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást
igénybevevők részére.
 Segíti a támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését.
 Javaslatot tesz a fenntartónak a képzés, továbbképzés rendszerére, szervezésére
vonatkozóan.
 Pályázatok írásával segíti a pénzügyi források biztosítását.
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 Rendszeres kapcsolatot tart fenn a Valkói Önkormányzat Népjóléti Irodájával és
Szociális Bizottságával. Információáramlással közösen segíti egymást a két szervezeti
forma, a minél hatékonyabb szociális ellátás kialakítása céljából.

I.1. Házi segítségnyújtás célja:
 Azon valkói és vácszentlászlói időskorú, rossz egészségi állapotú, továbbá pszichiátriai-,
szenvedélybetegek, ill. fogyatékos személyek önálló életvitelének segítése, akik önmaguk
ellátására saját erőből nem képesek, és rendelkeznek gondozási szükséglet
vizsgálattal,mely jogosulttá teszi őket az ellátásra.
 Azon, ellátási területünkön élő személyek ellátása, akik bentlakásos intézményi
elhelyezésre várakoznak és egészségi állapotuk miatt igénylik az ellátást.
 Az igénybevevők számára otthonukban biztosítjuk a megfelelő fizikai és egészségügyi
ellátását, mentális gondozását, valamint segítjük érdekvédelmét, hivatalos ügyintézését.
 Tehermentesítjük és segítjük a hozzátartozókat az igénybevevő biztonságos és szakszerű
ellátásában.

I.2. Idősek nappali ellátási forma célja:
 A valkói és vácszentlászlói egyedülálló, vagy rossz egészségi állapotban lévő idős
emberek életvitelének segítése, szociális nappali foglalkoztatásuk biztosítása.
 Az idősek klubjában tartózkodók számára békés, nyugodt közösségi légkör megteremtése
 Napközbeni biztonságos ellátás, személyi tisztálkodási lehetőségek biztosítása.
 A szabadidő hasznos eltöltéséhez programok, foglalkozások biztosítása.
 Igény szerint lehetőséget biztosítunk meleg ebéd elfogyasztására.
 Érdekképviseletük, jogi problémáik intézésében segítés.
 Gyógyszerkiváltás, bevásárlás.
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás,
gyógytorna
lehetőségének
megszervezése.
 Mentális gondozás.

I.2.a.Demenciával küzdő idősek nappali ellátásának célja:
 Az ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott
szolgáltatások szervezése és összehangolása, az ellátott személyek és családok
életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása mellett.
 Napi egyszeri meleg étkezés biztosítása.
 Kulturált, biztonságos körülmények között, a hiányzó családi gondoskodás pótlása;
Életminőségük megőrzése, önellátási képességük csökkenése mellett is szükségleteik
kielégítése.
 Demenciával küzdő idősödő emberek napközbeni ellátása során a hozzátartozók
tehermentesítése, tanácsadás, segítségnyújtás.
 Személyközpontú gondoskodással, elősegíteni a demenciával küzdő idősödő
embereknek, családtagjaiknak és mindazoknak a „jól-létét” akik törődnek velük. Családi
kapcsolataik ápolása a családtagok bevonásával.
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 Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett, szeretetteljes gondoskodás, biztonságos
felügyelet biztosítása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével.
 Speciális mentális programok mentén biztonságot, védelmet és érzelmi támogatást
nyújtani, biztosítani az aktív időtöltést számukra.
 Az aktivitásuk, meglévő képességük megtartása, az egészségügyi szolgálattal
együttműködve.
 Kapcsolat kialakítása és fenntartása a kompetenciahatárok betartásával (pszichiáter,
háziorvos, hivatásos gondnok);

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

II.

Az Agape Alapszolgáltatási Központ a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központjának személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménye, mely
programként fogalmazta meg a valkói és vácszentlászlói szociálisan hátrányos helyzetben
lévő személyek és idősek differenciált formában történő ellátását, egyéni szükségletüknek
megfelelően, a következő ellátási formákban:


házi segítségnyújtás



idősek nappali ellátása átlagos szükségletű és demens betegek számára

Ezen ellátási forma harmóniában áll a jelenlegi szociális ellátórendszer törekvéseivel, mely
szerintaz ellátottakat elsősorban az alapellátási formákban, saját otthonukban kell segíteni,
a megszokott családi környezetben. A nappali idősek ellátásában biztosított a napközbeni teljes
felügyelet is, anélkül, hogy az idős embert kiemelnénk családja köréből. Ezzel segítjük a
szociális készségek, a világra való nyitottság megőrzését, ugyanakkor a hozzátartozóknak
megnyugvást biztosít, hogy szeretteiket biztonságban tudhatják. Így nem kell egy esetleges
beköltözési krízis nehézségeit átélni az idős embernek.
A fentiekből kitűnik, hogy a szakmai programban megfogalmazott ellátás a jelenlegi
ellátórendszerbe illeszkedik és fontos szerepet tölt be.
Valkó és Vácszentlászló községben mindkét ellátási forma egyházi intézményünk által kerül
ellátásra, egyéb szolgáltató nincs.
A mindkét településen nagy arányban jelenlévő idős lakosságnak biztonságot nyújt keresztény
szellemiségű, az alapvető emberi értékeket becsben tartó nappali ellátási formánk. Az
intézménybe szükség szerint beszállítjuk időseinket.
A program megvalósulása során biztosítjuk a két településen élő rászorultak számára
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házi segítségnyújtást saját otthonukban



idősek és demens személyek nappali ellátását az intézmény keretén belül

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
Az Alapszolgáltatási Központ keretében több ellátási forma teljes körű megszervezésére kerül
sor. Az intézmény a saját otthonukban élőkről a fentiekben felsorolt ellátási formákkal szeretne
gondoskodni, egyéni szükségletüknek megfelelően.
Az intézményből történik a házi segítségnyújtás megszervezése, melyet szakképzett szociális
ápoló-gondozók teljesítenek.
A törvények és jogszabályok alapján meghatározott ellátáson túl, keresztény szellemiséggel
működő közösség várja azokat az idős embereket, akik békés környezetben szeretnék
mindennapjaikat eltölteni a nappali ellátási formában.
Az intézmény adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a KENYSZI (Központi Elektronikus
Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) felé, amely TAJ alapú nyilvántartási rendszer
a szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkről; valamint a Szociális Ágazati Portál felé, mely
kötelezettségéről mindenkor tájékoztatja az ellátottat.

Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybevevő részére nyújt segítséget jogai
gyakorlásában. Neve és elérhetősége az intézményben jól látható helyen van kifüggesztve.

II.1. Házi segítségnyújtás
Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Szolgáltatásunknak
alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő
ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy
más okból adódó problémáinak megoldását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját
otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével. Az igénybevétel
önkéntes és fenntartói döntés alapján térítésmentes. A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője által kezdeményezhető. A gondozási szükséglet mérése alapján
gondoskodunk az igényelt óraszámban való ellátásról.
A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte
már nem léteznek, sok fiatal a közeli városokba költözött. Így az egyedül élő idősek száma
egyre növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet
igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család
problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi
kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az időskorúak gyakran
mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak.
Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni.
Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozó nagy
segítséget nyújthat.
A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a
gondozójukat, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli. A szolgáltatás leggyakoribb
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igénybevételének okai: az egészségi állapot romlása, krízis, melyet sem a gondozott, sem a
család nem tud megoldani.
Az ellátottak nagy része egyedül élő, hanyatlóban lévő egészségi állapotú, vagy komoly
életvezetési problémákkal küzdő ember. Lakáskörülményeik gyakran nem felelnek meg a
minimális elvárásoknak sem. Ellátottaink nagy százalékára jellemzőek a fentiekben leírtak. Ezért
is van kiemelkedő jelentősége a házi segítségnyújtásnak, mint ellátási formának. Gondozóink
figyelemmel kísérik az idős emberek egészségi és mentális állapotváltozásait, így az
egészségügyi ellátásnak egyik jelzőrendszere vagyunk.
A gondozó a napi gondozási tevékenységéről tevékenységnaplót vezet, melyben rögzíti a napi
tevékenységeket, a ráfordított időt, a gondozott pedig aláírásával igazolja azt.

Az ellátás elemei:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (Szt.63.§)
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
1.Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
2.Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) az 1. pont szerinti feladatokat.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
(1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. sz. melléklet)

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
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- 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 feladatok 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 gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)

A gondozás terjedelme szerint a házi gondozási szolgálat által nyújtott segítség lehet:
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Önkiszolgálásban, önellátásban jelentős segítséget igénylő esetén, minden hétköznapon,
ill. naponta többszöri segítségnyújtás.



Amennyiben csak bizonyos tevékenységek ellátására nem képes az igénylő, azokban való
segítés.

A gondozás gyakorisága szerint nyújtunk:


Mindennapos segítséget: pl. napi mosdatás, étkeztetés



Időszakos segítséget: pl. takarítás, gyógyszer kiváltás

Egyéb szolgáltatás megszervezése (külön díjazás ellenében, melyet a szolgáltatás díjaként a
szolgáltatást nyújtó szakembernek fizet): pl. fodrász, pedikűrös, masszőr

II.2. Idősek nappali ellátása
Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó ellátási forma, melynek célja a hiányzó családi
gondoskodás pótlása, ill. a napközbeni egyedüllét oldása fizikai, mentális, egészségügyi
segítségnyújtás
révén.
Tevékenységünk
biztosítja
a
nyugalmat,
biztonságot,
kiegyensúlyozottságot, elfogadó, a keresztény értékeket közvetítő környezetben, ugyanakkor
élménydúsprogramok felajánlásával igyekszünk minél tovább megőrizni ellátottaink aktivitását,
külvilágra való nyitottságát.

A nappali ellátásunk keretében nyújtott szolgáltatási elemek:
(1/2000.(I.7.)SzCsM rend. 10.sz. melléklet)
- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás
- pedagógiai segítségnyújtás és
- közösségi fejlesztés

Tevékenységeink:
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Komplex gondozás megvalósítása: Az intézmény megszervezi az ellátottak napi egyszeri
meleg ebédhez jutását és megfelelő körülményeket biztosít annak elfogyasztásához.
Tisztálkodási, mosási, vasalási lehetőséget biztosít és szükség szerint segítséget nyújt
hozzá. Törekszik az ellátottak nyugalmának biztosítására, valamint mentálhigiéniás
ellátására.



Az önállóság helyreállítása, fenntartása: Célunk az ellátottak mozgásának aktivizálása,
csoportbeszélgetések, foglalkozások kezdeményezése. Biztosítjuk egyéni és közösségi
vallásgyakorlás lehetőségének megteremtését. Ösztönözzük ellátottainkat az intézmény
által szervezett programokba, foglalkozásokba való bekapcsolódását, egészségügyi
állapotától függően, saját fizikai és szellemi erőnlétének megtartása érdekében.



Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása: Az ellátottaknak segítjük
egymás közötti, ill. a hozzátartozókkal való rendszeres kapcsolattartását. Külvilágra való
nyitottságuk, érdeklődésük fenntartását.

Ellátottaink számára szociális és mentális segítséget nyújtunk, kulturális és egészség megőrzési
előadásokat szervezünk. Az idősek nappali ellátásának eredeti funkciója, a hiányzó családi
gondoskodás pótlása, az ellátott szociális helyzetének javítása, az egyedüllét érzésének
enyhítése. Az idős ember tétlensége kóros egészségügyi és lelki következményekkel járhat. A
klubban tehát komplex tevékenységet, szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak
megfelelő közösségi szolgáltatásokat nyújtunk.

Mentálhigiénés ellátás:
Az Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása:
 Hitélet gyakorlása: a Római Katolikus Egyház liturgiája és szokásai szerint, a lelki vezető
irányításával. Hetente egy alkalommal szentmise áldozat bemutatása intézményünk
épületében, szentgyónási lehetőség biztosítása.

Heti rendszerességgel bibliaóra

Egyházközségünk diakónusának vezetésével.


Csoportos beszélgetés formájában heti rendszerességgel lehetőséget biztosítunk a
problémák megbeszélésére, a konfliktushelyzetek elemzésére, a feszültség oldására,
ventillációra.



Konfliktus-megelőző és konfliktuskezelő egyéni és csoportos foglalkozások szervezése,
krízishelyzetek felismerése.



Egyéni tanácsadással, esetkezeléssel segítjük a felmerülő problémák megoldását.

A személyre szabott bánásmód biztosítása:
 Az Ellátott személyiségének, betegségének, családi körülményeinek megismerése és
igényeik, szükségleteik felmérése.


Ezen információk beépítése a mentálhigiénés tervekbe és azok megvalósítása.



A tisztelet, a megfelelő hangnem biztosítása.



Az emberi méltóság megőrzése és tiszteletben tartása.

A szabadidő kulturált eltöltésének feltételei


Az igények szerinti szabadidős foglalkozásokon való részvétel biztosítása.



Az egyéni igényekhez való alkalmazkodás.

Foglalkozások szervezése, készségfejlesztés:
Alapelvünk: Minden foglalkozás hasznos, mely az idős embereket kimozdítja a tétlenségből.
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Célunk: Az életminőség olyan fokát biztosítani Ellátottaink részére, amely kielégíti
szükségleteiket és megfelel az emberi méltóságuknak.
A foglalkoztatási formák kiválasztásánál a fő hangsúlyt az önállóság kialakítására, ill. a meglévő
készségek és képességek megőrzésére helyezzük a kreatív, kézműves, zenés, játékos, mozgásos
foglalkozások keretében és a felkínált szabadidős programokban.
Egyházi fenntartású intézményként sokféle hitéletet segítő, vallásos tartalmú közös programunk
van, melyek ideje alatt mindig felkínálunk más elfoglaltságot azoknak az ellátottainknak, akik
világnézeti meggyőződésük, vagy vallási hovatartozásuk miatt nem kívánnak részt venni azokon.
Tagjaink számára a következő elfoglaltságok, programok állnak rendelkezésre:
• hosszabb, rövidebb közös torna, séta, ami biztosítja a jó közérzetet és kondíciót,
• a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, a tagok többnyire egyedül
élnek, itt osztják meg egymással és a dolgozókkal gondjukat, bajukat,
• mentális segítségnyújtás, a dolgozók részéről,
• szellemi időtöltés: TV, videó, CD lejátszó állnak a klubtagok rendelkezésére, rendszeresek a
felolvasások, aktuális események megtárgyalása,
• kézműves foglalkozások,
• közösen megünnepeljük a névnapokat ,
• megünnepeljük az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is,
•az év folyamán hosszabb, rövidebb kirándulásokat szervezünk
• a klubtagoknak lehetőségük van a tisztálkodásra, ha szükséges, segítséget nyújtunk ebben;
ruhaneműik mosását szükség szerint elvégezzük,
• rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, vércukrát és testsúlyát,
• szükség esetén elkísérjük gondozottainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket kiváltjuk,
bevásárolunk, segítünk az ügyintézésekben
• Igény szerint megszervezzük a plusz szolgáltatásokhoz való hozzájutást (fodrász, pedikűr,
masszázs)
Az egyházi évnek megfelelően vannak további foglalkozások, imaalkalmak. Rendszeresek a
napi rózsafüzér imádságok, adventban a Szentcsalád járás, nagyböjtben a keresztúti ájtatosság,
májusban litánia és az októberi rózsafüzér ima, különböző engesztelő imák, lourdesi ájtatosság
és rendszeresen olvasunk a Szentírásból is.
Időseinket szükség szerint kisbuszunkkal szállítjuk intézményünkbe.

II.2.a. Demens ellátás
Idősek nappali ellátási formánk keretein belül a demens személyek ellátását is vállalja
intézményünk.
A demens személyek nappali ellátására - ideértve a más nappali ellátás részeként megszervezett
formát is - a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
(1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 84/A. § (3) )
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egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,
a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani kell.

A demens ellátás igénybevételének feltétele, hogy pszichiáter vagy neurológus által kiállított
szakvéleménnyel rendelkezzen az ellátott. Az ellátáshoz megfelelő végzettségű szakemberre és
speciális tárgyi feltételek meglétére van szükség.
A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás, ahol kiemelten fontos az
elfogadó, odaforduló figyelem, a korrekt információ, az empátia, a pozitív légkör megteremtése,
mely megerősíti az ellátást igénybevevő autonómiáját, ösztönzi az önálló erőfeszítést. ( „képessé
tevés”)
Az ellátás igénybe vétele előtti információ gyűjtése szükséges az ellátásra szoruló napirendjéről,
táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről kedvelt tevékenységéről, alvási szokásairól
inkontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszerekről, különös szokásokról.
A tervszerű gondozás elemei a demens ellátásban:









élettörténeti események ismerete
személyiség tényezők feltárása
életviteli stílus figyelembe vétele
egyéni érdeklődés megismerése
megtartott képességek karbantartása
változások folyamatos nyomonkövetése
naponta egyéni és csoportos foglalkozások szervezése
folyamatos gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt

Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demens ember könnyű és
biztonságos közlekedést, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete növeléséhez.
Alapvető szempont a stabil környezet megteremtése, a berendezési tárgyak állandósága,
strukturálisan egyszerű, jól átlátható, biztonságos berendezésű – székek, fotelok, asztalok
lekerekített formájúak, stabil lábazatúak. Csúszást, elesést okozó tárgyak nincsenek a klubban.
Helyiségeink megfelelő nagyságúak, világosak, barátságosak. A demens személyek biztonságát
növeljük színekkel, képekkel, amelyek segítik a tájékozódásban, az eligazodásban is. Földszinti,
zöld környezetben, udvarral, kerttel rendelkezünk. Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az
ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, megőrzését, esetleg a már elmaradt képességek
újbóli felszínre hozását. A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória-erősítésére.
Rendszeres állapot felmérés alapján igyekszünk gondoskodni állapotuk szintentartásáról, a
meglévő képességeik megőrzéséről, esetleges javításáról.

Az ellátottak állapot-felmérése a Mini-mentál teszt és az Órateszt segítségével történik.
A Mini Mentál Teszt (MMSE)
Az MMSE rövid, tájékozódó vizsgálat,gyors kognitív teszt, amit főként a demenciák
azonosítására és súlyossági fokuknak megítélésére használnak az orvosi, klinikai pszichológusi
és neuropszichológusi gyakorlatban , amely azonban magába foglalja számos funkció felmérését.
A teszt részfeladatai az orientációt, a figyelmet, a központi végrehajtót, a gyorsasszociációk
kiépítésének képességét, a megnevezési valamint az analizáló-szintetizáló képességet vizsgálják.
A tesztfelvétele egyszerű, gyors, pontozása átlátható, a tévedési lehetőség alacsony, így
tájékoztatást nyújthat a mentálhigiénés munkatárs számára az ellátottak állapotáról, ami alapján
jelezhet a szakorvos felé.
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A tesztet nem kitölteni kell, hanem a vizsgáló kérdéseire válaszol, illetve utasításait követi a
páciens. A teszt első részében egy 0-10-ig terjedő skálán a térbeli és időbeli tájékozottságra
kérdeznek rá (milyen évet írunk, stb.), majd rövid memóriafeladat következik, amelynek során
három szót kell megjegyezni. Ezután a figyelmet, rövid távú memóriát, számolási készséget
felmérő feladat jön: hetesével kell visszafelé számolni, illetve egy adott szót visszafelé betűzni.
A vizsgálatot végző ezt követően néhány tárgy megnevezését kéri, majd az írás- és az
olvasáskészséget vizsgálják egy-egy mondat erejéig. A tesztben szerepel még egy három
szakaszból álló rövid utasítás, amely szintén a rövid távú memóriát és a verbális szövegértési
készséget méri fel, valamint egy rajzolási feladat is.
A feladatsor végrehajtása körülbelül tíz-tizenöt percet vesz igénybe. A maximális elérhető
pontszám 30 pont, de 24-30 pont között nem beszélünk károsodásról. A 10 pont alatti
teljesítmény súlyos, a 10-14 közötti közepes, a 15-23 pont közötti eredmény pedig enyhe
demenciát jelez.
Az órateszt
Az órarajzolási teszt egy rendkívül egyszerű, szűrő jellegű teszt. A vizsgálandó személynek egy
fehér papírlapot adunk, amelyre egy üres kört rajzoltunk. Ezután arra kérjük, képzelje el, hogy ez
a kör egy óra számlapja, és írja rá a számokat, ahogyan azok az órán szerepelnek. Ha ez sikerül,
megkérjük, hogy rajzolja be a mutatókat úgy, hogy azok egy adott időpontot (például
háromnegyed három) mutassanak.
A szellemi hanyatlásban nem szenvedők számára a feladat semmiségnek tűnik. A demencia
előrehaladtával azonban nehéz lehet a számok berajzolása, azok sorrendjének eltalálása, de még
inkább pontos elhelyezésük a körben - a vizuális és térbeli memória sérülése miatt.
Hasonlóképpen a mutatók berajzolása is nehézséget okozhat. Az órateszttel nem
számszerűsíthető a demencia súlyossága, és az okát sem lehet megmondani, ugyanakkor bárhol
könnyedén elvégezhető. Ha az ellátott hibásan teljesít az elvégzett órateszten, az még nem jelent
diagnózist: a további kivizsgálás érdekében viszont elengedhetetlen az orvoshoz fordulás.

A területileg illetékes szakorvosi ellátással való együttműködés módja:
Ellátottaink szükséges vizsgálatait Dr. Haraszti László, a kistarcsai Flór Ferenc kórházban
működő Pest Megyei Demencia Központ pszichiáter főorvosa végzi. Ellátottaink érdekében
vele tartunk kapcsolatot személyesen és telefonon.
Demens ellátottainkat igyekszünk a legnagyobb mértékig bevonni a klub által nyújtott
programokba, de a csoportos foglalkozásokon kívül, az egyéni képességekre és megtartott
készségekre épülő egyéni foglalkozásokat istartunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A demens ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére
irányuló program:
A demens nappali ellátás kialakítása során a következő főbb szempontokat vettük figyelembe:


A demens idős ember életminőségének megőrzése, fizikai-mentális-szociális „jólét”
biztosítása a személyközpontú gondoskodás megvalósításán keresztül.



A szociális szolgáltatás igénybevételénél a család, ill. pszichiátriai szakorvos bevonásával
erősítjük az ellátás biztonságát.
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A részleg kialakítása során törekedtünk a biztonságos környezet kialakítására, az időbeli
és térbeli orientációt segítő eszközök használatára.



Folyamatos gondozói jelenlét, felügyelet biztosítása.



Maximális autonómia és cselekvési mozgástér biztosítása a korlátozás helyett.



A szokásos csoportos foglalkozások mellett, a meglévő képességek, elsősorban a
kognitív funkciók megőrzését célzó egyéni foglalkozások beiktatása.



A gondozási dokumentáció komplex állapotfelmérésen alapul, ahol az önellátás
mértékének meghatározása, ill, a szükségletek felmérése kiemelt szerepet kap.



Az egészségügyi ellátórendszerrel való szoros együttműködési kapcsolat kiépítése.



A gondozási team munkáját holisztikus szemlélet vezérli.

A demens ellátás rendszeres egyéni és csoportos foglalkozásainak elemei:
Fontos, hogy a foglalkoztatások meghatározott és könnyen megjegyezhető napirend szerint
történjenek.


Muzsika és énekcsoport: mely foglalkozás során a zenét használjuk eszközként. A
hangulati és érzelmi viszonyulásokat jól tükrözi, oldja a feszültséget. Az ismert dalok
felidézése segíti a beszéd és memória megőrzését, emellett jelentős közösségformáló
hatással bír.
Passzív zenecsoport foglalkozásának tagjainál ismert zenék, slágerek hallgatásával,
élmények előhívását próbáljuk elérni.



Mozgás: heti több alkalommal, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve
szervezünk egyszerű mozgásos játékokat, tornát, sétát.



Játékos foglalkozások: pl. társas játékok,bingó, dominó, memori, kártya, az egyéni
szintentartás részeként, a napi életritmus figyelembe vételével történik.



Verbális foglalkozások: célja az aktív szókincs használata, beszédmegőrzés
elősegítése játékos formában.



Bibliográfia: mely foglalkozások során az érdeklődés és mentális állapot
figyelembevételével történik az olvasmányok kiválasztása, ill. itt történik meg a jeles
ünnepek, szokások felidézése.



Régi

magyar

filmek,

fényképek,

családi

fotóalbum

nézegetése,

mely

a

visszaemlékezést erősíti.


Hitélet, vallásgyakorlás biztosítása: a magas átlagéletkor és a már felmért
szükségletek azt bizonyítják, hogy a hit fontos kapaszkodó a demens idős
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gondozottaknak is. E lehetőség napi, heti és havi programokba való beillesztése
megnyugvást ad a hívő emberek számára.


Kézműves foglalkozások: a manuális tevékenységet igénylő feladatokban mindenki a
saját képességei szerint vesz részt. A kreativitást, alkotó képességet, esztétikai érzéket
is megmozgató tevékenység komplex hatást gyakorol az egész személyiségre.



Rendezvények, programok: A közös készülődések a csoport összetartozását erősítik,
élményforrás, mely a későbbi visszaemlékezés során újabb pozitív hatással
ajándékozza meg az idős embereket.

III.

Más intézményekkel történő együttműködés módja:

Intézményünk igyekszik minél tartalmasabb és élő, konstruktív együttműködést fenntartani mind
az ellátási körzetünkbe tartozó falvak, mind a szakmai munkánk során fontos intézményekkel.
A Valkói, Vácszentlászlói, Gödöllői Polgármesteri Hivatallal, Gyámhivatallal, továbbá a
környék családgondozóival, házi orvosokkal rendszeres kapcsolatot tartunk személyesen,
telefonon és írásos formában is. Ellátottaink érdekében végzett ügyintézéseinkben nagy
segítséget jelent a Járási Kormányhivatal falunkban fogadóórát tartó ügyintézője.
Jó kapcsolatot ápolunk a Turai Őszirózsa, a Mendei Oázis, valamint a Gödöllői és Dányi idősek
Otthonaival is, beköltözésre váró klienseink érdekeiben kölcsönösen együttműködünk.
Állandó szakmai kapcsolatunk van a Katolikus Szociális Módszertani Intézménnyel és a Flór
Ferenc Kórházzal, ahol demens betegeink szükséges vizsgálatait is végzik.
Az ellátottjogi képviselővel, az állami és egyházi szervekkel szintén kapcsolatban állunk.
A falu iskolájának és óvodájának, valamint a Ceferino Ház napközijének gyermekei gyakran
vendégeink, kis előadásaikkal színesítik ünnepeinket, ezzel is segítve mentálhigiénés munkánkat
és növelve a generációk közötti együttműködést.

IV.

Az ellátandó célcsoport:

Házi segítségnyújtás: azon valkói és vácszentlászlói időskorú, vagy leromlott egészségi állapotú
személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Továbbá azok a
pszichiátriai-, szenvedélybetegek, ill. fogyatékos személyek, akik állapotukból adódóan az önálló
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk
ellátására képesek. Továbbá azok a személyek, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak és egészségi állapotuk miatt igénylik az ellátást.
Idősek nappali ellátása: a Valkón és Vácszentlászlón élő egyedülálló idős és/ vagy rossz
egészségi állapotban lévő emberekre terjed ki, akik napközben egyedül vannak és körülményeik,
vagy állapotuk miatt izolációs problémákkal küzdenek és nyitottak a közösségre. Demencia
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tünetegyüttessel élők számára a megfelelő és biztonságos tárgyi környezet mellett szükséges a
rendszeres egyéni foglalkozás és a napközbeni folyamatos felügyelet megléte.
A demográfiai változások nyomon követésével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az idős
emberek aránya a társadalomban az átlagéletkor növekedésével egyre jelentősebb.
Magyarországon jellemző a társadalom kor-piramis aljáról történő elöregedése. (Csökken az
összlakosságon belül a gyermekkorú népesség 0-18 év aránya.) Az összlakosság több, mint 20%át alkotják az időskorúak.
Az életkor előrehaladtával növekszik az egyedül élő idősek száma. A prognózis, mely szerint a
következő évtizedekben méginkább emelkedni fog az idősek száma, új kihívást jelent az
idősgondozásban. Az alapellátás és a szakellátás a felmerülő új igényekhez igazodó szervezését
teszi szükségessé.
Az országos adatok jellemzőek Valkóra és Vácszentlászlóra is, mely egy korszerű szociális
ellátás megszervezésének feladatát állítja az önkormányzatok és civil kezdeményezések elé.
Az itt élő családoknak egyre nagyobb szüksége van a szociális ellátórendszer támogatására.

Fenntartónk által biztosított szolgáltatási elemek:

V.

Intézményünk Valkó és Vácszentlászló
lakossága
számára
biztosítja a házi
segítségnyújtást, valamint időskorúak és demens betegek számára a nappali ellátást, a
fentebbi fejezetekben ismertetett szolgáltatási elemek nyújtásával.
Szolgáltatási elem:a szakmai programban a szolgáltatás részeként megjelenő alábbi
tevékenységek összessége: (1/2000.(I.7.) SzCsM rend. 2.§ l) pontja szerint)
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tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő,
kérdésére
reagáló,
élethelyzetének,
szükségleteinek
megfelelő
vélemény-,
javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy
speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra
ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.
esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának
megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen
alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe
vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat
és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.
pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai
eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések,
attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját
teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap
képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.
gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes
lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése,
amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a
családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.



felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel,
eszközökkel biztosított kontroll.
háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek
intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és
eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja
megoldani.
szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok,
családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem
oldhatóak meg,
készségfejlesztés:
az
igénybe
vevő
társadalmi
beilleszkedését
segítő
magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló
helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.
közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs
szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely
különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat
kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.








Fenntartónk a fenntiekben megjelenítetteken túl, biztosítja intézményünk ellátottai számára
a szociális étkeztetést nyújtó szolgáltatást.


étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a
szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy
közterületen.

V.

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

V.1. Házi segítségnyújtás
A szociális ellátást szóban, vagy írásban kell kérelmezni (9/1999. SzCsMRen. 3§ (1))
Jelenleg ezen ellátási formánk fenntartói döntés alapján ingyenes. Amennyiben a fenntartó
személyi térítési díj megállapítása mellett dönt, az ezzel kapcsolatos szabályok szerint kell a
továbbiakban eljárni. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999. SzCsMRen. 1.
számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, - a Szt. 115/A §, vagy a fenntartó
döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével – valamennyi személyes
gondoskodási forma esetén.
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A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. SzCsM rendelet 1. sz. melléklet I.
része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást. (SzCsM 3 § (2) )



Az ellátott nyilatkozik az adatkezelésről a 2011. évi CXII. tv. értemében. (5.§)



A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének
napján nyilvántartásba veszi. A szolgáltatás megkezdésekor a nyilvántartásban rögzített
adatokat kiegészíti. (Szt. 20§)



Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási
szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében
szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet
mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv
felülvizsgálhatja és módosíthatja.
- Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell
mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és
szakvélemények másolatát vagy a 36/2007. SzMMrendelet 4. § szerinti igazolásokat.
- A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. SzMM
rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap másolati
példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének.
- Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben
közreműködik.
- Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll, azzal, hogy az Szt. 63. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
- Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás legfeljebb 30
napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött
be.
3/A. § (1) Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában
a) személyi gondozás a 36/2007. SzMM rendelet 3. számú melléklete szerinti I. vagy II.
fokozatban indokolt,
b) szociális segítés a 36/2007. SzMM rendelet 3. számú melléklete szerinti I. vagy II.
fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő
ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
bc) hetvenötödik életévét betöltötte.
bd) egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem
képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.
(2) Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az (1)
bekezdés b) pont bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat
jegyzője igazolja. Az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a
kezelőorvos igazolja.
A gondozási szükséglet vizsgálata eredményének felülvizsgálatára irányuló kérelemhez
mellékelni kell a kitöltött értékelő adatlap másolati példányát.
 Az intézményvezető – a gondozási szükséglet vizsgálat alapján - megállapítja az ellátás
szükségességét. Az intézményvezető a döntésről szóban, vagy írásban értesíti az
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ellátást igénylőt, ill. törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban
történik.(Szt. 94/A§ (2) )


Egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó, vagy az általa megbízott
személy az ellátást igénylővel, ill. a törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.
(Szt. 94/C § (b) )
A megállapodásban rögzíteni kell, hogy személyi gondozásban vagy szociális segítésben
részesül-e az igénylő.



A házigondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak
szerint tevékenységi naplót vezet.



Az Ellátott személyi anyaga:



Kérelem (nem kötelező írásban)( 9/1999. SzCs M rendelet 3 § (1))



Egészségi állapotra vonatkozó igazolás (9/1999. SzCsM rend. 1. mell. I.)



Ellátást kérő adatainak nyilvántartása (Szt. 20 §)



Nyilatkozat adatkezelésről a (2011. évi CXII. törvény)



Megállapodás (Szt. 94/C § 3. pont)



Értékelő adatlap (36/2007. SzMM rendelet 3. sz. melléklete)



Igazolás gondozási szükséglet vizsgálatról (36/2007. SzMM rendelet 4. sz. mell.)



Megállapodás (Szt. 94/C § 3. )



Tevékenységi napló (1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. sz. melléklet)

VI.3. Idősek nappali ellátása


A szociális ellátást szóban, vagy írásban kell kérelmezni (9/1999. SzCsMRen. 3§
(1))
o A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. SzCsM rendelet 1. sz.
melléklet I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást. (SzCsM 3 §
(2) )
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Az ellátott nyilatkozik az adatkezelésről a 2011. évi CXII. tv. értemében. (5.§)



A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének
napján nyilvántartásba veszi. A szolgáltatás megkezdésekor a nyilvántartásban rögzített
adatokat kiegészíti. (Szt. 20§)



Az intézményvezető – a gondozási szükséglet vizsgálat alapján - megállapítja az ellátás
szükségességét. Az intézményvezető a döntésről szóban, vagy írásban értesíti az

ellátást igénylőt, ill. törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban
történik.(Szt. 94/A§ (2) )


Egyházi és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó, vagy az általa megbízott
személy az ellátást igénylővel, ill. a törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.
(Szt. 94/C § (b) )
A megállapodás elemeit a Szt. 9/C § rögzíti.



Az intézményvezető, vagy az általa megbízott szakember látogatási és eseménynaplót
vezet (SzCsM rend. 79 §) minden ellátási napon az 1/2000. SzCsM rendelet 10. sz.
melléklete alapján. A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az
intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi az állami normatíva felhasználásának,
elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevételével. Nappali
ellátás esetén a Szt. 94/C § szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési
engedélyben meghatározott férőhelyek számát. (1/2000. SzCsM rendelet 79. §)



A nappali ellátást nyújtó intézmény házirendje tartalmazza: (I/2000. SzCsM rend.80 §)
-

az intézmény nyitvatartási idejét

-

az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét

-

étkeztetés biztosítása esetén az étkezések számát és az étkeztetés rendjét

-

az intézmény által szervezett foglalkoztatásból származó bevétel felhasználására
vonatkozó előírásokat

-

az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait

-

az intézmény alapfeladatát meghaladó program, szolgáltatás körét és térítési díját.

Az Ellátott személyi anyaga:
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Kérelem (nem kötelező írásban)( 9/1999. SzCs M rendelet 3 § (1))



Egészségi állapotra vonatkozó igazolás (9/1999. SzCsM rend. 1. mell. I.)



Ellátást kérő adatainak nyilvántartása (Szt. 20 §)



Nyilatkozat adatkezelésről (2011. évi CXII. törvény)



Megállapodás (Szt. 94/C § 3. pont)



Látogatási és eseménynapló (1/2000. SzCsM rend. 79 §)

VI.3.a. Demens ellátás
A demens ellátás az idősek nappali ellátásának keretében működik.
Az igénybevétel módja, ellátotti személyi anyaga megegyezik az átlagos szükségletű személyek
nappali ellátásról szóló fejezetében foglaltakkal, a következőkkel kiegészülve:
1) Ezen ellátási forma igénybevétele a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum, a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító
szakvéleményével történhet. ( 84/A. §(1))
2) Demens ellátásnál az étkeztetést az ellátás keretén belül biztosítani kell.
Az étkezésért személyi térítési díj kérhető, melyeket a megállapodás tartalmaz.
3) Rendszeresen végzett állapotfelmérésekkel figyelemmel kísérjük ellátottaink állapotát és
személyre szabott foglalkozásokat tartunk.
4) A nappali ellátás házirendje demens ellátás esetén mellékletben tartalmazza a korlátozó
intézkedések alkalmazásának szabályait.
5) A korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályait az intézményvezető megismerteti a
demens ellátott legközelebbi hozzátartozójával, vagy törvényes képviselőjével, aki
aláírásával nyilatkozik annak tudomásulvételéről.

VI.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Az ellátást kérők az alábbi módon értesülhetnek a szolgáltatásról:


Szóróanyagok,
plakátok
kihelyezésével
orvosi
rendelőkben,
gyógyszertárban,polgármesteri
hivatalban,
családsegítő
szolgálat
épületében,
templomban



Helyi újság hirdetésében



Templomi szóbeli hirdetés útján



Házi orvos szóbeli tájékoztatása útján



Személyesen, e-mailen, vagy telefonon az Agape Alapszolgáltatási Központban



Szociális gondozóktól a terepen
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Egyes programjaink, rendezvényeink (pl. szentmisék, magányosok karácsonya)
nyitottak a falu lakossága számára, mely alkalmak során bepillantást nyerhetnek
intézményünk életébe, a személyes beszélgetések során megismerkedhetnek munkánkkal,
dolgozóinkkal és a nappali ellátást igénybevevő személyekkel.

MELLÉKLETEK

 Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételéhez

 Megállapodás idősek nappali ellátásának igénybevételéhez

 Megállapodás demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez

 Házirend idősek nappali ellátásának igénybevételénél

 Házirend melléklete demens személyek nappali ellátásának igénybevételénél

 Szervezeti és Működési Szabályzat
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MEGÁLLAPODÁS
Házi segítségnyújtásra
amely létrejött egyrészről az Agape Alapszolgáltatási Központ (2114. Valkó, Rákóczi u. 10.),
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:

……………………………..

Születési név:

……………………………...

Anyja neve:

………………………………

Születési hely, idő:

………………………………

Lakcím:

………………………………

TAJ száma:

………………………………

között az alábbi tartalommal:
Az ellátás időtartama:
Az intézmény a szociális ellátást határozott/határozatlan időtartamra biztosítja.
Az ellátás kezdete:

(Az ellátás vége:

)

Az intézmény szolgáltatásai:
Házi segítségnyújtás
Az ellátottak köre a valkói, vácszentlászlói egyedülálló, idős vagy rossz egészségi állapotban
lévő emberekre terjed ki, akik önmaguk ellátására saját erőből részben, vagy egészében nem
képesek, ill. róluk nem tudnak gondoskodni. Továbbá azok a településen élő, fogyatékos,
hajléktalan, ill. pszichiátriai- , szenvedély betegek, akik állapotukból adódóan az önálló
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk
ellátására képesek. Továbbá azok a személyek, akik bennlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak, és egészségi állapotuk miatt igénylik az ellátást.
Az ellátás elemei:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (Szt.63.§)
Igénybevevő részére biztosított ellátás:
személyi gondozás / szociális segítés
A házi segítségnyújtás a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási
segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít. (1/2000. (I.7.) SZCSM rend. 25/A§ a))
Szociális segítés keretében szükség szerint biztosítjuk
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
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Személyi gondozás keretében szükség szerint biztosítjuk
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.
A személyi térítési díj megállapításának – fizetésének szabályai:
1. Az intézményi illetve személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény 115§ - 117§ alapján
kerül megállapításra, amelynek összegéről az intézményvezető jelen megállapodás
aláírásakor tájékoztatja a díj fizetésére kötelezettet.
2. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig
köteles a személyi térítési díjat megfizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó
tárgyév április 1-ig állapítja meg, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
4. Az ön személyi térítési díja a megállapodás aláírásának időpontjában: 0 Ft/óra.
5. Jelen megállapodás aláírásakor, Fenntartói döntés alapján az ellátást az ellátást
térítési díj mentesen lehet igénybe venni.
6. Amennyiben a jogszabály szerinti térítési díj megállapítására kerül sor a Fenntartó
részéről, arról az ellátottat írásban tájékoztatja az intézmény. Ebben az esetben személyi
térítési díj fizetés terheli az ellátottat.
7. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat nem fizeti meg, az intézményvezető
15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj
megfizetésére. Ha határidő eredménytelenül telt el, jogviszony megszűnéssel járhat.
A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége:
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
Panasz kivizsgálása:
Az ellátást igénybevevő panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőnél. Az intézményvezető
tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem
orvoslásának esetleges más módjaira is.
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet
az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat jogorvoslattal. Intézményünk fenntartója a Váci Egyházmegye Szamaritánus
Szolgálat Intézményfenntartó Központ. ( 2600 Vác, Báthori M. u. 4. tel.: 27/814-128)
Igénybevevő panaszával megkeresheti az ellátott jogi képviselőt, akinek neve, elérhetősége az
intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla telefonszáma: 36 20 4899 529
Az intézményi jogviszony megszűnik: (1993. évi III. törvény 100.,101.,103.§ alapján)
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 a szerződést aláíró felek bármelyikének a megállapodás felmondásával
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
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b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a
fenntartó vagy az általa megbízott személy
ba) alapszolgáltatás esetén bármikor felmondható a szerződés
A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik alapszolgáltatás
esetén tizenöt nap.
Jogorvoslati lehetőség:
Bíróságtól kérhető:
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélküli felmondás jogellenességének
megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
b) az intézmény fenntartójának, vagy az áltata megbízott személy szerinti felmondás
jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy
az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős
határozatot nem hoz.
A jogorvoslati lehetőségről a felmondásban tájékoztatást kell adni.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.
Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös
megegyezése alapján kerülhet sor.
A felek a jelen megállapodást átolvasták, közösen értelmezték, akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag a tanúk előtt írták alá.
Kelt:
…………………………………………………..
az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője

……………………………………
intézményvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.……………………………………………………………………………………(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)
2.
…………………………………………………………………………………….(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)

1 példányt átvettem:
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…………………………………………………….

MEGÁLLAPODÁS
Idősek nappali ellátása
amely létrejött egyrészről az Agape Alapszolgáltatási Központ(2114 Valkó, Rákóczi u. 10.),
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:

……………………………….

Születési név:

………………………………..

Anyja neve:

…………………………………

Születési hely, idő:

…………………………………

Lakcím:

…………………………………

TAJ száma:

…………………………………

között az alábbi tartalommal:
Az ellátás időtartama:
Az intézmény a szociális ellátást határozott/határozatlan időtartamra biztosítja.
Az ellátás kezdete:
(Az ellátás vége:
)
Az intézmény szolgáltatásai:
Az ellátottak köre a valkói, vácszentlászlói egyedülálló, idős vagy rossz egészségi állapotban,
fogyatékkal élő, ill. nehéz szociális körülmények között lévő emberekre terjed ki.
Szolgáltatási elemek (1/2000.(I.7.) SzCsM rend. alapján), melyeket intézményünk szükség
szerint biztosít:
 Tanácsadás
 Készségfejlesztés
 Háztartási, vagy háztartást pótló tevékenység
 Esetkezelés
 Felügyelet
 Gondozás
 Közösségi fejlesztés
Intézményünkben lehetőség van egyszeri meleg ebéd elfogyasztására, melyet külön
megállapodásban rögzítettek szerint az étkeztetést nyújtó szolgáltató biztosít.
Cél: ellátottaink életvitelének segítése, szociális nappali foglalkoztatásuk biztosítása
 A nappali ellátás keretében tartózkodók számára békés, nyugodt közösségi légkör
megteremtése
 Szabadidő hasznos eltöltéséhez programok szervezése
 Kérésre, napi egyszeri meleg étkeztetés elfogyasztásához megfelelő hely biztosítása.
 Szükség szerint ruházat mosása, tisztálkodásban segítés
 Egészségügyi ellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 Ügyintézésben segítségnyújtás
 Mentálhigiénés gondozás
 Bevásárlás, gyógyszer kiváltás
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 Kérésre egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, pedikűr, masszázs stb.)
Az Intézmény speciális ápolási feladatokat nem lát el, az alapellátáson túl nyújtott
szolgáltatásokkal nem rendelkezik.
Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása:
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézmény vezetőjének
 Az intézményben biztosított szolgáltatásra,
 Az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
 Az intézmény házirendjére,
 A fizetendő térítési díjakra, a mulasztás következményeire
 Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó tájékoztatását.
A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége:
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
A személyi térítési díj – étkezés igénybevétele nélkül – a megállapodás aláírásának
időpontjában: 0Ft.(Az étkeztetésre vonatkozó megállapítások külön megállapodás részét
képezik.)
Fenntartói döntés alapján, ezen ellátást jelenleg térítési díj mentesen lehet igénybe venni.
(1993. évi III. törvény 117§ 2/a alapján fenntartói döntés szerint.)
Amennyiben a jogszabály szerinti térítési díj megfizetésére hoz határozatot a Fenntartó, erről az
ellátottat tájékoztatja az intézmény. Ebben az esetben személyi térítési díj fizetés terheli az
ellátottat.
A térítési díj módosítására az intézménynek/fenntartónak évente két alkalommal van lehetősége,
amiről írásos értesítést ad az Igénybevevőnek.
Panasz kivizsgálása:
Az ellátást igénybevevő panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőnél. Az intézményvezető
tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem
orvoslásának esetleges más módjaira is.
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet
az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat jogorvoslattal.
Intézményünk
fenntartója
a
Váci
Egyházmegye
Szamaritánus
Szolgálat
Intézményfenntartó Központ. ( 2600 Vác, Báthori M. u. 4. tel.: 27/814-128)
Igénybevevő panaszával megkeresheti az ellátott jogi képviselőt, akinek neve, elérhetősége az
intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla telefonszáma: 36 20 4899 529
Az intézményi jogviszony megszűnik: (1993. évi III. törvény 100.,101.,103.§ alapján)
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az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával,
határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
a szerződést aláíró felek bármelyikének a megállapodás felmondásával
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a
fenntartó vagy az általa megbízott személy
ba) alapszolgáltatás esetén bármikor felmondható a szerződés
A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik alapszolgáltatás
esetén tizenöt nap,
Jogorvoslati lehetőség:
Bíróságtól kérhető:
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélküli felmondás jogellenességének
megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
b) az intézmény fenntartójának, vagy az áltata megbízott személy szerinti felmondás
jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy
az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős
határozatot nem hoz.
A jogorvoslati lehetőségről a felmondásban tájékoztatást kell adni.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv módosított és
kiegészített, szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A felek a jelen megállapodást átolvasták, közösen értelmezték, akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag a tanúk előtt írták alá.
Kelt:
…………………………………………………..
az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője

……………………………………
intézményvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.……………………………………………………………………………………(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)
2.…………………………………………………………………………………….(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)
1 példányt átvettem:
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…………………………………………………….

MEGÁLLAPODÁS
Idősek nappali ellátása
(demens ellátás)
amely létrejött egyrészről az Agape Alapszolgáltatási Központ(2114 Valkó, Rákóczi u. 10.),
másrészről az ellátást igénybe vevő:
Név:

……………………………….

Születési név:

………………………………..

Anyja neve:

…………………………………

Születési hely, idő:

…………………………………

Lakcím:

…………………………………

TAJ száma:

…………………………………

között az alábbi tartalommal:
Az ellátás időtartama:
Az intézmény a szociális ellátást határozott/határozatlan időtartamra biztosítja.
Az ellátás kezdete:
(Az ellátás vége:
)
Az intézmény szolgáltatásai:
Az ellátottak köre a valkói, vácszentlászlói egyedülálló, idős vagy rossz egészségi állapotban,
fogyatékkal élő, ill. nehéz szociális körülmények között lévő emberekre terjed ki.
Szolgáltatási elemek (1/2000.(I.7.) SzCsM rend. alapján), melyeket intézményünk szükség
szerint biztosít:
 Tanácsadás
 Készségfejlesztés
 Háztartási, vagy háztartást pótló tevékenység
 Esetkezelés
 Felügyelet
 Gondozás
 Közösségi fejlesztés
Intézményünkben lehetőség van egyszeri meleg ebéd elfogyasztására, melyet külön
megállapodásban rögzítettek szerint az étkeztetést nyújtó szolgáltató biztosít.
Cél:ellátottaink életvitelének segítése, szociális nappali foglalkoztatásuk biztosítása
 A nappali ellátás keretében tartózkodók számára békés, nyugodt közösségi légkör
megteremtése
 Szabadidő hasznos eltöltéséhez programok szervezése
 Kérésre, napi egyszeri meleg étkeztetés elfogyasztásához megfelelő hely biztosítása.
 Szükség szerint ruházat mosása, tisztálkodásban segítés
 Egészségügyi ellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 Ügyintézésben segítségnyújtás
 Mentálhigiénés gondozás
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 Bevásárlás, gyógyszer kiváltás
 Kérésre egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, pedikűr, masszázs stb.)
Az Intézmény speciális ápolási feladatokat nem lát el, az alapellátáson túl nyújtott
szolgáltatásokkal nem rendelkezik.
Demens ellátásnál:
A pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottak számára, a szakmai
protokollban rögzített gondozási feladatellátás történik.
 egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszerességgel;
 gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosított;
 az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program
biztosítása;
 napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása
 rendszeres állapot felmérés
Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása:
Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézmény vezetőjének
 Az intézményben biztosított szolgáltatásra,
 Az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,
 Az intézmény házirendjére,
 A fizetendő térítési díjakra, a mulasztás következményeire
 Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó tájékoztatását.
A szolgáltatást igénybe vevő bejelentési kötelezettsége:
Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
A személyi térítési díj megállapításának – fizetésének szabályai:
Az intézményi illetve személyi térítési díj az 1993. évi III. törvény 115§ - 117§ alapján kerül
megállapításra, amelyről az intézményvezető jelen megállapodás aláírásakor tájékoztatja a díj
fizetésére kötelezettet, ill. írásos értesítést kap annak felülvizsgálatakor.
1. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig
köteles a személyi térítési díjat megfizetni.
2. A személyi térítési díj – a csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén – a
megállapodás aláírásának időpontjában :….. Ft
(Fenntartói döntés alapján, az ellátást jelenleg térítési díj mentesen lehet igénybe
venni.)(1993. évi III. tv 117§ 2/a alapján fenntartói döntés szerint)
Demens ellátott nappali ellátás étkeztetéssel, étkezési térítési díja a megállapodás
aláírásának időpontjában:
……..Ft/ebéd, melynek havi összege nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem
30 %-át ( 1993.évi tv 116 § 2.a)
Amennyiben a jogszabály szerinti térítési díj megfizetésére hoz határozatot a Fenntartó, erről az
ellátottat tájékoztatja az intézmény. Ebben az esetben személyi térítési díj fizetés terheli az
ellátottat.
A térítési díj módosítására az intézménynek/fenntartónak évente két alkalommal van lehetősége,
amiről írásos értesítést ad az Igénybevevőnek.
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Panasz kivizsgálása:
Az ellátást igénybevevő panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőnél. Az intézményvezető
tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem
orvoslásának esetleges más módjaira is.
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet
az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat jogorvoslattal.
Intézményünk
fenntartója
a
Váci
Egyházmegye
Szamaritánus
Szolgálat
Intézményfenntartó Központ. ( 2600 Vác, Báthori M. u. 4. tel.: 27/814-128)
Igénybevevő panaszával megkeresheti az ellátott jogi képviselőt, akinek neve, elérhetősége az
intézményben jól látható helyen kifüggesztésre került.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla telefonszáma: 36 20 4899 529
Az intézményi jogviszony megszűnik: (1993. évi III. törvény 100.,101.,103.§ alapján)





az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával,
határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
a szerződést aláíró felek bármelyikének a megállapodás felmondásával
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a
fenntartó vagy az általa megbízott személy
ba) alapszolgáltatás esetén bármikor felmondható a szerződés
A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik alapszolgáltatás
esetén tizenöt nap,
Jogorvoslati lehetőség:
Bíróságtól kérhető:
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indoklás nélküli felmondás jogellenességének
megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
b) az intézmény fenntartójának, vagy az áltata megbízott személy szerinti felmondás
jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy
az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja.
Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős
határozatot nem hoz.
A jogorvoslati lehetőségről a felmondásban tájékoztatást kell adni.
Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
illetve törvényes képviselőjét
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének
határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv módosított és
kiegészített, szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A felek a jelen megállapodást átolvasták, közösen értelmezték, akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag a tanúk előtt írták alá.
Kelt:
…………………………………………………..
az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője

……………………………………
intézményvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.……………………………………………………………………………………(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)
2.…………………………………………………………………………………….(név, lakcím)
………………………………………………..(aláírás)
1 példányt átvettem:
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…………………………………………………….

HÁZIREND
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, IDŐSEK KLUBJA
(együttműködési szabályok)
„Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek
velük.”(Lk6,31)
Házirendünk célja, hogy a klubban tartózkodók számára nyújtott keresztény szellemiségű,
békés, családias légkört, hasznos időtöltést, érdekképviseletet, a keresztény együttélés szabályait
keretbe foglalja, ill. szolgáltatásaink ellenőrizhetőségét biztosítsa.
A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint
a végrehajtási rendeletek hatályos módosításainak figyelembevételével készült.
A házirend szabályozza a klub által nyújtott szolgáltatások körét, a tagok és dolgozók
kapcsolatát, a közösségi együttélés normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint
az érdekképviselet módját.
I.

Az intézmény napirendje:

Nyitva tartás:800–1620óráig, hétfőtől - péntekig munkanapokon
Étkezések száma és rendje:
Étkeztetést is igénylőinkneknapi egyszeri meleg ebéd elfogyasztására van lehetőség
1230 óráig.

1130-

Választhatóan szabadidős foglalkozások és közösségi tevékenységek a nap folyamán.
II.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre:

Egyházi intézményünk felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül minden embert örömmel
fogad, aki elfogadja az intézmény normáit.
Elsődleges szolgáltatásunknak tekintjük egy olyan szeretetteli légkör biztosítását, aholmindenki
jól érzi magát. Ez minden egyéb szolgáltatásunk alapja.
 Programokat biztosítunk szabadidő hasznos eltöltésére
 Újságok, folyóiratok, könyvek, TV, rádió, DVD lejátszó, társasjátékok állnak
rendelkezésre
 Kézműves foglalkozások szervezése
 Közös torna, séta
 Közös megünneplése a névnapoknak, az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinknek
 Az egyházi év liturgiájának megfelelően bekapcsolódunk az ünnepkörökbe. (Keresztút
járás, Szentcsalád járás, Szentmiséken való részvétel, Rózsafüzér imádságok)
 Előadások, kisebb kirándulások szervezése
 Meleg ebéd elfogyasztásának biztosítása a hét munkanapjain
 Kapcsolattartás más intézményekkel
 Tisztálkodás és mosás lehetősége
 Rendszeres vérnyomás, testsúly mérés, vércukor ellenőrzés
 Ügyintézésben segítés (Önkormányzat, Nyugdíj Intézet, Háziorvos, stb.), bevásárlás,
gyógyszerkiváltás
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III. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programként - igény szerint – kirándulást,
színházlátogatást, stb. szervezhet. Ennek önköltsége a résztvevőket terheli.
Egyéb szolgáltatások közvetítése (fodrász, pedikűr, masszázs stb.) igényelhetők esetenként,
szintén külön díjazás szerint– melyet a szolgáltatás díjaként a szolgáltatást nyújtó
szakembernek kell megfizetni.
IV. Intézményünk nem vállal szervezett foglalkoztatásokat, melyből bevétel származna.
V. Térítési díj:
Fenntartói döntés alapján az idősek nappali ellátása jelenleg térítésmentes. Klubtagjaink a
helyiséget, a berendezési és felszerelési tárgyakat ingyen használhatják, térítési díjat csak az
étkeztetést is igénybevevőknek kell fizetnie, a szolgáltatást biztosítóval való külön
megállapodás alapján.
VI. Demens ellátásnál:
A pszichiátriai szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottak számára, a szakmai
protokollban rögzített gondozási feladatellátás történik.
 egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszerességgel;
 gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosított;
 az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program
biztosítása;
 napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása
VII. Az igénybevevők egymás közötti és dolgozók kapcsolata:
Igénybevevőink magatartása a keresztény szellemiségnek megfelelő legyen. Ezt szolgálja
beszédük, cselekedetük. Legyenek egymáshoz megértők, segítőkészek, a vitát, hangoskodást,
gorombaságot kerüljék. Abban az esetben, ha valaki nem tud megfelelni ezen normáknak,
jogviszonya megszüntetését vonja maga után.
A vezető köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének
érvényesítéséről és a gondozottak személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. A szociális
szakemberek és szociális segítők minden esetben kötelesek az Ellátottnak olyan
formában nyújtani a segítést, amely az Egyház tanításának és a szociális munka etikai
kódexének megfelel.
Az Ellátott köteles a szociális szakembereknek és segítőiknek az őket megillető tiszteletet
megadni. Amennyiben ezt ismételten megsérti, az az ellátás megszűnését vonja maga után.
Az intézmény dolgozója, valamint közeli hozzátartozója ellátottjainkkal tartási szerződést a
gondozás időtartama alatt, ill. annak megszűnésétől számított egy éven belül nem köthet. A
dolgozó a tagoktól ellenszolgáltatást nem fogadhat el.
Az épületben tilos a dohányzás és szeszes ital fogyasztás!
VIII. Az ellátottak érdekvédelme:
A Ellátott, vagy hozzátartozója írásban, vagy szóban fordulhat az intézményvezetőhöz, vagy
a fenntartóhoz, ha:
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 jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri,
 az intézmény dolgozói megszegik szakmai titoktartási kötelezettségüket,
 az ellátás körülményeit érintő kifogása van.
A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt intézkedéséről. Ha a
panasztevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem
intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni (Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, Vác, Báthori M. u. 4.), és az ELLÁTOTT
JOGI KÉPVISELŐ-höz, akinek neve, elérhetősége az intézményben jól látható helyen
kifüggesztésre került.
IX.

A behozott értéktárgyakról:

A behozott személyes használatban tartott tárgyak, értékek megóvására az intézmény
valamennyi munkatársa fokozott figyelmet fordít, de a klubba behozott személyes használatban
lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felelős.
Kérünk minden igénybevevőt, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben
tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.
X.
Kártérítés:
A klubtag köteles a szándékos károkozásból eredő – a biztosítónál nem érvényesíthető – kárt
megtéríteni!
Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai: (1993. évi III. törvény
100.,101.,103.§ alapján)
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 a szerződést aláíró felek bármelyikének a megállapodás felmondásával
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
b) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a
fenntartó vagy az általa megbízott személy
ba) alapszolgáltatás esetén bármikor felmondható a szerződés
XI.

A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik alapszolgáltatás
esetén tizenöt nap.
Kelt:Valkó,………….
…………………………………
intézményvezető
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HÁZIREND
melléklete
demens személyek nappali ellátásánál
“Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak” (Lk. 6,31)

Korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai
Az emberi méltósághoz való jog soha nem korlátozható. Az Ellátott tájékoztatását minden
esetben meg kell kísérelni. Az ápoló – gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve
közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a
problémamegoldásra és a kényszerítő intézkedések minimalizálására, dokumentálására
helyeződik.
I. Alapfogalmak:
1. Veszélyeztető magatartás:
Ha az ellátott – pszichés állapotának zavara következtében – saját vagy mások életére, testi
épségére, egészségére nézve komoly veszélyt jelenthet, és a megbetegedés jellegére tekintettel
sürgős intézeti gyógykezelésbe vétele nem indokolt.
2. Közvetlen veszélyeztető magatartás:
Ha az ellátott – pszichés állapotának akut zavara következtében – saját, vagy mások életére, testi
épségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent.
3. Pszichikai korlátozás:
 pszichés megnyugtatás
 felszólítás a veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra
 felszólítás az ilyen magatartások abbahagyására
 veszélyeztető magatartás elhárítását célzó beavatkozásokkal, kezelésekkel történő
együttműködésre való felszólítás
 figyelmeztetés egyéb korlátozó intézkedés bevezetésére
4. Fizikai korlátozás:
 a beteg szabad mozgásának megtagadása
 mozgási szabadság korlátozása, rögzítés: fizikai, mechanikai eszközökkel,
berendezésekkel
 elkülönítés
5. Kémiai, biológiai korlátozás:
A veszélyeztető, illetve a közvetlenül veszélyeztető magatartás elhárításához szükséges
mennyiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása, kizárólag a pszichiáter
szakorvossal történő egyeztetés alapján.
6. Egyéb korlátozó intézkedések:
Az eddigiek komplex alkalmazása.
II. Eljárásrend korlátozó intézkedés alkalmazása esetén:
A.) A korlátozó intézkedések elrendelésének szabályai:
 A gondozó észleli a beteg veszélyeztető, ill. közvetlen veszélyeztető magatartását.
 Megpróbálja a beteget megnyugtatni.
 Felszólítja a veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra, ill. az ilyen magatartás
abbahagyására.
 Felhívja a beteg figyelmét a veszélyeztető magatartás elhárítását célzó beavatkozásokra,
felszólítja az együttműködésre.
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Amennyiben a pszichológiai korlátozás nem vezet eredményre, jelzi a veszélyeztető
helyzetet az orvosnak. Ekkor az orvost két órán belül értesíteni kell.
 Az orvos elrendeli a korlátozó intézkedést és erről az intézet vezetőjének beszámol.
 A háziorvos dokumentálja a korlátozást.
 Az intézményvezető, v. a szakgondozó konzultál a családdal és az ellátott felügyeletéről
közösen gondoskodnak, ennek hiányában kórházi elhelyezést kezdeményez a
szakgondozó.
 Elkülönítés, rögzítés (veszélyeztető magatartásnál) esetén a felülvizsgálatot és ennek
dokumentálását 4 óránként az ápoló személyzet elvégzi, melyet az orvos vagy vezető
ápoló ellenőriz.
o A veszélyeztető magatartást nem tanúsító demens beteg kerekesszékben
történő biztonsági rögzítése (foglalkoztatás, séta stb. esetén), melyet a kiesés
elkerülése végett alkalmaz az ápoló személyzet nem minősül fizikai
korlátozásnak, így a korlátozó intézkedés szabályait itt nem kell alkalmazni.
 Az intézet vezetője a korlátozó intézkedés elrendelését 72 órán belül jelenti az ellátott
jogi képviselőnek.
B.) Az egyes korlátozó intézkedések maximális időtartama:
 elkülönítés: 4 óra
 rögzítés: 4 óra
C.) A korlátozó intézkedések egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályai:
 Mindig figyelembe kell venni a korlátozó intézkedéssel járó esetleges sérülések
lehetőségét.
 Mindig legalább egy gondozónak jelen kell lennie (vizuális és verbális kontaktus
tekintetében is) a korlátozó intézkedés egész tartama alatt.
D.) A korlátozás feloldásának szabályai:
 Korlátozó intézkedés csak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető, illetve
közvetlen veszélyeztető állapot tart.
 A korlátozó intézkedés feloldásakor az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg
kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének.
E.) Korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos értesítési jogok és kötelezettségek:
 Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az
ellátást igénybevevőt, ill. törvényes képviselőjét:
o a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályokról,
o az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén,
o az ellátott jogi képviselő, ill. az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről,
o a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól.
 Az ellátottakat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak
elrendeléséről és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról.
 Az ellátott törvényes képviselőjéttájékoztatni kell
o a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás
alatt vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és
formájáról,
o a korlátozó intézkedés feloldásáról
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Kötelezettségek:
o Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatja
az intézmény vezetőjét.
o Az intézményvezető- távollétében a vezető ápoló – 72 órán belül köteles
tájékoztatni az ellátott jogi képviselőt a korlátozó intézkedés, eljárás tényéről.

F.) Panaszjog gyakorlásának szabályai:
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátást igénybevevő vagy törvényes
képviselője panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy fenntartójánál, továbbá az ellátott
jogi képviselőnél, akinek neve elérhetősége az intézményben, jól látható helyen kifüggesztésre
került.
G.) Korlátozó intézkedések jogi szabályozottsága:
 1993. III. törvény 94/G§;
 1/2000. SZCSM rendelet. 101/A§;
 60/2004. ESZCSM rendelet
 2007. évi CLIV Egészségügyi törvény 9. 10. 11. §.
H.) Az ellátottak általános jogai:
 az élethez és az emberi méltósághoz,
 a testi épséghez,
 a testi-lelki egészséghez való jog,
 a tulajdonhoz való jog,
 a kapcsolattartáshoz való jog,
 a fizikai vagy másfajta erőszak és megalázó bánásmód elleni védelem,
 a tájékoztatáshoz való jog,
 az önrendelkezéshez való jog.

Kelt:Valkó, ……
intézményvezető
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………………..

Agape Alapszolgáltatási
Központ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT
Átdolgozva: 2017.december 4.

Készítette:

………………………………
PovázsonnéZséli Zsuzsanna
intézményvezető

Jóváhagyta:……………..

…………………………………
Pálfay Gellért
igazgató
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I. Fejezet: Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok
1.) Az intézmény adatai:
a) Megnevezése: AGAPE Alapszolgáltatási Központ
b) Székhelye: Valkó, Rákóczi út 10
c) Telefonszáma: 06 28 572 050 ,Fax: 05 28 572 051
2.) Létesítő szerv adatai:
a) Megnevezés: Római Katolikus Egyházközség
b) Székhelye: Valkó, Rákóczi út 15
3.) Működési területe:
a) Pest megye, Valkó ‒ Vácszentlászló községek közigazgatási területe.
4.) Az intézmény jogállása:
A Váci Egyházmegyén belül működő önálló jogi személy, önálló költségvetési szerv.
Fenntartói jog gyakorlója:
Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
2600 Vác, Báthori M. u. 4.
Az egyházi fenntartású szociális intézmény bírósági nyilvántartásra nem szoruló szervezeti
egység.
2011. évi CCVI. egyházakról szóló törvény alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nyivántartásba vette a Váci Egyházmegyét a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi
személyeként
Nyilvántartási szám: 00001/2012-024.
az alábbi adatokkal:
A belső egyházi jogi személy székhelye: 2600 Vác, Migazzi K. tér 1.
A belső egyházi jogi személy képviselőjének neve: Dr. Beer Miklós
A belső egyházi jogi személy képviselőjének lakcíme: 2600 Vác, Migazzi K. tér 1.
Képviselet módja: önálló
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5.) Az intézmény működését megalapozó legfontosabb jogszabályok
1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény)
2. 1/2000. SZCSM rendelet (Szakmai feladatokról)
3. 321/2009. (XII.29) Korm. rendelet (szoc. szolg. és intéz. működ. engedélyezéséről és
ell.)
4. 9/1999. SZCSM rendelet (ellátások igénybevételéről)
5. 29/1993. Kormányrendelet (térítési díjakról)
6. 9/2000. SZCSM rendelet (Szakmai továbbképzésről)
7. 8/2000. SZCSM rendelet (Működési nyilvántartásról)
8. 36/2007. SZMM rendelet (a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól)
9. Költségvetési törvény
10. 1992. XXXIII. törvény (Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
11. 257/2000. Korm.rendelet (Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. végrehajtási
rendelete)
12. 1992. évi LXIII .törvény ( Adatvédelmi törvény)
6.) Az intézmény bélyegzője:
Az intézmény hosszú bélyegzője:
Agape Alapszolgáltatási Központ
2114 Valkó, Rákóczi út 10.
Adószám: 18674621 - 1 - 13
Turai Takarékszövetkezet:65900176-13011392
Az intézmény kerek bélyegzője:
Agape Alapszolgáltatási Központ
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II.Fejezet: Az intézmény szervezeti egységei
Az Agape Alapszolgáltatási Központ
aVáci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központfenntartásában lévő
szociális intézményünk, melyen belül házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása működik. A
nappali ellátás keretein belül demens szükségletű személyeket is ellátunk.

Fenntartó
Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgáltató
Intézményfenntartó Központ

Agape Alapszolgáltatási Központ
1 fő intézményvezető

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása
Demens ellátás

3 fő szociális gondozó

2 fő szociális gondozó
1 fő szociális munkatárs

Szakmai létszámnormák az 1/2000 SZCSM rendelet 2. sz. melléklete alapján.
1.) Az intézmény:
Az Agape Alapszolgáltatási Központ egyházi fenntartású szociális intézmény.
Címe: 2114 Valkó, Rákóczi u. 10.
Fenntartója: Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
Címe: 2600 Vác, Báthori M. u. 4.
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Az intézmény által ellátott személyes gondoskodást nyújtó feladatok:


házi segítségnyújtás



idősek nappali ellátása, melynek keretein belül demens személyek ellátását is
biztosítjuk

2.) Az intézmény egységeinek feladatköre, munkatársai:


Intézményvezető: a fenntartó által kinevezett személy, aki teljes körűen felelős az
intézmény működtetéséért szakmai és gazdasági területen egyaránt.



Házi segítségnyújtás: szociális gondozók Valkó és Vácszentlászló területén igény
szerinti alapvető gondozási – ápolási feladatokat végeznek, továbbá segítik a környezeti
és testi higiénia megteremtését, biztosítják a gyógyszerkiváltást, bevásárlást, szociális
ügyek intézését.



Idősek nappali ellátása: szociális gondozók és szociális asszisztens biztosítja a saját
otthonukban élő valkói és vácszentlászlói idősek, vagy más rászoruló személyek
napközbeni ellátását az intézmény foglalkoztatójában. Demens szükségletű ellátottak
számára biztosítják az egyéni mentálhigiénés foglalkozást.

3.) Szakmai egységek létszáma:


Házi segítségnyújtás
Ellátható személyek száma:

36 fő

Ebből szociális gondozásban elláthatóak száma: 22 fő
Szakmai létszám:


3 fő szociális gondozó, ápoló

Idősek nappali ellátása, demens ellátás (Idősek Klubja)
Férőhely száma:

30 fő

Szakmai létszám:

1 fő intézményvezető

2 fő szociális gondozó
1 fő szociális munkatárs
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III. Fejezet: Szervezeti egységek feladatai
Intézményvezető: A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ
képviseletében a fenntartó által kinevezett személy, aki teljes körűen felelős az intézmény
működéséért, gazdaságáért. Az intézménnyel kapcsolatos ügyekben aláírási joggal rendelkezik.
Az intézmény bankszámláján pénzmozgást önállóan kezdeményezhet. A nappali ellátás
vezetőjeként koordinálja a különböző szociális ellátási területek működését. Kinevezi a
szervezeti egységek vezetőit, munkatársait. Távollétében a fenntartó látja el az intézmény
képviseletét. Helyettesítésre jogosult: szociális munkatárs.
Szociális munkatárs: Ellátja a nappali ellátás keretein belül működő demens ellátás
mentálhigiénés feladatait. A nappali ellátás feladatait koordinálja, a gondozottak egyéni és
csoportos foglalkoztatását megszervezi. A családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatok
kialakítását, fenntartását elősegíti. Az ellátással kapcsolatos adminisztrációt vezeti.
Munkáját az intézményvezetővel és a szociális gondozókkal együttműködve végzi. A pszichés
gondozáshoz segítséget nyújt a plébános, ill. káplán munkatársai, valamint a hitoktató.
Helyettesítésére jogosult: intézményvezető, szociális gondozó.
Házi szociális gondozók: Lakásukon ellátják a gondozásra szoruló kérelmezőket, az alapellátás
vezetőjének irányítása szerint. Helyettesítésre jogosult: az intézményvezető által kijelölt
gondozó.
Szociális gondozók: Az intézményvezető irányításával végzik az idősek nappali ellátását, a
gondozói feladatokat és részt vesznek a foglalkoztatásban. Rendben tartják a tálalókonyhát és az
intézmény helyiségeit. Részt vesznek a nappali ellátásban étkezők kiszolgálásában.
Helyettesítésre jogosult: az intézményvezető által kijelölt gondozó.

A TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak feladatai:
Az intézményvezető által kijelölt és arra munkaköri felhatalmazást kapott munkatársak elvégzik
az igénybevevők napi jelentését, az igénybevevők adatainak rögzítését és az igénybevevők
ellátásának módosítását, vagy lezárását az intézményvezető jóváhagyásával.

IV. fejezet: A fenntartó feladatköre és hatásköre
A fenntartó képviseletére jogosult a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központ igazgatója, aki az egyházi szociális intézmény fenntartói
feladatainak és jogkörének gyakorlásáról gondoskodik az 1993. évi III. törvény 92/C§
iránymutatásait figyelembe véve.

43

Fenntartói feladatok és hatáskörök:


Gondoskodik az intézmény:
o szervezeti és működési szabályzatának,
o szakmai programjának,
o szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítéséről.

A szakember által elkészített dokumentumok a fenntartó jóváhagyó határozata alapján lépnek
érvénybe.


Az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;



Működési engedély esetleges módosításának kezdeményezése az ide vonatkozó
jogszabályok alapján;



Intézményi térítési díj meghatározása az önköltség alapján;



Biztosítja az intézmény gazdálkodásának és működésének törvényességét.
o megállapítja a lehívandó normatámogatást a feladatmutatók alapján;
o a jogszabályban rögzített időpontok betartásával igényét jelzi a MÁK felé a
jogszabályban meghatározott adatlapon;
o évente több alkalommal ellenőrzi a feladatmutatók alapján a normatíva lehívás
jogszerűségét;
o minden év januárjában az intézményvezetőtől kapott feladatmutató alapján
elszámol a MÁK felé a normatíváról és az egyházi kiegészítő támogatásról.
o megbízza az intézményvezetőt MÁK évenkénti ellenőrzéseinek lebonyolításával
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Gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről.



Szakmai munka eredményességének ellenőrzése az intézményvezető beszámolója
alapján;



Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének
véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges
döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus,
forma megváltoztatása.

V. Fejezet: Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos
szabályozások
1.) Az intézményre vonatkozó általános működési szabályok
Az intézmény teljes körű működéséért az intézmény vezetője felel, aki az intézmény minden
dolgozója felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az intézmény fenntartója a
Váci
Egyházmegye
Intézményfenntartó Központja, 2600 Vác, Báthori M. u. 4.

Szamaritánus

Szolgálat

Az intézményvezető feletti munkáltatójogot a Fenntartó képviselője gyakorolja.
Az intézményben biztosított szociális szolgáltatásokért az Ellátottak térítési díjat fizetnek,
melynek részletes szabályait az intézmény Szakmai Programja tartalmazza.
Az intézményi térítési díjat a Fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A
személyi térítési díjat a fenntartói döntés alapján az intézmény vezetője állapítja meg.
Amennyiben az Ellátott vitatja a személyi térítési díjat, abban az esetben a Fenntartóhoz fordul,
aki 8 munkanapon belül kivizsgálja a panaszt.
Az intézményi jogviszony a Megállapodás írásos megkötésével jön létre. Az intézmény részéről
aláírásra jogosult az intézmény vezetője.
Az intézmény működését meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), a
Szakmai Program és Házirend a fenntartó jóváhagyásával módosítható.
Az intézmény vezetője félévente egy alkalommal ‒ fenntartó kérésére többször is ‒ beszámol a
Fenntartónak az intézmény szakmai és pénzügyi működéséről.
Az intézmény az érvényes jogszabályok, felsőbb szintű rendelkezések, felügyeleti szervek
utasításainak megfelelően elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat, a Szakmai Program, és
a Házirend alapján tevékenykedik. Az intézmény dolgozói az intézményvezető irányítása és
utasítása mellett a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik munkájukat.
Az intézmény dolgozói kötelesek a tudomásukra jutott orvosi, hivatali titkot megőrizni, és nem
közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatokat, eseményeket, amelyek közléséből az
intézményre, ellátottakra, és dolgozóira hátrány származhat. A dolgozók kötelesek munkájuk
végzése során egymást megfelelően segíteni. Az intézményen belüli kapcsolat lehetőleg az
írásbeliség elkerülésével, közvetlen megbeszéléssel, tájékoztatással történjen. A dolgozónak
törekednie kell szakmai ismereteinek állandó bővítésére. A dolgozók kötelesek feladatukat
maradéktalanul ellátni, az ellátottakkal szemben megértő, és előzékeny magatartást tanúsítani.
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Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tulajdon védelme érdekében az előírásokat
betartani, munkáját teljes anyagi felelősséggel, és az intézmény vagyonának védelme
tudatában végezni.

2.) Munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó alapvető szabályok:
Az intézményben foglalkoztatott személyekkel munkaszerződést köt az intézményvezető az
1992. évi XXII. törvény (Munka törvénykönyve) alapján, illetve vállalkozási szerződést
azoknál a státuszoknál, melyeknél a jogszabály erre lehetőséget biztosít.
Az egyházi szociális intézményekben foglalkoztatottak nem közalkalmazottak, de az ide
vonatkozó 1992. XXXIII. törvény (Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.) 257/2000. Korm.
rendelet (közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete) iránymutatatásait
kell figyelembe venni a bérbesorolásnál és a pótlékok alkalmazásánál.
Fentiek értelmében a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti
bértábla az iránymutató a bérbesorolásnál és a pótlékok megállapításánál. Ettől eltérni csak
a munkavállaló javára lehet.
Azokban az esetekben, amikor az alkalmazott saját gépkocsiját használja az intézmény
ügyében, akkor "kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez" című
nyomtatvány vezetése alapján költségtérítés illeti meg a mindenkori jogszabályok alapján.
A fenntartó által elfogadott éves költségvetés alapján, ‒ amennyiben az intézmény mindenkori
pénzügyi helyzete lehetővé teszi ‒ az alkalmazottak egyéb természetbeni juttatásban
részesülhetnek (iskolakezdési támogatás, étkezési hozzájárulás, stb.).
Az idevonatkozó jogszabályok alapján az alkalmazottakat munkaruha és védőruha illeti meg.
Ezek pontos szabályozását külső szakember által készített munkavédelmi szabályzat tartalmazza.
3.) Az intézmény gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályok
Az Agape Alapszolgáltatási Központ intézmény számvitelét, könyvvezetési kötelezettségét a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 96.§, valamint végrehajtási rendelete szabályozza.
Az intézmény fő tevékenysége szociális alapellátás, amely a hivatkozott jogszabályok alapján
nem tekintendő vállalkozási tevékenységnek, így ebből eredménye nem képződik.
A beszámolási kötelezettségének az egyszerűsített éves beszámoló alapján tesz eleget, melynek
alátámasztására kettős könyvvitelt vezet.
A mérleg fordulónapja december 31, a beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő
április 30. Az intézmény mérleg közzétételére nem kötelezett, az elkészített beszámolót
székhelyén történő betekintéssel biztosítja az érintettek részére.

46

A könyvelést és bérszámfejtést, az alkalmazottakkal kapcsolatos bejelentéseket külső vállalkozó
végzi. A házi pénztár kezelését és a pénzkezeléssel kapcsolatos ügyviteli feladatokat az ezzel
írásban megbízott munkatárs látja el.
Az intézményben utalványozásra az intézmény vezetője jogosult, banki pénzmozgás
kezdeményezésére a fenntartó képviselője és az intézményvezető jogosult.
Az egyházi szociális intézmény működtetését elsősorban az alábbiakból biztosítja:


állami normatív támogatás;



egyházi kiegészítő támogatás (amennyiben a mindenkori költségvetési törvény lehetővé
teszi);



ellátottak befizetett személyi térítési díja;



adományok.

Az intézmény gazdálkodásának részletes szabályozását a számviteli szabályzat, számviteli
politika, vagyonvédelmi és leltározási szabályzat tartalmazza.

VI. Fejezet: Az intézmény irányítását segítő szervek, belső ellenőrzés
Az intézmény működésének fontos feltétele a szolgáltatásokat igénylők és a dolgozók rendszeres
tájékoztatása az intézmény működéséről, az eredményekről és a hiányosságokról, az etikai
helyzetről, illetőleg szükséges kikérni véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb
döntések előtt.
Ennek alapvető formái:
‒ munkaértekezlet
‒ idősek klubjának tagjai részére megbeszélés
‒ heti megbeszélés
Munkaértekezlet
a) Az intézmény vezetője
munkaértekezletet tart.

szükség

szerint,

de

évente

legalább

egy

alkalommal

b) Az értekezletet az intézmény vezetője hívja össze és tartja.
c) Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját, és a fenntartó
képviselőjét.
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d) Az olyan jellegű kérdést, amire az alapellátás központ vezető az értekezleten nem ad választ,
8 munkanapon belül írásban kell megválaszolni.
Heti megbeszélés
Hetente egy alkalommal a dolgozókkal megbeszélés, melynek során az aktuális feladatok
kerülnek megbeszélésre.
Az intézmény belső ellenőrzése
A fenntartó évente több alkalommal ellenőrzi az intézményvezető által elkészített
feladatmutatók alapján a normatíva lehívás jogszerűségét. Amennyiben eltérést észlel a
lehívott és felhasznált normatív támogatás között, akkor az idevonatkozó jogszabályok szerint
jelzéssel él az illetékes MÁK felé.
Az intézményvezető beszámolója és személyes vizitáció alapján értékeli és ellenőrzi a szakmai
munka eredményességét.
A pénzügyi beszámoló alapján ellenőrzi és jóváhagyja az intézmény gazdálkodását.

VII. Fejezet: Az intézmény munkarendje
1. Idősek Klubja
A hét öt munkanapján 8 órától 16 20 óráig működik.
2. Házi segítségnyújtó szolgálat
A hét öt munkanapján 8 órától 16 20 óráig működik.
Helyettesítés rendje:
A különböző ellátási formák ‒ házi segítségnyújtás, nappali ellátás ‒ gondozói egymás
helyettesítésére jogosultak, szabadság és betegállomány idején.
Az intézményvezető távollétében ‒ kizárólag szakmai ügyekben ‒ a megbízott szociális
szakember jár el, az intézmény képviseletét a fenntartó képviselője látja el.
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VIII. Fejezet: Általános működési szabályok
Az intézmény az érvényes jogszabályok, felsőbb szintű rendelkezések, felügyeleti szervek
utasításainak megfelelően az intézményvezető által elkészített Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Szakmai Program és Házirend alapján tevékenykedik.
Az intézmény adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a KENYSZI (Központi Elektronikus
Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) felé, amely TAJ alapú nyilvántartási rendszer
a szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkről; valamint a Szociális Ágazati Portál felé.
A központ dolgozói az intézmény vezetőjének irányítása, és utasítása mellett a munkaköri
leírásban foglaltak alapján végzik munkájukat.
Az intézmény dolgozói kötelesek a tudomásukra jutott orvosi, hivatali titkot megőrizni, és nem
közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatokat, eseményeket, amelyek közléséből az
intézményre, ellátottakra, és dolgozóira hátrány származhat.
A dolgozók kötelesek munkájuk végzése során egymást megfelelően segíteni.
Az intézményen belüli kapcsolat lehetőleg
megbeszéléssel, tájékoztatással történjen.

az

írásbeliség

elkerülésével,

közvetlen

A dolgozónak törekednie kell szakmai ismereteinek állandó bővítésére.
A dolgozók kötelesek feladatukat maradéktalanul ellátni, az ellátottakkal szemben megértő, és
előzékeny magatartást tanúsítani.
Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tulajdon védelme érdekében az előírásokat
betartani, munkáját teljes anyagi felelősséggel, és az intézmény vagyonának védelme tudatában
végezni.
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IX. Fejezet: Záró rendelkezések

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a benne meghatározottak szerint készültek az
intézmény más szabályzatai, a munkaköri leírások és a házirend.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az időközbeni változásokkal ki kell egészíteni.
Ezen szabályzat az intézmény Fenntartójának jóváhagyása után lép hatályba és ezzel módosul a
korábbi SzMSz.

Jelen SzMSz …………………………..-tól hatályos.

...........................................................
PovázsonnéZséli Zsuzsanna
intézményvezető
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Az Agape Alapszolgáltatási Központ munkatársaként nyilatkozom, hogy az intézmény ezen
Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem, megértettem
és a benne foglaltakat magamra nézve munkám során kötelező érvényűnek tartom.
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