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BEVEZETÉS
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Fót város Önkormányzatának közigazgatási területén élő rászorult személyek részére a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat Fót Város Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézmény telephelyeként működő Területi Gondozási Központ, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.
A Területi Gondozási Központ célja és feladata a személyes gondoskodás keretébe tartozó
alapszolgáltatási kötelezettség kielégítése.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások működésének jogi keretei
Költségvetési szerv, továbbiakban az intézmény neve:
 Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
Az intézmény rövidített neve:
 Fót Város ESZEI
Az intézmény székhelye, címe:
 2151 Fót Szent Benedek utca 15.
Gazdálkodási besorolása:
 Önállóan működő. Pénzügyi, gazdálkodási feladatokat Fóti Gazdálkodási
Ellátó Szervezete, rövidített nevén GESZ látja el.
Az intézmény telephelye:
 Területi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2151Fót, Hargita u. 36.
Az intézmény 1. sz. tagintézménye:
 Területi Gondozási Központ, 2151Fót, Hargita u. 36.
Az intézmény működési területe:
 Fót Város Önkormányzat közigazgatási területe
Fő tevékenység szakágazati rend szerint:
 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Alaptevékenység kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
szerint:
 102031 Idősek nappali ellátása (881011)
 107051 Szociális étkeztetés (889921)
 107052 Házi segítségnyújtás (889922)
 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (889923)
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Szociális ágazatot érintő jogszabályok
•

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

•

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról

•

415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

•

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról

•

340/2007. (XII.5.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos
eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes
szabályokról

•

369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

•

36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól

•

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek adatainak
működési nyilvántartásáról

•

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

•

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

•

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről

•

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete.

•

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (IX.29.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati intézményekben igénybe vett gyermek- és diákétkeztetési
térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjának szabályozásáról
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I. A szolgáltatások általános célja, feladata, ellátottak köre
Intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében
komplex segítséget nyújt az alapszolgáltatásokkal a szociálisan rászorulók részére saját
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi,mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Célunk a
szükségletekhez igazodó segítségnyújtás biztosítása, a célzott, differenciált ellátás, a szakmai
egységek munkájának összehangolása, a szolgáltatások minőségének, hatékonyságának
folyamatos fejlesztése. A színvonalas és hatékony ellátás érdekében jól képzett és tapasztalt
szociális gondozók végzik az ellátást.
Olyan szemléletet szeretnénk közvetíteni, hogy az öregség nem csupán a képességek
hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, melynek van célja, értelme
és tartalma. Az öregedés elfogadásának pozitív megközelítése segíti őket pl. a bölcsebbé válás
folyamatában az érzelmi elmélyülésben, önzetlenebbé válásban, a nagyszülőség örömeiben,
és ez által számukra kitárul a világ. Ennek következtében a célzott és kitisztult késztetés,
törekvés, gazdag lelki életet biztosít számukra. Így elősegítjük, hogy az idősek derűvel,
energiájuk mozgósításával aktívan éljék mindennapjaikat.
Az idősek segítésének célja több mint fizikai kiszolgálás, mentális segítségnyújtás is.
Hozzá kell járulnia a harmonikus öregedéshez, a betegségek megelőzéséhez és elviseléséhez,
az egészséges öregkor esélyeinek növeléséhez és az idősödés elfogadásához.
A Területi Gondozási Központban a helyi rendelet alapján négy alapszolgáltatás működik:
1. Étkeztetésben részesíti azokat a szociálisan rászorultakat akik, koruk és betegségük miatt
saját maguk étkezését tartósan, vagy átmeneti jelleggel képtelenek megoldani és legalább
napi egyszeri meleg étkezésük nem biztosított.
2. Házi segítségnyújtás: a szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása
érdekében - szükségleteinek megfelelően – lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
4. Nappali ellátás - Idősek Klubja - az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi,
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, igényeknek
megfelelő közösségi programokat szervez. Biztosítja, hogy nyitott formában az ellátotti
kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
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Szolgáltatási elemek:

Tanácsadás
Esetkezelés
Gondozás
Felügyelet
Háztartási
segítségnyújtás
Készségfejlesztés
Közösségfejlesztés

Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak
nappali
ellátása
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

II. Ellátandó célcsoport megnevezése
Fót város állandó lakosainak száma 20431 fő.
A városban élő idősek kor és nem szerinti megoszlása:
Kor
Nő
Férfi
65 - 74
1178
915
75 - 84
591
411
85 - 94
163
61
95 - x
10
2

Összesen
2093
1002
227
12

A tartós betegség vagy fogyatékosság az idős férfiak közel 40% át, a nőknek több mint
felét befolyásolja mindennapi életvitelükben. Nő az egyedül élő nyugdíjas korúak száma.
A település idős lakosságának életvitelére jellemzően van aki, többgenerációs családban él,
bár egyre gyakoribb, hogy a családtagok megélhetésük szempontjából idegen helyre
költöznek, így az idős rászorult egyedül marad. Lényeges probléma az izoláció, a
magányosság, melynek következtében az egészségi állapot romlásával párhuzamosan
jelentkeznek a mentális problémák.
A család szinte megoldhatatlan feladattal szembesül, mikor hozzátartozójuk segítségre
szorul. Sokszor nem tudják vállalni az idősek gondozását. Az alapvető törekvés, hogy amíg
lehet és megoldható a saját megszokott környezetükben élhessenek tovább, bár ez csak úgy
lehetséges, hogy állapotuknak megfelelő segítséget kapjanak. Így nagyfokú törekvés
tapasztalható a tekintetben, hogy a biztonságos gondozást inkább otthonukban kapják meg, ez
által nem kerülnek be költségigényesebb szociális és egészségügyi szakosított ellátásba,
valamint a megszokott környezetükben történő gondozásuk mentálisan is előnyösebb
számukra.
Az egyedül élő önellátásra részben képes rászoruló idős emberek egyre többen veszik
igénybe a házi segítségnyújtást, valamint biztonságuk érdekében a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást. Az idősek nappali ellátását jellemzően azok a még önellátásra képes idős
emberek igénylik, akiknek társas hálói megritkultak és közösségi, kapcsolatkialakítási
szükségleteik kielégítésében keresnek támaszt.
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_________________________________________________________________________

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja
A szociális munka sajátosságai az idősek ellátásában, alkalmazott módszerek és technikák
1. Az állapot- és szükségletfelmérés
A kérelem benyújtását követően a szociális szolgáltatási igénynek megfelelően
intézményünkben, vagy az idős rászorult otthonában a személyes találkozás alkalmával
felmérjük önellátási képességét, egészségügyi-, fizikai-, pszichés-, mentális állapotát,
gondozási-, ápolási igényét, valamint természetes támaszait, kapcsolati hálóját, érdeklődési
körét és az ellátással kapcsolatos igényét.
Az állapotfelmérés folyamatában hangsúlyosan vizsgáljuk szociális helyzetét, képességeit,
hogy az egyén a vizsgált tevékenységeket milyen szinten tudja elvégezni, milyen
rendszerességgel szükséges a beavatkozás, állapotának szinten tartásához, fejlesztéséhez.
A felmérést követően komplex team munkában egyénre szabottan– ellátott, hozzátartozó,
gondozó, ápoló, háziorvos, körzeti nővér, gyógytornász, pszichológus – kidolgozzuk mely
módszerek a leghatékonyabbak és milyen megoldási módokat lehet/kell alkalmazni az igénylő
szükségleteinek megfelelő gondozási tevékenységhez.
A gondozási szükséglet fokozatai:

Szociális segítés a 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő
 65. életévét betöltötte és egyedül él,
 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
 75 életévét betöltötte,
 egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel - időszakosan vagy tartósan - a lakását nem
képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes
ellátni.
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Ebben az esetben a következőkkel lehet igazolni az egyéb feltételek fennállását:
 életkor igazolására: személyi igazolvány másolata,
 közművesítés, fűtés hiányának: igazolásához a települési önkormányzat jegyzője
igazolása,
 átmenetileg megromlott egészségi állapot igazolására: kezelőorvosi igazolása.

2. Krízishelyzetek felismerése és megoldásai
Krízis: lelki válság. Fenyegetettség, váratlan veszteség hatására bekövetkező,
személyiséget súlyosan veszélyeztető lelki állapot, mely során a korábban eredményesen
alkalmazott probléma-megoldási képességek nem működnek. Az adott veszteségre a
személyiség beszűkül, krízisállapotba alakul ki. Krízisállapot szakaszakai: a krízisesemény,
bizonytalan lelkiállapot kialakulása, az „utolsó csepp” állapota, aktív krízisállapot, reintegrálódás.
Időskori krízishelyzetet okozhat: nyugdíjazás, az élettárs-hozzátartozó elvesztése, súlyos
betegség kialakulása, az önálló életvitel feladása, új környezetbe való beilleszkedés, anyagi
források csökkenése stb. A krízishelyzetben lévő időseknek folyamatos segítségre van
szükségük, a feldolgozásához a szakemberek együttesen tudnak támogatást nyújtani.
A krízisintervenció során előnyt jelent a gondozottal és hozzátartozóival való korábban
kialakított bizalmi kapcsolat. Empatikus készségünket igénybe véve a segítő beszélgetésekkel
oldhatóvá válik a gondozott belső feszültsége, tehetetlenségi érzése és az irányított
problémafeltárást követően közösen kidolgozzuk a megoldási stratégiákat. Biztosítjuk
gondozottunkat arról, hogy támogató szerepünkkel mellette állunk és segítjük problémájának
megoldásában.

3. Esetmunka
A szociális esetmunka elsősorban a közvetlen szociális gondozók feladata.
A munkavégzés menete:
Első találkozás - az ellátást kérő segítséget szeretne, még bizonytalan, nem tudja hogy
milyen segítségre van szüksége, a beszélgetés alatt az információk alapján kiderülhet a
konkrét probléma és az esetleges megoldási módok számbavétele. A szociális szakember
segíti döntése meghozatalában (a felkínált szolgáltatás megfelelő e számára), időt kell hagyni,
hogy átgondolja, értékelje, hozzátartozóival megbeszélje a felkínált lehetőséget, vagy újabb
információt kér döntéséhez.
Célirányos beszélgetések – ha döntött a szolgáltatás igénybevételéről interjúk következnek.
Mikortól nyújtható, milyen tevékenységi kört tartalmaz, hogy lehet változtatni a
megállapodásban, mikor és hogyan szüneteltetheti az ellátást vagy szűnhet meg az
igénybevétel, majd a közösen meghatározott célok írásos szerződésben kerülnek
megfogalmazásra.
Írásos szerződésben - Megállapodás - kerül megfogalmazásra a szolgáltatás időtartama,
térítési díja, a vállalt feladatok köre, a szolgáltató és az igénybe vevő jogai és kötelezettségei.
Problémák közös megoldása - a konkrét feladatok együttes végrehajtása a szolgáltatás
igénybevételével kezdődik. A gondozó a megállapodás szerinti szolgáltatási
9

résztevékenységekkel komplex formában teljesíti feladatát, hogy az igényeket kielégítése. Az
egyéni esetmunka alkalmazása ad hoc problémák megoldására is jól használható. A nappali
intézményben tartózkodók egyéni szociális problémái széleskörűek és napról napra változók;
ezek kezelése, megoldásuk segítése a szociális gondozók és a szociális munkatársak feladata.
Az egyes esetek lezárása, a munka értékelése a megoldásban résztvevőkkel együtt történik,
melyet a munkafolyamat végén közösen újra fogalmazhatnak az egyéni igénynek
megfelelően, vagy lezárnak.
Az esetek átadása, követése megoldható, az is előfordul, hogy egy integrált intézményen
belül történik. Az idősellátás az a terep, ahol ideális helyzetben egyenes úton kerül a kliens
egyik szolgáltatótól a másikig.
A szociális szakember esetmunkája során elvégzendő feladatok:
Képviselet: segíti, hogy a számukra szükséges szociális ellátásokhoz hozzájussanak,
egyéni ügyek intézésében vesz részt, érdekképviseleti támogatást nyújt.
Mentális támogatást nyújt: segítő beszélgetéssel, egyéni kapcsolatrendszer működésének,
kialakításának segítésével, felismeri és megfelelően értelmezi a válsághelyzetet, krízisállapot
szakaszait, és szakmai eszközeivel segít.
Pszichés problémák kezelése: ismeri, felismeri, adekvát módon értékeli a
személyiségfejlődés életkorra jellemző sajátosságait, az életkorból, fizikai-, egészségügyi
problémákból, élethelyzetből származó szociális és pszichés kríziseket és segítséget nyújt
ezek feldolgozásában.
Együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel: Esetfüggően megismeri az ellátó
intézményeket, szakembereket, velük megbeszélést folytat telefonon, vagy személyesen.
Intézményközi megbeszéléseken, előadásokon vesz részt. Munkakapcsolatot alakít ki, tart
fenn az intézmények szakembereivel, ügyintézést végez.
4. Csoport- és közösségi munka
A beilleszkedést segítő magatartásformák, egyéni és társas kapcsolatok kialakulását,
fejlesztését szolgáló tevékenységek az intézményen belül, az Idősek Klubjában játszik fontos
szerepet. Az újonnan jövők „kész” közösséget találnak. A klubban a szociális gondozók látják
el a csoportos foglalkozásokat. Szolgáltatásaink között lehetőséget nyújtunk igény szerint
különböző programokban való részvételre, szabadidő aktív eltöltésére, melyeket a valahová
tartozás megnyilvánulásának lehet tekinteni. Ilyenkor a „csoport” jellemzőit magukon viselik
a résztvevők: többen, egy időben egy helyen, azonos céllal tartózkodnak. A jelzett programok
heti, havi rendszerességgel ismétlődnek és újabb ötletek, igények színesíthetik az együtt
eltöltött időt.
A szociális szakember csoportmunkája során elvégzendő feladatok:
 Ösztönzi érdekképviseleti csoportok kialakulását, ezeket önállóan vagy más
szakemberrel együtt vezeti.
 Támogatja az önsegítő csoportok szerveződését.
 Közreműködik a csoportok működéséhez szükséges személyi, fizikai (helyiség, anyag)
és anyagi feltételek megteremtésében.
 Részt vesz pályázatok előkészítésében és megvalósításában.
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Az idősellátás rendszerében az ellátási területen élő, idős lakosok összessége az a
közösség, amellyel a szociális szakember dolgozik. Ez a közösség gyakran egyedül élő,
családtól elszakadt idős emberek, akik fizikai és lelki állapotuk miatt kapcsolataikat nehezen
tartják életben.
A következőket teheti a szociális szakember az ellátási területen élőkkel kapcsolatban:
 Gyűjti, rögzíti, továbbítja a szociális ellátással kapcsolatos olyan elvárásokat, igényeket,
melyek jelenleg kielégítetlenek.
 Figyelembe veszi az időskorúak fizikai, mentális, pszichés jellegzetességeiből adódó
szükségleteket.
 Preventív munkája során hangsúlyosan képviseli az időskorú emberek, társadalmi
csoportok bizonyos ellátásokból való kiszorulásának megelőzését.
5. Team munka az idősgondozásban
Team ülések: Az egyes feladatok végrehajtására alakult munkacsoportok rendszeresen
megbeszélést tartanak, ahol a különböző részfeladatok megtervezése, végrehajtásuk
kivitelezésének követésére, értékelésére van mód. A tagok véleményt mondanak, információt
cserélnek, megbeszélik a problémákat.
Esetkonferencia: A szociális gondozók esetmegbeszélő csoportban is részt vehetnek. Külső
szakemberekkel együtt keresik meg az egyes esetekben felmerült problémák kreatív
megoldását.
Szupervízió során a személyes problémákat és az ellátottal való kapcsolat emocionális
tényezőit lehet tisztázni. A szupervízor külső szakértő, aki semmilyen kapcsolatban nincs az
adott munkahelyi környezettel, így nyíltan érdekellentét nélkül segíthet a szociális munkát
végzőknek.
Szakmai konzultációt is kérhet egy kompetens külső szakértőtől, például orvos, jogász,
pszichológus, gyógypedagógus.
__________________________________________________________________________

IV.

Étkeztetés

1. Az étkeztetés céljának, feladatának bemutatása
A.

Program konkrét bemutatása a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek

A szolgáltatás célja: szociális alapszolgáltatás keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
önmaguknak, ill. eltartottjuknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk és egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A jogosultság részletes szabályait az önkormányzat rendeletben határozza meg.
B.

Más intézményekkel történő együttműködés módja
11

A problémák feltárása, feladatok megoldása, a tevékenységek fejlesztése érdekében a
Területi Gondozási Központ ellátási területén együttműködik a Fóti Közszolgáltató Kft
konyhájával, civil szervezetekkel, szociális, egészségügyi (orvosi előírások az étkeztetésre
vonatkozóan) oktatási szolgáltatókkal, Polgármesteri Hivatallal, Fóti Gazdálkodási Ellátó
Szervezettel, módszertani és központi intézményekkel, hatóságokkal, egyházakkal, valamint a
helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
2. Az ellátandó célcsoport jellemzői
Klubtagjaink közül egyre többen igénylik helyben az étel elfogyasztását. Akik az ételüket
elviszik, nagyobb részük munkanélküli, kiskeresetű, megromlott egészségi állapotú aktív korú
személyek. Nő azok száma is, akik házhoz szállított egyszeri étel biztosítását kérik, mivel a
napi főzés túlságosan megterhelő számukra és csupán részben tudják ellátni önmagukat. Több
házhoz szállított étkeztetésben résztvevő ellátott a házi segítségnyújtás szolgáltatását is
igénybe veszi. Emelkedik az alacsony összegű nyugellátásban részesülők száma is, akik
étkeztetésre jogosultak, így díjfizetésre képtelenek. Ezáltal egyre több az étkezési
díjkedvezményt igénylők száma is.
Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja diétás étkezést kell
biztosítani.
Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkezés feltételeit is biztosítani
tudjuk.
Folyamatosan nő azoknak az ellátottaknak a száma, akik egészségi állapotváltozás miatt
orvosi javaslatra, kaptak házhoz szállítva ételt, melyet a Központi Konyha dolgozója szállít,
és személyesen adja át, valamint folyamatosan tájékoztatja munkatársainkat az ellátottal
kapcsolatos, az intézményt érintő változásról. Havonta egyszer a konyha autójával
személyesen felkeresve szedjük be a személyi térítési díjakat, így lehetőségünk van a havi
rendszerességgel történő állapotfelmérésre.
Kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztást a 2018-as évben 17 fő vett igénybe, ők a
nappali ellátásban is részesültek. Szívesen veszik ellátottjaink a helyben étkezés lehetőségét,
mert megkönnyíti életüket azzal, hogy hétköznap a tálalást, mosogatást is átvállalva, itt
biztonságosan és nyugodtabban tudnak étkezni, mint otthon egyedül. Életkoruknak és
egészségi állapotuknak megfelelő, változatos étrenddel hozzájárulunk az egészségük
megőrzéséhez.
2018-ban összesen 32 fő részére biztosítottunk kedvezményes étkezést.

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatás formái, köre,
rendszeressége
Az étkeztetés formáját és módját a helyi adottságoknak megfelelően alakítottuk ki. Amikor
valaki az étkeztetést szociális intézményben veszi igénybe, lehetőséget kell teremteni számára
a szociális segítségnyújtásra, tanácsadásra, konzultációra, így segítséget kaphat egyéb gondjai
megoldásában is. Sokszor étkezése után dönt arról, hogy más szolgáltatást is szeretne igénybe
venni.
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Munkanapokon az ételkészítést, valamint az ételszállítást Fóti Közszolgáltató Kft. - egyéb
főzőhelyről - biztosítja a szerződésben foglaltak szerint.
Intézményünkben a szakmai előírásoknak megfelelően szociális segítő koordinálja az
étkeztetés feladatait (rendelés, lemondás, adag ellenőrzések, kiosztás). Napi összesítést,
jelentést készít az NRSZH KENYSZI / Tevadmin rendszeren keresztül, illetve a megszűnt és
az új ellátottak törzsadatait kezeli, igénybevételi naplót vezet, számláz, térítési díjat szed,
elszámol, zárásokat, összesítéseket készít, valamint állandó kapcsolatot tart a főzőhellyel, az
ételszállítóval, illetve az igénylőkkel.
Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a lakosság szükségletei a napi egyszeri
étel kiszolgálással helyben fogyasztva, elvitellel, lakásra szállítással megfelelően biztosítva
legyen.
Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának
megfelelően kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, valamint
evőeszközöket és étkészletet.
Az igénybevétel lehetőségeinek bemutatása
Akinek egészségi állapota engedi és szeretné szolgáltatásunkat igénybe venni, az ételt
elvitellel biztosítjuk számára, illetve az intézményben kiszolgálással egyidejű helyben
fogyasztással, valamint házhoz szállítva.
Elvitellel étkezők: Minden nap 12.30 órától 13.00 óráig a Területi Gondozási Központ
ételkiosztására alkalmas helyiségéből kapják meg az ételt ételhordójukba. Szóbeli
megállapodás alapján 3-vagy 4 részből álló 2 db (csere) ételhordóval kell rendelkeznie az
ellátottnak. A csere ételhordókat tiszta állapotban vesszük át. Amennyiben az ellátott
szociális helyzete nem teszi lehetővé, hogy a HACCP előírású tisztaságú ételhordót adjon át,
úgy munkatársaink segítségével intézményünkben elmossuk azt, valamint ehetőséget
teremtünk annak is, hogy az elvitellel étkezők is igénybe vehessék egyéb intézményi
szolgáltatásainkat is pl. információnyújtás, tanácsadás.
Kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással étkezők: Intézményünk étkezőjében a
nappali ellátás keretén belül megszokott időben, 12 órától 13 óráig családias, higiénikus
környezetben az általuk kiválasztott helyükön ebédelhetnek a 74 éves átlagéletkorú
gondozottaink. Biztosított számukra a megfelelő tiszta evőeszköz és étkészlet, kézmosási
lehetőség, a nemenkénti elkülönített illemhely.
Házhoz szállított étel: Fóti Közszolgáltató Kft. - egyéb főzőhelyről – történik, a
szerződésben foglaltak szerint a tulajdonában lévő gépjárművel Fót teljes közigazgatási
területét lefedve szállítja az ételt. A házhoz szállított étkezőknél az ellátott egészségi
állapotától függően, egyéni szükségletek, igényeknek megfelelően biztosítjuk az ellátást. Az
ellátott által átadott kulccsal, a Központi Konyha dolgozói beviszik, az ételhordót és segítenek
azt kinyitni. Sokkal idősebb az a generáció, aki házhoz szállított ételt igényel és kap. A
havonta előre leszámlázott megrendelésekért fizetendő személyi térítési díjakat személyesen
szedjük be lakásukon, mivel a szállítás feltételezi akadályoztatásukat, megkímélve az
ellátottat, illetve a hozzátartozót. Természetesen számukra is biztosított az intézményben
történő befizetés is.
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Az étkeztetést követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően az erre vonatkozó
igénybevételi naplót vezetjük, mely az igénylők napi számát és az igénybevett étkezési
formát, megoszlását tartalmazza.
Ételrendelést, illetve módosítást a szolgáltatási napot megelőző 2 munkanappal tehet meg a
szolgáltatást igénybevevő.

4. Az ellátás igénybevételének módja
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben
határozza meg és az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézményvezető az
önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a szociális rászorultság
megállapításában.
1993. évi Szt. alapján étkeztetésre szociálisan rászorult, aki
 kora, egészségi állapota, vagy egyéb körülménye
 fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága, súlyos
mozgáskorlátozottsága miatt nem képes biztosítani önmagának, illetve eltartottjai
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a meleg étellel való ellátást.
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője szóban vagy írásban beterjesztett kérelmére, indítványára történik.
Kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani az intézmény nyitva tartása alatt bármikor
(7,30-16 óráig, pénteken 7,30-14 óráig). Ezt követően az intézményvezető figyelembe véve a
jogszabályi előírásokat saját hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről. Elutasítás
esetén a fellebbező kérelmező az elutasítást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Kérelem benyújtásakor a helyi rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet jövedelem nyilatkozatának
kitöltése, valamint egészségügyi állapota miatti igény esetén orvosi igazolás szükséges. A
kérelem kitöltésében segítenek a szociális gondozónők.
Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba
veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó
igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.
Tájékoztatja a szolgáltatásról, valamint az igénybevétel megkezdésének időpontjáról.
Formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt és a jelentési kötelezettséggel megbízott
munkatárs a KENYSZI Tevadmin rendszeren keresztül rögzíti a létrejött jogviszonyt.

Térítési díj
A fenntartó helyi önkormányzat Képviselő Testületi határozattal elfogadott intézményi
térítési díj figyelembevételével kell megállapítani személyi térítési díjat a kérelmező
jövedelme alapján.
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Az intézményi térítési díjat a fenntartó konkrét összegben állapítja meg. Szolgáltatási
egységen egy főt, ételadagot, szolgáltatási órát, napot stb. kell érteni.
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő
személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.
A személyi térítési díjat előre kell fizetni, melyről számlát állít ki az intézmény. A térítési
díj házi segítségnyújtás esetében a havi gondozásra fordított idő összesítése alapján, étkezés
esetében az elfogyasztott adagszám és a megállapított térítési díj szorzata. A személyi térítési
díj nem haladhatja meg az igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át étkezés, illetve házi
segítségnyújtás és étkezés esetében, valamint házi segítségnyújtás esetében jövedelmének
25%-át, melyet a térítési díjat kötelezett személy köteles megfizetni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi
térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának
megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
Lehetőség van a személyi térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor nem kell
jövedelemvizsgálat. Az önkéntes fizetés lehetősége az Szt. 117/B. § - a szerinti esetben az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését írásos nyilatkozatban vállalhatja.
V. Házi segítségnyújtás
1. A házi segítségnyújtás céljának, feladatának bemutatása
Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás, melyet az önálló életvitel fenntartása
érdekében az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani. A házi
segítségnyújtás keretében szükségleteiknek megfelelően olyan személyekről kell
gondoskodni, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben
képesek és nincs, aki gondoskodjon róluk, illetve azokról, akik bentlakásos intézményi
elhelyezésre várakoznak.
Amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást
végző szociális gondozó kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
A gondozó segítséget nyújt, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, a meglévő képességeik fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtást kell biztosítani
 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtást kell biztosítani
 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 a szociális segítés keretében ellátható feladatokat.
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a. program konkrét bemutatása a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek
A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális,
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
gondozási szükséglet vizsgálata alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő megállapítja, hogy a kérelmező mely szolgáltatási formára jogosult,
gondozási szükségletének fokozatát.
Az ellátottanként nyújtott gondozási óra függ a megállapított szükséglet mértékétől, egyéni
igényektől. Amennyiben a megállapított III. fokozat szerint idősotthoni ellátásra van
szüksége, addig az ideig, míg idősotthoni elhelyezést nem kap, ellátását biztosítjuk.
A szociális gondozó gondozási résztevékenységeit a tevékenységi naplóban vezeti az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete alapján meghatározott tartalommal.
Személyi gondozás esetén
Szociális segítés keretében:
 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
 Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben). Mosás, vasalás.
 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
 Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása. Segítségnyújtás
ételkészítésben és az étkezés előkészítésében. Mosogatás, ruhajavítás, közkútról,
fúrtkútról vízhordás. Tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez
a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel). Télen hó-eltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt. Kísérés.
 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában.
 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás keretében:
 Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
 Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás. Családdal, ismerősökkel való
kapcsolattartás segítése. Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés. Ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.
 Gondozási és ápolási feladatok körében:
 Mosdatás, fürdetés, öltöztetés. Ágyazás, ágyneműcsere. Inkontinens beteg ellátása,
testfelület tisztítása, kezelése. Haj, arcszőrzet, száj, fog és protézis ápolása.
Körömápolás, bőrápolás. Folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül). Mozgatás
ágyban, decubitus megelőzés. Felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer
adagolása, gyógyszerelés monitorozása, valamint vérnyomás és vércukor mérése. Helyés helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül. Kényelmi és gyógyászati
segédeszközök beszerzésében való közreműködés, valamint kényelmi és gyógyászati
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segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás.
Háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig).

Szakmai létszámnorma alapján a házi segítségnyújtást 5 fő szociális gondozó körzetekben
látja el.
A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a Gondozási Központ vezetője
koordinálja. A rászorult új igénylőt lakóhelye-, gondozási szükséglet igénye szerint, a
megállapodásban megfogalmazott tevékenységek tartalma, orvosa javaslata, idő igénye
alapján osztja be egyes gondozónőhöz, figyelembe véve a gondozónő addigi ellátottainak
megszokott napi ritmusát, gondozási napszakát. Minden esetben kell és találunk is megoldást
a segítésre.
Távollét esetén a gondozók egymást helyettesítik illetve szükség szerint belső
átszervezéssel a nappali ellátásban foglalkoztatott szakképzett szociális gondozó is részt vesz
a helyettesítésben.
A házi gondozó a napi gondozási tevékenységről tevékenységi naplót vezet a
résztevékenységek megjelölésével. Hónap végén önellenőrzést végez és beszámol a havi
eseményekről, változásokról. A vezető hetente munkamegbeszélést tart TEAM ülés
keretében.
Az ellátottakra jutó közvetlen személyes gondozási szükséglet folyamatosan nő, a
gondozás tartalma gyakran változik. A gondozók több fizikai munkát végeznek, mint
korábban, mivel az ellátottak életkora nő, egészségi állapota, életminősége rosszabb a korábbi
átlaghoz mérten. Egyre kevesebb a természetes támasz, család távol, vagy a hozzátartozó
huzamosabb ideig nem bírja a fizikai, pszichés terhelést.

b. más intézményekkel történő együttműködés módja
Házi és szakorvosokkal, kórházakkal - Dunakeszi, Vác, Kerepes, Honvéd, Veresegyházi
Missió - gyógyszerészekkel, gyógytornászokkal, mindennapos személyes és telefonos
kapcsolatot tartanak fenn a gondozónők, valamint igény szerint a társ-szociális ellátókkal.

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése
Az ellátottnak saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást. Így méltóságukat megőrizve élhetnek számukra biztonságot jelentő
otthonaikban.
2018. évben ellátottaink összlétszáma 53 fő volt. Ennek az 53 embernek 4390 órában
tudtunk segítséget nyújtani. A nők átlagéletkora 81 év, a férfiaké 76 év.
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Évről évre nő a magányos, izolált, valamint az ágyhoz kötött inkontinens, daganatos, a
stroke utáni állapotban szenvedők, stomás idős betegek száma. Gyakoribb a demens,
Alzheimer,- Parkinson kórban szenvedő ellátott. Az egészségügyi szakellátásban tartózkodás
ideje megrövidült, így az onnan kikerülő ellátottak száma növekedést mutat. Magasabb
arányban jelennek meg a súlyosabb esetek, e miatt lerövidült az ellátási idő, mivel
gondozottaink elhunytak, vagy idős otthoni ellátásba kerültek.
Kevesebb idő jut mentális gondozásra és a háztartásvezetésre. Hétvégén és esti órákban
valamint naponta többször is igényelnék szolgáltatásainkat.
3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatás formái, köre,
rendszeressége
Az ellátott és a gondozó közötti kapcsolat a feltétel nélküli elfogadáson alapul. Ez jelenti
az állandóságot, kiszámíthatóságot, a meleg érzelmi kapcsolatot. Az ellátás során a gondozott
mindenekfelett álló érdekei az iránymutatóak. Figyelembe kell venni életkori sajátosságait,
egyéni szükségleteit, kompetenciáit a fejlesztés és az gondozás terén.
Házi segítségnyújtásban történő szociális munka:
a) Szükségletek és igények felmérése
A szükségletfelmérést a vezető vagy a jegyző által felkért szakértő végzi el. Tájékoztatja az
ellátás formájáról és ezt követően megállapodik az igénybevevővel egyéni kérésének
megfelelően a gondozás tartalmában, rendszerességében és alkalmankénti időtartamában.
Bemutatja a gondozását végző szociális gondozót.
Az ellátás alatt felmerülő új igények alapján a házi gondozó jelzését követően szükséges új
szükségletfelmérést végezni. A felülvizsgálatot követően az új szolgáltatási elem magával
hozhatja a tevékenység változását is, mely befolyásolhatja az ellátást végző kapacitását,
szakmai kompetenciáját.
b) Prevenció, felvilágosítás
Az egészségnevelés és az önálló életvezetés támogatása, megtartása a gondozó
munkájának szerves része.
Egészségügyi prevenció:
Észleli a fertőző betegségekre utaló jeleket és jelzi a kompetens szervek felé.
Együttműködik szűrővizsgálatok szervezésében, lebonyolításában, egészségnevelési
előadások, tájékoztatók szervezésében. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, anonim
csoportokkal.
Szociális prevenció:
Figyelemmel kíséri, jelzi az idős ember szociális és pszichés helyzetének változásait.
Felvilágosítást ad a szociális problémák megelőzéséhez, kezelhetőségéhez, segíti az egyéb
szociális ellátásokhoz való jutást.
c) Szociális esetmunka, gondozás
A gondozói team tagja ismeri a szolgáltatásokhoz jutás feltételeit, jogszabályokat, helyi
rendeleteket. Figyelemmel kíséri a családi és intézményi kapcsolatokat, kihasználva az ebben
rejlő erőforrásokat, bevonja őket a segítő folyamatba. Gondozási tevékenysége kiterjed az
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idős ember személyére és annak közvetlen környezetére, mely függ az egyén igényszintjétől,
kulturáltságától,
körülményeitől.
Felismeri
a
válsághelyzetet,
krízisállapotot.
Kompetenciájának megfelelően segít, illetve szakszerű segítséget keres, hivatalos ügyek
intézésében, idős emberek érdekeinek képviseletében. Esetelemzést végez a segítő
folyamatról, esetmegbeszéléseken vesz részt.
d) Munkacsoport
A házi segítségnyújtást végző munkacsoport tagjai: állandó jelleggel a vezető,
gondozók/ápolók, esetfüggően konzultáns lehet pszichológus, gyógy-testnevelő,
családgondozó, háziorvos, családsegítő.

e) Pszichés problémák kezelése
Fontos a segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása. Az ellátott személyiségének és
életútjának, életvitelének ismerete nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gondozó az ellátott
egyéni személyes problémáiban, ügyeiben, kapcsolattartásában el tudjon járni. Az idős embert
segíteni kell a társas kapcsolat megtartásában, oldani helyzetének függőségi érzését, leküzdeni
az öregség és betegségtudat kóros élményét, izoláció oldását. A gondozó észleli az idős
emberek pszichés állapotának változásait, jelzi a kompetens szakembereknek (egészségügyi
alap-, szakellátás). Konfliktuskezelés módjait, technikáit alkalmazza.
f) Egészségügyi ellátás
Kapcsolattartás a gondozott házi-, szakorvosával, tájékoztatás és szükség szerint
konzultáció az ellátott állapotváltozása miatt. Orvosi utasítások betartása, betartatása.
Alapvető ápolási feladatok elvégzése. Kényelmi és gyógyászati eszközök beszerzése,
alkalmazása, használatuk betanítása.
g) Együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel
Intézményen belüli és intézmények közötti esetmegbeszéléseken való részvétel, új
munkacsoportok
szervezése,
pályázatok,
szakmai
programok
előkészítésében,
megvalósításában. Gondozó kapcsolatot tart fenn hozzátartozókkal, társintézményekkel,
egészségügyi intézményekkel, hivatalokkal, civil szervezetekkel.
h) Adminisztráció
Tevékenységi naplóban a résztevékenységeknek megfelelően adminisztrálja a gondozási
feladatokat, annak időtartamát, melyet havonta összesít, önellenőrzést végez és külön értékelő
lapon vezeti a gondozott fizikai-, egészségügyi-, és mentális állapotának változásait, valamint
a környezetére ható egyéb eseményeket.
A vezető hetente munkamegbeszélést tart. A gondozási feladatokat a házi gondozók
körzetekben végzik. Távolléti idő esetén belső átszervezéssel oldjuk meg a helyettesítést. A
szociális gondozó munkakört betöltők szakképzettek - felsőfokú, szociális gondozó és
szervező, szociális gondozó és ápoló, gyógypedagógiai asszisztens, szociális asszisztens,
valamint ápoló végzettséggel rendelkeznek.
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4. Az ellátás igénybevételének módja
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az intézményvezetőhöz az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban nyújthatja be kérelmét, indítványát
az intézmény nyitva tartása alatt (7,30-16 óráig, pénteken 7,30-14 óráig). Kérelem
kitöltésében segítenek a gondozónők.
Az intézményvezető saját hatáskörében dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről. Elutasítás
esetén a fellebbező kérelmező az elutasítást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénylőnek a kérelem előterjesztésekor mellékelnie kell a 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve 30 napon belüli
kórházi zárójelentést, valamint ki kell töltenie az 1. számú melléklet II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot, vagy nyilatkozik az önkéntes fizetésről. Ebben az esetben tudomásul
veszi, hogy a mindenkori intézményi térítési fizetésre vállal kötelezettséget.
Ezen felül Fót Város Önkormányzatának helyi rendelete alapján az ellátást kérelmezőnek
írásban nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor kötött-e életjáradéki, tartási, öröklési
szerződést, illetve részesül-e ápolási díjban.
Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba
veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó
igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
gondozási szükséglet vizsgálata keretében Értékelő adatlap alapján határozzák meg, hogy az
ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi
gondozási szükséglet mértékét.
A tájékoztatást követően az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
Térítési díj
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév február 28ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési
költségét, valamennyi személyi és dologi kiadást tartalmazza.
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő
személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatja.
Házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatást igénybevevő személy térítési díjának összegét,
szolgáltatási egységét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét
összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban
tájékoztatja.
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési (óra)díjat az
adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő
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szorzata alapján kell kiszámítani. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett
résztevékenységekre fordított időt külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell
összesíteni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A térítési
díjat konkrét összegben kell megállapítani. A személyi térítési díj összege a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege a megállapítás
időpontjától függetlenül évente egy alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.
Lehetőség van a térítési díj önkéntes megfizetésére, ekkor az intézményvezetőnek nem kell
jövedelemvizsgálatot végezni. Az önkéntes fizetés lehetősége az Szt. 117/B. §-a szerinti
esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési
díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését írásos nyilatkozatban vállalja.
VI. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, feladatának bemutatása
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet tartalmazó
szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis
helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
a. program konkrét bemutatása a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülhetnek azok az egyedül élő a segélyhívó
készülék használatára képes idősek, idős házaspárok, fogyatékkal élők, pszichiátria betegek,
akik egészségi állapotuk, illetve fogyatékosságuk miatt a jelzőkészülék használatával és ezen
keresztül a gyors segítségnyújtással, biztonsággal saját otthonukban tarthatók. A
krízishelyzetek elhárításával az önálló életvitelük biztosítható.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a házi segítségnyújtást végző szociális intézmény
biztosít. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező állami feladat, melyet a helyi
önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal kötött ellátási szerződés keretében lát el 2006- tól. A működési engedély 55
készülékre szól, határozatlan időre 2007-ben emelkedett jogerőre.
Készenléti rendszerben heti váltásban 4 fő szociális szakképzett gondozó látja el ezt a
feladatot.
A szolgáltatás működtetése a szociálisan rászorult jogosult igénybe vevők, egyedül élők
számára nyugalmat, biztonságot nyújt. Lehetővé teszi az otthoni környezetben való
biztonságos életvitelt, életet menthet, mert a jelzésre azonnal reagálunk, valamint
vészhelyzetben azonnali szakszerű segítségnyújtást (egészségügyi, szociális, illetve rendőri
intézkedés) biztosítunk. A szolgáltatás bűnmegelőzést, az idős emberek áldozattá válásának
megakadályozását is elősegíti.
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b. más intézményekkel történő együttműködés módja
Fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére e segítségnyújtás ellátója
együttműködik a helyi Család-és Gyermekjóléti munkatársakkal. Együttműködésben állunk a
házi orvosokkal, valamint az orvosi ügyelettel. SOS Központ Kft-vel szoros, mindennapos
kapcsolatban vagyunk, mivel ők biztosítják a diszpécserközpontot, valamint a helyi
Polgárőrséggel, akik vállalták éjszakai riasztás esetén a készenlétet ellátó munkatársunk
helyszínre szállítását.

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése
Városunkban intenzív elöregedési folyamat tapasztalható, továbbá folyamatosan nő az
egyszemélyes háztartások száma, magas a szépkorúak aránya és az öregedési index további
romlásával kell számolni.
A támogatott (térítésmentes) 50 db készülékre 57 fő szociálisan rászorult ellátott részesült
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. 3 jelzőrendszer osztott volt, azaz 6 fő (kétszemélyes
háztartásban lévő) ellátását biztosította.

Szociális rászorultság oka / ellátás indoka
Egyedül élő
65 év feletti személy
súlyosan fogyatékos személy
pszichiátriai beteg személy
Egyedül élő összesen:
Kétszemélyes háztartásban élő
65 év feletti,
súlyosan fogyatékos,
pszichiátriai beteg személy
Kétszemélyes háztartásban élő összesen
Mindösszesen
Szociálisan rászorult személyek száma:
Szociálisan nem rászorultak száma:
Az ellátást igénybevevők mindösszesen:

Szociálisan rászorultak
száma az elszámolási
időszakban (fő)
49
2
0
51
6
0
0
6
57
0
57

3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatás formái, köre,
rendszeressége
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előnye, hogy folyamatos készenléti rendszerben
működik. Az ellátottak köre a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk illetve szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
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fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek. A szolgáltatás a bűnmegelőzést, az idős
emberek áldozattá válásának megakadályozását is elősegíti.
Szociális rászorultság alapján szolgáltatott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
felügyelet
Fót város közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy szociális rászorultság alapján, azaz a Szt. törvény szerint az egyedül élő
65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását kérheti.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevők krízis esetén
otthonukban kaphatnak szakszerű segítséget a pánikgomb megnyomását követően maximum
30 percen belül.
A Területi Gondozási Központ, mint szakmai központ 55 segélyhívó készülék felügyeletét
látja el, mely folyamatos készenléti rendszerben működik. A szolgáltatást igénybevevő
otthonába egy jelzőkészülék kerül kihelyezésre, melyet krízishelyzetben (rosszullét illetve
betörés esetén) egy gombnyomással aktiválhatja. Bérleti- és szolgáltatási szerződés keretében
az SOS Központ Kft. szolgáltatóval biztosítjuk a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot.
A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb
rendelkezésre álló információknak a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót, aki
maximum 30 percen belül megjelenik az ellátott lakásán.
Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó testen viselhető, ütés és cseppálló. A diszpécser az
ellátottat a jelzőkészüléken keresztül hívja vissza a jelzést követően, így biztosítva a kétirányú
kommunikációt, valamint segélyhívás esetén a segítséget kérő nevének, címének és egyéb
rendelkezésre álló információnak közlésével telefonon keresztül értesíti a készenlétben levő
gondozót.
Segélyhívó rendszer fő elemei:
1.
Diszpécserközpont
2.
Segélyhívó készülék (melléklet)
3.
Műszaki adatok (melléklet)
A napközbeni riasztást követően a gondozónő helyszínre való szállítását megbízási
szerződéssel ellátott gépkocsivezető látja el a saját tulajdonú gépjárművével. Az éjszakai
szállítást a helyi polgárőrség biztosítja szintén megbízási jogviszony alapján.
A gondozónő a helyszínre érkezve felméri a probléma mibenlétét, kompetenciahatárának
betartásával intézkedik. Az ellátottat megnyugtatva önállóan megoldja, illetve orvos, mentő,
rendőrség, tűzoltóság stb. hívásával a vészhelyzet elhárítása érdekében intézkedik. Ha úgy
ítéli meg, szociális ellátást kezdeményez. Az ellátott felhatalmazása szerint értesíti a
hozzátartozókat a segélyhívás tényéről. Ezt követően gondoskodik az eset dokumentálásáról,
jegyzőkönyvet készít, valamint szakmai vezetőjének jelenti az esetet.
A diszpécserközpont számítógépes rendszere biztosítja a segélyhívó készülékekről érkező
jelzések fogadását, biztosítja a készülékekkel való folyamatos kapcsolatot. A rendszer
rendelkezik olyan technikai megoldásokkal, amelyek biztonságosan szavatolják a folyamatos
működést, kizárják az adatvesztés lehetőségét, valamint naplózzák és dokumentálják a
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segélyhívásokat, a diszpécserek által meghozott intézkedéseket és a kommunikáció során
elhangzottakat, valamint havonta lista kerül megküldésre a szakmai központ részére a
segélykérésekről, teszthívásokról és téves riasztásokról.
A számítógépekre telepített saját fejlesztésű szoftver a szerződési feltételeknek megfelelően
 biztonságosan tárolja az ellátott és a hozzátartozók által megadott adatokat,
 naplózza a segélyhívásokat,
 naplózza a diszpécserek intézkedéseit,
 lehetővé teszi a segélyhívás helyének pontos meghatározását,
 fogadja és naplózza a készülékekről érkező műszaki információkat,
 biztosítja a keletkezett adatok szabályozott módon történő mentését,
 biztosítja a jogosultak részére a keletkezett adatok visszakereshetőségét, ellenőrzését,
szükség esetén adathordozóra történő mentését,
 jelzi a diszpécsernek, ha valamelyik készülékkel a kommunikáció megszűnt, vagy
csökken akkumulátor töltöttségük.
A diszpécserközpont rendszerébe érkező segélykérő jelzéskor automatikusan megjelenik
az ellátott személy adatlapja, melyen a személyes adatokon kívül egészségi állapotának,
gyógyszereinek vázlatos listája is szerepel. A diszpécser visszahívja a jelzőkészüléket,
tájékozódik a segélykérés jellegéről és a megfelelő helyre át-jelzést eszközöl. Minden esetben
értesíti az ügyeletes gondozónőt és szükség szerint a hozzátartozókat, illetve mentőt, orvosi
ügyeletet, rendőrséget, tűzoltóságot. A vonuló szolgálatot tájékoztatja a segélykérés pontos
helyéről, szükség szerint közli a mentővel, orvossal az egészségügyi adatokat. Az intézkedés
befejeztével rögzíti a helyszínről (ellátottól, gondozónőtől) kapott információkat és az
intézkedés menetét.
A rendszerben tárolt adatok:
 ellátott személyes adatai,
 egészségi állapot, diagnózisok,
 gyógyszerszedési adatok, allergiák, gyógyszerérzékenységek,
 pótkulcs elhelyezésének adatai,
 lakásba jutást, segítségnyújtást korlátozó tényezők (kutya, stb.),
 értesítendő hozzátartozók adatai,
 szakmai központ adatai, azonosító jelszavak,
 mentő, rendőrség, orvosi ügyelet, tűzoltóság stb. adatai.
A diszpécserek több éves mentésirányításban szerzett gyakorlattal és egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező diszpécserek. A rendszeresített szigorú szakmai protokoll
biztosítja gyors és magas színvonalú intézkedésüket. A diszpécserek képzése, továbbképzése
folyamatos.

Személyi feltételek:
Intézményünknél a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 4 fő szociális gondozó végzi, akik
rendelkeznek az 1/ 2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerinti végzettséggel. A feladatot készenléti
időben az intézményvezető által készített beosztás szerint végzik. A gondozónak 30 percen
belüli kiérkezése érdekében, nappal saját gépjárművel 1fő megbízási szerződéssel rendelkező
gépkocsivezető gondoskodik, valamint az éjszakai szállítást a helyi Polgárőrséggel oldjuk
meg.
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Ügyeletes gondozó felszerelése:
Munkaruha- védőruha biztosított. Mobiltelefon a kapcsolattartás végett. Készenléti táska,
melynek tartalma: vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, elsősegélynyújtó láda, lakáskulcsok.
Adminisztrációs kötelezettségéhez szükséges ügyeleti napló.
Tárgyi feltételek:
A működtetéshez biztosítjuk az ellátottaknál elhelyezett segélyhívó készüléket, a
diszpécserközpontot, szakmai központban található ügyeleti személyi számítógépet.
A diszpécserközpont műszaki rendszere alkalmas az események dokumentálására, az
önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a
kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék testen viselhető,
ütés- és cseppálló.

4. Az ellátás igénybevételének módja
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az intézményvezetőhöz az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban nyújthatja be kérelmét. Indítványát
az intézmény nyitva tartása alatt, hétfőtől csütörtökig 7,30-16 óráig, pénteken 7,30-14 óráig
személyesen, ill. telefonon keresztül nyújthatja be. Kérelem kitöltésében segítenek a
gondozónők, illetve ha szükséges kitöltik a nyomtatványt.
Az intézményvezető saját hatáskörében dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről.
Amennyiben nincs szabad készülék, úgy gondoskodik az igénylő várakozó listára kerüléséről,
valamint tájékoztatja a piaci alapú szolgáltatás igénybevételi lehetőségeiről. Elutasítás esetén
a fellebbező kérelmező az elutasítást tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
Az ellátást igénylőnek a kérelem előterjesztésekor mellékelnie kell a 9/1999. (XI.24.)
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szociális rászorultságot vizsgálni kell.
Térítésmentes szolgáltatás esetén a Szt. alapján a jövedelemnyilatkozat kitöltése nem
kötelező.
Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba
veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó
igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza.
Értesítjük az igénybevételről (állami fenntartású szolgáltatás esetén, Szt. 94/A. § (2)
bekezdés alapján, formai előírás nincs rá, csak elutasítás esetén kell írásos formát alkalmazni),
Az Szt. 94/D. § (1) alapján az ellátás igénybevételének megkezdésekor a
szolgáltatásvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
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Térítési díj
Az önkormányzat a helyi rendelet szerint alapellátáson belül a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet tartalmazó szolgáltatást térítésmentesen
biztosítja.

4. Nappali ellátás, Idősek Klubja
1. A nappali ellátás, Idősek Klubja céljának, feladatának bemutatása
Intézményünk Fót Város Önkormányzat helyi rendeletében szabályozott nappali ellátást
szociális alapszolgáltatásként elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
és igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Célja az idős emberek életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos
ellenőrzése, harmonikus életvitelük megteremtése, magányosságuk feloldása, valamint a
tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése. A klubtagok meglévő képességeik, hajlamaik
felhasználásával fenntartsák önbecsülésüket és hasznosságérzésüket.
a. program konkrét bemutatása a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A
helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott
formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.
A nappali ellátást nyújtó intézmény nyitvatartási rendje a helyi igényeknek megfelelően:
munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig illetve pénteken 7. 30 – 14.00 óráig. Engedélyes 33
férőhellyel rendelkezünk.
Az intézmény megfelel a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a
személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló
helyiségekkel.
Az idősek klubjának szolgáltatásai:
 személyautóval az intézménybe,- ill. hazaszállítás,
 tisztálkodás, mosás, vasalás, valamint varrógéppel való varrás lehetősége,
 szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezésére,
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 szakellátáshoz való hozzájutás megszervezése, (vércukor-, vérnyomás- testsúlymérés,
évente szem-, hallásvizsgálatok, tüdőszűrés,) orvosi vizsgálatokra bejelentés, szükség
esetén ellátotti kísérés,
 együttműködés, folyamatos kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, a kórházi szociális
munkással, nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást, vagy személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek hozzátartozóival, a környezetével való
kapcsolattartásában,
 kapcsolattartás más nappali, átmeneti tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézményekkel,
nyugdíjasházakkal,
óvodákkal,
iskolákkal,
hagyományőrző
csoportokkal,
vállalkozókkal, stb., az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
 hivatalos ügyek intézésének segítése az ellátottak kérése alapján: gyógyszertár, szükség
esetén hétvégére az igénylők részére bevásárlás, kérelmek, Polgármesteri Hivatal,
NKM, ELMÜ, VÍZMŰ, Nyugdíjfolyósító, Bankok, stb. felé
 pszichés gondozás,
 segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
 az aktuális névnapok megtartása, a „kerek” születésnapok megünneplése,
 havonta illetve szükség szerint Klub Fórum,
 televízió, videó, DVD, zenehallgatás (időseknek és idősekről készült műsorok)
 napi,- hetilapok, közérdekű könyvek olvasása illetve felolvasása, ezek megvitatása,
vélemények cseréje, társasjátékok, kártyázás, beszélgetések a napi gondokról, - annak
megoldási lehetőségeiről vagy aktuális kérdésekről,
 kézimunkázás (kötés, horgolás, hímzés, kézi szövőszéken szövés),
 városi programokon való részvétel (ünnepek, ünnepélyek, rendezvények),
 havonta egy alkalommal református bibliaóra Mezei Tibor lelkésszel
 Heti terv szerinti foglalkozások.
Munkánk során a gondozottainkat körültekintően, személyre szabottan, állapotuknak
megfelelően látjuk el. Törekszünk arra, hogy minél hosszabb ideig megőrizzék
aktivitásukat. Gondoskodásunk során olyan légkört alakítunk ki, ami óvja őket az
elmagányosodástól és a lelki leépüléstől. Igyekszünk, hogy klienseink az elszigetelődés és
a kirekesztettség állapotát elkerüljék.
b. a más intézményekkel történő együttműködés módja
Együttműködő kapcsolatunk van a városban működő óvodákkal, iskolákkal, egyházak
lelkészeivel, háziorvosokkal, egészségügyi ellátórendszerrel, családsegítő szolgálattal,
könyvtár, önkormányzat dolgozóival és magánszemélyekkel és a hozzátartozókkal.
Kapcsolatunk van az Oltalom Idősek átmeneti otthonával és egyéb bentlakásos
intézményekkel, valamint a csömöri és dunakeszi idősek klubjával és nem utolsósorban a
Polgárőrséggel, akik többször segítettek nekünk.
A problémák feltárása a feladatok megoldása a tevékenységek fejlesztése érdekében
együttműködünk:
 a civil szervezetekkel (Városszépítők Egyesülete, Fóti Nyugdíjas Klub, Baptista
Gyülekezet, Károlyi Clarisse Alapítvány),
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szociális-, egészségügyi intézményekkel (Oltalom Gondozóház, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, fóti Háziorvosi Szolgálat, Dunakeszi Rendelőintézet, Váci
Jávorszky Ödön kórház stb.)
közoktatási intézményekkel (Németh Kálmán Általános Iskola és Ökumenikus
Általános Iskola, Fóti Boglárka óvoda, stb.)

2. Az ellátandó célcsoport megnevezése
2018. évben összesen 49 fő vette igénybe a nappali ellátást. Átlag életkor 71 év.
Klubtagok általános egészségi állapota: mozgásában korlátozott, bottal járók 3 fő.
demenciával élők száma 2, állapotuk a közösségben tartózkodás miatt szinten tartható, illetve
lassabban romlik. A közösség megtartó ereje, a csoport toleranciája lehetővé teszi, hogy a
pszichiátriai problémával küzdő személyek is be tudjanak illeszkedni. Nemcsak öregségi
nyugdíjasok vehetik igénybe a klub szolgáltatásait. A felvételi eljárás lehetővé teszi, hogy az
egészségügyi, mentális, szociális problémákkal jelentkező jogosult igénybe vevő is ellátást
kapjon.
A városban egyetlen szociális alapellátást biztosító intézményünkben egyre magasabb a
hajléktalanság küszöbén állók száma is a nappali ellátásban. Számukra fürdési, mosási,
étkezezési lehetőséget illetve a napközbeni itt tartózkodást, programokon való részvételt
biztosítunk.
3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatás formái, köre,
rendszeressége
Ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. Az igénybe vevők részére szociális,
egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
közösségi programokat szervez, helyet ad a közösségi együttlétnek, biztosítja, hogy a
szolgáltatás nyitott legyen.
Az idősek klubjában történő szociális munkáról
A klub ellátását végző munkacsoport tagjai: klubvezető, szociális gondozó, szociális
segítő, szociális munkatárs, esetfüggően konzultáns lehet pszichológus, gyógy-testnevelő,
háziorvos.
A klub szakmai vezetője az ellátás szakmai tartalmát és a feladat ellátásának módját a
tagintézmény vezető, mentálhigiénés munkatárs, a szociális gondozó, illetve szociális segítő
bevonásával a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően határozza meg.
A gondozó felméréssel, adatgyűjtéssel részt vesz a szükségletek feltárásában (megfigyelés,
dokumentumelemzés, kikérdezés). Észleli, ha az idős embernek az addigi ellátási forma nem
elegendő és jelzi vezető felé. Átlátja az egyéni szükségletek rendszerét. Prevenció,
felvilágosítás, életmódbeli tanácsadás. Az egészségnevelés és az önálló életvezetés
támogatása, megtartása a gondozó munkájának szerves része.
Egészségügyi prevenció során
 észleli a járványt okozó betegségekre utaló jeleket és jelzi azokat,
 együttműködik szűrővizsgálatok szervezésében, lebonyolításában,
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 egészségnevelési előadások, tájékoztatók szervezésében,
 vérnyomásmérés, testsúlymérés, gyógyszerszedés ellenőrzésében,
 kapcsolatot tart civil szervezetekkel.
Szociális prevenció során
 figyelemmel kíséri, jelzi az idős ember szociális és pszichés helyzetének változásait,
 felvilágosítást ad a szociális problémák megelőzéséhez, kezelhetőségéhez,
 segíti az egyéb szociális ellátásokhoz való jutást.

Szociális esetmunka, gondozás
 Együttműködve részt vesz egyéni esetkezelésben, amely az idős ember kérésére és
hozzájárulásával indul.
 Megszervezi a klubtag otthoni ellátását betegsége idejére, rendszeres kapcsolatot tart
vele, ha kórházba kerül.
 Felismeri a különböző élethelyzeteket, alapvető létfeltétel hiányát és intézkedik.
 Segítséget nyújt a klubtag fizikai (torna, étrend), pszichés (egyéni beszélgetések) és
szociális (segélyek, kérelmek) szükségleteinek kielégítésében.
 Rendszeresen részt vesz esetmegbeszélésen.
Pszichés problémák kezelése
 Észleli az ellátott pszichés állapotának változásait, jelzi a kompetens szakembernek.
 Támogatja az időseket az életkori sajátosságok, új élethelyzetek elfogadásában (gyász,
magányosság, kiszolgáltatottság).
 Szakmai illetékességének határain belül alkalmazza a konfliktuskezelés módjait,
technikáit (segítő beszélgetés, megbeszélés, békítés), az elszigetelődés megelőzésére.
 Az ellátást igénybe vevő fizikai és szellemi képességeinek fenntartására és
fejlesztésére törekszik foglalkoztatással.
Egészségügyi ellátás
 Vérnyomást és testsúlyt mér.
 Orvoshoz irányítja az ellátottat, elkíséri, ha kell, ügyeletet, mentőt hív.
 Megszervezi a védőoltások beadását, látásvizsgálatot, tüdőszűrést, egészségügyi
intézményekbe való eljutást.
Szociális csoportmunka
 Programokat szervez, tervez.
 Csoportot szervez klubtagok igényeinek megfelelően.
 Figyelemmel kíséri a csoportfolyamatokat, zavarokat jelzi felettesének.
Együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel
 Folyamatosan együttműködik, kapcsolatot tart fenn társ-, egészségügyi
intézményekkel, civil szervezetekkel, kulturális szabadidős intézményekkel.
Adminisztráció
 Vezeti a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplóját, mely tartalmazza
a tagok nevét, napi létszámát, és a szolgáltatáselemek szerinti megoszlásukat.
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Munkaformák és szolgáltatáselemek részletes bemutatása:
Szakmai tevékenységünk alapja az alábbi szolgáltatási elemek köré szerveződik.
a. tanácsadás: Beszélgetés, tanácsadás és vészhelyzet elhárítása. 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.
b. készségfejlesztés: Az igénybe vevő társadalmi, csoportos beilleszkedését segítő
magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló
helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
valamint finommotoros mozgások megerősítése. Szocializációs képesség fejlesztése pl.
kommunikációs, konfliktuskezelő tréningekkel, kézműves foglalkozások, a meglévő
fizikai állapot fenntartásának elősegítésében gyógytorna.
c. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek
kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában
vagy annak hiányában nem tudja megoldani pl. intézményünkben tisztálkodás, mosás,
vasalás.
d. esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának
megoldására, illetve céljai elérésére) 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 pl. ügyintézés, hozzátartozókkal való kapcsolattartás,
természetes támaszok keresése.
e. felügyelet: az igénybe vevő a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát
szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll.
f. gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, 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 pl. elsősegélynyújtás, gyógyászati
segédeszközök bemutatása, beszerzése, használatának betanítása.
g. 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 pl. ismeretterjesztő programok
szervezése, valamint a helyi civil szervezetekkel való együttműködés.
Minden esetben figyelembe vesszük az ellátottak szükségleteit. Igyekszünk a kéréseknek
eleget tenni a különböző szolgáltatáselemek biztosításával. Örülünk annak, hogy egyre többen
és gyakrabban veszik igénybe nappali ellátásunkat pl. a fiatalabb klubtagjaink körében heti 3x
a senior torna nagyon kedvelt. A közösség tagjainak érdeklődése egymás iránt kimagasló.
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Bensőséges hangulatú ünnepeket tartunk, hogy a közösség összetartó erejét mindenki
átérezhesse. Mindennapos délelőtti ülőtorna, közös séták, kirándulások, név és a kerek
születésnapok megünneplése fontos számukra. Folyamatosak a receptcserék és komoly
receptgyűjtés zajlik. Alkalmi dekorációk készítésében aktívan, kreatívan részt vesznek.
Évek óta törekszünk arra, hogy az ellátottak külső megjelenése is igényes legyen, mivel a
ruházat, frizura, testápolás is hozzátartozik a jó közérzet a közösségi és egyéni kapcsolatok
alakításához, illetve megkönnyíti a közösségbe való beilleszkedést. Fontosnak tartjuk, hogy
kimozduljanak a mindennapos egyhangúságból.
A személyszállítás a nappali ellátásban részülők számára megkönnyíti a jogosult igénybe
vevő közlekedését, mivel csak ily módon tud a klubba eljutni. Ez segítség nemcsak az
ellátottnak, hanem családjának is.
Szállítás feltételei:
 mozgásában korlátozott
 aki másképpen nem képes az intézmény látogatására (családi vagy tömegközlekedést
nem tudja igénybe venni)
 személyszállításuk kizárólag az intézménybe, illetve haza történhet.
A fiatalabb korosztály főleg délután illetve célzottan a programokra, információ kérésre jár
be. Az ő életüket még az aktivitás jellemzi, még segítenek a családban, de szívesen járnak be
a többi időssel találkozni.
Minden klubtag igényeinek megfelelő tevékenységeket csak összehangolt egymást is
segítő munkával lehet megvalósítani.
Ellátottaink mentális állapota nagymértékben eltér egymástól, ezért óriási igényük van
egyéni és kiscsoportos beszélgetésekre. Szellemi leépülésük lassítására alkalmasak az agy
tornáztató játékok a verstanulás. Új elfoglaltságot a megszokottól eltérő játékok bevezetését
eleinte nehézen fogadják el, de később szívesen és kíváncsian vesznek részt benne.
Ragaszkodnak a régi dolgaikhoz és ezt tiszteletben tartjuk. A különböző ismeretterjesztő
előadások a rendszeres istentiszteletek is frissen tartják gondolkodásukat és lelküket.

4. Az ellátás igénybevételének módja
A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője a meghatározott jogszabályi előírásoknak megfelelően szóban vagy
írásban beterjesztett kérelmére, indítványára történik. Az intézmény nyitva tartása alatt
bármikor hétköznap 7,30-16 óráig, pénteken 7,30-14 óráig fogadja az intézményvezető a
kérelmet és szükség szerint a gondozónő kitölti a nyomtatványt. Az intézményvezető saját
hatáskörben dönt az igénylő ellátás iránti kérelméről.
Az ellátást igénylőnek a kérelem előterjesztésekor mellékelnie kell a 9/1999. (XI.24.)
SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, 1 évnél nem régebbi
tüdőszűrő lap csatolásával, valamint ki kell töltenie az 1. számú melléklet II. része szerinti
jövedelemnyilatkozatot, vagy nyilatkozik az önkéntes intézményi térítési díj megfizetéséről
(ebben az esetben nem kell kitölteni a jövedelemnyilatkozat jövedelmi adatait).
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Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba
veszi. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó
igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza a rögzítendő adatok köre
alapján. A kérelmező által benyújtott kérelem elfogadásával kapcsolatban írásbeli értesítés
csak abban az esetben szükséges, ha kérelmét elutasították.
A tájékoztatást követően az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Térítési díj
A nappali ellátásért fizetendő térítési díj két díjat foglal magában: az intézményi térítési
díjat, és a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat a fenntartó helyi rendeletében
konkrét összegben állapítja meg. Szolgáltatási egységen egy főt, napot kell érteni.
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő
személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatja.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
Az intézmény számára fontos feladat, hogy tájékoztassa az ellátási területén élő idős és
rászorult személyeket a szociális szolgáltatások lehetőségeiről. Elsősorban a helyi és
regionális újságokban jelennek meg tájékoztató jellegű hirdetéseink, de szórólapokat
helyezünk ki házi orvosi rendelőkben és egyéb idősek által gyakrabban látogatott helyeken pl.
gyógyszertárakban, idősek klubjában. Gyakran maga a házi orvos ajánlja betegének
szolgáltatásainkat.
A szolgáltatás közzétételének módja, formái:
 Település honlapja (www.fot.hu)
 Gondozási Központ honlapja (www.foteszei.hu/tgk/)
 Szórólapok
 Helyi sajtó
Kérelem benyújtása jogszabályban meghatározott formanyomtatványon történik, amely
letölthető az intézmény honlapjáról, vagy szükség esetén az intézmény biztosít.
Az intézményvezető, illetve a szociális szolgáltatást végző szakdolgozó köteles az ellátás
iránt érdeklődő személy részére tájékoztatást adni, illetve a megfelelő információhoz való
hozzájutásban segítséget nyújtani:
 az igénybevétel feltételeiről, az ellátás tartalmáról,
 az intézeti jogviszony létesítésének és megszüntetésének lehetőségéről,
 az intézmény házirendjéről,
 az ellátottak jogairól, illetve az őket képviselő személy, szervezet elérhetőségéről,
 az intézményen belüli kialakított szabályokról,
 a fizetendő térítési díjról, annak teljesítési feltételeiről, mulasztás következményeiről,
 az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról,
32



az intézményi ellátottal kapcsolatos felülvizsgálati információkról.

A tájékoztatás formái:
 személyes megbeszélés, amely történhet az ügyfél lakásán vagy az intézmény
irodahelyiségében,
 telefonon,
 postai úton.
Az igénybevevő és Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ közötti kapcsolattartás
megvalósulhat személyesen, írásban vagy telefonon.
Elérhetőségek:
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36.
Tel/Fax: 06-27 / 358-436; 06-70 / 339-64-60
A szolgáltatás megkezdése előtt a jogosult és hozzátartozója szóbeli tájékoztatást kap:
 az ellátás tartalmáról és feltételeiről
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről
 a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről
Az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az
intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az
ellátást igénybe vevők részére.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja
az ellátottjogi képviselő segítségadási lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.
Az ellátott és törvényes képviselője a szolgáltatással, kapcsolatos problémáival,
észrevételeivel a fenntartó önkormányzat polgármesteréhez, szociális ügyintézőjéhez
közvetlenül is fordulhat a kijelölt ügyfélfogadási időben.
Polgármesteri Hivatal elérhetősége:
2151 Fót Vörösmarty tér 1. Telefon: 06-27/ 535-365

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást
olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel
 az élethez, emberi méltósághoz,
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a testi épséghez,
a testi-lelki egészséghez való jogra.

Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok
érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő,
humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről.

Az ellátottak jogai és kötelezettségei
Ellátottak jogai:
 Az ellátott személyt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás
során.
 Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme. Az ellátott
személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és anyagi helyzete az
intézményi ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés) bizalmasan kezelendő,
betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi előírásokat. Külső információ csak az
ellátott vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső
információ ugyanilyen eljárással adható ki.
 Biztosítani kell az ellátott személy önrendelkezési jogát, mert az ellátott személy saját
szükségleteinek meghatározója, döntési joga van az életminőséget befolyásoló
kérdésekben.
 Az ellátást igénybe vevő személynek, törvényes képviselőjének joga van az ellátott
állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére.
 A szolgáltatással kapcsolatban hiányosság észlelése esetén panasszal fordulhat az
intézmény vezetőjéhez. Amennyiben panaszára a szolgálat vezetőjétől nem kap
számára elfogadható választ 15 napon belül írásban a fenntartóhoz fordulhat. Panaszai
kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.
Ellátottak kötelességei:
 A jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik ennek vizsgálatával
kapcsolatos folyamatban.
 Az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti,
haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.
 Ellátása érdekében együttműködik az ellátási feladatra kijelölt személyekkel.
 Tájékoztat az ellátását befolyásoló változásokról.
Az ellátottjogi képviselő a szolgáltatásban részesülőknek segítséget nyújt jogaik
gyakorlásában.
Feladatai:
 megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat
érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az
ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
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segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos
kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és
az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél
és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok
megfogalmazásában,
a jogviszony keletkezése és megszűnése kivételével eljárhat az ellátással
kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes
hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást
igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét,
az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális
intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok
érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszüntetésére,
észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az
intézmény vezetőjénél.

Az ellátottjogi képviselő jogosult:




a szociális szolgáltató vagy intézmény működési területére belépni,
a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény
működésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,
a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük
megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni.

Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott
orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok
szerint kezelni.
Az ellátottjogi képviselő:
neve: Forgács Béla
elérhetősége: + 36 20 489 9529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
Internet jogvédelmi szolgálat:
web:www.ijsz.hu
e-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
a. A személyes gondoskodást végző személyek jogai és kötelezettségei
A Területi Gondozási Központ munkatársai közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.
Jogok
Az intézménynek és a fenntartónak biztosítania kell:
- a megfelelő munkavégzési körülményeket
- a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést
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az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartását
az elvégzett munka elismerését
a szakmai ismeretek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.

A szociális szolgáltatás elvégzése megtagadható:
 ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, illetve szakmai szabályba ütközik,
 ha saját egészségügyi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag
alkalmatlan (nem képes) az ellátásra,
 ha az ellátott súlyosan megsérti az együttműködési kötelezettséget.

Kötelességek
A vezető köteles:





A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.
A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.
Írásban tett panaszbejelentést a probléma kivizsgálását követően azonnal (de
legkésőbb 5 napon belül) írásban megválaszolni,
Az ellátottak által, akár szóban, akár írásban tett panaszbejelentésről a fenntartót
tájékoztatni.

A szociális szolgáltatást végző kötelességei:
 Tevékenységét a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok szerint végezni.
 A munkáját a tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel és gondossággal, a munkájára
vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni.
 A kapott tárgyi eszközökért felelősséget vállalni.
 Munkatársaival együttműködni.
 A munkája során tudomására jutott alapvető információkat megőrizni.
 Köteles büntetőjogi felelőssége tudatában az adatvédelmi törvény betartására.
 Az ellátottnak kölcsön pénzt nem adhat, tőlük ajándékot, pénzt el nem fogadhat.
 Köteles az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését tiszteletben
tartani, valamint egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát,
képességeit és készségeit figyelembe venni.
 Betartja a Szociális Munka Etikai Kódexét.
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A szakmai program megvalósulásának várható hatásai
Szakmai munkánk következtében létrejövő minőségbiztosításra való törekvésünk és ez
által létrejövő garanciák, változások a szakmán belül, valamint annak társadalmi hatásai:











a szociális szolgáltatások, szükségletek és költségek kiszámíthatósága;
tudatos és tervezhető ágazati szolgáltatás és minőségfejlesztés;
a humán erőforrás fejlesztésével a ráfordítások és források harmonizálása, a
hatékonyság és a bevételek növelése;
az önkormányzati szociálpolitika kommunikációs tevékenységének javítása, ezáltal a
társadalmi elismerés növekedése;
a különböző érdekek eredményes egyeztetése és beépítése a döntéshozatali
mechanizmusokba;
a konfliktushelyzetek jelentős részének megelőzése, elkerülése;
a helyi jóléti rendszer fenntartható fejlődése;
a szolgáltatások színvonalának emelkedése, szakmai munka javulása;
a szociális érzékenység növelése;
a település szellemi erejének, a különböző szakemberek együttműködési készségének
aktivizálása.

Intézményünkre jellemző:





a családias környezet, mely az idős ellátottak igényeihez kialakított,
a 2002-ben felújított épület 2014-es bővítés során szoros együttműködésben látja el
feladatait a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, mivel épületünkbe helyezték
telephelyüket,
minden dolgozó munkaköréhez az előírt szakképesítéssel rendelkezik, valamint előre
ütemezett továbbképzéseken veszünk részt,
nyitottak vagyunk minden új befogadására, szívesen fogadunk hallgatókat,
önkénteseket.

Fejlesztés irányai, rövid és hosszú távú célok:







a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékcseréi, fejlesztése,
étkeztetés terén, több kiosztó hely kijelölése,
humánerőforrás fejlesztése, növelése
oktatások, képzések, továbbképzések, konferenciák, szupervíziók, szakmai műhelyek
stb. megoldása épületünkben
szükségletek, lehetőségek feltérképezése, szociális térkép elkészítésében való részvétel
tárgyi feltételek bővítése

A Szakmai Program módosítását és egységes szerkezetben foglalt szövegét Fót Város
Önkormányzatának Képviselő Testülete ………. számú KT. határozatával 2019.
……………………..hatállyal jóváhagyta.
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1. számú melléklet
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36
Tel/fax: 06-27/358-436; 06-70/339-64-60
1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. alapján

Ikt:……………
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
(székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. képviseli: Virághné Apjok Anna Mária) mint
Szolgáltató,
másrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Az Ellátott törvényes képviselőjének (gondnok) adatai:
Név: ........................................................................................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................................................................
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
Szt. 62.§ napi egyszeri meleg étkeztetést
,mint szociális alapszolgáltatást biztosítja 201...... év………………… hó……… napig,
vagy határozatlan ideig
Az alábbiak szerint:
-

Helyben fogyasztással (12-13 óráig) gyakorisága………H; K; SZ; CS; P;
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ, 2151 Fót, Hargita u. 36. szám alatti
intézményben

-

Elvitellel (12,30-13,00 óráig) gyakorisága……………….H; K; SZ; CS; P;
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ, 2151 Fót, Hargita u. 36. szám alatti
intézményből

-

Házhoz szállítással (12-13 óráig) gyakorisága………….H; K; SZ; CS; P;
Fóti GESZ Központi Konyha (2151 Fót, Szent Benedek u. 9-11.) saját gépjárműve
által szállítva
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I. Az ellátások igénybevételének módja
Önkéntes, kérelemre történik. Jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete
határozza meg.
II. Az ellátott jogai és kötelezettségei
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy köteles adatokat
szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátás-, és
jövedelmében beállt változásról, haladéktalanul tájékoztatja a szolgálatvezetőt.
A jogosult köteles egy váltás ételhordót biztosítani, melyeket tisztán tart (zsíroldás,
fertőtlenítés, öblítés), az üres ételhordót időre előkészíti. Az ételt a szállítástól számított 1
órán belül el kell fogyasztani, előtte hőkezelés szükséges.
Az ellátottnak a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások havi térítési díját tárgyhónap 15. napjáig a várható igénybevételnek
megfelelően kell megfizetni készpénzben a szolgáltatás helyszínén 2151 Fót, Hargita u. 36.
szám alatt hétfőtől- csütörtökig 7.30 h és 16 óra között, pénteki napokon 7.30 h és 14 óra
között. Amennyiben a befizetett személyi térítési díj összege eltér a tényleges igénybevétel
szerint megállapított személyi térítési díjtól a különbözetet rendezni kell a következő fizetés
alkalmával. A térítési díjak beszedésére a szolgáltató által megbízott személy jogosult.
A szociális ellátás igénybevételéről történő lemondást bejelenteni az igénybevétel
megszűnését megelőző 2 munkanappal lehet. Ezt követően az előzőleg bejelentett, de igénybe
nem vett szociális ellátások térítési díjai nem törölhetők.
A fizetendő térítési díjat a Szt. 117.§, a 29/1993. Korm. Rendelet és a helyi Önkormányzat
Képviselő Testületének szociális rendeletében meghatározottak szerint kell alkalmazni.
Az étkeztetés személyi térítési díja: …….…...Ft/adag
Házhozszállítás díja: ………….Ft
A térítési díj fizetés elmulasztásának következményei: Ha a kötelezett a befizetést
elmulasztotta, a Területi Gondozási Központ vezetője 15 napos határidővel írásban értesíti a
kötelezettet a díj befizetésére. Ha eredménytelen, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,
lakcímét, a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a fenntartót annak
behajtására, vagy törlésére.
Ha az ellátott jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálatot
kell kezdeményezni (az ellátottnak, vagy törvényes képviselőjének). A vezető a lefolytatott
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően megállapítja az újonnan fizetendő személyi
térítési díjat. Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője e tájékoztatást nem teszi
meg, az esetleges kárért felelősséget intézményünk nem vállal.
Ha az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését, így amennyiben nem tesz eleget térítési díj
megfizetési kötelezettségének jogviszonya megszüntethető.
Az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési
kötelezettségének –Szt. 102. § szerint nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítési
díj tartozása áll fenn, és a hatodik hónap utolsó napján a tartozása kéthavi személyi térítési díj
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összegét meghaladja, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
III. Az intézmény jogai és kötelezettségei
Az intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható gondossággal
maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. Étkezési nyilvántartást vezet.
Az Intézmény illetve a nevében eljáró személy az ellátott állapotáról, vagyoni helyzetéről,
adatairól harmadik személy részére információt nem szolgáltathat ki. Az intézmény dolgozója
az ellátást igénylővel semmilyen szerződési kapcsolatot nem létesíthet sem a gondozási idő
alatt, sem az azt követő egy éven belül, semmilyen anyagi juttatást nem fogadhat el.
IV. A megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös megegyezéssel
írásban módosítani.
V. Az intézményi jogviszony megszűnik
-

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
A jogosult halálával
A Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával

A megállapodást
- Az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban indoklás nélkül
- Az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel. A felmondási idő
tizenöt nap.
Intézményvezetői felmondásnak akkor van helye, ha
- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési
díjfizetési kötelezettségének - a Szt. 102. § szerint - nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
A felmondás jogszerűségét, ha az ellátott, ill. a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető,
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélküli felmondás esetében a
felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
- fenntartói döntés jogellenességének megállapítása.
VI. Panasztételi lehetőség
Amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt kíván tenni, Fót Város
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban (Fót, Szent
Benedek utca 15.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban 15 napon belül tájékoztatja az ellátottat.
Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill.
azzal nem ért egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához (Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat.
Ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a fenntartó
határozatot hoz.
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Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról,
a teljesítés feltételiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő
jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a megszűnés eseteiről
szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.

Kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási
jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről
tájékoztatásban részesültem. Aláírásommal önkéntesen, kényszerítés nélkül hozzájárulok,
hogy Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u.
15.), a 2011. évi CXII. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény és az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a személyes adataimról papír
alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság Igénybevevői Nyilvántartásában a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
rendszerében rögzítse, kezelje, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson. Az
igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó együttműködés során tudomására jutott különleges
adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.
Jelen megállapodást a felek elolvasása és kölcsönös értelmezés után, kényszerítés nélkül, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Fót, 201……..év……………………….hó……….nap

…………………………………………
Ellátott (törvényes képviselő)

…………………………………………….
Virághné Apjok Anna Mária
igazgató
Ph.

A megállapodás egy példányát a mai napon átvettem:
………………………………………
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2. számú melléklet
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36
Tel/fax: 06-27/358-436; 06-70/339-64-60
1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. alapján

Ikt:………………
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
(székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. képviseli: Virághné Apjok Anna Mária) mint
Szolgáltató,
másrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név: .........................................................................................................................................
Születési név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................
Az Ellátott törvényes képviselőjének (gondnok) adatai:
Név: ........................................................................................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................................................................
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. A Szolgáltató az ellátott részére 201…….… év…………….…. hó……………. naptól a
Szt. 63. § alapján házi segítségnyújtást
mint szociális alapszolgáltatás, személyi gondozás keretében gondozás és háztartási
segítségnyújtást biztosítja 201…év…….…..hó……napig, határozatlan ideig, a kérelemben
megjelölt feladatokkal és gondozási tevékenységekkel, résztevékenységekkel, az önálló
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában
való közreműködést.
Az egyes tevékenységformák, szolgáltatáselemek:
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
közreműködés
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való

- 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 protézisápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás
- A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen 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.
Egyéb szolgáltatások egyéni kérés alapján segítés fodrász, pedikűrös, szerelő, festő, takarító
stb. ajánlása.
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Rendszeres házi segítségnyújtást csak fertőzésmentes lakókörnyezetben és megfelelő tárgyi
feltételek mellett (pl: fürdőszoba, kád, vagy tusoló, lavór) tudjuk biztosítani.
Gondozási szükségletvizsgálat értékelő adatlapja szerint fokozat …….. pontszám …….
A szolgáltatást munkanapokon: 7,00-tól 15,00-ig biztosítjuk.
II. Az ellátások igénybevételének módja
Önkéntes, kérelemre történik Jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2013.(V.1) önkormányzati rendelete határozza
meg.
A gondozási szükséglet vizsgálat keretében megállapított személyi gondozás indokolt. A
biztosított szolgáltatások módját, formáját és gyakoriságát a szolgáltatást vezető az ellátást
igénybevevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a házi- illetve kezelőorvos
javaslatának, a gondozási szükségletvizsgálat szakvéleményének figyelembevételével az
egyéni szükségletnek megfelelően határozza meg.
Szolgáltató a házi segítségnyújtást a napi gondozást egyéni igény szerint, valamint a
gondozási szükséglet igazolását is figyelembevevő időtartamban szolgáltatja.
Ha a gondozási szükséglet Értékelő adatlapja szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást
igénylőt a szolgáltatásvezető, tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig
házi segítségnyújtásra jogosult.
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
III. Az ellátott jogai és kötelezettségei
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy köteles adatokat
szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátás, és
jövedelmében beállt változásról, haladéktalanul tájékoztatja a vezetőt.
A szolgáltatás igazolása: az elvégzett résztevékenységet az ellátott minden nap a gondozó
által dokumentált tevékenységi naplóban aláírásával igazolja. A tevékenységi napló képezi az
ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját. (Azon esetekben ahol, és amennyiben
az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy
meghatalmazást, amely tartalmazza azon személy/ek nevét és aláírását, akik a teljesítést
igazolhatják).
Az ellátottnak a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak beszedésére a
szolgáltató által megbízott személy jogosult. A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások havi térítési díját tárgyhónap 15. napjáig a várható igénybevételnek megfelelően kell
megfizetni készpénzben a szolgáltatás helyszínén 2151 Fót, Hargita u. 36. szám alatt hétfőtőlcsütörtökig 7.30 h és 16 óra között, pénteki napokon 7.30 h és 14 óra között. Amennyiben a
befizetett személyi térítési díj összege eltér a tényleges igénybevétel szerint megállapított
személyi térítési díjtól a különbözetet rendezni kell a következő fizetés alkalmával. A
fizetendő térítési díjat a Szt. 117 § valamint a 29/1993 Korm. Rendelet és a helyi
Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletében meghatározottak szerint kell alkalmazni.
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Ha az ellátott jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálatot
kell kezdeményezni (az ellátottnak, vagy törvényes képviselőjének). A vezető a lefolytatott
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően megállapítja az újonnan fizetendő személyi
térítési díjat. Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője e tájékoztatást nem teszi
meg, az esetleges kárért felelősséget intézményünk nem vállal.
A házi segítségnyújtás személyi térítési díja a megállapodás időpontjában:
Személyi Gondozás ………………………… Ft/óra.
A térítési díj fizetés elmulasztásának következményei
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a Területi Gondozási Központ vezető 15
napos határidővel írásban értesíti a kötelezettet a díj befizetésére. Ha eredménytelen, az
intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló személyi térítési díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és tájékoztatja a fenntartót annak behajtására vagy törlésére.
Ha az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését, így amennyiben nem tesz eleget térítési díj
megfizetési kötelezettségének nappali ellátási jogviszonya megszüntethető.
Az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési
kötelezettségének –Szt. 102. § szerint nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítési
díj tartozása áll fenn, és a hatodik hónap utolsó napján a tartozása kéthavi személyi térítési díj
összegét meghaladja, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
IV. Az intézmény jogai és kötelezettségei
Az intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható gondossággal
maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. Napi gondozási résztevékenységeiről
Tevékenységi naplót vezet. Az intézmény illetve a nevében eljáró személy az Ellátott
állapotáról, vagyoni helyzetéről, adatairól harmadik személy részére információt nem
szolgáltathat ki az ellátott előzetes hozzájárulása nélkül.
Az Intézmény dolgozója az ellátást igénylővel semmilyen szerződési kapcsolatot nem
létesíthet sem a gondozási idő alatt, sem az azt követő egy éven belül, valamint semmilyen
anyagi juttatást nem fogadhat el.
V. A megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös megegyezéssel
írásban módosítani.
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VI. Az intézményi jogviszony megszűnik
-

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
A jogosult halálával
Az alapszolgáltatást igénybevevő elköltözik az ellátási területről
A Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával

A megállapodást
- Az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban indoklás nélkül
- Az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel. A felmondási idő
tizenöt nap.
Intézményvezetői felmondásnak akkor van helye, ha
- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési
díjfizetési kötelezettségének - a Szt. 102. § szerint - nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
A felmondás jogszerűségét, ha az ellátott, ill. a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető,
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélküli felmondás esetében a
felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
- fenntartói döntés jogellenességének megállapítása.
VII.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt kíván tenni, Fót
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban (Fót,
Szent Benedek utca 15.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja az ellátottat. Amennyiben
az ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem
ért egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához (Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat.
Ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a
fenntartó határozatot hoz.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról,
a teljesítés feltételiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő
jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a megszűnés eseteiről
szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő a mai napon a házirend egy példányát átvettem, és a
benne foglaltakat tudomásul vettem.
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Kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási
jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről
tájékoztatásban részesültem. Aláírásommal önkéntesen, kényszerítés nélkül hozzájárulok,
hogy Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u.
15.), a 2011. évi CXII. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény és az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a személyes adataimról papír
alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság Igénybevevői Nyilvántartásában a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
rendszerében rögzítse, kezelje, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson. Az
igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó együttműködés során tudomására jutott különleges
adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Jelen megállapodást a felek elolvasása és kölcsönös értelmezés után, kényszerítés nélkül, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Fót, 201……..év……………………….hó……….nap

…………………………………………
Ellátott (törvényes képviselő)

…………………………………………….
Virághné Apjok Anna Mária
igazgató

Ph.

A megállapodás egy példányát a mai napon átvettem:
……………………………………….
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3. számú melléklet
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36
Tel/fax: 06-27/358-436; 06-70/339-64-60
1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló tv. alapján

Ikt:………………
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
(székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. képviseli: Virághné Apjok Anna Mária) mint
Szolgáltató,
másrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Az Ellátott törvényes képviselőjének (gondnok) adatai:
Név: ........................................................................................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................................................................
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. A Szolgáltató az ellátott részére 201…….… év…………….…. hó…………. naptól a
Szt. 63. § alapján házi segítségnyújtást
mint szociális alapszolgáltatás, szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtást
biztosítja 201……év……..hó………napig, határozatlan ideig, a kérelemben megjelölt
feladatokkal és gondozási tevékenységekkel, résztevékenységekkel, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való
közreműködést.
Az egyes tevékenységformák, szolgáltatáselemek:
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
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(hálószobában,

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- ágyazás, ágyneműcsere
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen 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.
Egyéb szolgáltatások egyéni kérés alapján segítés fodrász, pedikűrös, szerelő, festő, takarító
stb. ajánlása.
Rendszeres házi segítségnyújtást csak fertőzésmentes lakókörnyezetben és megfelelő
tárgyi feltételek mellett (pl: fürdőszoba, kád, vagy tusoló, lavór) tudjuk biztosítani.
Gondozási szükségletvizsgálat értékelő adatlapja szerint fokozat …….. pontszám …….
A szolgáltatást munkanapokon: 7,00-tól 15,00-ig biztosítjuk.
II. Az ellátások igénybevételének módja
Önkéntes, kérelemre történik Jogosultsági feltételek részletes szabályait a
települési Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2016.(IX.29.) önkormányzati
rendeletben határozza meg.
A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást
igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
A biztosított szolgáltatások módját, formáját és gyakoriságát a szolgáltatást vezető az
ellátást igénybevevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a házi illetve kezelőorvos
javaslatának, a gondozási szükségletvizsgálat szakvéleményének figyelembe vételével az
egyéni szükségletnek megfelelően határozza meg.
Szolgáltató a házi segítségnyújtást a napi gondozást egyéni igény szerint, valamint a
gondozási szükséglet igazolását is figyelembevevő időtartamban szolgáltatja.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi
gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten
el kell végezni.
Ha a gondozási szükséglet Értékelő adatlapja szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást
igénylőt a szolgáltatásvezető, tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig
házi segítségnyújtásra jogosult.
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
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III. Az ellátott jogai és kötelezettségei
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy köteles adatokat
szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az adataiban, valamint a
jövedelmének változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a vezetőt.
Az Ellátott jogosult az intézmény által róla vezetett dokumentációt megismerni, annak
tartalmába betekinteni.
A szolgáltatás igazolása: az elvégzett résztevékenységet az ellátott minden nap a
gondozó által dokumentált tevékenységi naplóban aláírásával igazolja. A tevékenységi napló
képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját. (Azon esetekben ahol, és
amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni
kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személy/ek nevét és aláírását, akik a
teljesítést igazolhatják).
Az ellátottnak a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díjak beszedésére a szolgáltató által megbízott személy jogosult. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások havi térítési díját tárgyhónap 15. napjáig a
várható igénybevételnek megfelelően kell megfizetni készpénzben a szolgáltatás helyszínén
2151 Fót, Hargita u. 36. szám alatt hétfőtől- csütörtökig 7.30 h és 16 óra között, pénteki
napokon 7.30 h és 14 óra között. Amennyiben a befizetett személyi térítési díj összege eltér a
tényleges igénybevétel szerint megállapított személyi térítési díjtól a különbözetet rendezni
kell a következő fizetés alkalmával. A fizetendő térítési díjat a Szt. 117 § valamint a 29/1993
Korm. Rendelet és a helyi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletében
meghatározottak szerint kell alkalmazni.
Ha az ellátott jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálatot
kell kezdeményezni (az ellátottnak, vagy törvényes képviselőjének). A vezető a lefolytatott
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően megállapítja az újonnan fizetendő személyi
térítési díjat. Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője e tájékoztatást nem teszi
meg, az esetleges kárért felelősséget intézményünk nem vállal.
A házi segítségnyújtás személyi térítési díja a megállapodás időpontjában:
Szociális segítés ………………………… Ft/óra.
A térítési díj fizetés elmulasztásának következményei
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a Területi Gondozási Központ vezető 15
napos határidővel írásban értesíti a kötelezettet a díj befizetésére. Ha eredménytelen, az
intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló személyi térítési díjhátralékot
nyilvántartásba veszi, és tájékoztatja a fenntartót annak behajtására vagy törlésére.
Ha az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését, így amennyiben nem tesz eleget térítési díj
megfizetési kötelezettségének nappali ellátási jogviszonya megszüntethető.
Az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési
kötelezettségének –Szt. 102. § szerint nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítési
díj tartozása áll fenn, és a hatodik hónap utolsó napján a tartozása kéthavi személyi térítési díj
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összegét meghaladja, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
IV.

Az intézmény jogai és kötelezettségei

Az intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható
gondossággal maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. Napi gondozási
résztevékenységeiről Tevékenységi naplót vezet. Az intézmény illetve a nevében eljáró
személy az Ellátott állapotáról, vagyoni helyzetéről, adatairól harmadik személy részére
információt nem szolgáltathat ki.
Az Intézmény dolgozója az ellátást igénylővel semmilyen szerződési kapcsolatot nem
létesíthet sem a gondozási idő alatt, sem az azt követő egy éven belül, valamint semmilyen
anyagi juttatást nem fogadhat el.
V.

A megállapodás módosítása

A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös
megegyezéssel írásban módosítani.
Az intézményi jogviszony megszűnik

VI.
-

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
A jogosult halálával
A Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával

A megállapodást
- Az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban indoklás nélkül
Az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel. A felmondási idő
tizenöt nap.
Intézményvezetői felmondásnak akkor van helye, ha
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési
díjfizetési kötelezettségének - a Szt. 102. § szerint - nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
A felmondás jogszerűségét, ha az ellátott, ill. a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető,
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélküli felmondás esetében a
felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
- fenntartói döntés jogellenességének megállapítása.
VII.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt kíván tenni, Fót
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban (Fót,
Szent Benedek utca 15.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja az ellátottat. Amennyiben
az ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem
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ért egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához (Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat.
Ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a
fenntartó határozatot hoz.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés
feltételiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és
kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a megszűnés eseteiről szóló
tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási
jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről
tájékoztatásban részesültem. Aláírásommal önkéntesen, kényszerítés nélkül hozzájárulok,
hogy Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u.
15.), a 2011. évi CXII. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény és az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a személyes adataimról papír
alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság Igénybevevői Nyilvántartásában a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
rendszerében rögzítse, kezelje, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson. Az
igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó együttműködés során tudomására jutott különleges
adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Jelen megállapodást a felek elolvasása és kölcsönös értelmezés után, kényszerítés nélkül, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Fót, 201……..év……………………….hó……….nap
…………………………………………
Ellátott (törvényes képviselő)
Ph.

…………………………………………….
Virághné Apjok Anna Mária
igazgató

A megállapodás egy példányát a mai napon átvettem:
……………………………………….
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4. számú melléklet
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36
Tel/fax: 06-27/358-436; 06-70/339-64-60
Ikt:……………
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
(székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. képviseli: Virághné Apjok Anna Mária) mint
Szolgáltató,
másrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Az Ellátott törvényes képviselőjének (gondnok) adatai:
Név: ........................................................................................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................................................................
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
A Szolgáltató az ellátott részére 201… év………. hó…………….naptól a

I.

Szt. 65. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
felügyelet szolgáltatási elemet biztosítja 201………év…….. hó……..napig, határozatlan
ideig, az alábbi tevékenységekkel:
-

II.

az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
30 percen belüli megjelenését;
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtételét;
szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe
tartozó ellátás kezdeményezését.
Az ellátások igénybevételének módja:
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Önkéntes, kérelemre történik Jogosultsági feltételek részletes szabályait a
települési Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2016.(IX.29.) önkormányzati
rendeletében határozza meg.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért nem kell térítési díjat fizetni.

III.

Az ellátott jogai és kötelezettségei

Az Ellátottnak joga van a Megállapodást felmondani.
Az Ellátott jogosult az intézmény által róla vezetett dokumentációt megismerni, annak
tartalmába betekinteni.
Az ellátott beleegyezik abba, hogy az intézmény vezetője és dolgozói tájékoztatást
nyújtsanak kezelő orvosának, egészségügyi problémáiról, s az orvos is tájékoztathatja az
intézmény dolgozóit a betegségeiről, állapotának javítása, szinten tartása érdekében.
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy köteles adatokat
szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátás
változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a vezetőt.
A szolgáltatást igénybe vevőnek biztosítani kell a gondozó akadálymentes bejutását a
lakásba (kapu,- illetve lakáskulcs átadása). Az ellátott köteles a nála lévő készüléket
rendeltetésszerűen használni, rongálástól óvni, az esetleges meghibásodást jelezni. Nem
rendeltetésszerű használatból eredő kárért az ellátottat teljes anyagi felelősség terheli.
Másnak át nem adhatja, el nem tulajdoníthatja. A készüléket Fót Város
Önkormányzata bérli, ha használata már nem indokolt, vissza kell szolgáltatni az ellátást
biztosítónak.
Az ellátott a személyes gondoskodást biztosító felügyeleti szolgáltatás igénybevétele
előtt a megállapodás megkötésével egy időben azt megismerte és magára nézve kényszerítés
nélkül kötelezően elfogadta.
A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös
megegyezéssel írásban módosítani
IV.

Az intézmény jogai és kötelezettségei

Az intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható
gondossággal, maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. A szolgáltató a szolgáltatás
megkezdésekor vállalja, a(z) IMEI ………………………….. Mobil hívó …….…..……….
SIM kártya …………………………… számú jelzőkészülék telepítését az ellátott lakásán,
valamint az ellátott szóbeli és írásbeli tájékoztatását a rendszer működéséről, a készülék
használatáról, továbbá meghibásodása esetén a készülék 8 órán belüli kicseréléséről.
A készülék rendkívüli vészhelyzet jelzésére szolgál. Segélyhívás esetén az ügyeletes
gondozó jegyzőkönyvet vezet.
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Az Intézmény dolgozója az ellátást igénylővel semmilyen szerződési kapcsolatot nem
létesíthet sem a gondozási idő alatt, sem az azt követő egy éven belül, semmilyen anyagi
juttatást nem fogadhat el.
A EU adatvédelmi jogszabálya, valamint az SOS Központ és Fót Város Önkormányzata
között létrejött szerződés alapján hozzájárulok, hogy a keretszerződés 4. számú mellékletében
megadott személyes adataimat a gondozási központ, az SOS központ részére átadja, azt
számítógépen tárolja és segélynyújtás esetén a szükséges mértékig felhasználja.
V.

A megállapodás módosítása

A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös
megegyezéssel írásban módosítani.
VI.
Az ellátás megszűnik, ha a Szt. 100 § - ában foglaltak fennállnak.
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- az alapszolgáltatást igénybevevő elköltözik az ellátási területről
- megállapodás felmondásával.
A megállapodást
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,
- az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel.
Felmondásnak akkor van helye, ha
- a szociálisan rászorult ellátott intézményben történő elhelyezése indokolt
- a szolgáltatást igénybevevő nem megfelelő módon használja a jelzőkészüléket,
- az ellátott jogosultsági feltételei megszűnnek.
A felmondási idő 15 nap.
VII.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt kíván tenni, Fót
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban (Fót,
Szent Benedek utca 15.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja az ellátottat. Amennyiben
az ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem
ért egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához (Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat. Ellátást változatlan
feltételek mellett mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a fenntartó határozatot hoz.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla Tel: 06 (20) 48-99-529
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a teljesítés feltételiről, illetve a
szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról;
a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
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Kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási
jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről
tájékoztatásban részesültem. Aláírásommal önkéntesen, kényszerítés nélkül hozzájárulok,
hogy Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u.
15.), a 2011. évi CXII. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény és az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a személyes adataimról papír
alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság Igénybevevői Nyilvántartásában a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
rendszerében rögzítse, kezelje, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson. Az
igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó együttműködés során tudomására jutott különleges
adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Jelen megállapodást a felek elolvasása és kölcsönös értelmezés után, kényszerítés nélkül, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Fót, 201……..év……………………….hó……….nap

…………………………………………
Ellátott (törvényes képviselő)

…………………………………………….
Virághné Apjok Anna Mária
igazgató
Ph.

A megállapodás egy példányát a mai napon átvettem:
……………………………………….
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5. számú melléklet
Fót Város ESZEI Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36
Tel/fax: 06-27/358-436; 06-70/339-64-60
___________________________________________________________________
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
(székhelye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. képviseli: Virághné Apjok Anna Mária) mint
Szolgáltató,
másrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban Ellátott:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhelye:
Az Ellátott törvényes képviselőjének (gondnok) adatai:
Név: ........................................................................................................................................
Lakóhelye: ..............................................................................................................................
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I.

A Szolgáltató az ellátott részére 20… év………. hó…………….naptól a
Szt. 65/F § Nappali ellátás - Idősek Klubja

Szociális alapszolgáltatást biztosítja 201…..év……….hó…..napig, határozatlan ideig, az
alábbi tevékenységekkel:
- tanácsadás
- készségfejlesztés
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
- esetkezelés
- felügyelet
- gondozás
- közösségi fejlesztés
Az igénybe vevő részére szociális, egészségügyi, mentális állapotnak megfelelő napi
életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, közösségi programok szervezése.
Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, pihenésre, társas
kapcsolatokra, közösségi együttlétre.
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Egyéb, mindennapi életvitel fenntartásában való közreműködés igénybevétele:
tisztálkodás-fürdés, mosás, vasalás, hivatalos ügyek intézése, (kérelmek kitöltése, Posta,
Polgármesteri Hivatal, Gáz és villamos művek, Földhivatal, stb.).
Szabadidős programok.
Egészségügyi alap-, szakellátáshoz való hozzájutás szervezése, (vércukor-, vérnyomás-,
testsúlymérés, évente szem-, hallás,- és tüdőszűrő vizsgálatok);
Pszichés gondozáson belül kapcsolattartás az ellátott családjával, háziorvosi szolgálattal, a
kórházi szociális nővérrel, és egyéb egészségügyi ellátást, vagy személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézménnyel.

II.

Az ellátások igénybevételének módja

Önkéntes, kérelemre történik Jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendeletében
határozza meg.

III.

A szolgáltatás igénybe vevő együttműködési kötelezettsége

Az ellátott beleegyezik abba, hogy az intézmény vezetője és dolgozói tájékoztatást
nyújtsanak kezelő orvosának, egészségügyi problémáiról, s az orvos is tájékoztathatja az
intézmény dolgozóit a betegségeiről, állapotának javítása, szinten tartása érdekében.
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy köteles adatokat
szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátás
változásáról, haladéktalanul írásban tájékoztatja a vezetőt.
Az Ellátottnak joga van a Megállapodást felmondani.
Az intézmény házirendjét az ellátott a személyes gondoskodást biztosító ellátás
igénybevétele előtt, jelen Megállapodás aláírásakor kézhez kapta, a megállapodás
megkötésével egy időben azt megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta.
Az Ellátott jogosult az intézmény által róla vezetett dokumentációt megismerni, annak
tartalmába betekinteni.

IV.

Térítési díj

Az ellátottnak a szolgáltatásért térítési díjat kell fizetnie.
A térítési díjak beszedésére a szolgáltató által megbízott személy jogosult. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások havi térítési díját tárgyhónap 15. napjáig a várható
igénybevételnek megfelelően kell megfizetni készpénzben a szolgáltatás helyszínén 2151 Fót,
Hargita u. 36. szám alatt hétfőtől- csütörtökig 7.30 h és 16 óra között, pénteki napokon 7.30 h
és 14 óra között. Amennyiben a befizetett személyi térítési díj összege eltér a tényleges
igénybevétel szerint megállapított személyi térítési díjtól a különbözetet rendezni kell a
következő fizetés alkalmával. A fizetendő térítési díjat a Szt. 117. § valamint a 29/1993
Korm. Rendelet és a helyi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletében
meghatározottak szerint kell alkalmazni.
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Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
jövedelmének 15%-át a nappali ellátás igénybevétele esetén.
Ha a jogosult az ellátást meghatározott ideig nem kívánja igénybe venni, azt a házirendben
foglaltak szerint be kell jelenteni.
Az adott hónapra fizetendő térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.
Ha az ellátott jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a vezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálatot
kell kezdeményezni (az ellátottnak, vagy törvényes képviselőjének). A vezető a lefolytatott
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően megállapítja az újonnan fizetendő személyi
térítési díjat. Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője e tájékoztatást nem teszi
meg, az esetleges kárért felelősséget intézményünk nem vállal.
Nappali ellátás térítési díja (a megállapodás időpontjában): ………………Ft/nap

A térítési díj fizetés elmulasztásának következményei
Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a Területi Gondozási Központ vezetője 15
napos határidővel írásban felszólítja a kötelezettet a díj befizetésére. Ha a határidő
eredménytelenül telt el, a vezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról a vezető negyedévente tájékoztatja a
fenntartót, a térítési díj behajtása, vagy behajtatlan hátralék törlése ügyében.
Ha az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a
jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai
lehetővé teszik a térítési díj megfizetését, így amennyiben nem tesz eleget térítési díj
megfizetési kötelezettségének nappali ellátási jogviszonya megszüntethető.
Az ellátott, törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető személy, térítési díjfizetési
kötelezettségének –Szt. 102. § szerint nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítési
díj tartozása áll fenn, és a hatodik hónap utolsó napján a tartozása kéthavi személyi térítési díj
összegét meghaladja, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj
megfizetését.
A személyi térítési díj mellett térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti alapfeladatok
körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett
szabadidős programokért. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért fizetendő
térítési díj összegét a Házirend szabályozza.

V.

Az Intézmény jogai és kötelezettségei
Az Intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható
gondossággal maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. Látogatási és
eseménynaplót vezet.
Az intézmény illetve a nevében eljáró személy az Ellátott állapotáról, vagyoni
helyzetéről, adatairól harmadik személy részére információt nem szolgáltathat ki az
ellátott előzetes hozzájárulása nélkül.
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Az Intézmény dolgozója az ellátást igénylővel semmilyen szerződési kapcsolatot nem
létesíthet sem a gondozási idő alatt, sem az azt követő egy éven belül, semmilyen anyagi
juttatást nem fogadhat el.

VI.

A megállapodás módosítása
A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és közös
megegyezéssel írásban módosítani.

VII. Az intézményi jogviszony megszűnik, ha a Szt. 100. § -ában foglaltak fennállnak.
-

Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
A jogosult halálával
Az alapszolgáltatás igénybevevő elköltözik az ellátási területről
A Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával

A megállapodást
- Az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban indoklás nélkül
- Az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel. A felmondási idő
tizenöt nap.
Intézményvezetői felmondásnak akkor van helye, ha
- az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
- az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési
díjfizetési kötelezettségének - a Szt. 102. § szerint - nem tesz eleget,
- az ellátott jogosultsága megszűnik.
A felmondás jogszerűségét, ha az ellátott, ill. a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az
egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Bíróságtól kérhető,
- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélküli felmondás esetében a
felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,
- fenntartói döntés jogellenességének megállapítása.
VIII. Panasztételi lehetőség
Amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt kíván tenni, Fót Város
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban (Fót, Szent
Benedek utca 15.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja az ellátottat. Amennyiben az
ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem ért
egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
(Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat. Ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a fenntartó határozatot hoz.
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Ellátottjogi képviselő:

Forgács Béla
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu

Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételének
feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a házirendről; a fizetendő térítési díjról,
a teljesítés feltételiről, illetve a mulasztás következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő
jogairól és kötelezettségeiről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; a megszűnés eseteiről
szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő a mai napon a házirend egy példányát átvettem, és a
benne foglaltakat tudomásul vettem.
Kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény által biztosított adatkezeléshez történő hozzájárulási
jogomról, valamint a szolgáltatás igénybevételével járó adat-nyilvántartási kötelezettségről
tájékoztatásban részesültem. Aláírásommal önkéntesen, kényszerítés nélkül hozzájárulok,
hogy Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u.
15.), a 2011. évi CXII. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény és az
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a személyes adataimról papír
alapú nyilvántartást vezessen, valamint az adataimat az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság Igénybevevői Nyilvántartásában a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI)
rendszerében rögzítse, kezelje, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson. Az
igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó együttműködés során tudomására jutott különleges
adataimat a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Jelen megállapodást a felek elolvasása és kölcsönös értelmezés után, kényszerítés nélkül, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Fót, 201……..év……………………….hó……….nap

…………………………………………
ellátott (törvényes képviselő)

…………………………………………….
Virághné Apjok Anna Mária
igazgató
Ph.

A megállapodás egy példányát a mai napon átvettem:
……………………………………….

61

6. számú melléklet
ELJÁRÁSREND
Az ESZEI Területi Gondozási Központ által működtetett jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet tartalmazó szolgáltatás – a segélyhívástól a
krízishelyzet megoldásáig tartó – folyamatának a leírása.
1. A szolgáltatást igénybevevő otthonába egy mobil jelzőkészülék kerül kihelyezésre. Krízis
helyzetben (rosszullét illetve betörés esetén) egy gombnyomással aktiválhatja a rendszert.
A telefonvonalas pánikjelzőt (kezelőt) maguknál tartják.
2. Riasztást az SOS Központ Kft. diszpécser központban észlelik, ahol automatikusan
megjelenik az ellátott adata. A befutott adatokat zárt rendszerű, erre a feladatra készített
programmal rendelkező számítógép rögzíti.
3. A segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a
közlésével – a havonta előre leadott ügyeletes gondozót a diszpécserközpont munkatársa
telefonon értesíti.
4. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó testen viselhető, mely ütés és cseppálló. A gondozó
az ellátottat telefonon keresztül az ügyeleti napló alapján hívja vissza a jelzést követően, így biztosítva a kétirányú kommunikációt – meggyőződik a riasztás mibenlétéről.
5. E közben a diszpécserközpont jelez a személyszállítással megbízott gépjárművezetőnek,
hogy riasztás történt és az ügyeletes gondozónővel való egyeztetést követően, a kiszállás
elindul a címre, ha nem, a gondozó visszahívja a diszpécsert és az autót lemondja.
6. Lakásba való bejutást az ellátott az által biztosítja, hogy rendelkezésre bocsátja
ingatlanának kulcsait.
7. Amennyiben az ellátott előzetesen megjelölt értesítendő hozzátartozót, a gondozó az
ellátást követően őt is értesíti.
8. A gondozó a hívás fogadása után, ha helyszínre vonulás szükséges, a Gondozási
központban lévő zárt biztonsági szekrényben tárolt lakáskulcsot, a gondozott információs
lapját és a készenléti táskát magához veszi.
9. A gondozó 30 percen belül megjelenik az ellátott lakásán.
10. A gondozónő a helyszínre érkezve felméri a probléma mibenlétét, kompetenciahatárának
betartásával intézkedik, az ellátottat megnyugtatva önállóan megoldja, illetve orvos,
mentő, rendvédelmi szervet értesít, ha úgy ítéli meg és/vagy szociális ellátást
kezdeményez, - a vészhelyzet elhárítása érdekében.
11. Visszamegy a központba, a lakáskulcsot, a gondozott információs lapját és a készenléti
táskát elzárja a biztonsági szekrénybe.
12. Ezek után gondoskodik az eset dokumentálásáról, segélyhívási jegyzőkönyvben rögzíti,
szakmai vezetőjének jelenti.
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7. számú melléklet
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használt műszaki rendszer leírása
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8. számú melléklet
Területi Gondozási Központ, Idősek Klubja

Együttélés szabályai

HÁZIREND
A. A házirend célja
hogy meghatározza az Idősek Klubja belső rendjét és tájékoztasson az alapvető
szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy
nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk.
A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét
általános szabályainak megtartását, az intézményi vagyon, az ellátottak és a személyzet
egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek
szellemében kötelesek végezni.
B. A Házirend hatálya
kiterjed az Idősek Klubjában ellátást igénybe vevőkre, az intézmény alkalmazottaira,
az épületben tartózkodó valamennyi idegen személyre.
Az intézmény nyitvatartási rendje; Heti 5 napos nyitva tartással működik,
7:30 órától 16:00 óráig, pénteken 7:30 – 14:00 óráig.
A fenti időponttól való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi a személyes
gondoskodásban részesülők kérelme alapján. Az intézmény nyitott a látogatók előtt.
C. Tájékoztatási kötelezettség
Az intézménybe való felvételkor az intézmény vezetője, illetve a jelen lévő
szakképzett gondozó tájékoztatást ad a jogosult és a hozzátartozója számára:
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
- panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,
- az intézmény házirendjéről
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá azok be nem tartásának
következményeiről.
A jogosult és a hozzátartozója az intézménybe történő felvételkor köteles nyilatkozni:
-

a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról,
haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével a szociális ellátásra való jogosultság
feltételeiben illetve személyazonosító adataiban történő változásokat
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köteles adatokat szolgáltatni az intézményben a törvény alapján vezetett
nyilvántartásokhoz, aláírására megjelölt személyről,
- önkéntes fizetésről
D. Szolgáltatások köre:
- napi egyszeri meleg élelem biztosítása-szociális étkeztetés keretében,
- személyautóval az intézménybe,- ill. hazaszállítás (ESZEI igazgatói engedély
szükséges),
- tisztálkodás, mosás, vasalás, valamint varrógéppel való varrás lehetősége,
- szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezésére,
- szakellátáshoz való hozzájutás megszervezése,
- egészségügyi szolgáltatás (vércukor-, vérnyomás- testsúlymérés, évente szem-,
hallásvizsgálatok, tüdőszűrés,) orvosi vizsgálatokra bejelentés,
- együttműködés, kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, a kórházi szociális nővérrel,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
- kapcsolattartás más nappali, átmeneti tartós bentlakásos ellátást nyújtó
intézményekkel, nyugdíjasházakkal, óvodákkal, iskolákkal, hagyományőrző
csoportokkal, vállalkozókkal, stb., az ellátást igénybe vevő segítése a számukra
szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
- hivatalos ügyek intézésének segítése az ellátottak kérése alapján: pl. kérelmek,
Polgármesteri Hivatal, TIGÁZ, ELMÜ, VÍZMŰ, Nyugdíjfolyósító, Bankok, stb.)
- mentális gondozás, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
- az aktuális névnapok megtartása, a kerek születésnapok megünneplése,
- havonta illetve szükség szerint Klub Fórum,
- televízió, videó, DVD, zenehallgatás (időseknek és idősekről készült műsorok)
- hetilapok, könyvek olvasása illetve felolvasása, ezek megvitatása,
- vélemények cseréje, társasjátékok, kártyázás, beszélgetések napi gondokról, annak
megoldási lehetőségeiről vagy aktuális kérdésekről,
- kézimunkázás (kötés, horgolás, hímzés),
- városi programokon való részvétel, (ünnepek, ünnepélyek, rendezvények)
- havonta egy alkalommal református bibliaóra Mezei Tibor lelkésszel
- heti terv szerinti foglalkozások.
Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési
díja
- szabadidős programok: kirándulás, uszodalátogatás
- gyógytorna: a nappali ellátásért fizetendő térítési díj magában foglalja
Az intézmény által szervezett programokon a részvétel önkéntes. Az intézmény az
alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért térítést kérhet. A vezető ezen programokról és a
fizetendő költségekről 8 munkanappal korábban a helyben szokásos módon minden esetben
tájékoztatja az ellátottakat.
E. Az intézmény helyiségeinek használati rendje
- konyhában: ellátott, illetve idegen személy nem tartózkodhat, csak az arra kijelölt
munkavállaló az előírt ruházatban,
- ebédlő: az ellátottak közvetlenül használhatják előírásoknak megfelelően, felügyelettel
az ebédlőben elhelyezett hűtőszekrényt, valamint az elektromos készülékeket.
Klubtagok részére biztosított a helyiség a senior tornára, egyéb foglalkozások,
előadások megtartáshoz. Szükség szerint a helyiséget az étkezések előtt fél órával
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-

szabaddá kell tenni, a zárt szekrényeket az ellátottak a közvetlen személyes dolgaik
tárolására használhatják,
társalgó: minden időben beszélgetésre, kulturálódásra, szórakozásra, kézműves
tevékenységekhez, valamint olvasásra, TV-re, zenehallgatásra használhatják,
pihenő: bármely ellátott igénybe veheti egészségügyi ellátásra, pihenésre, valamint az
érdeklődők tájékoztatására, felvételi eljárás lefolytatására, személyi térítési díjak
befizetésére, egyéni beszélgetésekre, stb.
mozgáskorlátozott fürdőszoba: szükségleteiknek megfelelően használhatják az
ellátottak,
személyzeti öltöző: csak a munkavállalók vehetik igénybe,
előszoba: cipőcsere, illetve kabátok elhelyezésére,
emeleti helyiséget az alkalmazottak használhatják.

A nappali klub területén váltócipő használatát kérjük!

F. Az étkezések száma és rendje
- Reggelizésre 8 órától 9 óráig van lehetőség,
- Napi egyszeri meleg étel biztosítása kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztásra:
12 -13 óra között,
- Napi egyszeri étel elvitelének lehetősége:12:30 órától -13:00 óráig.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetén a térítési díj havi összegét a
tárgyhónap 15. napjáig a várható igénybe vételnek megfelelően kell megfizetni.
A szociális ellátás igénybe vételéről történő lemondást bejelenteni az igénybe vétel
megszűnését megelőző 2 munkanappal lehet.
Az előzőleg bejelentett, de igénybe nem vett szociális ellátások térítési díjai nem törölhetők.
A térítésmentesen étkezők esetében, ha a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget
önhibáján kívül, a felszólításunk után 2 nappal ellátásuk megszüntethető.
G. Egyéb tudnivalók
- Új tag felvételekor orvosi igazolás, valamint 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő-vizsgálati
lap szükséges. Betegség miatti hosszabb távollét után is kell írásos orvosi igazolás.
- A közösség minden tagja (az orvosi véleményt figyelembe véve) szeretnénk, ha
bekapcsolódna az intézmény környezetének gondozásába, szépítésébe.
- Kérjük, vegyenek részt minden nap sétában, testmozgásban.
- Ügyeljünk környezetünk tisztaságára, testünk és ruházatunk ápoltságára.
- Óvjuk intézményünk minden berendezését, felszerelését.
H. Magatartási szabályok
Legyünk egymáshoz udvariasak, segítőkészek. A felesleges vitát, a hangoskodást, a
veszekedést, a gorombaságot minden esetben kerüljük.
A klubtag közösséget zavaró viselkedése esetén az intézmény vezetője a jogszabályi
előírásoknak megfelelően jár el. A fegyelemsértés ismételt előfordulása esetén, az esetben
közösséget zavaró magatartás, házirend ismételt súlyos megsértése és megszegése miatt az
intézményi jogviszony megszüntethető.
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Az Idősek Klubjában okozott szándékos rongálásért a kárt okozó anyagi felelősséggel
tartozik.
A klubban ittas ember nem tartózkodhat!
Tűzesetek elkerülése érdekében dohányozni az intézménytől 5 méter távolságra a
kijelölt területen szabad!
I. Az ellátás megszűnik
A szolgáltató az ellátás biztosítását megszünteti, és a megállapodást felmondja abban az
esetben, ha az ellátott:
- további intézményi ellátása nem indokolt,
- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
- az alapszolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről
- a házirendet súlyosan megsérti
- a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezi,
- a térítési díj fizetési kötelezettségének- a Szt.102. §- szerint nem tesz eleget a fizetésre
kötelezett
A házirend megsértésének súlyos esetei:
-

agresszív viselkedésével sérti a többi ellátottat, illetve a dolgozókat
magatartásával tartósan zavarja ellátott társai nyugalmát
bűncselekményt követ el
az intézmény területén alkoholt fogyaszt
önmagára és másokra veszélyeztető magatartást tanúsít- az intézményi jogviszony
azonnali megszüntetését vonja maga után

A házirend megsértése esetén alkalmazott eljárás:
-

írásbeli figyelmeztetés
írásbeli megrovás
intézményi jogviszony megszüntetésének kezdeményezése

Fenti esetekről a vezető 3 napon belül jegyzőkönyvileg hallgatja meg az érintetteket valamint
a házirendet megsértő személyt. A felvett jegyzőkönyv alapján alakítja ki a vezető az
álláspontját és tesz intézkedést a házirend megsértőjével szemben.
Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill.
azzal nem ért egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény
fenntartójához (Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat.
J. Érdekvédelem
Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a házirend egy példányát átadja a
jogosultnak. A házirend az intézményben jól látható helyen ki van függesztve, gondoskodva
arról, hogy az a jogosultak és hozzátartozói, valamint az intézmény dolgozói számára
folyamatosan hozzáférhető legyen.
Panasztételi lehetőség: amennyiben az ellátott a szolgáltatással kapcsolatosan észrevételt
kíván tenni, Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény – ESZEI vezetőjénél
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írásban, (Fót, Szent Benedek u. 15.) teheti meg, illetve személyesen szóban a Gondozási
Központ vezetőjénél (2151 Fót Hargita u. 36.) teheti meg.
A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja az ellátottat. Amennyiben az
ellátott vagy törvényes képviselője nem fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem ért
egyet, a tájékoztatás kézhez vételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához
(Fót Város Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat. Ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a fenntartó határozatot hoz.
Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénybe vevő, illetve a
szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla
Tel: 06 (20) 48-99-529
e-mail: bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
A szociális szolgáltatást végző közfeladatot ellátó személynek minősül!
Adatkezelés és adatvédelem
Az intézmény az ellátottakról a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat vezeti.
A nyilvántartásokban szereplő adatok csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a
jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltathatók ki.
Akiről a nyilvántartás adatot tartalmaz, kérheti a személyére vonatkozó adatok közlését az
intézménytől betekintési, helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett.
A nyilvántartásban szereplő adatokat az intézmény –természetesen személyes azonosító
adatok nélkül - statisztikai célokra felhasználhatja.
Az intézmény valamennyi dolgozójára vonatkoznak az érvényes etikai, titoktartási szabályok.
Etikai szabályok
Az intézmény dolgozói és munkatársai a szervezeti és működési szabályzat, valamint a
munkaköri leírások alapján végzik munkájukat – az ágazat etikai normáinak szigorú
betartásával.
Az otthon lakóival kapcsolatos adatok, információk kiszolgáltatása minden formában tilos.
Dolgozóink munkájukért az ellátottaktól semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem
kérhetnek és nem fogadhatnak el.

Köszönjük a házirend betartását!
Fót, 2019. ………………...
……………………………………
Virághné Apjok Anna Mária
ESZEI igazgató
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