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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA 

1.1.1. A szakterület elemzése 

A szakterület múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeli helyzete, jellemző folyamatok 

Az „alkohollal kapcsolatos problémák” 

Az alkoholizmus a szociológiai szakirodalom szerint olyan deviáns viselkedési forma, amelyre 
érvényes, hogy az egyénre és a társadalomra egyaránt súlyosan káros. Nem csak az alkoholizáló 
egyént, hanem annak családját, szélesebb társadalmi közegét is érinti azzal, hogy az egyén nem tud 
megfelelően funkcionálni a társadalomban, feladatait, szerepelvárásait nem tudja betölteni. 

Az alkoholizmus definíciója, mérése több problémát is felvet, ezért célszerűbb az alkohollal 
kapcsolatos problémákról beszélni. 

Az alkohol a legelterjedtebb, tompító hatású drog, és a dohányzás után a legnépesebb a tábora. Az 
alkohol főként a fejlett világ problémája, ahol a betegségek több mint 9%-áért felelős. A legtöbb 
alkoholt fogyasztó 20 ország közül 16 európai. Európa elsősorban bor-és sörfogyasztó. Az első húsz 
borivó ország közül 14, a sörivókból 13, a tömény italt fogyasztók között 8 európai. Magyarország a 
legtöbb alkoholt fogyasztó országok rangsorában a 17. Az elfogyasztott 12 liter égetett szesznek 
megfelelő alkoholos ital közel fele bor, és ezzel a 13. legnagyobb borfogyasztó. (Forrás: KSH) 

Az alkoholfogyasztás egészségi és társadalmi kockázatai egyaránt jelentősek. A WHO becslése 
szerint a májzsugorodásos betegségek harmadának, a májrákos megbetegedések és az 
öngyilkosságok negyedének, a szájüregi rákok, a mérgezések, az epilepsziás esetek és a balesetek 
ötödének hátterében ez a szer áll. Társadalmi veszélyessége legalább ugyanekkora. Az 
alkoholistának testi és szellemi egészségkárosodással, emberi kapcsolatainak, társadalmi és anyagi 
helyzetének romlásával kell számolnia. Magyarországon becslések szerint nagyivó a társadalom 
ötöde és alkalmi ivó a fele. Bár az alkoholos májbetegségben meghaltak és az ebből becsült 
alkoholisták száma az utóbbi években jelentősen csökkent, a probléma továbbra is jelen van. Az 
érintettek nehezen néznek szembe problémájukkal, hiszen a pszichiátriai és addiktológiai 
gondozókban a segítségre szorulóknak csak töredéke jelenik meg. 

Általánosságban elmondható, hogy az aktuális, átlagember számára is elérhető szakmai 
kommunikációban a szenvedélybetegségek kapcsán főként a droggal kapcsolatos problémák 
merülnek fel, - drogprevenciós tervek készülnek, ismert az „elterelés”, a tűcsere programok, 
folyamatos vita zajlik a drogliberalizációról, továbbá jelentős források és szakmai figyelem 
összpontosul a fiatalok körében végzett felvilágosításra. A drogtéma mögött azonban tartósan ott rejlik 
a jóval jelentősebb alkohollal kapcsolatos problémakör, ami a hozzáférhetőség, és jelentősnek 
mondható társadalmi, kulturális beágyazottsága okán folyamatos problémaként azonosítható. 

Uniós, hazai, regionális szintű helyzetelemzés 

A hazai és nemzetközi kutatások is egyértelműen bebizonyították, hogy a nagy létszámú bentlakásos 
intézményi ellátás, kivétel nélkül gyengébb eredményekkel, rosszabb egyéni életminőséggel jár, mint 
a minőségi, közösségen belüli szolgáltatások, és gyakran egész életen át tartó társadalmi 
kirekesztéshez és szegregációhoz vezet. 

A kutatások igazolják, hogy a közösségen belüli élet növeli a függetlenséget és a személyes fejlődést, 
az alkalmazkodó magatartás szinte minden esetben javult a közösségi környezetben, a problémás 
viselkedés előfordulása pedig csökkent. 
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Igazolást nyert, hogy a közösségi ellátásra való áttéréssel jelentősen javult az önellátás képessége, 
és kisebb mértékben a kommunikációs készségek, a tanulási készségek, a szociális készségek, a 
közösségi készségek és a testi fejlődés (Közös európai útmutató, 2012; Kopasz et al., 2016). 

Az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés folyamatának 
támogatása olyan horizontális prioritás, melynek érvényesítése át kell, hogy hassa a teljes szociális 
szolgáltatási rendszert, ennek hiányában nem valósulhat meg sikeresen a folyamat. 

A támogatott lakhatás szolgáltatás a szenvedélybetegek szegregációja helyett az egyént a társadalom 
tagjaként jeleníti meg, függetlenül annak élethelyzetétől és betegségének típusától és súlyosságától. 
Elismeri az ember jogát és igényét élete alakításában. A szenvedélybeteg ember közösségben, a 
társadalom más tagjaival azonos módon és helyen szolgáltatások és lehetőségek igénybevevőjeként 
jelenik meg. Nem az egyén deficitjeire, hanem az egyéni igényekre és egyéni szükségletekre 
koncentrál, építve a közösség és lakókörnyezet segítő közreműködésére is. 

A szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, valamint a fogyatékos személyek ellátását végző 
intézmények mérete Magyarországon jelenleg a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek 
lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti 
intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). 
Lakóotthon (1-12 fő) 1 679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1- 6 és 1-12 fő) 
201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott férőhelyről beszélhettünk.  

A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez 

Az ellátottak részéről jelentkező igényt a jelenlegi tárgyi feltételek hiányosságai jelentik. Az ellátottak 
intim szférája a jelen körülmények között nem teljesen biztosított, a párkapcsolatban élők kérései az 
együttélésre vonatkozóan nem minden esetben teljesíthetők. 

A közösségi kapcsolatok kialakítása a jelenlegi ellátási körülmények mellett nem biztosított. Az 
intézmény elhagyása, a hozzátartozók intézménybe való eljutása tömegközlekedéssel nehézkes, 
személyautó, vagy szállítás hiányában jelentős gyaloglással jár. Mindezen objektív okok az ellátottak 
társadalmi részvételének bezárulását, meglévő rokoni vagy egyéb, intézményen kívüli világhoz 
köthető kapcsolataik leépülését eredményezik. Jogos szükségletként jelentkezik a részükről, hogy az 
adott közösség befogadja őket és integráltan köztük éljenek, kapcsolataikat ápolhassák, és újakat 
alakíthassanak ki. 

A dolgozók oldaláról a jobb munkakörülmények iránti igény már régóta fennáll. Az infrastrukturális 
hiányosságok a fejlesztéseket, a mentálhigiénés és a gondozási tevékenységet nehezítik. A 
munkatársak érzékelik az ellátottak igényét arra, hogy az esélyeikkel tudjanak élni, a 
szolgáltatásokhoz, programokhoz tudjanak hozzáférni, a világ kinyíljon előttük. 

Az ellátottak és dolgozók szóbeli tájékoztatása mellett fontos, hogy egyéb felmérések, kérdőívek, 
beszélgetések, interjúk alapján a felmerülő igényekről képet kaphatunk, mely információk segíthetik a 
projekt menetét, valamint sikerességét. 

A lakosság érzékenyítése, tájékoztatása, az erre szolgáló fórumok és más kommunikációs csatornák 
alkalmazása alapvető fontossággal bír a célok elérése érdekében. Fontos azoknak az előnyöknek a 
hangsúlyozása, amit az új, támogatott lakhatás kialakításával a befogadó település és annak 
lakossága is nyer a kapcsolódó szolgáltatási és szakmai struktúra kialakításával. 

Baranya megyei helyzetkép 

Baranya megye lakosságszáma 397.600 fő. A 30 év alattiak aránya 31%, 30-50 év közöttiek aránya 
29%, 50-65 év közöttiek aránya 22%, a 65 év felettiek aránya 18%. Az összlakosság 55%-a nő, 45%-
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a férfi. A megye népessége folyamatosan csökken, a lakosság öregszik, aminek oka a csökkenő 
születésszámban, a közepes termékenységben, az országos átlagot meghaladó halandóságban és a 
migrációs folyamatokban keresendő. A 65 év feletti korosztályok össznépességen belüli részaránya 
egyre magasabb a fiatalabb korosztályok részesedésének rovására. Ugyanakkor az időseknek nem 
csak a részaránya, hanem a száma is folyamatosan emelkedett az elmúlt 15 évben, ami hangsúlyos 
kihívás elé állítja a szociális ellátórendszert. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya megyei intézményrendszere: 

1. Szociális szakellátás 
- Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesítet Szociális Intézmény (7900 Szigetvár, Turbékpuszta1.) 

fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg ellátás 
- Baranya Megyei Bóly-Görcsöny Egyesített Szociális Intézmény (7754 Bóly, Hősök tere 5.) 

fogyatékos, idős ellátás 
 

2. Gyermekvédelmi szakellátás 
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (7626 

Pécs, Egyetem u.2.) 

Az idősek helyzete Baranya megyében 

Baranya megye 368.441 lakosából 65 év feletti 66.265 fő, amelyből 41.776 fő nő (63%) és 24.289 fő 
férfi (37%). A megye egészében 2.697 idősotthoni, és 27 idősek gondozóházában lévő férőhely 
rendelkezik működési engedéllyel, egyenletes megyei hozzáférést biztosítva az igénylőknek. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), mint állami fenntartó 165 férőhelyen biztosít 
idősotthoni ellátást, amelyből 65 fő demens ellátott. A várakozók száma folyamatosan magas, 2017 
februárjában 106 fő. Az ellátottak és a várakozók körében egyre inkább jellemző, hogy önmaguk 
ellátására csak részben képesek, vagy az önellátó képesség teljes mértékben hiányzik. A várakozók 
70 %-a valamilyen egészségügyi intézményből kéri a felvételét, mert vagy nincs hozzátartozója, vagy 
a hozzátartozó távol él, esetleg külföldön dolgozik. Az ellátottak 60 %-a, míg a várakozók 70 %-a 
intenzív ápolást-gondozást igényel. 

Az általános ápolást-gondozást igénylő ellátottak 1-20 évig, a demens ellátottak 1-5 évig, a napi 24 
órás felügyeletet igénylő (súlyos demens, és intenzív ápolást-gondozást igénylő) ellátottak pedig 1-3 
évig tartózkodnak az intézményben. 

A fogyatékossággal élők helyzete Baranya megyében 

A népszámlálási adatok szerint Baranya megyében a fogyatékkal élők száma 21.462 fő. Az SZGYF 
494 férőhelyen fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátását, 124 férőhelyen fogyatékos 
személyek rehabilitációs intézményi ellátását biztosítja. Az ápoló-gondozó otthoni ellátásra várakozók 
száma egyenletes, 2017 februárjában 20 fő, a rehabilitációs intézményi ellátás esetében folyamatosan 
alacsony, a jelzett időszakban 5 fő. 

A fogyatékos személyek otthonaiban az ellátottak jellemzően életük végéig, gyakran 20-40 évig az 
intézményekben tartózkodnak. A rehabilitációs intézményi ellátás eredményessége szempontjából 
viszont fontos mutató az, hogy az ellátottak mennyi idő után hagyják el az intézményrendszert, és 
megvalósul-e a tényleges rehabilitáció.  

Baranya megyében az SZGYF egyedüli fenntartóként működtet fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményét. Szigetvár-Turbékpuszta 124 rehabilitációs otthoni férőhelyén jelenleg 41 ellátott 
tartózkodik 10 évet meghaladóan, amely körülbelül a fele az 5 évvel ezelőtti adatnak. A szakmai 
munka erősödésével évente átlagosan 8-9 fő rehabilitációja valósul meg, vagy ha ez nem lehetséges, 
akkor az állapotuknak megfelelő helyre, ápoló-gondozó otthonba kerülnek áthelyezésre.  
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A pszichiátriai betegek helyzete Baranya megyében 

Bár a pszichiátriai betegek számát konkrétan nem lehet meghatározni, Baranya megyében is 
érvényesül az országosan is tapasztalható trend, a pszichiátriai kórképpel rendelkezők számának 
emelkedő tendenciája. A pszichiátriai gondozásban részesültek száma a megyében, az elmúlt 20 
évben szinte megduplázódott. 

Baranyában a pszichiátriai betegek otthona ellátást az SZGYF vegyes profilú intézményében 
biztosítja, 113 férőhelyen. A várakozók száma folyamatosan magas, 2017 februárjában 26 fő. Az 
ellátottak átlagosan 10 évet meghaladó ideig tartózkodnak az intézményben. 

A szenvedélybetegek helyzete Baranya megyében 

A szenvedélybetegségekben érintettek „hagyományos” csoportja az alkohollal kapcsolatos 
problémákkal terhelt. Az addiktológiai gondozásban részesültek száma a megyében az elmúlt 20 
évben több, mint a négyszeresére emelkedett, és emelkedő tendenciát mutat, a megye – már fentebb 
jelzett – gazdasági és társadalmi problémáival szoros összefüggésben. 

Baranyában szenvedélybetegek otthonát az SZGYF egyedüli fenntartóként működtet 63 férőhelyen. A 
várakozók száma folyamatosan magas, 2017 februárjában 23 fő. Az ellátottak és a várakozók 
körében egyaránt kiemelkedő a férfiak aránya (85 %). Az ellátottak átlagosan 10 évet meghaladó ideig 
tartózkodnak az intézményben, jellemzően több egészségügyi szövődménnyel, egyre rosszabb 
állapotban kerülnek a szakellátásba. 

Nem állami fenntartók főként drogfüggők számára biztosítanak rehabilitációs intézményi, és 
támogatott lakhatási szolgáltatásokat. 

Baranya megyében a szolgáltatói nyilvántartásba szociális intézményként bejegyzett, de az OEP által 
finanszírozott kórházi ágyszámmal is rendelkező, szenvedélybetegeket ellátó intézmények az 
alábbiak: 

 Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány (7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u.30.) 

A magyar Leo Amici Alapítvány tevékenysége drogfüggő személyek rehabilitációját és a 
droghasználat prevencióját elősegítő programokat foglal magában. A rehabilitációs program krónikus 
drogbetegek talpra állítására irányul a terápiás közösségi elvek szerint működő bentlakásos 
intézményben. 

 INDIT (Integrált Drogterápiás Intézet) Közalapítvány (7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.) 

Az INDIT Közalapítvány prevenciós tevékenységét, illetve a szenvedélybetegek egészségügyi és 
szociális ellátását elsősorban a dél-dunántúli régióban valósítja meg, de egyes programjai kapcsán az 
ország más területein is tevékenykedik. 

 Mérföldkő Egyesület (7678 Kovácsszénája, Fő u. 24.) 

Kémiai (drog, alkohol, gyógyszerek, stb.), vagy viselkedési (szerencsejáték) addikcióban szenvedő 
betegek ellátása, 16 fő engedélyezett férőhellyel. 

Baranya megyében a nem állami fenntartók főként drogfüggők számára biztosítanak szakmailag 
modern, rehabilitációs intézményi és támogatott lakhatási szolgáltatásokat, míg az alkoholbetegek 
bentlakásos, ápoló-gondozó ellátása egyedül az SZGYF 60 férőhelyes, a tervezett kiváltással érintett 
Rigópusztai Otthonában valósul meg. 

Egyházi, vagy nem állami fenntartású szociális szakosított ellátást biztosító intézmények 
szolgáltatásai a megyében 

A szakosított ellátást biztosító szociális intézményi férőhelyek száma Baranya megyében összesen 
4.324. 
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Idősek otthonát egyházi fenntartók 986 férőhelyen önkormányzati fenntartók 770 férőhelyen nem 
állami fenntartók 711 férőhelyen, míg az SZGYF 175 férőhelyen biztosít. Az ellátást nyújtó 
intézmények, és a feladatellátásban résztvevő fenntartók száma egyaránt itt a legmagasabb, az állami 
szerepvállalás mellett ez az intézménytípus vonzza a leginkább az egyéb fenntartókat. 

Fogyatékos Személyek Otthonát 78 férőhelyen működtetnek egyházi fenntartók, és 459 férőhelyen az 
SZGYF. 

Pszichiátriai Betegek Otthonát egyházi fenntartó 83 férőhelyen, nem állami fenntartó 55 férőhelyen, az 
SZGYF 113 férőhelyen tart fenn. 

Szenvedélybetegek Otthona 63 férőhelyen egyedül az SZGYF fenntartásában működik. 

Hajléktalan Személyek Otthona ellátás 50 férőhelyen, nem állami fenntartásban biztosított. 

A rehabilitációs intézményi ellátások két ellátotti kört érint: fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményét 120 férőhelyen az SZGYF, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét 21 férőhelyen 
nem állami fenntartók működtetnek. 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül időskorúak gondozóházát önkormányzati fenntartó 
17 férőhelyen, nem állami fenntartó 10 férőhelyen működtet. Fogyatékos személyek gondozóháza 
egyházi fenntartásban 20 férőhelyen működik. Éjjeli menedékhely egyházi fenntartásban 33 
férőhelyen, nem állami fenntartásban 260 férőhelyen, hajléktalan személyek átmeneti szállása 
egyházi fenntartásban 19 férőhelyen, önkormányzati fenntartásban 24 férőhelyen, egyéb nem állami 
fenntartásban 102 férőhelyen biztosított. 

Lakóotthoni ellátás fogyatékos személyek számára nem állami fenntartásban 40 férőhelyen, SZGYF 
fenntartásban 35 férőhelyen biztosított. 

Támogatott lakhatást 28 fő fogyatékos személy és 28 fő pszichiátriai beteg számára egyházi 
fenntartó, 34 fő szenvedélybeteg számára nem állami fenntartók biztosítanak. 

Megállapítható, hogy a Baranya megyei intézményi férőhelyek 61%-a (2.649 férőhely) idősellátásra 
szakosodott, míg az egyéb ellátotti csoportok számára a férőhelyek 39 %-a (1.675 férőhely) áll 
rendelkezésre. És ez utóbbi mindössze 5,4%-a támogatott lakhatás. 

Az ellátórendszerben – még az idősellátó férőhelyeket figyelmen kívül is hagyva - dominálnak a 
hagyományos, nagy létszámú ellátási formák. A kis létszámú, közösségi alapú bentlakásos 
struktúrák szinte csak jelzésértékkel bírnak. 
 

Változáselemzés 
 
Jelen projekt keretében a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai 
Otthona 60 férőhelyének kiváltását tervezzük. 

A projekt megvalósulása nélkül fennállna a veszélye a tárgyi, infrastrukturális környezet 
romlásának, a fenntartási, üzemeltetési költségek folyamatos emelkedésének, nehézségekbe ütközne 
a korszerű szakmai protokollok alkalmazása.  
A jelenlegi körülmények tartós fennmaradása esetén nagyon nehéz lenne az egyéni szükségletekre 
adekvát és differenciált választ adó magas szintű szakmai munka megvalósítása, jelentős kockázatot 
jelentene az ellátás során a túlgondozás, valamint továbbra is fennmaradna a túlzott mértékű 
hospitalizáció veszélye. 

A projekt megvalósulásával a szenvedélybetegek szegregációja helyett az ellátottak a társadalom 
tagjaként jelenének meg, megvalósulhatna az élete alakításában való aktív szerepvállalása. A 
szenvedélybeteg ember közösségben, a társadalom más tagjaival azonos módon és helyen, 
szolgáltatások és lehetőségek igénybevevőjeként jelenne meg. Várhatóan javulna az önellátási 
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képessége, a szociális-, kommunikációs- és tanulási készsége, és a testi fejlődése; csökkenne a 
hospitalizáció veszélye. 

1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A jelenlegi helyzet problematikája 

Az SZGYF fenntartásban működő Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény 
Rigópusztai Otthona 60 férőhelyen biztosítja alkoholbetegek ápoló, gondozó otthoni ellátást. A 
telephely egészére a nyugodt, ugyanakkor statikus légkör a jellemző, fizikailag és szakmailag is 
elszigetelt, fő kapcsolatát a korábbi székhelyintézménye, Helesfa jelenti. A Rigópusztai Otthon 
Királyegyháza település szélén, izoláltan, korszerűtlen épületekben működik. Az intézmény a területi 
elhelyezkedéséből adódóan nem tudja leküzdeni a szakmai korlátait, és nem tudja az ellátottak 
tényleges integrációját biztosítani. Egy nagy létszámú intézmény esetében fennáll továbbá annak a 
veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás 
nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő 
rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. 

Igények a probléma felszámolására 

A 2016. november 1-től megvalósult intézményi integráció kapcsán, a Rigópusztai Otthon tekintetében 
jelentős szakmai szemléletváltás igénye fogalmazódott meg fenntartói részről. Ennek oka, hogy 
Rigópusztai ellátottak esetében alacsony szintű az önellátási képességek fejlesztése, az erre irányuló 
szakmai törekvések hiányoznak, (az ápolás-gondozás feladatát meghaladó, rendszeres és szervezett 
tevékenységként alapvetően a szociális - 2017.04.01-től: fejlesztő-foglalkoztatás vehető számba). 

Fenntartói oldalról fontos elvárásként fogalmazódott meg, hogy a gondozáson alapuló szakmai 
attitűdöt váltsa fel egy fejlesztő, rehabilitációs szemlélet. Javasoltuk az intézmény új vezetője 
számára, hogy ennek érdekében kezdjék meg az integrált, autonóm életvezetésre történő felkészítés 
szakmai előkészületeit, bővítsék az ellátottak szabadidős lehetőségeit; - új tevékenységeket, 
foglalkozásokat vezessenek be az intézményi életbe, továbbá fejlesszék a telephelyintézmény 
szakmai kapcsolatrendszerét más szenvedélybetegeket ellátó intézményekkel. Fontosnak tartjuk, 
hogy a fenntartói javaslat az intézményvezető részéről egyetértésre talált, az új szakmai célokban 
partnerként lehet a munkájára számítani. 
 
A projekt válasza a felmerült problémára és a felszámolása iránti igényekre 
A támogatott lakhatási szolgáltatás a szenvedélybetegek szegregációja helyett az egyént a 
társadalom tagjaként jeleníti meg, függetlenül annak élethelyzetétől és betegségének típusától és 
súlyosságától. Elismeri az ember jogát és igényét élete alakításában. A szenvedélybeteg ember 
közösségben, a társadalom más tagjaival azonos módon és helyen, szolgáltatások és lehetőségek 
igénybevevőjeként jelenik meg. Nem az egyén deficitjeire, hanem az egyéni igényekre és egyéni 
szükségletekre koncentrál, építve a közösség és lakókörnyezet segítő közreműködésére is. 
Várhatóan javulna az önellátási képessége, a szociális-, kommunikációs- és tanulási készsége, és a 
testi fejlődése; csökkenne a hospitalizáció veszélye. A támogatott lakhatási körülmények 
kialakítása a legmegfelelőbb strukturális keretet adná a jelzett probléma megoldására, és a 
megfogalmazott szakmai célok megvalósítására. 

1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései 
alapján az engedélyes és környezetének bemutatása 

Baranya megye Magyarország legdélebbi megyéje. A Dunántúl déli részén helyezkedik el. 
Északnyugatról Somogy megye határolja, északról Tolna megye, keletről Bács-Kiskun és a Duna, 
délről az országhatár és a Dráva. Székhelye Pécs. 
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A megye lakosság: 397 600 fő (2006 II. negyedév végén) Baranya megyében a legmagasabb a 
nemzetiségiek aránya: a 2001-es népszámláláskor 14%. Cigány vagy roma nemzetiségűnek 5,5% 
vallotta magát (szemben az országos átlaggal, ami 2,2%). Itt él az országban élő német anyanyelvűek 
34%-a (a 2001-es népszámlálás adatai szerint egy település, Ófalu abszolút német többségű volt, 
valamint 20 másik településen a német lakosság 20% feletti kisebbséget alkotott) és a délszláv (szerb 
és horvát) anyanyelvűek 32%-a. (2001-ben három falu volt horvát többségű és további öt településen 
20% feletti horvát kisebbség volt). 

A következő táblázat bemutatja Baranya megye népességének változását 1949-től: 

Népességváltozás 
Év Népesség Vált. (%) 
1949 356 533 — 
1960 395 342 +10,9% 
1970 421 321 +6,6% 
1980 432 617 +2,7% 
1990 417 400 −3,5% 
2001 407 448 −2,4% 
2011 386 441 −5,2% 
2015 371 110 −4,0% 
2021 360 000 −3,0% 

 
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a csökkenő és alacsony születésszám az elöregedő népesség 
új elvárásokat támaszt a szociális ellátórendszerrel szemben, amit tovább nehezít a megye aprófalvas 
település szerkezete. 

Baranya megye foglalkoztatási mutatói 

Baranya megye jellemzően aprófalvas településszerkezetű, így minden foglalkoztatási jellegű program 
ezen speciális munkaerő-piaci jelenségre reagál. Elsősorban az elavult szakmákkal rendelkezők, 
valamint az alacsony iskolai végzettségűek, roma származásúak szorultak ki az elsődleges 
munkaerő-piacról.  Az állás nélkül lévőkre a tartós munkanélküliség a jellemző, mely a másodlagos 
munkaerő-piac szolgáltatási skáláját felhasználva, az érintettek részére a közfoglalkoztatás 
lehetősége biztosított. 

Ezen célcsoport egyik legfőbb problémája, hogy családjukra jellemző a többgenerációs 
munkanélküliség, szintén jellemző, hogy a család bevételét az önkormányzati támogatás, esetleg 
alkalmi munkák, vagy ún. „feketemunka” biztosítja.  Ezen perifériára szorult rétegek nem kapnak 
elengedő motivációt a munkahelykereséshez.  

A térségen belüli egyes településeknek más-más sajátos munkaerő-piaci problémái vannak, ezek 
közül kiemelkedő: 

- Az ún. zsáktelepüléseken és településrészeken a napi két, jó esetben 4 buszjárat miatt a 
gépjárművel nem rendelkező, kevésbé képzett munkaerő nem tud eljutni a településén kívül 
eső munkahelyre. 

- A sokgyermekes roma családokból az anyák szintén nem tudnak lakóhelyüktől távoli 
munkavégzési helyszínekre eljutni. 

- Megszűntek a mikro térségekben azok a potenciális foglalkoztatók (bányák, 
termelőszövetkezetek, állattartó telepek), akik az alulképzett munkaerőt foglalkoztatták. 

A települések tehát minél kisebb lélekszámúak és távolabb vannak a gazdasági, szolgáltatási 
központoktól, továbbá minél alacsonyabb a népesség iskolázottsága, annál kedvezőtlenebbül 
alakulnak a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói. 

A kedvező változás a lakosság szociális helyzetében csak összehangolt, egymásra épülő fejlesztési 
programokkal érhető el. Együtt kell működni a gazdaságpolitika, a területfejlesztés, a 
foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika szakembereinek, döntéshozó testületeinek, és megyei 
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szinten kiemelten kell kezelni a partnerséget a szociális szolgáltatások kialakítása és bővítése, 
korszerűsítése érdekében. 

A szentlőrinci kistérség: 

A statisztikai kistérségi besorolást 1994-ben vezették be, amelynek hatására a Dél-Dunántúl terültén 
22 körzetet hoztak létre. 

Szentlőrinc és kistérsége a Dél-dunántúli statisztikai régión belül 2004-ig a Pécsi kistérséghez 
tartozott, azonban 2004. január 1-jével önállósodott. Az új kistérség 20 településtaggal működik, 
központi szerepét Szentlőrinc városa tölti be. 

A kistérség nagysága, népessége és településeinek száma alapján a legkisebbek közé sorolható. A 
kistérség területe 271 km², a jelenlegi lakosságszáma 15 502 (2005). A központi városban a kistérség 
lakosságának közel 45 %-a lakik, ami annyit jelent, hogy a kistérség összlakosságának mindössze 53 
%-a oszlik a hozzá tartozó 20 falura. Ennek köszönhetően – kivéve Szentlőrinc városát – a 
települések mindegyikénél a népsűrűség 120 fő/km² alatti, így az Európai Unió terminológiája szerint 
a rurális kategóriába sorolható. 

 

 

Településhálózat és térszerkezet: (Forrás: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Oktató, 
Fejlesztő és Tanácsadó Központ (ROP-3.3.1.-2004-10-0007/33) A SZENTLŐRINCI STATISZTIKAI KISTÉRSÉG 
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2006.) 

Az alábbi táblázat a Szentlőrinci Kistérség településeinek Kistáji tagozódását mutatja. A kistérség 
alapvetően 4 tájegység területén terül el. Ezek a Mecsek hegység, a Dél-baranyai dombság, a Dél-
Zselic és az Észak-Zselic. 

. 

Település Kistáj 

Boda Mecsek hegység 

Cserdi 

Bicsérd 

Dél-baranyai dombság 

Gerde 

Gyöngyfa 

Királyegyháza 

Pécsbagota 

Sumony 

Szabadszentkirály 

Szentlőrinc 

Velény 
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Zók 

Bükkösd 

Dél-Zselic 

Csonkamindszent 

Dinnyeberki 

Helesfa 

Hetvehely 

Kacsóta 

Szentkatalin Észak-Zselic 

Okorvölgy 

Táblázat: Szentlőrinci Kistérség települései és kistájai 

 

A kistérség domborzati szempontból két részre osztható. Az északi területek a Zselichez tartoznak. 
Ott a jellemző domborzat a hegység. A kistérség déli része, Szentlőrinc város és a tőle délre, illetve 
dél-nyugatra fekvő területek jellemző domborzata a síkság. 

Településhálózat és településszerkezet 

Az egykori járások és városkörnyékek megszűnése után szükségessé vált egy olyan rendszer 
kialakítása, amelynek következtében figyelemmel kísérhetőek a megyéken belüli folyamatok területi-
statisztikai változásai. A statisztikai kistérségi besorolást 1994-ben vezették be, amelynek hatására a 
Dél-Dunántúl területén 22 körzetet hoztak létre. 
Szentlőrinc és kistérsége a Dél-dunántúli statisztikai régión belül 2004-ig a Pécsi kistérséghez 
tartozott, azonban 2004. január 1-jével önállósodott. Az új kistérség 20 településtaggal működik, 
központi szerepét Szentlőrinc városa tölti be. 
A kistérség nem jelent mást, mint a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek 
összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egységet. A kistérségek területe teljes 
mértékben és átfedés mentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai 
régiók, a megyék, valamint más kistérségek határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak 
egy kistérségbe tartozik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

                               Térkép: Szentlőrinci Kistérség térképe 
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A kistérség nagysága, népessége és településeinek száma alapján a legkisebbek közé sorolható. A 
kistérség területe 271 km², a jelenlegi lakosságszáma 15 502 (2005). A központi városban a kistérség 
lakosságának közel 45 %-a lakik, ami annyit jelent, hogy a kistérség összlakosságának mindössze 53 
%-a oszlik a hozzá tartozó 20 falura. Ennek köszönhetően – kivéve Szentlőrinc városát – a 
települések mindegyikénél a népsűrűség 120 fő/km² alatti, így az Európai Unió terminológiája szerint a 
rurális kategóriába sorolható. 

Településállomány: (Forrás: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális 
Oktató, Fejlesztő és Tanácsadó Központ (ROP-3.3.1.-2004-10-0007/33) A SZENTLŐRINCI 
STATISZTIKAI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2006.) 

A Szentlőrinci Kistérség településállománya nagyrészt apró és törpefalvakból áll. A kistérség 20 
települése közül 12 apró és törpefalu, ami annyit jelent, hogy a lakosságszám nem haladja meg a 200 
főt. További négy település kisfalunak nevezhető, a lakosságszám 500 és 999 közé esik. Az 1000–
1999 fős kategóriába három település sorolható (kis-középfalu). A legnagyobb lélekszámmal 
rendelkező település Szentlőrinc városa, amely az 5000–9999-es kategóriába tartozik. Az ekkora 
népességgel rendelkező városok általában már rendelkeznek a nemzetközi munkamegosztásba való 
bekapcsolódás lehetőségeivel és képességeivel. 
A Szentlőrinci Kistérség pozíciója – mindent egybevetve – a stagnáló kategóriába tartozik. Ez a 
pozíció sok mindent magában hordoz. A megfelelő eszközök segítségével megvalósulhat a fejlettebb 
kistérségekhez való felzárkózás. A felzárkózási lehetőséget nagyban befolyásolja, hogy a kistérség 
mennyire képes kedvező feltételeket kínálni a gazdasági szereplők számára. Versenyképessé csak 
abban az esetben válhat a térség, ha a környezetéhez képest kimagasló a humánerőforrás-
állománya, a termelékenysége, az infrastruktúra-ellátottsága (üzleti, közlekedési), illetve, ha nyitottá 
válik a gazdasága. 

Királyegyháza és Szabadszentkirály települések bemutatása 

Királyegyháza település1  

a) A falu elhelyezkedése: 

Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban. A Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között.  

 

  

                                                      
1 www.kiralyegyhaza.hu 
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b) A falu története:  

A Szentlőrinctől délre fekvő 909 fős település mai területe már a rézkor késői szakaszában is 
lakott hely volt. A mai község: Vásárosszentgál és Magyarszentiván egyesítésével jött létre 
1940-ben Királyegyháza néven. Szentiván neve először az írott forrásokban 1274-ben 
bukkant fel. A Szentiván helynév a falu templomának védőszentjére, Keresztelő Szent 

Jánosra utal, akit az ómagyarban Szent Ivánnak neveztek. A magyar előtag a lakosság anyanyelvével 
kapcsolatos. Szentgál neve az írott emlékekben már 1292-ben Zenthgal néven olvasható. A Vásáros 
előtag a vásártartás jogára utal. Vásárairól 1376 óta vannak adatok. A török uralom ideje alatt is lakott 
volt, a felszabadító háborúk alatt azonban elnéptelenedett. Lakói ekkor a szomszédos falvakba 
menekültek. A XVIII. század elején egykori lakossága visszaköltözött Szentgálra. A falu azóta is 
magyar anyanyelvű. A XVI. században már mindkét települést említik a korabeli nyilvántartások. 

       

Királyegyháza évtizedeken át híres volt arról, hogy lakói többségükben állattartásból tartották el 
magukat és családjukat. A szarvasmarhákat hatalmas csordákban legeltették, még a 20. század 
utolsó éveiben is. A gazdasági változások során azonban megüresedtek az istállók a házak udvarán, 
ma már csak mutatóban találunk egy-két szarvasmarhatartással foglalkozó vállalkozót. 
A lakosság megélhetését a legközelebb eső városokban (Szentlőrinc, Pécs, Szigetvár) lévő 
munkahelyeken igyekszik biztosítani. A 20 % körüli munkanélküliséget enyhíteni látszik a falu 
közigazgatási területén épülő nagy ipari beruházás, ami remélhetőleg további iparosodást is fog 
vonzani a közelbe, ezzel esélyt teremtve nemcsak a túlélésre, de a fejlődésre is.  

       

Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tartja az oktatási intézmény fenntartását, és ezzel 
összefüggésben igyekszik hagyományt teremteni, civil szervezetek (néptánccsoport, kézilabdacsapat, 
nyugdíjas klub) létrejöttét támogatva, egyre több kulturális programot szervezve, szeretettel fogadják 
az idelátogató vendégeket. 

       
Királyegyháza határában a 2000-es években cementgyár építésébe fogtak, húszhektáros 
területen. A beruházó Strabag cég 2007-ben hozta létre a Nostra Cement Kft-t a munkálatok 
lebonyolítására. Az építkezéssel párhuzamosan közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztések is 
zajlottak. A beruházás teljes költsége eléri az ötven milliárd forintot. A cementgyárat a bükkösdi 
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bánya látja el alapanyaggal. A gyárban az eredeti tervek szerint 2010 júniusában kezdődött meg a 
próbatermelés, hivatalos átadása 2011. szeptember 15-én volt. Jelenleg 140 munkavállaló 
dolgozik a gyárban, ebből 25 fő a gyár közvetlen környezetéből érkezik, legnagyobb arányban 
Királyegyházáról, de van munkavállaló Szabadszentkirály, Sumony és Gerde községből is.  
 
Szabadszentkirály település 

a) A falu története: 

A falu nevét először 1326-ban említették. A monda szerint az 1400-as évek elején Zsigmond király az 
ellene fellázadó nagyurak elől menekülve „Szentkirály” határán került üldözői elé. A falu patakjánál két 
asszony ruhát mosott. Ők rejtették el a mosóteknő alá a menekülő királyt, aki később a községnek 
nemesi városi rangot adományozott. 

Az írásos emlékek szerint Szabadszentkirályon 1542-es évektől működött önálló plébánia. A 
templomot 1679-ben építették kőből, melyet Szent István tiszteletére szenteltek fel, majd többször 
felújították és építettek hozzá, utoljára 1901-ben. A község neve az évszázadok alatt többféle módon 
volt megtalálható, a mai végleges formáját 1904-ben alították ki.  

Szabadszentkirályon több, napjainkig eredeti formáját megőrző régi lakóépület, intézmény és 
nagyméretű téglaépítésű gazdasági épület őrzi a múlt századok értékeit. A község az 1996-ban 16 
taggal alapított „Szentkirályok” szövetségének az egyik alapító tagja. A szövetség azért jött létre, hogy 
a határon belül és kívül a Szent István nevéhez fűződő településeket összefogja, mind kulturálisan, 
mind gazdaságilag egymást támogassák, segítség. Ezért minden évben egyszer, más-más 
helyszínen kerül megrendezésre egy „Szentkirály” találkozó, ezt a tisztséget Szabadszentkirály a 
2008-as évben látta el. Jelenleg 21 taggal rendelkezik a szövetség. 

b) Természeti környezet 

Szabadszentkirály község kiegyenlített felszínű domborzatadottságaiból következően jellegzetesen 
mezőgazdasági táj. A terület az ország egyik legmelegebb vidéke, kicsi a hőmérséklet ingadozása.  
A külterületet É-D irányban két vízfolyás osztja, változó vízhozammal. A vízfolyásokat, természeti 
értéket képviselő gyepfelületek, helyenként kisebb mocsarak kísérik. Erdő a település területén 
gyakorlatilag nincs. A község jellegzetesen síkvidéki, többutcás falu, melynek nyugati oldalát, mintegy 
5 hektár területű park szegélyezi, a szabadszentkirályi „Liget”. Ami egyben szabadidős és sportolási 
funkciókat is ellát. 

c) Fekvés, általános állapot 

Szabadszentkirály község Baranya megyében Pécstől 22 km-re, Szentlőrinctől 8 km-re helyezkedik 
el. Szomszédai Gerde, Pécsbagota, és Velény. A község sík területen fekszik, éghajlati, domborzati 
és talajadottsága a mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőek. Tömegközlekedéssel Pécsre 
juthatunk el a legkönnyebben a faluból, azonban közigazgatásilag a Szentlőrinci Kistérsséghez 
tartozik. Gépjárművel mindkét város jól megközelíthető. Vasúti közlekedés nincs. Az ivóvíz ellátás 
régóta és jól megoldott. A csatornahálózat nincs kiépítve, jelenleg foglalkoznak ennek a problémának 
a megoldásával. A szükséges szilárd hulladékszállítást a Dél-Kom Kft. látja el. A vezetékes 
gázhálózat teljesen kiépített. Az áramszolgáltatás biztosított, az oszlopokon kábelszolgáltatás 
vezetékei is húzódnak, így kábeltévé szolgáltatás, valamint az internet szolgáltatás is igénybe vehető. 
A vonalas telefon szolgáltatás 73-as körzetben érhető el. A mobil telefon lefedettség teljes körű, 
időnként gyengülő térerővel. 
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d) Demográfia, intézményellátás, foglalkoztatás, gazdasági környezet 

A település lélekszáma stagnáló, csekély mértékben változó, ma 755 fő az állandó lakosok száma. A 
lakosság kormegoszlása az utóbbi években: az idős, tősgyökeres generáció mellett több fiatal is a 
faluban maradt vagy telepedett be, és a születések száma is megnövekedett. Intézményi központ a 
templom és a régi iskola környékén alakult ki igazgatási, oktatási és művelődési funkciókkal.  

A kistérség foglalkoztatási mutatóihoz képest a szabadszentkirályi munkanélküliek aránya az 
átlagosnál alacsonyabb. A munkahellyel rendelkezők helyben vagy a környező településeken 
dolgoznak, jellemzően mezőgazdasági és ipari ágazatokban. Több őstermelő is van, és vállalkozások 
is működnek. 

Közigazgatásilag a Szentőrinci kistérség déli részén található. Fekvéséből és fejlettségéből 
következően központi szerepkört betöltő település: körjegyzőségi székhely és a szomszédos 
települések felé tartó bekötőutak kiinduló pontja. Közterületei, történetileg kialakult utcái viszonylag 
szélesek. Belterülete 89 hektár, külterülete 1183 hektár. 

Természeti környezetének adottságaiból következően tájhasználata döntően a szántóföldi 
árutermelés.  
Gazdasági életében jelentős szerepet tölt be a Szabadszentkirályi Mezőgazdasági Zrt, Szentkirály Kft, 
és a kisgép-gyártáshoz kapcsolódó kis vállalkozások, illetve a lakóterülethez dél felől csatlakozó, 
külterületen fekvő, véderdősávval övezett állattartó telep, amely szervesen illeszkedik a 
mezőgazdasági tájba. 

Az intézmény 

A rigópusztai telephely Pécstől 26 km-re fekszik, 18,5 hektáros területen, melyből 4,7 hektár a park, 9 
hektár a szántó, 2 hektár a konyhakert. A lakók elhelyezésére 3 épület szolgál. A puszta első írásos 
emléke szerint „Batthyán Gusztáv” tulajdona volt. Majd 1940-ig Bidermann birtok, ekkor báró 
Bidermann Elek özvegye odaajándékozta gróf Tessedik Sámuelnek és Károlynak, 1945-ig az ő 
használatukban volt. 1951-től az Állattenyésztési Felügyelőség, majd a helyi termelőszövetkezet vette 
birtokba. Az épületegyüttes szociális célú hasznosítása 1955. évben vette kezdetét, az időseket 
gondozó Szociális Otthon 64 fő részére biztosított ellátást. 1967-ben épült az igazgatási épület, azt 
követően pedig 1970-ben a mostani VII. számú pavilon került átadásra, így lehetővé vált a férőhelyek 
80 főre történő bővítése. 1979. január 1-től a Helesfa Nádassy-telepen lévő Szociális Otthonhoz került 
az intézmény, annak telephelyeként működött tovább. A rigópusztai részleg 1983-tól gondoz 
szenvedélybetegeket. 

Az SZGYF fenntartásában működő Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény (rövid 
neve: Dél-Zselic ESZI) a 2016. november 1-vel megvalósult intézményi integráció során a Baranya 
Megyei Boróka Otthonnak a Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménybe 
történő beolvadásával jött létre. Az intézmény működése megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett férőhelyeinek 
száma, feladat és teljesítménymutatója:  

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény  
7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1. (székhely) 

 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye (120 fő) 

 fogyatékos személyek otthona (21 fő) 

7900 Szigetvár, Szent István Ltp. 25/25. (külső férőhely) 
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 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye (4 fő) 

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Mozsgói Otthona 
7932 Mozsgó, Mátyás király utca 1. (telephely) 

 fogyatékos személyek otthona (133 fő) 

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthona  
7683 Helesfa, Nádassy telep hrsz. 090. (telephely) 

 pszichiátriai betegek otthona (113 fő) 

 fogyatékos személyek otthona (70 fő) 

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthona 
7953 Királyegyháza, Rigópuszta hrsz. 0168. (telephely) 

 szenvedélybetegek otthona (60 fő) 

A szenvedélybetegeket ellátó telephelyintézmény Királyegyháza település mellett, Rigópusztán 
található. A lakók elhelyezésére és ellátására három épület szolgál. Több lakószobában nem volt 
biztosított az előírt ellátottankénti 6 m2 lakóterület és az intézmény nem rendelkezett betegszobával, 
valamint az akadálymentes közlekedés feltételei is csak részben voltak biztosítottak. A hiányosságok 
csak átcsoportosítással, illetve az intézményi létszám csökkentésével voltak megvalósíthatóak. Az 
eredetileg 80 férőhelyes telephely tekintetében ezért 2013-tól kezdődően 17 férőhelyes 
létszámcsökkentés (felvételi stop) vette kezdetét, az előirányzott 63 ellátotti férőhelyszámra történő 
beállás 2015-ben megtörtént.  

2016. évben nagy fejlődés, előrelépés történt a telephely tárgyi feltételeinek alakulásában. A VII. 
számú lakóépület teljes átalakítása valósult meg. A lakónkénti a 6 m2 lakóterület biztosításához 
válaszfalak bontásával az átalakításokat elvégezte az intézmény, hőszigetelést és új tetőszerkezetet 
kapott az épület. A belső átalakítás eredményeként egy teljesen felújított lakóegység került 
kialakításra. A válaszfalak áthelyezésével egyidejűleg elkészül az összes lakószoba burkolatának 
cseréje, a szobák festése. A közösségi társalgó egy részéből lakószoba került kialakításra. 
Ugyancsak elkészült a közlekedési folyosó burkolatának a cseréje, ami balesetveszélyes volt, és a 
teakonyha felújítása. Az ellátottak érdekében áthelyezésre került a büfé ebből az épületből a központi 
irodaépületi szárnyba. A büfé akadálymentes megközelíthetőségének érdekében az otthon rámpát és 
kapaszkodót épített. A felszabadult helyen nővérszoba és betegszoba lett kialakítva.  Az intézményi 
férőhelyszám a lehetőségek és a megfelelő elhelyezés érdekében 2017-ben 60 férőhelyen került 
bejegyzésre. 

A Rigópusztai Otthonban jelenleg 60 fő alkoholbeteg ápoló-gondozó otthoni ellátása valósul meg. A 
Királyegyháza település határában lévő telephely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében megfelel 
a jogszabályi előírásoknak, így 2016. decemberétől határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartási 
bejegyzéssel rendelkezik. A működtetés szempontjából további fontos eredmény, hogy a telephely 
2016-ban csatlakozott a vezetékes szennyvízelvezető hálózathoz. Az épületek akadálymentesek, az 
intézmény berendezési, felszerelési tárgyai elfogadható minőségűek. Jelentős színvonalbeli 
különbségek nem mutatkoztak, a karbantartás folyamatos. 

A Rigópusztai Otthon engedélyezett álláshelyeinek száma 33, a szakdolgozói létszám megfelel az 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2. számú mellékletében előírt szakmai létszámnormának. A dolgozói 
kör stabilnak mondható, 2016-ban az egész év során rendelkeztek egy (rövid ideig kettő) üres 
szakmai álláshellyel, de érdemleges fluktuáció nem volt. Az intézmény munkáját önkéntesek nem 
segítik. 
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Az intézmény céljait elérni segítő, szakmai munkáját megalapozó elvek (az intézmény szakmai 
programja alapján):  

 Az egyenlő bánásmód elve 

Az ellátottjainkat a kinti életben többszörös diszkrimináció sújthatja. Az intézményben elhelyezett 
valamennyi ellátott – nemre, származásra, felekezeti hovatartozásra, illetve világnézetre tekintet 
nélkül – egyenlő elbírálásban részesül. 

 Az integráció elve 

Az integráció elve feltételezi, hogy az ellátottak a mindennapi folyamatokban (pl. oktatás, szociális 
ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, 
valamint a társadalmi és gazdasági intézmények legszélesebb körével. Az integrációt segítendő az 
intézményi elhelyezés során, és különös fontosságú annak az elismertetése és megvalósítása, hogy 
az elhelyezésre került lakók vérségi és rokoni kötelékei fennmaradjanak, megerősödjenek, a szülőkkel 
és a hozzátartozókkal kétirányú, korrekt partneri viszony alakuljon ki. 

 Egyéni, személyre szabott ellátás 

Az intézményi elhelyezés során az egyéni különbségeket figyelembe kell venni és a személyre 
szabott ellátást következetesen meg kell valósítani. Fontos alapelv, hogy az egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján kell megtervezni. 

 Az önrendelkezéshez való jog 

A semmit rólunk, nélkülünk. Az egyes intézkedések meghatározásában, majd megvalósításában arra 
kell törekedni, hogy abból az ellátottak is kivehessék részüket. Az önrendelkezés elve értelmében az 
emberek meglevő képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük 
alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a tulajdon és a saját test feletti 
önrendelkezésre. Az önrendelkezés és az emberi méltóság tisztelete érdekében valamennyi 
támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni azt az elvet, hogy az ember maga rendelkezhessen 
élete célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, megvalósítandó emberi és morális értékeiről. A 
támogatásoknak nem szabad megfosztania az embereket mindattól, amit önállóan is el tudnak 
érni, amit önállóan is képesek megvalósítani. 

 A normalizáció elve 

Az elv alapján az ellátottak számára a társadalom más tagjaival azonos életminták és hétköznapi 
életfeltételek válnak elérhetővé. Úgy kell tehát a körülményeket kialakítani, hogy azok a 
társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben 
megfeleljenek. 

 A rehabilitáció elve 

A rehabilitáció elvének megfelelően az ellátottakat képessé kell tenni arra, hogy érdemi 
erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, 
lassítására. A rehabilitáció elve feltételezi a rehabilitálandó személy együttműködését, partnerségét a 
megfelelő cél elérése érdekében. 

A Rigópusztai Otthon által nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek 
 

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretén belül 
minden otthonunk biztosítja az alább felsorolt szolgáltatásokat:  
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 Lakhatás során biztosítani szükséges: 
o  az éjszakai és nappali tartózkodást  
o a személyi tisztálkodást,  
o az étkezést,  
o az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, 

könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra szolgáló 
helyiséget,  

o az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba) szolgáló helyiséget,  
o gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi 

együttlétre szolgáló helyiséget,  
o látogatók fogadására szolgáló helyiséget. 

 Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési 
segítségét pl.: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések 
segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése.) 

 Egészségügyi ellátást, az intézmény minden otthonában biztosított a háziorvosi ellátás, a 
szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutás, az alapápolás, a gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz ellátás. 

 Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási és fejlesztési tervek alapján), melynek 
keretében támogatja az otthonon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakítását, a 
konfliktushelyzetek kezelését, a lakók családi kapcsolatának ápolását, a hitélet gyakorlás 
feltételeinek biztosítását, a szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációs foglalkozásoknak 
a szervezését. A rehabilitációs munkában kiemelkedő jelentősége van a munka jelentőségének. 

 Szocioterápiás foglakozások tartását, melynek sokféle lehetősége közül az ellátást igénybe 
vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg, az 
egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott 
célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási formáját. A szocioterápiás foglalkozások 
formái különösen: a munkaterápia, a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú 
foglalkozás. 

 Szociális foglakoztatást, ami külön foglakoztatási szakmai program szerint történik.  

 Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 
táplálkozás követelményeinek megfelelően, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével. 

 Ruházat, textília ellátást, mely során az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját 
használja. Amennyiben a lakó saját ruházattal nem rendelkezik annak biztosítása az intézmény 
jogszabályban meghatározott kötelessége. Az intézmény biztosítja a ruházat és textília mosását, 
javítását. 

 
Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma 

 
Egészségügyi ellátás 
 
Az intézmény az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 50-53.§ foglaltak szerint biztosít egészségügyi ellátást 
az alábbiak szerint.  
Egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik: 

 egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, egészségügyi tanácsadásról 
 rendszeres orvosi felügyeletről 

 egészségi állapot folyamatos ellenőrzéséről 

 szükség szerinti alapápolásról, gondozásról 

 a személyi higiéné biztosításáról 

 az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az 
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inkontinenciában való segítségnyújtásról 

 szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról 

 kórházi kezeléshez való hozzájutásról 

 egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzéséről 
 az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzéséről 

 az intézményben megoldható gyógykezelésekről 

 a lakók számára rendelt térítésmentes, valamint a rendeletben szabályozott térítésköteles 
gyógyszerekhez történő hozzájutásról 

 gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról 
 
Az egészségügyi csoportot az intézményvezető ápolók irányítják. 
 
Feladatuk a lakók gondozása, ápolása, egészségügyi ellátása a vonatkozó szakmai szabályok, 
valamint a lakók aktuális egészségi állapota, akut és krónikus megbetegedéseinek megfelelő 
szakorvosi előírások alapján. A háziorvosi feladatokat a község háziorvosa látja el, míg a megbízási 
jogviszonyban alkalmazott heti 4 órában dolgozó pszichiáter szakorvos a mentális egészségi állapot 
fenntartásáért felelős. 

 
Az intézményben és a telephelyeken gondozási egységek kerültek kialakításra, melyekben az egyéni 
gondozás módszerei összetettek, egyénre szabottak. 
Az egészségmegőrző felvilágosítást kiscsoportos foglalkozások alkalmával végezzük, illetve az 
úgynevezett „Egészségpercek” keretében nagycsoportos foglalkozások is zajlanak az 
egészségmegőrzésről a lakók érdeklődését szem előtt tartva (pl.: elhízás, cukorbetegség, 
dohányzás). Az orvosi vizitek is alkalmat adnak a felvilágosító tevékenységre. 
Az intézmény és telephelyei orvosi szobával ellátottak. A háziorvos hetente háromszor két órát rendel, 
szükség esetén rendelési időn kívül is elérhető. Neurológus szakorvos heti egy alkalommal rendel az 
intézményben. Ebben az időpontban szükség esetén szupportív beszélgetésre is lehetőséget 
biztosítunk az ellátottak számára. Egyéb szükséges szakorvosi vizsgálatokra az intézmény saját 
gépkocsijával szállítja a lakókat Szigetvárra, illetve Pécsre, Kaposvárra. A fogorvosi ellátás a 
Szigetvári Rendelőintézetben, illetve a Pécsi Szájsebészeti Klinikán történik. A krónikus betegek 
ellátása folyamatos orvosi felügyelet mellett történik. 
Sürgős esetben, amennyiben lehetséges a szakképzett ápolóink végzik a lakók ellátását a sürgősségi 
táska használatával. Amennyiben a helyzet súlyossága ezt nem teszi lehetővé, mentővel szállíttatjuk 
a lakókat a Szigetvári Kórházba.   
Intézményen kívül fogászati-, nőgyógyászati-, szemészeti-, bőrgyógyászati-, onkológiai szűrést 
szervezünk az ellátottak részére, emellett rendszeresen járnak tüdőszűrésre, mammográfiára is. 
Intézményen belül súly-, vércukorszint-, pulzus-, vérnyomásmérést végzünk, valamint tuberculin 
próbát alkalmazunk. 
Az intézményben rehabilitációs tevékenységet is szervezünk fizioterapeuta segítségével. Az 
intézményben só-terápiás szobát alakítottunk ki az alagsorban.  
Az intézmény és telephelyei különböző kényelmi berendezésekkel rendelkezik. Használunk 
antidecubitus matracot, háttámaszt, emelhető betegágyat. Emellett az ápolást betegemelő, gördülő 
szoba WC, ágyazó kocsi, etetőasztal, vércukor meghatározó, gyógyszeradagoló doboz, illetve 
inkontinens betegek ellátásához szükséges eszközök is segítik.   
A snoezelen-terápiát továbbra is az ápoló személyzet végzi, ami nagy segítséget jelent az aktuális 
problémás esetek (autóagresszivitás, dühkitörések) kezelésében. 

Mentálhigiénés ellátás 

A mentálhigiénés tevékenységünk során az önellátó (megengedő-segítő) szemlélet következetes 
alkalmazásával igyekezzük elérni, hogy ellátottaink állapotuknak megfelelően, lehető legnagyobb 
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mértékben önállóak legyenek, illetve olyan képességek és készségek fejlesztését és kialakítását 
céloztuk meg, amelyek a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújtanak segítséget, megkönnyítik 
mindennapi életüket. A konfliktushelyzetek megelőzésére, megoldására egyéni, illetve havi 
rendszerességgel csoportos megbeszélés tartunk. Az intézményen belüli kis közösségek és 
társadalmi kapcsolatok kialakulását, működését közös programok szervezésével támogatjuk. A lakók 
családi és társadalmi kapcsolatainak ápolását levelezéssel, telefonos kapcsolattartással, programok 
szervezésével segítjük. A kapcsolattartás gyakoriságát és módját pontosan dokumentáljuk.  
A tevékenységek a következő színtereken folynak: Egyéni és kiscsoportos fejlesztések, szinten tartó 
foglalkozások. Azok számára, akik önállóbbak és nem igényelnek állandó felügyeletet  támogatott 
lakhatás életmódra való felkészítést végzünk. Egyéni fejlesztések körében fogyatékosságukból 
eredően meghatározó szerepet kap az önkiszolgálás fejlesztése, amely saját maguk ellátásához 
nélkülözhetetlen. Kommunikációs képességfejlesztésben a közlő és információ átadást fejlesztjük. 
Szociális képességek fejlesztésében az önmagukról való helyes képalkotás saját indulataik kordában 
tartása, a lakó környezetbe való integrálással kapcsolatos ismereteket, képességeket igyekszünk 
kialakítani, fejleszteni. E mellett még a jobb képességű lakóinknál a meglévő mennyiségi, pénz 
ismereteket tartjuk szinten, illetve fejlesztjük. A fenti fejlesztő és szinten tartó foglalkozások mellett 
lakóink - munkajellegű foglalkoztatásban is részt vesznek. A fenti foglalkozásokon túl rendszeresek az 
egyéb sport, kulturális és szórakoztató szabadidős foglalkozások, szakkörök, foglalkoztató, fejlesztő 
és a foglalkoztatásokat segítő műhelyek, kondicionáló terem, focipálya és jól felszerelt büfé áll 
rendelkezésre. Illat, fény, aroma, és zeneterápiás foglalkozások, lovas terápia, fizikoterápia, ducitorna, 
masszázs, számítógépes szakkör internetezéssel, táncszakkör, karaoke foglalkozás, 
hangszertanulás, művészetterápia (festés), só terápia. 
 
A megvalósítás területei: 

 Egyéni fejlesztő / szinten tartó foglalkozások 
 Csoportos fejlesztő foglalkozások 

 Támogatott lakhatásra való felkészítés 

 Foglalkoztatás 

 Szervezett szabadidős tevékenységek 

 Mozgás, sport 
 Terápiák 

 

Az intézményen belüli foglalkoztatás alapelvei, céljai: 

- Egyenlő hozzáférés elve, azaz a munkaerőpiacra kilépni képtelen intézményi jogviszonyban 
lévő aktív korúak foglalkoztatási lehetőségeinek megteremtése.  

- A foglalkoztatási szint növelése. Az intézményien belüli foglalkoztatás járuljon hozzá a 
munkaerőpiacról tartósan kiszorultak hosszú távú foglalkoztathatóságához, a foglalkoztatási 
szint növeléséhez. 

- Rehabilitáció, munkaképességek, készségek fejlesztése. A foglalkoztatott állapotát meglévő 
képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatási forma 
és munkavégzés meghonosítása. 

- A fejlesztő foglalkoztatás célja a munkaképességek munkavégzés általi fejlesztése, a nyílt 
munkaerőpiacra való kilépés elősegítése. 

- Értékteremtő munkavégzés: az előállított termékek vagy szolgáltatások értékesíthetőek, a 
közösség számára hasznosíthatók legyenek. 

Az intézményen belüli foglalkoztatás az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az 
ellátottak meglévő képességeire építve, koruk, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően  

- az intézmény által szervezett fejlesztő foglalkoztatás, vagy 
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- külső szervezet által működtetett, megváltozott munkaképességűeket külön jogszabály szerint 
foglalkoztató foglalkoztatás keretében biztosított (a szervezet önálló szakmai programja 
alapján). 

A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális intézménynek a feladata a cél megvalósítása érdekében: 

- a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása, 
- a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és kapacitások 

összehangolása, 
- az ellátott napi tevékenységének a megtervezése, 
- a kapcsolattartás a külső partnerekkel, 
- az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és 
- a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban meghatározott segítő 

szolgáltatások nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint. 

Rigópusztán az intézmény 15 fő számára biztosítja a fejlesztő foglalkoztatási formát, ahol az ellátottak 
az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a külső- belső 
környezet rendben tartásával összefüggő feladatokat végeznek. 

A tevékenységek bemutatása: 

Konyhakerti munka (81.30): mezőgazdasági tevékenység tanulása, gyakorlása, majd ellátása. Ezen 
belül ismerkedés a zöldségtermesztéssel - veteményezés, kapálás, gyomlálás - termés betakarítás. 
Télen az intézmény üveg- és melegházában való tevékenység ellátása. (Dísznövények ápolása, 
konyhakerti növények palántázásához előkészítő munka.) 

Parkgondozási feladatok (81.30): a parkgondozáshoz szükséges eszközök kezelésének 
megtanulása. A fákkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, gereblyézés, faágak összeszedése, ásás. 
Télen a fák, utak hótól való tisztítása, hó eltakarítása, jégmentesítés. 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében 1 fő segítő irányítja a foglalkoztatást, szervezi a munkavégzést, 
koordinálja a szükséges anyagok beszerzését, megtervezi a napi tevékenységet, vezeti a 
foglalkoztatási naplót és az előírt nyilvántartásokat, részt vesz az egyéni foglalkoztatási tervek 
kialakításában, javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira, a munkavégzés során 
fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt. 

A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételei: 

Az intézmény a munkahelyek munkavédelmi körülményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 
SZCSM-EüM együttes rendeletben meghatározott követelményeket betartja a fejlesztő foglalkoztatás 
során. A foglalkoztatás az intézményi kockázatértékelés részét képezi, ami mindenre kiterjedően 
előírja, vizsgálja és tartalmazza a fenti rendeletnek való megfelelést. A kockázatokat és a pontos 
kezelési módjukat is meghatározza. 

Rigópusztán a konyhakert 7680 négyzetméteren helyezkedik el. A telephely parkja közel 7 hektáron 
fekszik, őspark, helyileg védett természetvédelmi terület. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő 
ellátottak feladata a segítő iránymutatásával és aktív közreműködésével a park rendbetétele, a törött 
ágak lehordása, ősszel a levelek összegyűjtése, stb. 

A külső szervezet által működtetett, megváltozott munkaképességűek támogatott, akkreditált 
foglalkoztatása keretében végzett tevékenységek szintén helyben, a Rigópusztai Otthon területén 
zajlanak. A foglalkoztatásra kialakított munkahelyi környezet világos, szellőztethető, a hatályos munka 
és tűzrendészeti, valamint higiéniai előírásoknak megfelelő. Az intézmény rendelkezik munka és 
tűzvédelmi szabályzatokkal, valamint a szabványossági, érintésvédelmi és villámvédelmi okiratokkal, 
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ami teljes egészében kiterjed a foglalkoztatási helyszínekre. A kockázatértékelést rendszeres 
időszakonként felülvizsgáljuk és aktualizáljuk. A foglalkoztatás helyéül szolgáló helyiségekben a fűtést 
központi rendszerrel biztosítjuk, az ablakok világosak, tágasak, a padozat csúszásmentes járólap, a 
mozgáshoz a legalább 2 négyzetméter/fő szabad hely biztosított. Nemenkénti illemhelyek a 
létszámhoz mérten biztosítottak kézmosókkal együtt. Külön kerekesszékkel is használható 
akadálymentes illemhellyel is rendelkezünk. A foglalkoztatáshoz szükséges bútorzat, szerszámok 
biztosítottak, munkavédelmi szempontból vizsgáltak. Az előírt védőeszközöket és munkaruhákat az 
intézmény a bevételi visszaforgatásból biztosítja. A foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatot az 
intézmény biztosítja külső szerződéses jogviszonyban álló szakember által. 

Szocioterápiás foglalkoztatás 
 

A sokféle lehetőség közül az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, 
képességeinek megfelelően választják meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve 
rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási 
formáját. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen: a munkaterápia, a terápiás és 
készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú foglalkozás. 

 

Étkeztetés  

Az étkezést az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 45.§ szerint biztosítja az intézmény.  

A diétás nővéri feladatokat az élelmezésvezető látja el. A diéta a lakók szükségletéhez igazodik. 
Jelenleg szénhidrát-szegény, gyomor és epekímélő diétát, illetve pépesített ételeket készítünk. Az 
étrend összeállításához kalóriaszámítást végzünk és számítógépes élelmezési programot használunk. 
Az évszakok váltakozása, egy-egy élelmezési nyersanyag szezonalitása nyomon követhető az 
étlapokon. Az étlap összeállításában az otthonban működő érdekképviseleti fórum tagjai is részt 
vesznek. Emellett „Kívánságfüzetet” vezetünk, így a lakók igényeinek figyelembe vételével az étlapot 
a telephelyvezető és a főnővér hagyja jóvá.  A lakóink általában elégedettek az étel mennyiségével, 
minőségével, az étkeztetés körülményeivel, ezt az elégedettségmérések eredményeiből látjuk. 

Ruházat, textília biztosítása  

Az ellátást igénybe vevők az intézményben saját ruhaneműjüket és lábbelijüket használják. Abban az 
esetben, amkor az ellátásra jogosult megfelelő mennyiségű, és minőségű saját ruházattal nem 
rendelkezik az intézmény a házirendben szabályozott mértékben biztosítja azt a számára. Az 
intézmény a ruházat megfelelő tisztíttatása érdekében mosodákat üzemeltet. Pipere + kimenő ruhák 
tisztítására a gondozási egységekben, lakóházakban és osztályokon is lehetőség van egyéb 
mindennemű ruházat tisztítása a mosodában történik. 

Intézményi programok 

Kulturális, szabadidős tevékenységek  

Az intézmény biztosítja lakói részére a névnapok, születésnapok közös megünneplésének 
lehetőségét, állami- társadalmi- és egyházi ünnepekről való megemlékezést, szakköri és 
csoportmunkában való részvétel lehetőségét, egyéni fejlesztési terv alapján tevékenységek 
gyakorlását, képességfejlesztő foglalkozásokon való részvételt. Az ellátásban részesülők számára 
adott a lehetőség az egyéni vallásgyakorlásra. Az intézmény az ellátásra jogosultak részére 
kirándulási, üdültetési lehetőséget biztosít. Ezen programokon a részvétel önkéntes.  

 
Kulturális tevékenységek 
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Intézményünk tagja a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek, mely keretén belül 
lehetősége van intézményünk lakóinak különböző művészeti területeket érintő vetélkedőkön, 
kiállításokon, alkotótáborokon való részvételre. A színkottás zenetanulás hatékonynak bizonyul, 
rendszeresen részt veszünk a színkottás zenei táborban, a MSMME Kulturális Fesztiválján. 
Zeneterápiaként vezettük be a karaoket, ahol lakóink kedvenc nótáikat, dalaikat adhatják elő, 
felszabadultan az „énekes” szerepébe bújva.  
 
Az intézmény biztosítja lakói részére: 
- névnapok, születésnapok közös megünneplésének lehetőségét, 
- állami- társadalmi- és egyházi ünnepekről való megemlékezést, 
- szakköri és csoportmunkában való részvétel lehetőségét, 
- egyéni fejlesztési terv alapján tevékenységek gyakorlását, 
- képességfejlesztő foglalkozásokon való részvételt. 
 
Sporttevékenységek: 
 
Intézményünk tagja a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, mely keretén belül lehetősége van 
intézményünk lakóinak nemzetközi, országos és regionális sportrendezvényeken, sporteseményeken 
való részvételre. A telephelyeken többféle sportágban vesznek részt a lakók a versenyeken. A 
sporteseményeken való részvétel alapja, a sportfoglalkozásokon való rendszeres részvétel, amely 
nagyban elősegíti intézményünk lakóinak egészségmegőrzését, testi és lelki jólétük szinten tartását, 
segíti személyiségfejlődésüket. Az intézmény országos és regionális versenyeket is szervez. 

 Egyéni foglalkozások keretében lehetőség van ügyességfejlesztésre, kondíciójavításra, 
mozgáskoordináció javítására. Kiváló célt szolgál erre a bocsa golyósport játék. 

 Ezen kívül a lovasterápiát is sikerült az intézmény területén belül megszervezni, ami lehetővé 
teszi, hogy minél szélesebb körben alkalmazzuk. Heti két alkalommal vehetnek részt a lakók.  

 
Kirándulások, üdülések, szabadidő: 
 
Az intézmény az ellátásra jogosultak részére kirándulási, üdültetési lehetőséget biztosít.  
 
Vallásgyakorlás: 
 
Az ellátásban részesülők számára adott a lehetőség az egyéni és csoportos vallásgyakorlásra. 
Az intézményi ellátottak egyházi szertartásokon vehetnek részt az intézményben  
 
Személyi feltételek a telephelyen 

A Rigópusztai Otthonban a szakképesítési arány 98 %-os, a hatályos jogszabályoknak megfelelő.  
A munkatársak közül 6 fő életkora 31-40 év között, 10 fő 40-50 év közötti, 12 fő életkora 51-60 év 
közötti és 2 fő 60-65 éves korosztályba tartozik.  
Az intézményben a szakmai álláshelyek engedélyezése a fenntartó részéről biztosított, a dolgozói kör 
stabil, a fluktuáció elenyésző. 

A dolgozók munkakör, életkor és szakképzettség szerinti megoszlása 

Munkakör Életkor Szakképzettség 

ápoló gondozó 38 év Szociális gondozó ápoló 

ápoló gondozó 41 év Szociális gondozó ápoló 

kisegítő/takarító 40 év OKJ takarító 

ápoló  60 év Szociális gondozó és szervező 
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ápoló gondozó 42 év Szociális gondozó ápoló 

ápoló gondozó 53 év Szociális gondozó ápoló 

kisegítő/mosónő 53 év OKJ takarító 

ápoló gondozó 44 év Szociális gondozó ápoló 

ápoló gondozó 41 év Szociális gondozó ápoló 

kisegítő/konyhai 56 év nincs 

mentálhigiénés 
munkatárs 

46 év Gyógypedagógiai asszisztens 

ápoló gondozó 33 év Szociális gondozó ápoló 

mezőgazd. kisegítő 63 év Betanított munkás 

szakács 38 év Szakács 

mentálhigiénés 
munkatárs 

32 év Mentálhigiénés asszisztens 

ápoló gondozó 54 év Szociális gondozó ápoló 

ápoló gondozó 59 év Szociális gondozó ápoló 

kisegítő/konyhai 57 év - 

ápoló gondozó 46 év Általános ápoló és asszisztens 

ápoló gondozó 59 év Szociális gondozó ápoló 

karbantartó /festő 63 év Szakmunkás szobafestő 

ápoló 49 év Szociális gondozó és szervező 

kisegítő /konyhai 46 év nincs 

karbantartó  59 év Szakmunkás esztergályos 

kisegítő/kertész 49 év nincs 

ápoló 54 év Szociális gondozó és szervező 

szakács 53 év Szakács 

ápoló 53 év Szociális gondozó ápoló 

ápoló 50 év Szociális gondozó ápoló 

segédápoló 38 év Szakmunkás fodrász 
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A jelenlegi szervezeti felépítés alapján a telephelyet az intézményvezető alá rendelve közvetlenül a 
telephelyvezető irányítja. A telephelyvezető munkáját a vezető ápoló segíti, akit közvetlenül irányít. A 
vezető ápolót az intézményvezető az ápoló-gondozók közül nevezi ki, nincs külön engedélyezett 
státusz. (csak 100 férőhely felett van nevesítve intézményvezető ápoló) Az ápoló-gondozó otthoni 
ellátásnak a szakmai létszám összességében megfelel. A szociális és mentálhigiénés munkatársak is 
a rendeletben meghatározott létszámnak megfelelnek. Érettségivel rendelkezik 6 fő, ők a támogatott 
lakhatásban főleg, mint esetfelelősök jöhetnek számításba. Közülük 2 fő gyógypedagógiai asszisztens 
végzettségű, szociális és mentálhigiénés munkakörben dolgozik jelenleg.  
 
A telephely 60 férőhelyen gondoskodik a szenvedélybeteg személyek ápoló-gondozó ellátásáról, az 
alábbi táblázat szemlélteti a jogszabályban előírt és a valós szakmai létszámadatokat a 60 
férőhelyszámra vetítve. 
 

Munkakör megnevezése 1/2000 SzCsM rendelet szerinti 
létszám 

Valós létszám 

Telephelyvezető 1 fő 1 fő 
Orvos heti 8 óra heti 8 óra 
Ápoló-gondozó 16 fő 16 fő 
Szociális és mentálhigiénés 
munkatárs 

2 fő 2 fő 

Foglalkoztatás segítő ajánlott 1 fő 
Összesen: 20 fő 20 fő 
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A dolgozók között mindösszesen 1 fő férfi dolgozó van, a 19 fő nő mellett. Átlagéletkoruk 46,4 év. 
A legtöbb dolgozó 46 és 55 éves kor közötti 9 fő, 56 évnél idősebb dolgozó 2 fő van. 
 

 
 
 
  
Lakhelyüket tekintve nagyrészük helybeli Királyegyházai községi lakos 11 fő, 5 fő Szentlőrinc 
városából jár dolgozni, 1 fő Cserdiből, 2 fő Bükkösdről, 1 fő pedig Sumonyból. Utazási távolságot 
tekintve 5 és 20 km távolságokat jelent.  
A dolgozók lakóhelyeit nézve megfelelőnek mondható a dolgozók földrajzi elhelyezkedési helyzete, 
viszonylag kevés utazással megoldják a munkába járást. A támogatott lakhatás szempontjából még 
szerencsésebb a helyzet, hiszen az ingázók lakcíméhez közelebbi célként szeretnénk a támogatott 
lakhatási helyszín egy részét megvalósítani. 
 
A jogszabályi előírásnak megfelelően – 9/2000 (VIII. 4) SZCSM rendelet - továbbképzési tervet 
készítünk, a dolgozók annak megfelelően teljesítik kötelezettségüket.  
A dolgozók továbbképzési kötelezettségeinek minden esetben eleget tettek, rendelkeznek igazolással 
a teljesítésről. Az ábrán látható kétéves intervallumban az érintettek rendelkeznek továbbképzési 
tervvel a továbbképzést illetően. 
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A munkatársak felmérése a támogatott lakhatással kapcsolatos kérdőív eredményei alapján 
megtörtént. Az eredmények birtokában megállapítható, hogy a dolgozók tisztában vannak a 
támogatott lakhatás fogalmával, nem idegenkednek attól, hogy az ellátottak más ellátási formába 
kerüljenek. Az adatokból az is világosan kitűnik, hogy az ismereteik és elképzeléseik nagymértékben 
hiányosak. Szükséges a dolgozók felkészítésének képzésének mielőbbi megkezdése. A válaszok 
túlnyomó részében a dolgozók pozitív válaszokat adtak, szívesen állnak a változások elé, hajlandóak 
lennének akár többet is utazni, részmunkaidőben dolgozni, vagy képzéseken részt venni. 

Az intézmény székhelyén az „EFOP-1.1.2-16 Nő az esély-képzés és foglalkoztatás” pályázat 
keretében 16 fő foglalkoztatása kezdődik meg 2017. április 01. napján. Többen (3 fő) a közeli 
településről, Gilfánfáról csatlakoztak a programhoz. Amennyiben sikeres lesz a programban való 
részvételük, lehetőség lesz a továbbfoglalkoztatásukra a kiváltandó telephely létszámfejlesztését 
követően. 

Épületek, tulajdonjogi helyzet 

A telephely intézmény a 0168. helyrajzi számú telken található, Királyegyháza község külterületén. A 
telek, valamint az épület tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a vagyonkezelő a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 
vagyon használója Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni 
értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni 
értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni 
értékű joga 2012. január 1-jén állami tulajdonban kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel 
kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik, illetve a megyei önkormányzatok által 
alapított alapítványok és közalapítványok alapítói joga az e törvényben meghatározott szervekre jelen 
törvény erejénél fogva száll. 

A Törvény 3. § (1) bekezdése, és a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei 
önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
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Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 2. § 
(1) bekezdése értelmében az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra 
és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei 
intézményfenntartó központ. 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és az 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § (1) a) 
pontja alapján 2013. január 1-jével a Magyar Államra szállt át a települési önkormányzat tulajdonában 
lévő, az Sztv. 1. §-a alapján átvett feladatot ellátó szociális és gyermekvédelmi intézmény, az ezzel 
kapcsolatos fenntartó jog és kötelezettség továbbá az intézmények valamennyi vagyona és vagyoni 
értékű joga, az önkormányzat tulajdonában lévő szellemi (szerzői és iparvédelmi) tulajdonjogok 
kivételével. 

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek 
átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-
én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba (továbbiakban: SZGYF) történő beolvadással 
megszűntek. Az SZGYF a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és 
egyetemleges jogutóda. 

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában áll és a tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.). A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az 
MNV Zrt. vagyonkezelési szerződést kötött az SZGYF fenntartásában működő intézmények és az 
SZGYF könyveiben szereplő ingatlanok vonatkozásában. Az SZGYF a fenntartásában működő 
intézményekkel ingyenes használati megállapodást kötött az intézmények által a feladatellátásukhoz 
szükséges ingatlanokra és ingóságokra vonatkozóan. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint használatba adó a Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális Intézmény, mint használatba vevő részére használatra átadta az ingatlant. 

Tárgyi feltételek 

A Rigópusztai Otthon fekvésében izolált, Királyegyháza település külterületén található. A lakók 
elhelyezésére és ellátására három épület szolgál. A „kúriaépület” mellett kettő eredetileg gazdasági 
célokra szolgáló épületben történik a szolgáltatás nyújtása.  Több lakószobában nem minden esetben 
biztosított az előírt ellátottankénti 6 m2 lakóterület és az intézmény nem rendelkezett betegszobával, 
valamint az akadálymentes közlekedés feltételei is csak részben biztosítottak. A hiányosságok régi 
keletűek, a működési engedély csak az intézményi létszám csökkentésével volt kiadható.  

Az eredetileg 80 férőhelyes telephely tekintetében 2013-tól kezdődően 17 férőhelyes 
létszámcsökkentés (felvételi stop) vette kezdetét, az előirányzott 63 ellátotti férőhelyszámra történő 
beállás 2015-ben megtörtént. 2016 évben nagy fejlődés, előrelépés történt a telephely tárgyi 
feltételeinek alakulásában. A VII. sz. lakóépület teljes átalakítása valósult meg. A lakónkénti a 6 m2 
lakóterület biztosításához válaszfalak bontásával az átalakításokat elvégezte az intézmény, 
hőszigetelés kapott az épület, új tetőszerkezetet. 2017-ben a férőhelyszám 60 főre csökkent. A belső 
átalakítás eredményeként egy teljesen felújított lakóegység került kialakításra. A válaszfalak 
áthelyezésével egyidejűleg elkészül az összes lakószoba burkolatának cseréje, a szobák festése. A 
közösségi társalgó egy részéből lakószoba került kialakításra. Ugyancsak elkészült a közlekedési 
folyosó burkolatának a cseréje, ami balesetveszélyes volt, és a teakonyha felújítása. Az ellátottak 
érdekében áthelyezésre került a büfé ebből az épületből a központi irodaépületi szárnyba. A büfé 
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akadálymentes megközelíthetőségének érdekében, az otthon rámpát és kapaszkodót épített. A 
felszabadult helyen nővérszoba és betegszoba lett kialakítva. 
A főzőkonyha épülete, az ebédlő, a raktárhelyiségek, a mosoda helyiségei is teljes felújításra 
szorulnak.  

A fűtés és a melegvíz ellátás pakurás tüzelésű kazánról működtetett, központi fűtéses, szabályozható 
lemezradiátoros rendszer. Bár a település kiépített vezetékes gázhálózattal rendelkezik, az erre 
történő csatlakozás évek óta húzódó probléma, ami megoldásra vár. 

A telephely szennyvízrendszere 2016-ban csatlakozott a települési vezetékes szennyvízhálózathoz. 

Az intézmény céljai, középtávú tervei között szerepel, hogy a támogatott lakhatás megvalósulása 
esetén a jelenlegi intézmény ezen részeit idősellátási férőhelyekké alakítsa. 

Ellátottak jellemzői / komplex felmérésük eredményei 

A komplex támogatási szükségletmérés célja, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének aktuális 
szükségleteiről, illetve a szükségleteket befolyásoló fontosabb szociodemográfiai és egészségügyi 
helyzetéről, támogatói környezeti tényezőkről képet adjon. A különböző életterületeken mutatkozó 
támogatási igény és a támogatási igényt markánsan befolyásoló intézményi környezeti tényezők 
felmérése mellett törekedtünk a lakók igényeinek, vágyainak és elképzeléseinek megismerésére, saját 
életük alakulásával, alakításával kapcsolatos véleményük minél teljesebb, felmérésére.  

A lakók intézményi előtörténete  

A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthonában jelenleg 60 fő 
szenvedélybeteg ellátottunk él. 

A telephelyre kerülők többségében városból érkeztek, a férfiak lényegesen nagyobb számban, mint a 
nők. 36 fő férfi érkezett városból, míg nő csak 5 fő. A községből érkezettek száma férfiak esetében 13 
fő, míg a nők 3 főt tesznek ki. A lehetséges bekerülési helyek között szerepel még a hajléktalanszálló, 
kórház, esetleg más intézmény, de jellemzően alacsonyabb számban.   A várakozók között is ezt a 
tendenciát mértük. Városból jelenleg 19 fő férfi és 2 fő nő várakozó, míg községből és egyéb helyről 1 
fő férfi és 1 fő nő van. 

 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

31 

 

Az intézményben jelenleg 80%-ot tesz ki azon ellátottak száma, akik 10 évhez közel, vagy azt 
meghaladó ideje élnek ebben a jelenlegi ellátási formában. 53%-a az ellátottaknak 10 évnél több ideje 
az intézményben él, de van 25 éve ott élő ellátott is.  

 

Jellemzően a férfiak vannak jelentős többségben a szenvedélybetegségben élő ellátottaink között, 
87% férfi, 13% nő. A várakozók arányát nézve hasonló képet kapunk, 23 fő várakozóból 
mindösszesen 3 fő nő, 20 fő pedig férfi.  

 

Lakóink életkorát vizsgálva, azt láthatjuk, hogy viszonylag magasabb az átlagéletkora a 
szenvedélybetegségben élő ellátottaknak a más hasonló ápoló-gondozó intézményekben élőkhöz 
képest. Az intézményben élő ellátottak átlagéletkora 62,3 év. 35 évnél fiatalabb korú ellátott jelenleg 
nincs az intézményi lakók között, a 36-46 éves kor közötti ellátottak száma jelenleg 3 fő, ez az 
intézmény lakóinak az 5%-át teszi ki. A 46- 56 éves korosztály az intézményi lakók 20%-a, 12 fő 
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ellátott. Az 56-tól 65 éves korig terjedő életkor az ellátottak 39%-ra jellemző, ez 24 főt jelent. 
Jellemzően az aktív korúak egy csoportját jelenti, de ebben a csoportban már találhatunk olyan 
ellátottat is, aki koránál fogva nem vesz részt foglalkoztatásban. A 66 év felettiek aránya a lakók 36%-
a, 20 fő. A várakozók arányát nézve a következő képet kapjuk: 26-35 éves korú várakozó 1 fő, 36-45 
éves korú várakozó 2 fő, 46-55 éves korú várakozó 7 fő, 56-65 éves korú várakozó 6 fő, míg 66 
évesnél idősebb várakozó 6 fő van jelenleg. A várakozókat összesítve 56,8 év átlagéletkort kapunk. 

 

A lakók fogyatékosságait vizsgálva diagnózisuk alapján láthatjuk, hogy a szenvedélybetegség mellett 
jelentős mértékben jelen van más egyéb probléma is. Nagy számban vannak, akik krónikus 
betegségben szenvednek, (43 fő) vagy halmozottan fogyatékosnak számítanak (41fő). A 
szenvedélybetegség mellett az értelmi fogyatékosság (10 fő) és a pszichoszociális fogyatékosság (21 
fő) is jelen van az ellátottak több mint felénél. Az értelmi fogyatékosok közül 7 fő enyhe, 3 fő pedig 
középsúlyos ellátott. A várakozó 23 főből a szenvedélybetegsége mellett krónikus betegsége is van 6 
főnek, pszicho szociális fogyatékossága 2 főnek, halmozottan fogyatékos 39%-uk, 9 fő. 
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Jelenlegi lakóink közül mozgássérült 17 fő ellátott, ebből legalább 1 segédeszközre van szüksége 15 
főnek, és 1-nél több segédeszközre van szüksége 1 főnek. Jellemzően járóbot, mankó, könyökmankó, 
járókeret és kerekesszék igényük van. A felmérés szerint a lakók 73%-nak (44 főnek) nincs szüksége 
akadálymentesítésre, a maradék 27%-nak viszont legalább 1 féle akadálymentesítésre szüksége van 
(16 fő). A várakozók között 4 főnek van a szenvedélybetegsége mellett mozgásszervi fogyatékossága 
is, 1-nél több segédeszközre van szüksége 2 főnek.  

 

A lakók 8%-a házas, de az intézményi tartózkodás és az állapotuk miatt nincs lehetőségük normális 
házas életet élni. Vizsgálataink szerint az intézményen belül jelenleg nincsenek sem házas, sem 
élettársi, sem tartós kapcsolatban élő ellátottak. Családi állapotukat tekintve 42%-a az ellátottaknak 
egyedülálló, 38%-a elvált, 12%-a pedig özvegy.  Gyermeke 65%-nak 39 főnek van, 21 lakónak nincs. 
A családi kapcsolatok megléte az esetek felére jellemző, de ez is a felületes, alkalmi 
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kapcsolattartásban merül ki általában. Kevés ellátottat fogadnak otthon eltávozásra, jellemzően azt is 
csak nagyobb ünnepekkor. A várakozók között a 23 főből 10 fő elvált, 10 fő egyedülálló, 2 fő özvegy, 
és csak 1 fő házas. Gyermeke 4 főnek van. 

 

A lakók 65%-a nincs, 35%-a pedig valamilyen gondnoksági formában korlátozva van jogainak 
gyakorlásában. 17%-a cselekvőképességet korlátozó, 15%-a cselekvőképességet kizáró gondnokság 
alatt áll, 2%-a cselekvőképességet teljesen korlátozó, 1 %-a pedig cselekvőképesség részleges 
korlátozó gondnokság alatt áll. A 21 fő gondnokság alatt lévő ellátott felénél hozzátartozók látják el a 
gondnoki teendőket, az esetek többi részében pedig hivatásos gondnokok végzik a feladatot.  A nem 
gondnokoltak esetében nem jelenik meg a támogatott döntéshozatal, lakóink nem rendelkeznek ilyen 
jellegű támogatóval. A várakozóknál a 23 főből 9 fő van gondnokság alatt, 6 esetben hivatásos 
gondnok látja el a tisztséget, 3 esetben pedig hozzátartozó. Támogatott döntéshozatal 1 főnél jelenik 
meg.  
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Lakóink iskolai végzettségét vizsgálva azt láthatjuk, hogy sokan közülük valamilyen szakmát tanultak. 
A lakók 46%-a, 27 fő szakiskolát végzett, 7%-a, 4 fő érettségizett, 1 %-a, 1 fő főiskolát végzett. A 
lakók 46%-a végzett 8 vagy annál kevesebb osztályt. A szakmát tanultak között megtalálható a 
kőműves, asztalos, villanyszerelő, autószerelő, eladó, stb. A várakozók tanultsági foka sokkal 
alacsonyabb iskolázottságot mutat. A 23 fő várakozóból 20 fő rendelkezik 8 osztály vagy annál 
kevesebbel, és 3 fő rendelkezik szakiskolai végzettséggel. A képzések megszervezésénél fontos 
szempont, hogy amennyiben lehetséges, a várakozókra is építsünk.  

 

A lakók foglalkoztatása jelenleg a telephelyen az intézmény által működtetett munka rehabilitációs 
szociális foglalkoztatás keretében, valamint külső akkreditált foglalkoztató által nyújtott lehetőség 
keretében valósul meg. Jelenleg 25 fő dolgozik a két foglakoztatási formában, 13 fő akkreditált 
foglalkoztatásban, 12 fő pedig munka rehabilitációban. A nyugdíjas korú lakóinkat a munka jellegű 
foglalkoztatás helyett szükséges más foglakkoztatási formába bevonni. 3 fő aktív korú inaktív lakónk 
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van jelenleg, akit a fejlesztő foglalkoztatásba be kívánunk vonni. Az ő esetükben a felülvizsgálatukra 
várunk. A várakozók.  

A nyugdíjas korú ellátottaink közül 30 fő dolgozott aktívan különféle szakmákban és betanított 
munkásként a munka világában. Az intézményben dolgozó 25 fő aktív korú lakónk 88%-a 22 fő 
részben elégedett a jelenlegi munkájával, de a válaszaikból kiderült, hogy szívesen végeznének más 
jellegű munkát is, akár az intézmény területén kívül. A foglalkoztatás tervezésénél figyelembe kell 
venni a jelenlegi és a várakozó ellátottak életkorát. Láthatjuk, hogy a várakozók között több az aktív 
korú, mint a jelenlegi lakóink között.   

 

Lakóink 100%-a rendelkezik havonta valamilyen rendszeres jövedelemmel, ez az összeg havonta 
átlagosan 69238,- Ft /fő. Munkajövedelemmel rendelkezik az ellátottak közül 25 fő, egyéb 
jövedelemmel 26 fő, ami nyugdíjszerű ellátásokat jelent. Rokkantsági ellátást 27 fő, rehabilitációs 
ellátást 10 fő, rokkantsági járadékot 6 fő, míg fogyatékossági támogatást 4 fő kap. 
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A várakozók nem mindegyike, csak 87%-uk rendelkezik valamilyen havi rendszeres jövedelemmel. Az 
átlagjövedelműket nézve is alacsonyabb összeggel rendelkeznek, mint az intézményben élők, 
mindösszesen 41540,- Ft az átlag. 

 

Támogatási szükségletek, szolgáltatási igények, jövőre vonatkozó elképzelések 

A lakók fogyatékosságából, állapotukból adódó egészségügyi kockázatok, és az ebből fakadó 
támogatási szükségletek a következők. Rendszeres járóbeteg-szakellátási igény van valamennyi 
ellátott esetében. A krónikus betegségükből és halmozott fogyatékosságukból adódóan a lakók 97%-a 
rendszeresen gyógyszert szed. Várakozóink közül 12 fő szed gyógyszert a 23 főből. A lakók közül 
epilepsziás rohamokkal küzd 6 fő ellátottunk, 3 fő mozgáskoordinációs zavarokkal küzd, 3 főnél 
rendszeresen előfordul az eszméletvesztési állapot. Lakóink közül 11 fő nem jelzi, ha valamilyen 
egészségügyi problémája adódik. Táplálkozási zavarral küzd 2 fő ellátott.  
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A rendszeres járóbeteg-szakellátási szükséglet az alábbi területeken jelentkezik. Jelenleg a 
telephelyen a mostani struktúrában az intézmény szolgáltatási körébe tartoznak az orvosi és 
pszichiáter szakorvosi szolgáltatások. Jellemzően a telephely helyszínén történnek a rendelések, csak 
ritka esetben kell az ellátottaknak utazniuk. A támogatott lakhatásban az ellátottaknak megnövekszik a 
járóbeteg-szakellátási igényük, ezzel együtt a mobilizálásuk is növekedni fog. Az alábbi ábra a 
szakrendelésekkel kapcsolatos szükségletüket mutatja be, a háziorvosi egészségügyi 
alapszolgáltatást nem tartalmazza. 

 

A mobilitás vizsgálatánál a lakók jelenlegi állapotát figyelembe véve a következőt láthatjuk. 
Intézményen belül a lakók elenyésző részét, 4 főt kell támogatni, de ők teljes támogatási szükséglettel 
rendelkeznek. Településen belül 18 fő lakó nem igényel támogatást, önálló 10 fő, ami azt jelenti, hogy 
csak minimális informális támogatásra van szüksége, 16 fő részben önálló, ami a szállítást is jelenti, 
és teljes támogatást igényel 16 fő. Településen kívül, tömegközlekedéssel teljesen önállóan 7 fő tud 
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közlekedni, önállóan kis segítséggel 4 fő, részben önállóan 4 fő, és az intézmény lakóinak jelentős 
része, 45 fő teljes támogatást igényel a ebben a mobilitási formában. 

 

Lakóink önellátó képességének vizsgálata 

Öltözködés 41 fő teljesen önálló az öltözködés területén. 4 fő esetében teljes támogatás szükséges 
az időjárásnak, alkalomnak, évszaknak megfelelő ruházat kiválasztásában, előkészítésében, és az 
öltözködésben, valamint az elhasználódott, szennyezett ruházat cseréjében. 4 főnek gondot okoz a 
gombok, zárak használata, a cipőfűzés, cipőfűző megkötése, maga a cipő megfelelő felvétele. 11 fő 
szóbeli és fizikai támogatásra szorul abban, hogy az öltözködés folyamatában együttműködjenek, a 
megfelelő végtagot felemeljék.  

Tisztálkodás és személyi higiénia. 7 fő ellátott nem igényel egyáltalán segítséget, 27 önálló, de 
szóbeli tanácsadás és figyelemmel kísérés szükséges. 10 fő részben önálló, intenzív motiváció 
ajánlatos a tevékenység elvégzéséhez, vagy részleges támogatás szükséges, mivel az önálló 
kivitelezésben az ellátott akadályozott, és 16 fő pedig teljes támogatást igényel, mert állapota nem 
teszi lehetővé. 

Étkezés: az étkezésben 36 fő nem igényel támogatást, 11 főnek csak minimális segítség kell, pl: a 
helyes evőeszköz megválasztásban, 9 főnek fizikai segítséget kell nyújtani az étkezés során pl: 
összevágni a szelet húst, 4 főt teljesen el kell látni, meg kell etetni.  

Segédeszközök használata, tisztán tartása: Ebben a kategóriában azt vizsgáltuk, hogy akik 
használnak segédeszközt, azok, hogy boldogulnak annak használatával, hogy tudják tisztán tartani a 
segédeszközt. Az 51 fő közül nem mindenki érintett ebben a témában, hiszen azok is fel lettek mérve, 
akik nem használnak.  8 fő ténylegesen az, aki nem igényel segítséget, kis segítséggel 4 fő, teljes 
támogatással pedig 3 fő tudja használni a segédeszközöket. 
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A lakók jelenlegi intézményi elhelyezési formájában nem, vagy csak minimálisan végeznek háztartási 
tevékenységeket, mivel ezeket az intézményi dolgozók elvégzik helyettük. Az eredményekből látható, 
hogy sem az ételkészítésben, sem a takarításban, mosásban nem jeleskednek. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy ne lennének képesek rá valamennyire, többen is elmondták, hogy szeretnének önállóan 
főzni, mosni, takarítani.  
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A lakók a pénzkezelés területén alapvető segítségre szorulnak. Mindenképpen a többségnél indokolt 
a jövőben is a támogatás ezen a területen, hiszen könnyen visszaesővé válhatnak a 
szenvedélybetegségükben. 

 

Egyéb viselkedési kockázati tényezők  

Jelenleg Az ellátottak közül 33 főnél, azaz több mint a felénél komoly kockázatot jelent, hogy a 
szerhasználat – esetünkben az alkohol – újból megjelenik. A társadalmi normák be nem tartása 20 
főnél, az antiszociális jegyek 11 főnél, a szökés, csavargás 9 főnél jelent komoly kockázati tényezőt. 
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Krónikus betegségből adódó viselkedésproblémák 2 fő, szuicid kockázat 2 fő, konfliktuskezelésben 
gyenge 9 fő, dührohamban szenvedő egyén 2 fő, valamint lopás kockázata 4 fő esetén áll fent.  

 

A lakók egészségügyi és viselkedési kockázata alapján a teljes 60 fős létszám éjszakai felügyelete is 
indokolt.  
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Az ellátottak szükségletei a komplex támogatási szükségletmérő eszközzel kapott eredmények 
alapján életterületenként 
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Az ellátottak szükségletei a komplex támogatási szükségletmérő eszközzel kapott eredmények 
alapján összesítve támogatási szolgáltatás tervezéshez 

 

 

Az ellátottak felmérése alapján a támogatott lakhatáshoz szükséges kompetenciák megszerzése 
érdekében szükséges a mielőbbi fejlesztésük, felkészítésük. Ezt képzések formájában, akár szakma 
megszerzésére is irányulva, illetve intézményi keretek között célirányosan szükséges elvégezni. A 
felkészítés legfontosabb területeit a született eredmények alapján a következőképpen tervezzük. Az 
ellátottakkal való interjúk során sokan megfogalmazták azt, hogy ugyan úgy szeretnének élni, mint 
minden más ember. Szabadon élni, dolgozni, szórakozni.  
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A projekt céljai 

Átfogó cél az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük-biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá a fogyatékos személyek 
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a 
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat (a 
továbbiakban Stratégia) foglaltaknak való megfelelés, tényleges integráció biztosítása. A fenti 
kötelezettségek alapján Magyarországon legkésőbb 2041-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, 
pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a 
célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának, 
és helyét át kell vegyék a közösségi alapú ellátási formák. 

A projekt célja – a fenti folyamat részeként – a szenvedélybeteg személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi 
ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető 
közösségi alapú ellátási formák kialakítása. 

A helyzetfelmérésből kiderült, a telephely egészére a nyugodt, ugyanakkor statikus légkör a jellemző, 
fizikailag és szakmailag is elszigetelt, fő kapcsolatát a korábbi székhelyintézménye, Helesfa jelenti. 
Ugyanakkor fenntartói oldalról fontos elvárásként fogalmazódott meg, hogy a gondozáson alapuló 
szakmai attitűdöt váltsa fel egy fejlesztő, rehabilitációs szemlélet. Javasoltuk az intézmény új vezetője 
számára, hogy ennek érdekében kezdjék meg az integrált, autonóm életvezetésre történő felkészítés 
szakmai előkészületeit, bővítsék az ellátottak szabadidős lehetőségeit; - új tevékenységeket, 
foglalkozásokat vezessenek be az intézményi életbe, továbbá fejlesszék a telephelyintézmény 
szakmai kapcsolatrendszerét más szenvedélybetegeket ellátó intézményekkel. 
E szakmai törekvéseket akadályozza, hogy a Rigópusztai Otthon Királyegyháza település szélén, 
izoláltan, korszerűtlen épületekben működik. Az intézmény a területi elhelyezkedéséből adódóan nem 
tudja leküzdeni a szakmai korlátait, és nem tudja az ellátottak tényleges integrációját biztosítani. Egy 
nagy létszámú intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni 
képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-
piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a 
közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. 

A támogatott lakhatás szolgáltatás a szenvedélybetegek szegregációja helyett az egyént a társadalom 
tagjaként jeleníti meg, függetlenül annak élethelyzetétől és betegségének típusától és súlyosságától. 
Elismeri az ember jogát és igényét élete alakításában. A szenvedélybeteg ember közösségben, a 
társadalom más tagjaival azonos módon és helyen szolgáltatások és lehetőségek igénybevevőjeként 
jelenik meg. Nem az egyén deficitjeire, hanem az egyéni igényekre és egyéni szükségletekre 
koncentrál, építve a közösség és lakókörnyezet segítő közreműködésére is. 
 
Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: 
 
A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthonából 60 fő 
szenvedélybeteg ellátott kerül kitagolásra Királyegyháza és Szabadszentkirály településekre. 
A fejlesztésnek köszönhetően a támogatott lakhatás 5 db 12 férőhelyes lakóépületben valósul meg. 
Az életkörülményeket tekintve egyértelmű lesz a pozitív hatás, a kiváltással a lakók életminősége is 
javulni fog. A kiváltás következtében a dolgozók munkakörülményei is pozitívan változnak meg, annak 
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ellenére, hogy a koncentrált, egy helyen történő munkavégzést egy több helyszínből álló, más típusú 
munkavégzés váltja fel. 

A kiváltás során így létrejövő új lakhatási szolgáltatások megfelelnek a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi 
feltételeknek. 

A fejlesztés eredményeként a településeken, ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, 
a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással 
rendelkezésre állnak. 

Részcélok: 

1) a fogyatékos személyek és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek 
életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása 

2) a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott 
lakhatási férőhelyek létrehozása, 

3) amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség 
javítása, 

4) amennyiben szükséges foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása, 
5) a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, 
6) minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, 
7) a lakók felkészítése. 

 

Illeszkedés szakmapolitikai környezethez, jogszabályi keretekhez, a felhívásban meghatározott 
célokhoz 

A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a létrejövő 
fejlesztés szervesen illeszkedjen a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabály keretekbe, szak- és 
fejlesztéspolitikai stratégiákba, szolgálja az azokban meghatározott célok elérését, alkalmazza a hazai 
és nemzetközi sztenderdeket és jó gyakorlatokat. A célok illeszkedését egyrészt szakmai (tartalmi-
módszertani), másrészt fejlesztéspolitikai (financiális, beruházási) oldalról tudjuk vizsgálni. Előbbi 
esetében a szakmapolitikai iránymutatásokhoz, stratégiákhoz, törvényi környezethez való illeszkedést 
mutatjuk be, míg utóbbi esetében az európai fejlesztési célkitűzések, kohéziós politika, illetve ennek 
hazai leképezése, a pályázati rendszerrel való koherenciát vizsgáljuk. 

Ahogyan az európai uniós, úgy a hazai szociális szakpolitika is jelentős szemléletváltáson ment 
keresztül az elmúlt évtizedekben. A korábbi, az érintett személyek hiányzó képességeire fókuszáló 
hozzáállásával szemben, az új szakpolitika közösségi szemlélete az egyén aktív társadalmi 
részvételét, közösségi szerepvállalását helyezi középpontba. Az új megközelítésben a legfőbb 
célkitűzés (aminek kulcseleme a jelen pályázat tárgyát is képező intézményi kitagolás, közösségi 
szolgáltatásokra való áttérés), hogy az érintettek ne csupán a szociális védőháló szolgáltatásaira 
támaszkodjanak, hanem a társadalomba beilleszkedve, annak egyenjogú tagjaként aktív közösségi 
életet éljenek, illetve visszatérjenek a munka világába. 

Ez a szemlélet testesül meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezményben, amit az Országgyűlés a 2007. évi XCII. törvénnyel hirdetett ki, és amelynek 9. (A 
fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes 
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körű részvételének lehetővé tétele, fizikai környezet, szolgáltatások, információ terén); 12. (a 
fogyatékossággal élő emberberek törvény előtti egyenlősége, 19. (önálló életvitel és közösségbe való 
befogadás, lakóhely megválasztás, hozzáférés biztosítása intézményi és egyéb közösségi támogató 
szolgálathoz, közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése, igényeikhez igazított 
közösségi szolgáltatások) és 28. (megfelelő életszínvonal és szociális védelem, állami lakhatási 
programokhoz való hozzáférés biztosítása, életkörülményeik javítása) cikkéhez kapcsolódnak 
pályázati célkitűzéseink. 

A megvalósuló fejlesztés teljesíti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény alapvető célkitűzését, hiszen javulnak az érintett személyek jogainak 
érvényesülése, a jogok érvényesítési eszközei bővülnek, önálló életvitelük és a társadalmi életben 
való aktív részvételük biztosítottá válik. A 2010. évi XXXIX. törvénnyel módosított 17. §-a rendelkezik 
az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális intézmények kiváltásáról is. 

Az ennek végrehajtásához szükséges stratégiát és feladatokat a 2011-2041 időszakra vonatkozó, a 
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 
1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat határozta meg, amit a 1023/2017 (I.24) Korm. határozattal a 
fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciója váltott. Az 
ezekben foglalt kötelezettségekhez illeszkedik a pályázat, hiszen az előírások szerint az 50 főnél 
nagyobb bentlakásos intézményi forma megszüntetését és a közösségi alapú ellátási formák, a 
támogatott lakhatás bevezetését célozza. Utóbbi jogi kereteit a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi II. törvény (Szociális törvény), a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza, a támogatott lakhatási forma kialakításánál ezek 
iránymutatására támaszkodunk. 

A pályázat támaszkodik az 1257/2011 (VII.21) Korm. határozat 3. pontjának megfelelően elkészült, az 
első 3 éves fejlesztési ciklus eredményeit és tapasztalatait összegző Fejlesztési alapvetések a 
fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) 
végrehajtásához, 2015-2020 című dokumentum, továbbá több ponton kapcsolódik a 1653/2015. 
(IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi program végrehajtásának 2015-2018. 
évekre vonatkozó Intézkedési Tervéhez: 5.4. (Szabályozási szinten kell lehetővé tenni a fogyatékos 
személyek részére a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését, különös 
tekintettel a nappali ellátást biztosító intézményekre); 7.3. (Létre kell hozni azt a szakmai műhelyt, 
amely a szociális intézmény férőhely kiváltás koordinatív-módszertani támogatását biztosítja) 7.4. (Az 
előző évek tapasztalataira alapozva felül kell vizsgálni a férőhelykiváltással és a támogatott 
lakhatással kapcsolatos jogszabályi környezetet a fogyatékos gyermekekre is figyelemmel) pontjaihoz. 
A fejlesztés tervezésekor és megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a 2015-2025. évekre 
vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat 7.2 
pontjának (önrendelkezés, társadalmi integráció érvényesítése, kiváltással érintett személyek és 
intézmények felkészítése, kapcsolódó jó gyakorlatok felhasználása, lakóhelyhez közeli szolgáltatások 
körének bővítése). 

A fent bemutatott, a projekt előkészítéséhez és majdani megvalósításához közvetlenül kapcsolódó 
szabályozókon túl, számos egyéb hazai és nemzetközi jogszabály határozza meg működési 
környezetet. Összefoglalóan alább felsoroljuk a legfontosabb vonatkozó dokumentumokat. 

Nemzetközi jogszabályok, ajánlások: 
- A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 
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- Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény /Alapelvek (3. cikk), a 19. cikk Önálló 
életvitel és a közösségbe való befogadás 

- Európai Unió Alapjogi Chartájának az Egyenlőségről szóló címéhez tartozó 21. és 26. cikk 
- 2010-2020-as Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 
- Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának 2006-ban elfogadott Akcióterve 
- Az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai 

útmutató 
- ENSZ CRPD Bizottság állásfoglalásai 
- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 
- a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz 

Hazai fogyatékosságügyi szabályozás: 
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának 
elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez 

- A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-
gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a 
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról 

- 1023/. (I. 24.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú 
távú koncepcióról 

- 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) 
- A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 
- A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) kormányrendelet 

Speciális szolgáltatási jogi szabályozás 
- Az intézményi ellátásról, a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés 

folyamatának szabályozási háttere. 
- Szociális szolgáltatások, és kapcsolódó szolgáltatási rendszer (egészségügy, köznevelés, 

foglalkoztatás, közszolgáltatások) 

Törvények: 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- Magyarország Központi költségvetéséről szóló törvény 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 
- A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról (Mmtv.) 

Kormányrendeletek, kormányhatározatok: 
- 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról 
- 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 
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- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról (továbbiakban: Tr.), 

- 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról 

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

- 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról 

- 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos 
nyilvántartásáról 

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

- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

- A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

Miniszteri rendeletek: 
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: Szakmai rendelet) 
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 

Ezen szakmapolitikai stratégiák végrehajtásához forrást a különböző fejlesztéspolitikai eszközök 
biztosítanak. A fejlesztés tárgya a legmagasabb uniós stratégiai szinthez kapcsolódik, hiszen a 
társadalmi beilleszkedés az EU 10 éves foglalkoztatási és növekedési stratégiája, az Európa 2020 öt 
kiemelt céljának egyike. A stratégia az évtized végére az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés feltételeit kívánja megteremteni 2020-ra, aminek érdekében a foglalkoztatás, oktatás, 
kutatás-fejlesztés, energiaügy valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
területén jelöl meg beavatkozási területeket. Az érintett csoportok közösségi életbe integrálásával, a 
munkához juttatásával, egyéni igényeikre reflektáló, hozzáférhető szolgáltatási struktúra kialakításával 
tehát kettős cél is realizálódik, egyrészről a társadalmi kirekesztettségük csökken, továbbá a 
foglalkoztatási mutatók is javulnak. 

A célok eléréséhez a 2014-2020 programozási időszakban szükséges konkrét beruházási 
prioritásokat és a intézkedésék – a hozzájuk társított forrásokkal – a Közös Stratégiai Keretben 
kerültek összefoglalásra. Ennek 9. cikke határozza meg azt a 11 tematikus célkitűzést, aminek 
elérésével az Európa 2020 stratégia eredményesen megvalósulhat. Hazánk az ehhez való 
hozzájárulás mikéntjét, a fejlesztési prioritásokat - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióval összhangban - a Partnerségi Megállapodásban rögzíti. Ebben a 4. Társadalmi 
felzárkózási és népesedési kihívások kezelése nemzeti prioritáson belül, illeszkedve a 9. A társadalmi 
együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 
tematikus célkitűzés keretében nevesíti az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérést, 
amely program megvalósulásával hozzájárul a célcsoport társadalmi integrációjához, megnyílik a 
lehetőség az egyéni szükségletekre alapozott szolgáltatások, hozzáférhető ellátási formák 
kialakítására. 
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A pályázatban célzott fejlesztés a Partnerségi Megállapodásban elérendő eredményekhez az alábbiak 
szerint tud közvetlenül illetve közvetve hozzájárulni: 

- a szociális intézmények közösségi ellátásra való áttérése és a bentlakásos intézmények 
kiváltása; 

- jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés; 
- a fogyatékossággal élő személyek és a megváltozott munkaképességű személyek 

rehabilitációja, a helyzetük javítása a későbbi nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás érdekében; 
- a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve 

foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerőpiaci részvételüket (ez 
kapcsolódási pontot jelent a 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás támogatása tematikus célkitűzéssel). 

A fenti eredmények elérését célzó konkrét fejlesztési programok az Emberi Erőforrás Operatív 
Program (EFOP) tartalmazza. Ennek 2.2. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése elnevezésű 
intézkedése egyedi célként határozza meg az intézményi férőhelyek kiváltását. A projekt többek 
között a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével előmozdítja a társadalmi 
együttműködést, az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra áll át, az aktív 
befogadást és esélyegyelőséget támogatja, valamint a foglalkoztathatóság, továbbá a hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi integrációját erősíti. 

Jelen pályázati felhívás a fentiek mentén jelölte ki a főbb célkitűzéseket, melynek a projekt 
maximálisan eleget tesz, amennyiben a fejlesztés eredményeképp a jelenlegi intézményi ellátási 
forma teljes egészében kiváltásra kerül, új támogatott lakhatási férőhelyek és új, a lakók igényeire 
reflektáló közösségi alapú szolgáltatások jönnek létre, a közösségi alapú ellátás fejlesztésével a 
hozzáférhetőség javul. Az új struktúra elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, jogainak 
érvényesítését, önálló életvitelük támogatását, a társadalmi integrációt és az aktív közösségi 
szerepvállalást. Ezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoportok foglalkoztathatósági 
esélyei javuljanak és megtalálják azokat a formákat, amelyek keretében hatékony, sikeres munkaerő 
vállhat belőlük. Utóbbit erősítendő távlati elvárás a foglalkoztatási lehetőségek, illetve a foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatások megfelelő minőségű rendelkezésre állása. 

A felhívás további célként fogalmazza meg az érintettek bevonását, illetve a lakók tájékoztatását. 
Tekintettel arra, hogy projektcélok teljesülésének alapvető feltétele, hogy megfelelően ismerjük az 
érintettek véleményét, hozzáállását, illetve elképzeléseit a fejlesztés kapcsán, jelen célok a projekt 
keretében is kiemelt jelentőséggel bírnak. Egyrészről azért, mert ez a záloga annak, hogy az 
igényekre reflektáló, hatékony, magas minőségű lakhatási és szolgáltatási rendszer alakuljon ki. 
Másrészről csak így érhető el, hogy a lakók, mint a fejlesztések közvetett érintettjei, megfelelő 
információ híján vagy félinformáció birtokában idegenkedve, elutasítóan álljanak a fejlesztéshez, 
hiszen annak érzékeny volta miatt a teljes társadalmi elfogadottság kulcskérdés. 

Kapcsolódás más humán-fejlesztési programokhoz 

Az intézményi férőhely kiváltás konkrét végrehajtási fejlesztési feladatait az 1257/2011. (VII.21.) Korm, 
határozat és a 1023/2017 (I.24) Korm. határozat nevesíti. Ezek keretében egy hosszú távú 
fejlesztéssorozat indult el, melyek egymáshoz illeszkedve, egymást kiegészítve szolgálják a 
meghatározott távlati célok elérését. 

A fejlesztéssorozat eredményeképpen az alábbiakban bemutatott különböző projektekben számos 
sikeres férőhelykiváltást hajtottak vére, melyek segítségül szolgálhatnak a jelen projekt megvalósítása 
során is. 
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A TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény 
(Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697 
lakó számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott 
lakhatást, valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel. A konstrukció alapján létrehozásra került az 
Intézményi Átalakítási Cselekvési Terv, jött létre, ami 3 éves ütemezésben az adott időszakban 
szerzett tapasztalatok alapján felülvizsgálatra kerül. 

A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” 
konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány 
lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos 
személyekkel szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó 
honlap (http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el. 

A TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és 
készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” című konstrukcióban a t 
szolgáltatásokat nyújtó különböző (elsősorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben 
dolgozó szakemberek részére a képzési tematika, a képzési anyagok kidolgozása, valamint a 
képzésük történt meg több szociális területen, többek között a fogyatékosság szakterületén belül is. 

A TÁMOP-5.4.5.-11/1 – a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának 
kialakítása című konstrukció keretében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft és a Kézenfogva Alapítvány konzorciumban valósította meg a mentorhálózat 
kialakítását, valamint működtetését. Így a mintegy 100 fő mentor rendelkezésre bocsájtásával (2013 
nyarától) támogatta az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó 
szakembereket, valamint az új, befogadó környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team 
dolgozott 3 fős kulcsmentor team vezetésével, koordinációjával. 

Ugyancsak a TÁMOP-5.4.5.-11/1 konstrukció keretében 2013.09.01. és 2014.01.10 között működött a 
nyertes pályázók számára a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által biztosított, 
és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által 
koordinált érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak 
azok a több esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve 
képviselték a lakók érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási 
folyamatot. Munkájuk elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények 
folyamatosan figyelembe vegyék az intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni 
a kiváltás folyamatába (FESZT, 2014). 

Pályázatunk épít az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása című projektre. Az ennek keretében létrehozott Intézményi 
Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely, valamint munkacsoportjai (kutatási, 
szolgáltatásfejlesztési, foglalkoztatási, intézménytámogatási és hálózati) megfelelő stratégiai-
módszertani hátteret biztosít a kiváltási folyamat során. A szakmai terv a kialakított Intézmény 
Férőhely Kiváltási Terv módszertana alapján került összeállításra, míg a megvalósítás során a 
szakmai koordinációs, módszertani fejlesztésébe vonható beruházásokhoz kapcsolódó „soft” 
tevékenységeke tud hatékonyan bekapcsolódni. Így együttműködünk az érintettek bevonásában, 
felkészítésében, az érzékenyítésben, rehabilitációs tanácsadásban, a szolgáltatási struktúra 
kialakításának kérdéskörében. 

Kapcsolódás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéspolitikai 
céljaihoz: 

- Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és 
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 
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- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés 
és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,  

- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a 
fiatalok megtartása érdekében, 

- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására, 
- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás 

ösztönzésére. 

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
 
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a 
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 
végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről csökkenthetők legyenek 
a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán 
közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság életkörülményekben rejlő területi különbségek 
mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedések eredményeképpen 
kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 
HATÁSTERÜLETE 

A projekt célcsoportjaként a pályázati felhívás meghatározza a közvetlenül és a közvetve érintett 
célcsoportokat. A projekt közvetlen célcsoportja azon személyek köre, akik a projekt eredményeinek 
közvetlen, elsődleges használói. Esetükben a projekt tevékenységei, eredményei, hatásai helyzetüket 
befolyásolja.  
A projektnek több közvetlen célcsoportja van. A közvetlen célcsoport rétegződése: egyéni, 
intézményi és társadalmi. Egyrészt egyéni szinten mindazok a fogyatékossággal élő 
emberek/pszichiátriai betegek/szenvedélybetegek, akik bentlakásos szociális intézményekben élnek 
vagy bekerülési várólistán lévő, ellátást igénylők, továbbá a közvetlen családtagjaik. Másrészt – 
szintén egyéni szinten – a fogyatékossággal élő személyek intézményi ellátását végző szakemberek, 
személyi segítők, gondnokok. 
 
Az egyéni szinten túl a projekt jelentős, az intézmények szintjén jelentkező célcsoportokra is jelentős 
hatással lesz. A kiváltás komplex folyamatában érintett intézményrendszer szereplői és fenntartói; 
továbbá a közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók esetében a projekt a fogyatékossággal élő 
személyeken, családtagjaikon és az szakembereken túl az őket körülvevő, velük közvetlen 
kapcsolatban álló intézményekre is irányul. Ezen célcsoportba tartoznak a különféle célzott szociális 
alap-, nappali- és bentlakásos szociális szolgáltatásokat nyújtók, valamint azon társszakmák, 
társágazatok intézményei, melyek rendszeresen kapcsolódnak a fogyatékossággal élőkhöz. Ilyen 
társágazati az egészségügy (annak kapcsolódó alap- és szakellátása), a foglalkoztatás ügy (főként az 
aktív munkaerő-piaci eszközrendszereken, szolgáltatásokon keresztül).  
A harmadik szintet a társadalom képviseli. Közvetlen célként a fogyatékossággal élő személyeket 
körülvevő, velük mindennapos kapcsolatban álló szűkebb környezet fogalmazódott meg. A kiváltás 
folyamatában kulcsfontosságú szerepe van a kiköltöző intézményi lakók érintett új szomszédságának, 
valamint az adott település(rész) véleményformálóinak. A korábbi kiváltások tapasztalata alapján e két 
célcsoport közvetlen elérése, rájuk irányuló tevékenységek tervezése és megvalósítása nagyban 
hozzájárul, vagy épp akadályozhatja a kiváltás sikerét. 
 
A projekt felhívásában nevesített célcsoportok:  
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Közvetlen célcsoport:  

 szenvedélybeteg személyek intézményi ellátását végző szakemberek (ápolási, gondozási, 
önálló életvitelt elősegítő feladatot ellátó önálló és intézményi szolgáltatatók), személyi 
segítők, gondnokok,  

 bentlakásos szociális intézményekben élő vagy várólistán lévő, ellátást igénylő fogyatékos 
személyek és/vagy pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegek, és közvetlen családtagjaik,  

 a kiváltási folyamatban, valamint a rehabilitáció komplex folyamatában érintett 
intézményrendszer szereplői és fenntartói,  

 közfeladatot ellátó szervezetek és szolgáltatók,  

 fogyatékos személyeket és/vagy pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegeket körülvevő 
szűkebb környezet (pl. érintett szomszédság, település(rész).  

 
Közvetett célcsoport:  

 fogyatékos személyeket és/vagy pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegeket körülvevő tágabb 
mikro-makro környezet  

Az alábbiakban a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjait, valamint az érintettek körét mutatjuk be 
részletesen: 
A fejlesztés elsődleges célcsoportja az a Királyegyháza rigópusztai telephelyünkön élő 60 fő 
szenvedélybeteg személy, akik a jelenleg működő ápoló-gondozó intézményünk ellátottjai. Az 
intézményben jelenleg 80%-ot tesz ki azon ellátottak száma, akik 10 évhez közel, vagy azt meghaladó 
ideje élnek ebben a jelenlegi ellátási formában. 53%-a az ellátottaknak 10 évnél hosszabb ideje az 
intézményben él, de van 25 éve ott élő ellátott is.  Az intézményben élő ellátottak átlagéletkora 62,3 
év. 35 évnél fiatalabb korú ellátott jelenleg nincs az intézményi lakók között, a 36-46 éves kor közötti 
ellátottak száma jelenleg 3 fő, ez az intézmény lakóinak az 5%-át teszi ki. A 46- 56 éves korosztály az 
intézményi lakók 20%-a, 12 fő ellátott. Az 56-tól 65 éves korig terjedő életkor az ellátottak 39%-ra 
jellemző, ez 24 főt jelent.  A 66 év felettiek aránya a lakók 36%-a, 20 fő.  

 A lakóink szenvedélybetegsége mellett, jelentős mértékben jelen van más egyéb 
fogyatékosság, betegség is. Különös figyelmet kell fordítanunk a célcsoport azon tagjaira, 
akik szenvedélybetegségük mellett valamilyen fogyatékossággal élnek, hiszen ezek az 
állapotok meghatározzák, esetenként megakadályozzák az érintett személy re-integrációs 
esélyeit. Támogatott lakhatásra történő célcsoportban nagy számban vannak, akik krónikus 
betegségben szenvednek, (43 fő) vagy halmozottan fogyatékosnak számítanak (41 fő). A 
szenvedélybetegség mellett az értelmi fogyatékosság (10 fő) és a pszicho szociális 
fogyatékosság (21 fő) is jelen van az ellátottak több mint felénél. Az értelmi fogyatékosok 
közül 7 fő enyhe, 3 fő pedig középsúlyos ellátott. Az elsődleges célcsoport a fenti 60 fő a 
projekt közvetlenül érintett, azt közvetlenül, elsődlegesen felhasználó célcsoport tagjaivá 
válik. 

 Az intézmény dolgozói kollektívájának tagjai szintén elsődleges célcsoportnak számítanak, 
hiszen a projekt tevékenységei, eredményei, hatásai helyzetüket, életüket nagyban 
befolyásolják. Dolgozóink jelenlegi létszáma a telephelyen 31 fő, ebből szakmai álláshelyen 
dolgozó 20 fő van, 1 fő a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatás segítő, technikai között 5 
fő konyhai dolgozó, 1 fő mosodai dolgozó, 4 fő gépkocsivezető, karbantartó, festő, 
mezőgazdasági kisegítő. 

 A fejlesztés közvetlenül kapcsolódó célcsoportja az ellátásra várakozók.  Közülük 23 főből a 
szenvedélybetegsége mellett krónikus betegsége van 6 főnek, pszicho szociális 
fogyatékossága 2 főnek, halmozottan fogyatékos 39%-uk, 9 fő. Korukat tekintve 26-35 éves 
korú várakozó 1 fő, 36-45 éves korú várakozó 2 fő, 46-55 éves korú várakozó 7 fő, 56-65 
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éves korú várakozó 6 fő, míg 66 évesnél idősebb várakozó 6 fő van jelenleg. A várakozókat 
összesítve 56,8 év átlagéletkort kapunk. 

 A kiváltási folyamat a fent érintett célcsoport tagjain túl érinti az intézmény valamennyi ellátást 
igénybevevőjét, munkatársát, a fenntartót, az ellátottak hozzátartozóit, az intézménnyel, 
ellátottakkal kapcsolatban álló közfeladatot ellátó szervezeteket és szolgáltatókat, azon 
társszakmák, társágazatok intézményeit, amelyek rendszeresen kapcsolatban állnak velünk. 
Ilyenek az egészségügy (annak kapcsolódó alap- és szakellátása), a foglalkoztatás ügy 
(főként az aktív munkaerő piaci eszközrendszereken, szolgáltatásokon keresztül).  A 
harmadik szintet a lakosság a társadalom képviseli. A támogatott lakások szomszédságában 
lakók, és a Szabadszentkirályon, Királyegyházán élő lakosság nyitott és elfogadó attitűdjének 
fontos szerepe lesz a véleményformálásban. Az intézmény dolgozóinak jelentős százaléka 
ezen a két településen él, sokan ismerik az intézmény tevékenységét. Mindent meg kell tenni 
a megfelelő tájékoztatás érdekében. 

A célcsoport megnevezése Nagysága/fő Hatásterület 

A célcsoport legfontosabb értékei, igényei, 
hátrányai, a projektben betöltött szerepe, 
és a projektnek a célcsoportot kezelő 
tevékenysége 

Szenvedélybetegek intézményi 
ellátását végző szakemberek (ápolási, 
gondozási, önálló életvitelt elősegítő 
feladatot ellátó önálló és intézményi 
szolgáltatatók), személyi segítők, 
gondnokok 

50 intézmény 

A csoportra jellemző a szabálykövetés és 
a megbízható munkavégzés. A csoport 
igényli a segítséget a kiváltáshoz, erre 
önállóan nem lennének képesek. A projekt 
során megszerzett kompetenciák 
elősegítik a kiváltás, a szolgáltatási 
rendszer átalakítását.  

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített 
Szociális Intézmény érintett 
telephelyén élő ellátottak és közvetlen 
családtagjaik, törvényes képviselőik 

90 intézmény 

A csoport érdeke az önálló életvitel és az 
integráció erősödése, megvalósulása, a jó 
minőségű, elérhető 
támogatószolgáltatások biztosítottsága. A 
csoport hátrányai között említhető az 
esetenkénti bizonytalan, a változásokkal 
szembeni ellenérzés. A projekt során a 
csoport a módszertani támogatások, 
információ biztosítása révén megérti, 
megfelelően felkészül a változásokra és 
biztonságban érzi magát a kiváltás 
folyamatában, a támogatott lakhatásba 
kerülés során.  

A Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális Intézmény 
kiváltásban közvetlenül nem érintett 
ellátottai, munkatársai 
 

670  

A csoport előnye a meglévő 
szolgáltatásokkal /támogatásokkal 
kapcsolatos szakmai felkészültség, több 
évtizedes gyakorlati tapasztalat és az 
elhivatottság.  A csoport hátránya a 
hálózatos működés hiánya. A projekt 
biztosítja a célcsoport hálózatosodását, és 
módszertani háttér megerősítését.  

Közfeladatot ellátó szervezetek és 
szolgáltatók 
 

~ 150 fő  

A csoport érdeke a jó minőségű és 
hatékony közszolgáltatás biztosítása. A 
csoport erőssége a saját (pl. 
egészségügyi, foglalkoztatási, stb.) 
ágazatban szerzett jelentős tapasztalat. A 
csoport hátránya a saját ágazati célok 
követése, kevésbé nyitottság a komplex, 
egyénre szabott megoldásokra, a szakmai 
tapasztalatcsere esetlegessége.  A projekt 
biztosítja a célcsoport hálózatosodását, a 
célcsoport tagjai közötti tapasztalatcserét 
és módszertani hátterük megerősítését. 

Szenvedélybetegeket körülvevő 
szűkebb környezet (pl. érintett 
szomszédság, település (rész) 

A kiváltásban 
közvetlenül 
érintett település 
lakossága  
  
~ 1300 fő  
 

Királyegyháza, 
Szabad-
szentkirály  

A csoport érdeke a problémamentesen 
integrálódó fogyatékossággal élő emberek 
és támogató szolgáltatások, valamint az új 
szolgáltatásokkal létrejövő munkahelyek. 
A csoport hátránya a vélt vagy valós 
félelmeken és előítéleteken és a 
fogyatékosságból adódó nehézségek meg 
nem értése. A csoport hozzájárul a projekt 
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eredményének eléréséhez, 
fenntarthatóságához.  

A kiváltás egy teljesen új helyzetet teremt azon a településen, ahol a projekt megvalósul.  60 éve 
működik az otthon Királyegyházán, itt a támogatott életvitelhez szükséges lakóépületek intézményen 
belül valósulnak meg ugyan, de az intézmény a község peremkerületi részén van és mindig nagy volt 
az érdeklődés a szenvedélybetegek életével kapcsolatosan, Szabadszentkirályon pedig a szomszéd 
településen újdonságnak számít, de szívesen fogadták a támogatott lakhatás kialakítását. A kiváltásra 
történő felkészülési folyamat fontos részét képezi a hatékony, társadalmi tudatosság formálását célzó 
kampányok megszervezése. A hivatásos gondnokokkal a kapcsolata mind az ellátottaknak, mind az 
intézménynek nagyon jó. 

A jobb életfeltételek miatt, melyet a projekt teremthet meg az ellátottak számára a gondnokok 
támogatják a férőhely kiváltást, mely a családtagokra is igaz. A lakók biztonságát a folyamatos ellátást 
szükséges szavatolni számukra, így nyerhetők meg a folyamatnak. Fontos a korrekt tájékoztatás és a 
nyílt kommunikáció az intézmény részéről. Ezek elsődleges célja a szenvedélybetegek irányába 
meglévő negatív előítélet csökkentése, a befogadó attitűd kialakítása. A projekt fontos területe a 
foglalkoztatás, melyre a lakóink felkészítése nagy jelentőséggel bír. A munkavégzés a hasznosság 
érzése mellett a szükségletek hierarchikus rendszerében az önmegvalósítást szolgálja. A képzések 
során a készségek és képességek figyelembevétele mellett fontos megtalálni az ellátottnak leginkább 
megfelelő foglalkoztatási formát, melyben kreativitását kibontakoztathatja és sikerélménnyel 
gazdagodhat. A rehabilitációból kikerülő szenvedélybetegek pozitív megítélésének támogatása, 
szakértelmük, érdemeik, képességeik, valamint a munkahelyi és a munkaerő-piaci hozzájárulásuk 
elismerésének elősegítése. 

A változás szükségességének felismerése a munkatársaktól, ellátottaktól egyaránt elvárt. A változás 
egyre nagyobb kontrollt igényel a lakótól a saját életének alakítása felett, amelyet egyre kevésbé 
adhat át a „gondozónak”, ezzel párhuzamosan a dolgozók egyre kevésbé kontrollálják a lakók 
mindennapjait.  

A kiváltási folyamat az intézményben jelentős szervezeti átalakulást generál, „ellátó-helyből” a 
célcsoport tekintetében szolgáltató szervezetté válik. A folyamat során számtalan eddig megszokott 
folyamat átalakul, újak jelennek meg a mindennapi működésben. Éppen ezért fordítunk nagy 
hangsúlyt a folyamatok tervezésére, az átalakítás lépéseinek megfelelő előkészítésére, ütemezésére, 
a szereplők részvételére, a stressz kezelésére, amelyekkel a feszültségek részben kreatív, konstruktív 
mederbe csatornázhatók. A pályázat szenvedélybeteg célcsoportjának felkészítése a kiváltással járó 
változásokra az egyik legfontosabb szakmai feladat és kihívás, mivel ápoló-gondozó otthonból egy 
számukra újfajta szemléletű ellátási formába, a támogatott lakhatásba kerülnek, melyhez szükség van 
a lakói felkészítésre. A felkészítésnek egyénre szabottan, a komplex szükséglet felméréssel kapott 
eredmények függvényében szükséges kivitelezni az lakók igényeit szem előtt tartva, valamint a 
kommunikációs képességeiket. A felkészítést felölelő témák szorosan összefüggnek az ellátás 
támogatási területeivel. 

 A pályázati felhívásban felsorolt témák mellett résztémák is megjelenítésre kerültek, melyek szintén 
az életterületek fontos részei és elemei lesznek a támogatott lakhatásban.  A lakói és a dolgozói 
felkészítésnek párhuzamosan kell történnie. Főbb témák, programok lehetnek a projekt során: 
támogatott lakhatás, mint ellátási forma, szemléletváltás az ellátásban, a lakói felkészítésekben való 
bevonás, életterületek megismerése, már működő támogatott lakhatás megtekintése, a támogatott 
lakhatásban dolgozó szakemberekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatok átvétele és cseréje, 
illetékességi körök változása, szupervízió, kommunikációt, konfliktusok kezelését segítő képzések.  

A lakossági érzékenyítés során a kommunikációs stratégiánk lényege: a negatív vélemények pozitív 
irányban történő mozdítása. A lakosság érzékenyítése a projekt része, mely kidolgozott terv alapján 
szükséges, hogy megvalósuljon. A személyes találkozások lehetősége mellett egyéb kommunikációs 
csatornák mozgósítása is szükségessé válhat. 
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Támogatott lakhatás  
Szakmai vezető 

A projekt hatásai 

o Megszűnik a lakók településen belüli teljes, illetve részleges izolációja, szeparációja. 

o Az intézményi ellátás külső kapcsolatokban gazdag, modernizált és humanizált, nyitott, 
személyközpontú szolgáltatássá alakul át. 

o Az érintett lakó, saját élete irányítójává válik-válhat. 

Az életkörülményeket tekintve egyértelmű lesz a pozitív hatás, a kiváltással a lakók életminősége is 
javulni fog. A kiváltás következtében a dolgozók munkakörülményei is pozitívan változnak meg, annak 
ellenére, hogy a koncentrált, egy helyen történő munkavégzést egy több helyszínből álló, más típusú 
munkavégzés váltja fel. 

Az életminőség központi eleme az új szolgáltatási struktúrának: „Amennyiben a személyes mutatók 
az alapvető szükségletek kielégülésének élményével, és a teljesség élményének megélésével 
találkoznak, akkor jó vagy magas életminőségről beszélhetünk. A szükségletek kielégítése, a 
döntéshozatal és felelősség, a sikeresség és a közösségi élmény a közösségbe ágyazott 
szolgáltatásokkal párosulva magas életminőség megélésének lehetőségét hordozza magában.” 
(Schalock, 1990). 

2.3. AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA 

A jelenlegi intézményi struktúra jelentős gátakat szab az innovációnak, a közösségi alapú ellátás 
megvalósításának, a társadalmi re-integráció és az önálló életvitel lehetőségének. 
 
A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthonából 60 fő 
szenvedélybeteg ellátott kerül kitagolásra Királyegyháza és Szabadszentkirály településekre. 
A fejlesztésnek köszönhetően a támogatott lakhatás 5 db 12 férőhelyes lakóépületben valósul meg. 

A megvalósítandó támogatott lakhatás bemutatása 

Település 
Lakóépület 
férőhelyszáma (fő) 

Kiváltás módszere 

Királyegyháza 12 ingatlan építés 
Királyegyháza 12 ingatlan építés 
Királyegyháza 12 ingatlan építés 
Szabadszentkirály 12 ingatlan építés 
Szabadszentkirály 12 ingatlan építés 

A projekt megvalósulásával az intézmény szervezeti struktúrájának és működésének változása mellett 
jelentős szerep jut a szemléletváltásnak is, amelynek megvalósítása a szervezetben is változásokat 
követel, új szervezeti jellemzőket igényel. 

 Szervezeti felépítés  
 

 

 

 

 

BMDZSESZI 
Intézményvezető 
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Támogatott 
lakóhelyszínek 

Esetfelelősök 
Gondozók 

Szolgáltató központ 
Szakmai feladatellátók 

Szociális gondozók 
Terápiás munkatárs 

Személyi segítő 
Foglalkoztatást segítő 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kiváltandó telephelyintézmény a kiváltást követen szolgáltató központ funkciót tölt be, ahol fejlesztő 
foglalkoztatás valósul meg segítő szakemberek bevonásával. A szociális szolgáltató központok a 
település lakossága által is igénybe vehető sokszínű szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények 
lesznek. 
Az intézményvezető irányítja az integráltan működő intézmény szakmai, gazdasági, műszaki 
tevékenységét.  

A szakmai vezető a szakmai tevékenységet koordinálja, az intézményvezető távollétében általános 
helyettesi feladatokat lát el. A támogatott lakhatás, mint új ellátási formát fogja irányítani, aki alá az 
esetvitelért felelős személyek és a gondozók tartoznak. Az alapellátást nyújtó központban a szakmai 
feladat ellátást biztosító kollégák (személyi segítő, terápiás munkatárs, szociális gondozók, 
foglalkozatás segítő) munkájának irányítása is a szakmai vezető feladata.  

A szociális alapszolgáltatások biztosításához szükséges személyi feltételek: étkeztetés – 
személyi segítő, házi segítségnyújtás – szociális gondozó, szenvedélybetegek nappali ellátása 
– terápiás munkatárs, szociális gondozó, közösségi ellátás – személyi segítő.  

A projekt megvalósításával egy olyan szervezet működtetése a cél, amely képes hosszú távon, 
szakmailag és gazdaságilag rentábilisan, fenntartható módon működni. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a projekt megvalósításával olyan lakóingatlanokat 
szeretne létrehozni, amelyek olyan előnyöket vonnak maguk után, mint a gazdaságosabb működés, 
alacsonyabb közműköltségek stb. Emellett a fenntartó kiemelt célja, hogy a támogatott lakhatás az 
érintett településeken hozzájáruljon a foglalkoztatás bővítéséhez, ezáltal a munkanélküliség 
csökkentéséhez, a helyi alapszolgáltatások fejlesztéséhez, a településkép javításához. A támogatott 
lakhatásban részt vevők növelik a helyi lakosság számát, igénybe veszik a település 
közszolgáltatásait és hozzájárulnak a település élhetőbbé válásához. A támogatott lakhatás 
befogadásával együtt járó szemléletváltás révén a helyi társadalom elfogadóbbá, toleránsabbá, 
együttműködőbbé válik.   

Szolgáltatások bemutatása településenként és ingatlanonként  

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése szerinti közfeladatok ellátására köteles, melyek közül a projekt szempontjából az alábbi 
feladatok relevánsak: 

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
- óvodai ellátás; 
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
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- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 
meg: étkeztetés, házi segítségnyújtás 

- helyi közösségi közlekedés biztosítása. 

A kitagolással érintett mindkét település az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja: 

- házi segítségnyújtás,  
- étkeztetés, 
- falugondnoki szolgálat, 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás.  
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Az ide költözők igényei 

A kisebb létszámú otthonokban személyesebb kapcsolat alakulhat ki ellátott-ellátott, ellátott-dolgozó, 
ellátott-szomszédok, ellátott-lakosság között, több idő jut megismerni egymást, mivel több, fizikailag 
elkülönülő helyen történik az ellátás, a nem működő személyes kapcsolatok esetén mód van a 
személyek fizikai szétválasztására, anélkül, hogy az ellátás vagy a munkahely megszűnne másik 
lakóépületbe történő áthelyezéssel. 
Szintén megtörik a monotonitás rendje, a hazai bentlakásos intézményekre oly jellemző 
„kasztosodás”is – a szakdolgozói tevékenység sokkal inkább hasonlítható a klasszikus „háziasszony” 
szerepéhez, amellyel potenciálisan nagyobb populáció tud azonosulni, mint a szakosodott 
munkakörökkel: hiszen mindenki végez otthon valamiféle házimunkát, a támogatott lakhatás 
helyiségei is megfeleltethetőek a legtöbb otthon helyiségeivel. Így a munka is sokrétűbb: nincs külön 
takarító, gondozó, ápoló, szakács: mindezt egy személy végzi – lehetőleg az ellátott, akinek csak és 
kizárólag annyi segítséget kell nyújtani, amennyi szükséges. 

Tekintettel arra, hogy a támogatott lakhatás esetén, más helyszínen történik a lakhatás, a szabadidő 
eltöltése és a foglalkoztatás, így az ellátott mellett a dolgozó sem egyhangú, monoton módon tölti el 
munkanapját, a változatos helyszínek változatos tevékenységeket is igényelnek, utazás (vagy séta) 
közben több idő jut a személyes kommunikációra is. 
Szintén a dolgozók leterheltségét csökkentheti az is, hogy egy adott munkavégzési helyen legfeljebb 
12 fő lakhat – akik vagy nagyobb fokú önellátási képességgel rendelkeznek, vagy még egy dolgozó 
lesz szükséges a támogatásukra, így a fizikai leterheltség szükségszerűen csökkenni fog. 

Az ellátott is jobban magának érezheti a kisebb létszámú ellátási formát, amely inkább otthon, mint 
kaszárnya – így nagyobb affinitást érezhet a házimunkákban történő szerepvállalásban – ugyanakkor 
nem is lesz olyan funkcionális munkakör, amire ezt a feladatot 100%-ban át lehetne tenni. Ez nem is 
lehet célja a támogatott lakhatásnak: mi több – a rendelkezésre álló dolgozónak is az az elemi érdeke, 
hogy egyes részfeladatokat a lakóépületben élők végezzenek el. 
A kockázatot a hosszú ideje bentlakásos intézményben tartózkodó személyek megszokásai 
jelenthetik, akik a több éves, évtizedes rutinból, ellátásból kerülnek egy jelentősebb mértékben 
öngondoskodó, felelősségteljesebb ellátási formába. 

Szintén a szegregáció, monotónia ellen ható tényező, hogy az eddigi állandó tárgyi feltételek közül 
kilépve egy új, tágabb környezetbe lépnek az ellátottak – és az intézményből érkező segítőik – 
amelyhez terveink szerint minden esetben udvar/kert is fog tartozni, de amely csak a lakhatást és 
pihenést szolgálja. A napközbeni tevékenységek a falakon, kerítésen kívül történnek – amelyeket 
valószínű más szolgáltatók, más személyek fognak biztosítani: szállítás, nappali ellátás, 
foglalkoztatás, bevásárlás, ügyintézés, orvosi ellátás. 

Így törvényszerűen ingergazdagabb környezetbe kerülnek az intézményt elhagyó személyek, 
bővülnek interperszonális kapcsolataik, más ingerekre más válaszokat adhatnak, amely önmagában is 
készségfejlesztő hatású, új, eddig nem ismert oldala tárulhat elénk az ellátott személynek. 
Természetesen ez új kockázatokat is rejt magában, amelyeket fel kell mérni és ennek megfelelően 
válaszokat is adni rájuk. Ebben elengedhetetlen szerepe kell, hogy legyen az ellátottakat ismerő 
jelenlegi dolgozói állománynak, akik évek, akár évtizedek óta ismerik az ellátottakat, felismerik 
reakcióik jelentését, miközben folytonosságot, így biztonságot is jelentenek számukra. 
De ugyanilyen fontos szerepe lesz az ellátottakkal kapcsolatba kerülő új dolgozóknak is (legalább 
kétszeres dolgozói létszámmal kell számolni, amely a támogatási szükséglettől függően háromszoros 
is lehet) – hiszen sok esetben adott reakció nem biztos, hogy az adott személy viselkedésétől, sokkal 
inkább az inger kiváltójától függ: így amit mi az ellátottnak tulajdonítottunk, lehet, hogy éppen hozzánk 
köthető. 

A (kimozdulásból adódó, külső) pozitív ingerek gazdagsága mellett a kis létszámú, családias 
otthonokban történő elhelyezés nagyobb személyes teret, nyugalmat is biztosít, aminek önmagában 
van egy terápiás hatása: a kevesebb lakótárs és dolgozó értelemszerűen kevesebb zajt is okoz: 
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ritkábban érkezik a szirénázó mentő, a négyágyas szobákból kisebb férőhelyű szobákba költöző 
személyeknek is kevesebb ember eltérő igényéhez kell alkalmazkodni (aludni akarok/olvasni, zenét 
hallgatni, tv-t nézni akarok; huzat van - nincs levegő stb.). 
Kisebb közösségi térben kevesebb lakótárssal kell megegyezni abban is, hogy pl. milyen (zene vagy 
TV) csatorna sugározzon adást adott időben, amely tovább csökkentheti a frusztrációt, így 
csökkentheti az incidensek számát. Az idegrendszert érő kevesebb negatív hatás pedig javítja a 
közérzetet, ezáltal növeli a várható élettartamot és meglassítja az állapotromlást (kisebb eséllyel „adja 
fel” az ellátott, vagy „hagyja el magát”) miközben a kevesebb felé figyelés növeli az egyén (lelki, testi) 
problémájának felismerési esélyét is – dolgozók vagy akár lakótársak részéről. 
Kisebb közösségekben kisebb az aránya a fertőző betegségek tömeges terjedésének, járványok 
kialakulásának is: preventív előnyei vannak, mint ahogy az esetleges kialakulás esetén szintén kisebb 
körre (legfeljebb 12 fő+ személyzet) szűkül a lokalizálás, így kevesebb személyt kell ideiglenesen 
korlátozni („látogatási/felvételi tilalom”). 

A kisebb ellátotti létszám azonban kisebb dolgozói létszámot is jelent adott helyrajzi számon, amely 
szintén kockázatot rejt magában: táppénz, kilépés esetén a helyettesítés annál nehezebb, minél 
távolabban található a többi otthon. 
Nagyobb vagyonbiztonság érhető el azáltal, hogy az ellátottak otthona nem egy „átjáróház” ahol akár 
napi száz ember is megfordul, így az esetleges vagyon elleni bűncselekmények száma is 
csökkenthető, esetleges bekövetkeztekor nagyobb az esély az elkövető azonosítására (hiszen kisebb 
a potenciális elkövetők köre). 

Szintén kockázat, hogy sikerül-e megfelelő számú régi dolgozót meggyőzni arról, hogy folytassa a 
munkát más helyszínen, illetve módjában áll-e egyáltalán eljutni jelentősebb többlet idő- és ráfordítás 
nélkül oda, továbbá sikerül-e elegendő számú, az elvárásoknak megfelelő új dolgozót alkalmazni az új 
otthonokban. 

A támogatott lakhatásban ellátandó célcsoport jellemzői ingatlanonként 

Az ellátandó célcsoport jellemzői - Szabadszentkirály 

Település Szabadszentkirály Szabadszentkirály 

Az ellátandó célcsoport 
jellemzői Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő Engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő 

Életkor szerint 
 

36-46 éves: 2 férfi  
56-65 éves: 4 férfi 
46-56 éves: 6 férfi  

 
36-46 éves: 1 férfi  
46-56 éves: 5 férfi 1 nő 
56-65 éves: 5 férfi  
 

Célcsoport jellemzői 

Az ellátást igénybevevők aktív korúak, 
naponta részt vesznek az intézményi 
foglalkoztatásban és készségfejlesztésben. 
8-15 óra között az ellátottak lakóhelyén 
nincs szükség felügyeletre, kivéve abban az 
esetben, ha valaki betegség miatt otthon 
tartózkodik. 

Az ellátottak 2 kivételével aktív korúak, 
mindenki részt vesz az intézményi 
foglalkoztatásban és készségfejlesztésben.    
8-15 óra között az ellátottak lakóhelyén 
nincs szükség felügyeletre, kivéve abban az 
esetben, ha valaki betegség miatt otthon 
tartózkodik.  

Személyi feltételek 1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást 
segítő munkatárs 

1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő támogatást 
segítő munkatárs 

Megvalósítás 

Ezen ellátási formán belül az ellátottak 
önálló életvezetési képességének 
fejlesztése a cél.  Az egyén meglévő 
képességeire építve, a többségi társadalom 
számára elfogadott életforma, életminőség 
megvalósítása. A mentális és egészségi 
állapottól függően oktatásban, képzésben, 
munkavállalásban való részvétel 
megszervezése. 

Ezen ellátási formán belül az ellátottak 
önálló életvezetési képességének 
fejlesztése a cél.  Az egyén meglévő 
képességeire építve, a többségi társadalom 
számára elfogadott életforma, életminőség 
megvalósítása. A mentális és egészségi 
állapottól függően oktatásban, képzésben, 
munkavállalásban való részvétel 
megszervezése. 
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Az ellátandó célcsoport jellemzői - Királyegyháza 

Település Királyegyháza Királyegyháza  Királyegyháza  
Az ellátandó 
célcsoport 
jellemzői 

Engedélyezett férőhelyek 
száma: 12 fő 
 

Engedélyezett férőhelyek 
száma: 12 fő 
 

Engedélyezett férőhelyek 
száma: 12 fő 
 

Életkor szerint 

 

56-65 éves: 5 férfi  
66 év felett: 5 férfi és 2 nő  

56-65 éves: 5 férfi  
66 év felett: 5 férfi és 2 nő  

56-65 éves: 5 férfi  
66 év felett: 7 férfi  

Célcsoport 
jellemzői 

Az ellátást igénybevevők 
közül nem minden ellátott 
alkalmas a 
foglalkoztatásban való 
részvételre. Az ellátásuk 
során elsősorban 
gondozást, felügyeletet 
igényelnek. 

Az ellátást igénybevevők 
közül nem minden ellátott 
alkalmas a foglalkoztatásban 
való részvételre. Az ellátásuk 
során elsősorban gondozást, 
felügyeletet igényelnek  

Az ellátást igénybevevők 
közül nem minden ellátott 
alkalmas a 
foglalkoztatásban való 
részvételre. Az ellátásuk 
során elsősorban 
gondozást, felügyeletet 
igényelnek. 
 

Személyi 
feltételek 

1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő 
támogatást segítő 
munkatárs 

1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő 
támogatást segítő munkatárs 

1 fő esetfelelős, 4 fő kísérő 
támogatást segítő 
munkatárs 

Megvalósítás 

Ezen ellátási formán belül 
az ellátottak önálló 
életvezetési képességének 
fejlesztése a cél.  Az egyén 
meglévő képességeire 
építve, a többségi 
társadalom számára 
elfogadott életforma, 
életminőség 
megvalósítása. A mentális 
és egészségi állapottól 
függően oktatásban, 
képzésben, 
munkavállalásban való 
részvétel megszervezése. 

Ezen ellátási formán belül az 
ellátottak önálló életvezetési 
képességének fejlesztése a 
cél.  Az egyén meglévő 
képességeire építve, a 
többségi társadalom 
számára elfogadott 
életforma, életminőség 
megvalósítása. A mentális és 
egészségi állapottól függően 
oktatásban, képzésben, 
munkavállalásban való 
részvétel megszervezése. 

Ezen ellátási formán belül 
az ellátottak önálló 
életvezetési képességének 
fejlesztése a cél.  Az egyén 
meglévő képességeire 
építve, a többségi 
társadalom számára 
elfogadott életforma, 
életminőség megvalósítása. 
A mentális és egészségi 
állapottól függően 
oktatásban, képzésben, 
munkavállalásban való 
részvétel megszervezése. 

Személyi és tárgyi feltételek 

A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény rigópusztai telephelyéről 60 
szenvedélybeteg férőhely kerül kiváltásra 5db 12 férőhelyes ház megépítése tervezett, melyekben a 
lakhatási szolgáltatást kívánjuk az ellátást igénybe vevők részére nyújtani, valamint azokat a 
szolgáltatási elemeket, melyek a lakókörnyezetben biztosíthatók, mint a gondozás, háztartási, vagy 
háztartást pótló segítségnyújtás. Az egyes szolgáltatási elemeket alapszolgáltatás útján, a telephely 
intézményben-szolgáltató központban kívánjuk a kiváltásban érintett ellátottaknak nyújtani.  

A kitagolt szenvedélybeteg 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Királyegyháza település külterületi részén 
található ingatlanokba, kerülne elhelyezésre. Királyegyházán a 3 darab külterületi összközműves 
telket térítésmentes használatba vesszük, és az SZGYF vagyonkezelésében lévő telekre 
telekmegosztást követően épül 3 db 12 fős lakás. 24 fő pedig 2 darab 12 fős, Szabadszentkirály 
közigazgatási belterületén kialakításra kerülő összközműves telkeken. Szabadszentkirályon belterületi 
telkek állnak rendelkezésre a Szabadszentkirályi Önkormányzat tulajdonában, amit átadnak. 

A házakat a vonatkozó jogszabályi keretek figyelembe vétele mellett úgy tervezzük meg, hogy azok 
minden szenvedélybeteg, fogyatékos személy számára hozzáférhetőek legyenek, megfeleljenek a 
felhasználó személyek egyéni igényeinek.  
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Rendelkezésre állnak majd azok a helyiségek, amelyek lehetőséget adnak a közös együttlétre – 
konyha-ebédlő, nappali – de a két ágyas szobák lehetőséget adnak a csendes elvonulásra is. Minden 
házban kialakításra kerül mozgássérültek számára akadálymentes közlekedést biztosító szoba, vizes 
blokkal. A nagy kertek, udvar gazdálkodási tevékenységre is lehetőséget adnak az ott élőknek. A 
berendezési tárgyak listájának összeállítása az ellátást igénybevevők aktív közreműködésével történt.  

A támogatott lakhatást és a komplex szükségletfelmérés során feltárt szolgáltatási elemeket 
Királyegyháza és Szabadszentkirály községekben kívánjuk az ellátást igénybe vevők számára 
biztosítani.   

A támogatott lakhatás az egyén szükségleteihez igazodó, személyközpontú, egyénre szabott ellátási 
forma. A szolgáltatás tartalma: 

o lakhatási szolgáltatás, az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy 
helyzethez igazított rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség 

o esetvitel, önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében végzett a szociális munka és a 
mentálhigiénés tevékenység körébe tartozó eszköztárral, melynek fő eleme a képessé tevés 
és az erővel való felruházás, 

o segítségnyújtás a közszolgáltatások igénybevételéhez 

o segítségnyújtás a társadalmi életben való részvételhez 

A komplex szükségletfelmérés alapján az alábbiakban felsorolt szolgáltatási elemeket szükséges 
biztosítani: 

o felügyelet: lelki és fizikai biztonságot nyújtó szolgáltatás a lakó-, vagy tartózkodási helyen, 
személyes, vagy technikai eszközök segítségével 

o étkeztetés: gondoskodás hideg, vagy meleg ételről alkalmilag, vagy rendszeresen a 
szolgáltatást igénybe vevő lakóhelyén, szolgáltatónál, vagy egyéb étkezdében 

o gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés 
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes 
lenne, valamint olyan rendszeres testi-lelki támogatás és fejlesztés, mely segíti a 
körülményekhez képest a legjobb életminőség elérését, illetve a családban, a társadalomban 
elért státusz megtartását, visszaillesztését 

o készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi integrációját segítő magatartásformáinak, 
egyéni és társas készségeinek kialakítását segítő tevékenység 

o tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait és lehetőségeit szem előtt tartó, 
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény, javaslat kialakítási 
folyamat, a megfelelő információ átadása, valamilyen egyszerű, vagy speciális felkészültséget 
igénylő témában, mely az igénybe vevőt cselekvésre ösztönzi, vagy nem kívánatos 
magatartás elkerülését célozza meg 

o pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai 
eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, mely olyan viselkedések, attitűdök, 
értékek, ismeretek és képességek átadásának módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, melynek 
során az egyén lehetőséget kap képességeinek kiteljesítésére 
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o gyógypedagógiai segítségnyújtás: a megismerésben, tanulásban akadályozottak 
pedagógiai segítése képességeik kibontakoztatásában, autonómiájuk erősítésében 

o szállítás: javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő 
eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, programok, munkavégzés, vagy családi 
kapcsolatok helyszínére 

o háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 
életvitelében, személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló eszközök és lehetőségek 
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. 

A lakhatást szolgáló telkek kiválasztásának szempontjai: 
- az intézményben élő ellátást igényvevőknek Királyegyházán és Szabadszentkirályon és a 

környező településeken élő lakossággal milyen a kapcsolata, 
- mivel az egyes szolgáltatási elemeket alapszolgáltatás útján, a telephely intézményben, a 

szolgáltató központban kívánjuk a kiváltásban érintett ellátottaknak nyújtani, - így többek 
között a fejlesztő foglalkoztatást, akkreditált foglalkoztatást is – az ellátottak számára 
igyekeztünk közeli lakhatási helyszínt választani, 

- a munkatársaknak – akiknek 40 %-a környező településről jár dolgozni – mely településeken 
van a lakóhelye, 

- mely települések rendelkeznek állami vagy önkormányzati tulajdonú, a célnak megfelelő, 
közművesített, beépíthető telekkel, amelyet átadnak ilyen célú pályázati program 
megvalósítására, 

- a település befogadó legyen, ne ütközzön komoly ellenállásba a megvalósítás. 

További kiemelt szempontjaink voltak 
- a komplex szükségletfelmérés során megfogalmazott vélemények a leendő lakóhelyválasztásra 

vonatkozóan,  
- egyes települések által felajánlott, helyszínen megtekintett telkek nem bizonyultak alkalmasnak 

vagy a település központjától való nagy távolság, tömegközlekedési eszköz hiánya miatt. A 
felkeresett települések közül Szabadszentkirály vezetése bizonyult a legegyüttműködőbbnek,  

- a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatási és foglalkoztatási célú ingatlanok, valamint a 
szolgáltatási gyűrű elérhetősége,  

- a házak a lehető legtakarékosabban üzemeltethetők legyenek műszakilag és gazdaságilag a 
rendelkezésre álló és változó humán és gazdasági feltételek között. 

Szolgáltatási célú ingatlanok bemutatása, környezete 

Tervezendő épületek alapelvárásai: 

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen 
padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási 
helyiség, vizesblokkok kerül kialakításra tervezési program alapján. 

Előkészítés: 

A tervdokumentációk elkészítésére tervezői ajánlattételi felhívás került kiküldésre legalább öt 
tervezőiroda megkeresésével, melyre az érvényes, határidőre beérkezett tervezői árajánlatok közül a 
legkedvezőbb került kiválasztásra és szerződéskötésre. 
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A tervezés során komplett (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági) kiviteli 
tervdokumentáció készül, mely elengedhetetlen feltétele a minőségi kivitelezői munka elvégzésének. 
Az épület komplex akadálymentesítésének tervezését rehabilitációs szakmérnök végzi, aki a 
kivitelezési munkákat is figyelemmel kíséri és tudásával segíti a szakszerű megvalósítást. 

Az esetleges telekalakításokat, valamint a szabályozással érintett területek leválasztását földmérő 
szakember bevonásával végezzük el. A tervezési munka során a közműszolgáltatókkal való 
egyeztetés (ami a tervező feladata) szükséges a megvalósítandó épület működtetése szempontjából 
is elengedhetetlen közműhálózatokra való rácsatlakozás lehetőségéről.  

A tervezett épület funkciója alapján 300 m2 alatti új lakóépületek (lakóotthonok) egyszerűsített 
bejelentéshez kötött hatósági eljárás alá tartozik és az építési tevékenységhez a kiviteli 
tervdokumentáció tartalmi és formai követelményeit kell alapul venni. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, valamint az Magyar Építész Kamara (MÉK) által 
meghatározott szempontok alapján. A tervdokumentációt a hatályos jogszabályok szerint fel kell 
tölteni az építtető által készenlétbe helyezett e-naplóba. A kivitelezés során tervezői művezetés 
(legalább 6 alkalomra szólóan) és műszaki ellenőr alkalmazása kötelezően előírt. 

A kivitelezési dokumentációk minden munkarésze az építési-szerelési munka szakszerű 
elvégzéséhez és az ellenőrzéséhez szükséges mértékben készül. A tervek alapján egyértelműen csak 
a megrendelő és tervező szándéka szerinti épület lesz megvalósítható.  

A tervlapok tartalmazni fogják az épület minden részének a hatályos szabványok előírásai szerint 
(vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, teljesítmény 
tulajdonságait és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési követelmények), szükség esetén technológiai 
leírását, mindezek megvalósítását lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással. 

A tervező – az építtetővel kötött vállalkozási szerződésnek megfelelően - tervezői művezetést végez. 
Ennek keretében közreműködik a kivitelezési tervekben meghatározott épület megvalósítása 
érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 
megoldását. 

Az épület műszaki berendezéseire vonatkozó tervdokumentáció készül a Magyar Mérnöki Kamara 
Küldöttgyűlése által elfogadottak (18/2016.(VIII.5.)) szerint. 

Az épületek műszaki berendezései rendszerterve - az építészeti kiviteli tervek részeként - adataival, 
számítási eredményeivel, szakági adataival, méretezett egységeivel egy átfogó komplex információt 
szolgáltat, amely alapjául szolgál az épület megvalósíthatóságának.  

A rendszerterv bemutatja az építmény műszaki berendezései általános kialakítását a szakági 
igényekkel, telepítési feltételekkel, méretezési alapadatokkal. 

A tervdokumentációk elkészítése során a tervező az építtetővel együtt egyeztet a szakhatóságokkal, 
mind az előkészületek, mind a tervezés során biztosítva a megvalósításra kerülő épület használatba 
vételi feltételeinek megteremtését. 

A tervezés energetikai irányelvei: 
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
költségoptimalizált követelményszintje a megvalósítás során kialakítandó szempont.  

Ennek érdekében, a tervezés során a következő szempontok kerülnek figyelembe véve:  

- megfelelő tájolás, esetlegesen szoláris energiák felhasználásával 

- telken telepítendő lombhullató növényzet, mint hővédelem 

- a megfelelő felület és térfogatarány kialakítása 

- közel hasonló páraellenállású (szellőző) anyagok alkalmazása 
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- nyári túlmelegedés elleni védelem biztosítása homlokzati árnyékolókkal 

- falszerkezetek hőátbocsátási tényezőjének minimalizálása 

- az előírt követelményszint biztosítása 

- grafitos, vagy egyéb alacsony lambdájú hőszigetelés tervezése 

- minél kevesebb hőhíd kialakítása 

- nyílászárók korszerű, hőszigetelt kialakítása 

- belső páratartalom optimalizálása, esetlegesen mesterséges szellőzéssel 

- megfelelő gépészeti rendszer, esetleg kombináltan a megújuló rendszerekkel 

- alacsony széndioxid kibocsátás 

- újrahasznosítható anyagok felhasználása 
Épületvillamosság: 
A kiszámolt szükséglet szerinti minimum 1 fázisú 16 A biztosítása, külső túlfeszültség védelmes 
mérőórával, földelő szondával. A belső kialakítás Bergmann védőcsövezéssel. Minimum 12x16 A 
férőhelyes kismegszakítótábla kialakítása.  
A vezetékelés min. 1,5 mm2 tömör réz vezetékkel történik. Nagyobb teljesítményű fogyasztók 
felülbírálásával. A gyengeáramú rendszerek külön védőcsőhálózatba fűzöttek.  
Az internet Wifi-vel és hálózattal is biztosítandó. A szerelvények érintésvédelemmel ellátottak, 
szükség szerint jelzőfénnyel. Elhelyezési magasságuknál figyelembe kell venni az akadálymentes 
szempontokat.  
A megvilágítással biztosítani kell az előírt Lux értékeket.  
A fényforrások E27-es foglalatú melegfényű LED-es elemek. Menekülést jelző táblák utánvilágítással 
elhelyezendők.  
Tartalék világítási rendszer biztosítandó akkumulátoros rendszerről. 

 
Épületgépészet: 
A fűtésre a könnyen kezelhetőség érdekében kondenzációs gázkazánok beépítése tervezett, külső 
hőmérsékletérzékelők használatával, belső termosztáttal. A fűtés osztó/gyűjtőn át több körről lekötött 
az aljzatban védőcsőben vezetett több rétegű csőhálózattal tervezet, falból történő kiállással. A 
hőleadók lemezradiátorok, szükség szerinti szobai thermofejjel.  
A fürdőkben törölközőszárítós radiátor elhelyezése tervezett. A kazánok szükség szerint hőcserélővel 
kombinálhatóan készítendők, az esetleges megújuló energiaforrások rásegítése érdekében. A 
használati melegvíz ellátását is a gázkazán biztosítja.  
A WC öblítés 12 l hátsó öblítéses tartállyal alakítandó ki. A szaniterek az akadálymentes 
követelményszintnek megfelelően alakítandók ki. Épített zuhanyzók készülnek.  
A szerelvények forrázásmentes keverőszáras kialakításúak. 

 
Akadálymentesítés: 
Az elvárt cél a komplex akadálymentesítés. A telekhatáron belül, minimum 1 db akadálymentesen 
használható parkoló kerül kijelölésre az akadálymentes bejárattól 50 m távolságon belül. A 
parkolóhelytől az épület akadálymentes megközelíthetőségének útvonalát folytonosan és követhető 
módon jelölni kell. Az akadálymentes parkoló minimális mérete 3,60×5,5 m, beleértve az 1,50 m 
szélességű közlekedősávot. 
A parkoló burkolata térkövezett felületű, az akadálymentes parkolók kék-sárga színnel festve, a 
bejárathoz vezető járdára rávezető rámpával felvezetve kerülnek kivitelezésre.  
A parkolók burkolata szilárd, csúszásmentes, vízszintes felületű (legfeljebb 1-1,5 %-os, a csapadékvíz 
elvezetéséhez szükséges lejtéssel kialakított.  
Az akadálymentes kialakítás a burkolatban esetlegesen elhelyezendő rácsok és fedelek tekintetében 
is érvényes. 
A parkoló illetve a parkoló környékén lévő járdák szegélyek, jelzések, járófelületek egyenletes, 
káprázásmentes megvilágítással kialakítandó. 
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A parkolóhelytől térköves járdán lesz a gyalogos megközelíthetőség útvonala, a parkolóból a járdára 
való felvezetés rámpával megoldott. Az intézmény akadálymentes megközelíthetőségének útvonalát 
folytonosan és követhető módon jelölni kell. A szegély burkolaton kontrasztos színezetű, taktilis 
felületű ki kell alakítani kontrasztos színezetű taktilis vezetősávot, utólagosan elhelyezhető helyszínen 
öntött akrilith anyaggal. 
 
Vízelvezető csatornák, rácsok elhelyezését a későbbiekben is kerülni kell a gyalogos útvonalon. Ha ez 
nem lehetséges, akkor az elhelyezésre kerülő vízelvezető árkok rácsainak nagysága legfeljebb 2x2 
cm legyen a bottal illetve mankóval történő biztonságos közlekedés érdekében. 
A gyalogos utak mentén a növényzet folyamatos karbantartásával biztosítani kell az útvonal szabad 
szélességét és magasságát. 
Hirdetőtáblák, padok és más tárgyak a gyalogos útvonal mentén lehetőleg úgy legyenek elhelyezve, 
hogy azok a gyalogos útvonal űrszelvényét ne csökkentsék. A járdáról a bejárathoz vezető kétkarú, 
egyenes vonalú rámpa geometriai kialakítása módosítással megfelelő. 
 
A rámpa induló és pihenő szintjén biztosított a min. 1,50x1,50 m-es vízszintes, szabad terület a 
negyedfordulatos megközelíthetőségre. Az elérendő szinten biztosítani kell a min. 1,50x1,50 m-es 
vízszintes, szabad területet. Ezen területet benyíló ajtószárny nem szűkítheti. A járófelület 
csúszásmentes, fagyálló burkolatú. Az indulásnál és érkezésnél lábbal is érzékelhető taktilis, 
kontrasztos színezetű burkolatot - utólagosan elhelyezhető helyszínen öntött akrilith vezetősávokat - 
kell kialakítani. A lejtőkarok szélein min. 15 cm széles kontrasztos színezetű sáv készül. A parkolóból 
a járdára vezető rámpa vízszintes vetületi hossza a 2,0 m-t nem haladja meg, ezért korlát nem 
tervezett. A szegélyképzés a járdák szegélyképzésével megegyezőek. A járdáról a bejárathoz vezető 
rámpa melletti kétoldali 2 soros korlát kialakítása megfelelő. A rámpák egyenletes és káprázásmentes 
megvilágítását biztosítani kell.  
 
Az előlépcsőt és a pihenőt vizes állapotában is csúszásmentes, fagyálló burkolattal kell ellátni. A 
lépcsőfokok orr nélküli járólapokkal burkoltak. A lépcső, illetve a rámpa előtt a térburkolatban 
figyelmeztetősáv kerül kialakításra és az érkezésnél a pihenő burkolatában is készül figyelmeztető 
sáv. 
A lakóépület (lakóotthon) akadálymentesen használható bejárata burkolt felületről közelíthető majd 
meg. A bejárati ajtó egyszárnyú oldalt nyíló kialakítású ajtó. Az ajtót úgy kell kialakítani, hogy a szabad 
nyílásméret 90/195 cm-nél kisebb nem lehet. A bejárati ajtók külső oldali pihenője a vízelvezetéstől 
függően a belső padlószinttel azonos szintmagasságban vagy annál legfeljebb 2 cm-el mélyebben 
legyen, küszöbmentes kialakítással vagy automata küszöbbel rendelkezzen.  
 
Az épületben biztosítani kell az akadálymentes megközelítés lehetőségét a bejárat, szobák az 
akadálymentesen WC/ fürdő között. Az ajtók mindkét oldalán a mozgáshoz - manőverezéshez - 
megfelelő méretű (1,50x1,50m), vízszintes helyet biztosítani kell. Az akadálymentes közlekedésre is 
alkalmas falnyílás és ajtó szabad nyílásmérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet. Az ajtólapon - 
amennyiben helyiség funkciója azt lehetővé teszi- lehetőleg üvegezés tervezett az ajtó nyitásának 
láthatósága-, a forgalom biztonsága- és a hallássérültek kommunikációjának biztosítása érdekében. 
Az ajtólap üvegezése a padlószinttől mért 0,30 m magasság alá lehetőleg ne nyúljon az üvegezés 
sérülésének elkerülése érdekében. Amennyiben az üvegezés a padlószinttől mért 0,30 m magasság 
alá lenyúlik, úgy a nagyobb üvegezett felületeket biztonsági fóliával vagy egyéb ütközés elleni 
védelemmel is el kell látni. A küszöbök kialakítását kerülendő! Ha ez nem elkerülhető, akkor az 
legfeljebb 2 cm magas és lehetőleg legömbölyített lehet.  
 
A zárszerkezeteket, kilincseket és egyéb kezelőeszközöket úgy kell kialakítani, hogy azok egy kézzel 
is könnyen foghatóak, működtethetőek legyenek, erős szorítást, tekerést, illetve forgatást használatuk 
ne igényeljen. A szükséges helyeken (pl.: akadálymentes WC) a könnyebb használhatóság miatt az 
ajtólapra behúzó fogantyú kerül elhelyezésre. Az összes kezelőszerv a padlószinttől 0,90-1,10 m 
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közötti magasságban helyezkedjen el. Az ajtók könnyebb megtalálhatósága miatt a tok a fal színétől 
eltérő kontrasztos színezetű. A kilincs az ajtólaptól kontrasztosan eltérő színezetű, a formája, 
kialakítása alkalmassá teszi arra, hogy csekély kézügyességgel is használható legyen. Az oldalt nyíló 
tömör ajtólapok védelme érdekében alul fém láblap alkalmazása indokolt.  
Az ajtók jelzéseit (szobai lakók névtáblája, feliratok és egyéb információk) a kilincs felőli oldalon a falra 
kell úgy elhelyezni, hogy azok a gyengénlátók számára is könnyen megtalálhatóak, felismerhetőek 
legyenek (elhelyezési magasság 1,2-1,6 m közötti sávban), valamint kerekesszékben ülve is 
használhatóak, elérhetőek legyenek. A táblák sík és Braille írással is feliratozottak, kialakításuknál a 
figyelembe véve gyengénlátók számára szükséges kontrasztos kialakítást, karaktertípust és méretet 
is. Továbbá figyelembe kell venni az értelmi fogyatékosok és siketek igényeit is egyszerű 
szimbólumok alkalmazásával. Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell 
megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen 
legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás 
tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm 
legyen. Ezen előírások betartására a bútorozás tervezésénél is figyelni kell. 
 
A létesítmény belső közlekedési rendszere a helyiségek közötti kapcsolatokból áll. A közlekedési 
útvonalakon a helyiségek 1,5 m-nél nagyobb szélességgel tervezendőek, biztosítva a megforduláshoz 
szükséges 1,50×1,50 m szabad terület. A közlekedő útvonalak keresztmetszetét a rányíló ajtók nem 
szűkítik olyan módon le, hogy az 0,60 m-nél keskenyebb legyen. A bejáratoknál biztosított a 
kerekesszékkel történő megforduláshoz, illetve az ajtókra való ráforduláshoz szükséges hely. Erre a 
mobiliák elhelyezésénél is ügyelni kell! A közlekedési útvonal szabad szélességét belógó tárgyak 
(polcok, poroltók, stb.) a terv szerint nem csökkentik. Amennyiben ilyen a későbbiek során 
felszerelésre kerül, úgy az helyenként max. 90 cm-re csökkentheti a szabad közlekedési útvonal 
szélességét, az oldalfal síkjától 10 cm-nél jobban kiálló és a padló síkjától 30 cm-nél magasabban 
belógó akadályokat el kell keríteni vagy a padló síkján bottal jól érzékelhetően kell jelezni. A közlekedő 
egyenletes megvilágítását biztosítani kell, a káprázás elvakítás elkerülésével. A folyosón a 2,2 m 
tiszta belmagasságot mindenhol biztosítani kell. A járófelület egyenletes, könnyen tisztítható 
burkolatú, csúszásmentes és nem tükröződő felületű. A közlekedőben taktilis és kontrasztos 
vezetősáv készül 40 cm szélességben a burkolatokban a burkolat anyagának megfelelő kúpos illetve 
sávos felületi mintázatú lapokkal. A vezetősáv a jelzendő terület (pl. ajtóknál) előtt 40 cm-rel megáll. A 
vezetősáv nyomvonalának kijelölésénél figyelemben kell venni a bútorozást. A lábazatok kontrasztos 
színezése is segíti a tájékozódást. A kapcsolók nagyméretűek, és olyan kialakításúak, hogy gyengébb 
kézfunkciókkal rendelkezők is használni tudják, a környezetüktől eltérő, élénk, kontrasztos színűek 
legyenek. 
 
A helyiségekben melegburkolat ill. greslap padlóburkolat tervezett, amelynek lehetőleg matt felületűek, 
zavaros mintázat nélkülinek, tükröződés és káprázásmentesnek kell lennie. A szükséges helyeken 
vezetősáv kerül kialakításra min. 40 cm szélességgel, ami kontrasztos színezettel tervezett. A 
haladást jelző helyeken hosszanti kiemelkedő sávokkal, a fordulásoknál, illetve a veszélyt jelző 
helyeken a haladási irányt jelző burkolattól eltérő – kúpos vagy egyéb pontszerű bütykökkel kialakított 
lapokkal kell kialakítani. A vezetősáv az ajtók előtt kb. 40 cm-rel megáll és kiszélesedik. A jobb 
térérzékelés miatt a lábazat kontrasztos színezése (mind a padlóburkolat, mind a falburkolat 
tekintetében) javasolt. Az akadálymentes WC/fürdőben a padlóburkolat még vizes állapotban is 
csúszásmentes kivitelű kerámialapokkal burkolt. Az akadálymentes WC-ben a falakon körben 
ajtómagasságig csempeburkolat készül, a lábazatnál, zárósorként illetve 1,20 m magasságban 
körbefutó kontrasztos színezetű sor készül. Egyéb helyiségekben, ahol a falakon csempeburkolat 
készül, ajánlott a csempeburkolat ily módon való kialakítása. 
 
Az akadálymentes WC-ben előtétfalra szerelt (lehetőleg lapos öblítésű) WC csésze kerül 
elhelyezésre, rejtett öblítőtartállyal. A WC és a hátfal kialakítása olyan módon történik, hogy normál 
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WC csésze felszerelése esetén is biztosított a kerekesszékről történő átülés megkönnyítésére a faltól 
való 70 cm kiállás, illetve a hátfal a WC tengelyétől 30 cm távolságra véget ér. A WC ülőkemagassága 
46-48 cm. A WC csésze és az ülőke NEM nyitott elöl! A fal felőli oldalon a falra „L” alakú fix 
kapaszkodó kerül, ezen kerül elhelyezésre WC-papír tartó.  
Alatta kerül elhelyezésre a falra szerelt WC-kefe tartó (0,3- 0,4 m magasan). A helyiség felőli oldalon a 
hátfalhoz rögzítetten felhajtható kapaszkodó kerül elhelyezésre. A kapaszkodók szerelési magassága 
75 cm. Anyaguk tisztítható (fertőtleníthető) felületű, a burkolattól kontrasztosan elütő színezetű. 
Minimális átmérője 32 mm. A felhajtható kapaszkodók szerelésénél különösen ügyelni kell arra, hogy 
a rögzítés különösen stabil legyen, mert a legkisebb lötyögés is bizonytalanságot okoz. A WC melletti 
falon 1,10 és 0,20 m magasságban vészjelző kapcsoló kerül elhelyezésre.  
 
A segélyhívó rendszer használati utasítását szöveges, vagy ábrás kivitelben nagyméretű falitáblán 
olvashatóan és tapinthatóan a bejárati ajtó mellett kell a falon elhelyezni. A mosdó fix kialakítású 
konkáv típus, szerelési magassága 90 cm, térdszabad kialakítással, falra szerelt lapos szifonnal, 
egykezes, kis erőkifejtéssel működtethető, rövid karú, forrázásgátló csapteleppel. Mellette kerül 
elhelyezésre a falra szerelt kivitelű szappanadagoló kéztörlő adagoló (alsó síkjuk 1,10 m), a falra 
szerelt nyitott tetejű hulladéktároló. A mosdó felett 60/100 cm méretű fix tükör kerül elhelyezésre, alsó 
síkja 1,00 m. A falra rögzítendő ruhaakasztókat 0,9-1,3 m közötti sávra kell felszerelni. Lehetőleg 
biztosítani kell lerakó polcot is. A gyengénlátókat nagymértékben segítik a kontrasztos színek a WC 
használata során is. Fontos, hogy jól látható legyen a fal és a padló határvonala, a fal és az ajtókeret, 
azon az ajtóbehúzó kontrasztja. Ugyanilyen fontos a kapaszkodók, és a felszerelési tárgyak a 
háttérhez (falicsempéhez képest) kontrasztos megjelenítése is. Nem feltétlenül a harsány színeket, 
hanem a sötét és világos tónusok kontrasztját érdemes választani A WC-ben általános és tükör felett 
elhelyezett világítás készül. A segélyhívó rendszerrel ellátott helység ajtaját kívülről pénzdarabbal 
nyitható, un. szállodai zárral kell ellátni. Az ajtólap belső oldalán behúzó kerül felszerelésre. A külső 
oldalon az ajtó felett hang és fényjelzéssel riasztó vészjelző kerül beépítésre. 
 
A létesítményben mobil indukciós hurok kerül telepítésre, helyéről tájékoztató tábla ad információt. 
Irányjelző és tájékoztató táblák épületen kívül. Az utcafront felőli bejáratnál egy db információs tábla 
kerül elhelyezésre. Tartalmazza az épület nevét és funkcióját nagyított betűvel. Akadálymentes 
parkoló szabványos táblás jelzése.  
Táblaméret és kialakítás szabvány szerint. (tájékoztató tábla) Akadálymentes bejárat jelzése az épület 
falán elhelyezett táblával, rajta kerekesszékes szimbólummal. Kerekesszékes szimbólum mérete min. 
12 cm (irányjelző tábla). Irányjelző és tájékoztató táblák épületen belül is elhelyezésre kerülnek. 
Helyiségek névtáblái a helyiség ajtók melletti oldalfalon, a zárszerkezet felőli oldalon 1,20-1,60 m 
közötti sávban szerelten. Betűméret min. 2,5 cm; Betűszín: sötét alapon világos színű felirat; 
Betűtípus: nyomtatott nagybetű Ariel Narrow Bold. Piktogramok akadálymentes illemhelyek, a 
helyiségek nevének jelzésére. Piktogramok mérete min. 6,5 cm. Szín: sötét alapon világos színű ábra. 
Az információs táblák, piktogramok és jelzések a létesítmény jellegének megfelelő anyag és 
kontrasztos színválasztékkal készül.  
A feliratozásnál alkalmazott betűméreteket az észlelési távolság függvényében kell megválasztani. A 
táblák sík és Braille írással is feliratozottak, kialakításuknál a figyelembe véve gyengénlátók számára 
szükséges kontrasztos kialakítást, karaktertípust és méretet is. Továbbá figyelembe kell venni az 
értelmi fogyatékos személyek és siketek igényeit is egyszerű szimbólumok alkalmazásával.  
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Lakók igényei 

Az ellátottak szükségletei a komplex támogatási szükségletmérő eszközzel kapott 
eredmények alapján összesítve támogatási szolgáltatás tervezéshez 

 
A támogatott lakhatás, a közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás, személyközpontú, 
életminőséget előtérbe helyező ellátás a 60 férőhely kiváltásával valósulhat meg, melynek során 
lehetővé válik, hogy a fejlesztési tervekben megfogalmazott célkitűzések az ellátott képességeinek 
és készségeinek erősítésével megvalósulhatnak és a komplex szükségletfelméréssel kapott 
eredmények javuljanak 
 
Az ellátást igénybevevők egészségi-, fizikai állapota, az öltözködés, étkezés, közlekedés, higiéniai 
szükségletek kielégítési képessége nagymértékben meghatározza a rehabilitáció esélyeit. Az egyéni 
és csoportos felkészítésnek, majd az egyéni szolgáltatási tervnek érzékenyen kell reagálni ezekre a 
szükségletekre és személyre szabottan kell tartalmazni a rövid és hosszú távú fejlesztési irányokat az 
ellátást igénybevevő által megfogalmazott reális mederben tartott célok, irányok mentén. A célok 
eléréshez szükséges megtalálni, biztosítani azt a szolgáltatási gyűrűt, természetes támogató 
személyeket, akik segítenek, illetve garanciái lehetnek a célok megvalósításának.  

Az ellátottak szükségletei a komplex támogatási szükségletmérő eszközzel kapott 
eredmények alapján életterületenkénti igényeiket összesítve a támogatási szolgáltatás 
tervezéshez 
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Szolgáltatási gyűrű (azon szolgáltatások, melyekhez a hozzáférés ezen a településen vagy 
elérhető környezetében biztosított) 

A Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény pályázatának kedvező elbírálása esetén bevezetésre 
kerülő új szolgáltatásokat - szükség szerint - a településeken és a környéken élő lakosság is igénybe 
veheti. A szolgáltatások bővítésével nagymértékben javul a településen élők szociális ellátásának 
minősége, bővül az igénybe vehető ellátások köre. 

A nappali ellátás és közösségi ellátás telephely intézménybe történő telepítését az indokolja, hogy a 
fenntartó maga, a támogatott lakhatás részeként, ezen szolgáltatások útján kívánja biztosítani a 
feladatellátást az ellátottaknak. Indokoltsága, hogy nincs a szolgáltatás szempontjából releváns 
szolgáltató, illetve Támogatott lakhatást nyújtó fenntartó sem saját sem külsőfenntartásban a 
településen, amelynél a szükséglettel rendelkező létszám vonatkozásában biztosított a férőhely. 
(szolgáltatások elérhetetlensége közlekedés miatt, valamint kapacitáshiány még az étkeztetésben is) 
 
A szolgáltatási gyűrű a teljes körű társadalmi integráció biztosításának és a közösségi alapú 
ellátásnak a kulcsa. A szolgáltatási gyűrű kialakításával az elérni kívánt cél, hogy a kiváltás után 
folyamatosan biztosított legyen a szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatásnyújtás. 
 
A lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma Királyegyháza 36 fő és Szabadszentkirály esetében 
24 fő, amely az érintett települések lakosságszámának nem éri el az 5%-át. 

Személyi
higiénés

Személyi
függetlens

ég
Mobilitás

Életvezeté
s:

bevásárlá
s,

háztartási
munka

Életvezeté
s:

hivatalos
ügyek,

pénzkezel
és

Kapcsolat
ok

Közösségi
részvétel

Tanácsadás 53 36 17 52 50 50 50

Készségfejlesztés 20 11 32 60 60 45 40

Gyógyp.segítés segítség 10 9 15 5 22 20 11

Pedagógiai segítség 10 5 10 20 11 26 14

Gondozás 30 24 50 30 40 26 36

Étkeztetés 0 60 20 0 0 0 0

Felügyelet 30 60 45 52 52 40 30

Háztartási v háztartást pótló 40 53 0 30 55 0 0

Szállítás 0 60 60 35 60 40 45
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Lakhatási szolgáltatással érintett települések népesség adatai  

Település neve 
Település lakosságszám 
(fő) 

Lakhatási szolgáltatás tervezett 
férőhelyszáma 
(fő/település) 

Település lakosságszám (fő) / 
Lakhatási szolgáltatás tervezett 
férőhelyszáma 
(fő/település) 

Szabadszentkirály 755 24 3,17% 

Királyegyháza 909 36 3,96% 

 
A férőhelykiváltás során a foglalkoztatás fejlesztésével kapcsolatban a szociális foglalkoztatás 
bővítését, fejlesztését; az intézmény közfoglalkoztatóvá válását; a lakók nyílt piaci foglalkoztatásának 
elősegítését; speciális tudású foglalkoztatási rehabilitációs szakember vagy szakemberek 
alkalmazását; a munkatársak tudásbővítését; szakmai partnerség állami, egyházi és/vagy civil 
szervezetekkel történő kialakítását és új módszerek, programok, képzések bevezetését tervezi az 
intézmény.  
A szociális alapszolgáltatás fejlesztésével összefüggésben a kiváltott intézmény a pályázat keretében 
az alábbi tevékenységeket a következő férőhelyszámokkal tervezi kialakítani, illetve fejleszteni 
Királyegyháza településen. 
Valamennyi szociális alapszolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ keretében kívánjuk 
megvalósítani. 
 
Királyegyháza településen fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatások 
 

Szociális alapszolgáltatás Férőhely (fő) 
étkeztetés 60 
házi segítségnyújtás 36 
támogató szolgálat 24 
nappali ellátás 60 

 
A lakhatáson túli szociális szolgáltatások egy nyitott szociális szolgáltató központon keresztül jelennek 
meg. 
A kiváltás során létrejövő új támogatott lakhatás megfelel a hatályos Szociális törvény és a Szakmai 
rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, valamint 
összhangban áll a Stratégiában foglaltakkal. 
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A szolgáltatásnyújtás formái. 
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A tervezett megvalósítás a gyakorlatban. 
Királyegyháza 

 

Szolgáltatások 
Település 
megnevezése 

Feladatok  
Az intézmény által működtetett 
szolgáltatások hogyan fűzhetők rá a 
meglévőkre 
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étkeztetés 

Királyegyháza 

új szolgáltatás - személyi, 
tárgyi, szakmai feltételek 
megteremtése, működési 
engedély beszerzése, 
lakossági tájékoztatás a 
szolgáltatásról 

Létező szolgáltatás a községben, de 
nem elérhető, ezért az étkeztetésben 
részt kell vállalni, új igénybevevőket 
kell találni. 

házi 
segítségnyújtás 

új szolgáltatás - személyi, 
tárgyi, szakmai feltételek 
megteremtése, működési 
engedély, lakossági 
tájékoztatás a 
szolgáltatásról 

Létező szolgáltatás, amit 
Királyegyháza önkormányzata a 
lakossága számára is biztosít. Az új 
szolgáltatással több személy ellátása 
biztosítható, illetve választási 
lehetőséget ad a település lakossága 
számára. A település lakóinak szociális 
ellátottsága javulhat. 

szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

új szolgáltatás - személyi, 
tárgyi, szakmai feltételek 
megteremtése, működési 
engedély, lakossági 
tájékoztatás a 
szolgáltatásról 

Az új szolgáltatásra vélhetően nagy 
igénybevevői létszám jelentkezik. A 
környéken élő szenvedélybetegek 
számára válik elérhetővé a nappali 
ellátás. Az új alapszolgáltatások 
bevezetésével, a településen helyben 
elérhetővé válnak ezen 
alapszolgáltatások, ezzel 
hozzájárulhatunk a lakosság 
elégedettségéhez.  

Szenvedélybetege
k ápoló-gondozó  
otthona  

Kitagolás, az Intézményi 
Férőhely Kiváltási Pályázat 
benyújtása, eredményes 
pályázat esetén a 
pályázatban foglaltak 
végrehajtása. Támogatott 
Lakhatási szolgáltatás 

Az ellátást igénybe vevők számára, 
illetve a helyi és a környező település 
lakosai számára támogatott lakhatási 
szolgáltatások étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása és 
szenvedélybetegek nappali ellátása 
elérhetővé válik. 

Család - és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Az együttműködés 
hatékonyságának emelése, 
nyílt napok szervezése, az 
intézmény megismertetése 
a település lakosságával, 
tájékoztató anyag kiadása, 
közös kulturális 
rendezvények 
megszervezése és 
lebonyolítása a településen 
működő intézményekkel, 
kulturális csoportokkal.  

Az intézmény által működtetett 
szolgáltatások színvonalának 
emelésével, új szolgáltatások 
bevezetésével a településen élők 
számára szélesebb körű szociális 
ellátások válnak elérhetővé, mely 
várhatóan az ellátások hatékonyságát 
fogja emelni. 
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Szabadszentkirály  
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Szolgáltatások Település Feladatok 

Az intézmény által 
működtetett szolgáltatások 
hogyan fűzhetők rá a 
meglévőkre. 

Étkeztetés 

Szabadszentkirály 

Új szolgáltatás - 
személyi, tárgyi, szakmai 
feltételek megteremtése, 
működési engedély 
beszerzése, lakossági 
tájékoztatás a 
szolgáltatásról      

Működő szolgáltatás, azonban 
a település lakossága a 
szolgáltatás színvonalával nem 
elégedett. - Az intézmény új 
szolgáltatásként kívánja 
megvalósítani az étkeztetést. 
Az étkeztetés biztosításával a 
szolgáltatás minősége 
javulhat, illetve választási 
lehetőséget biztosít a 
szolgáltatást igénybe vevő 
számára. 

Házi segítségnyújtás 

Új szolgáltatás - 
személyi, tárgyi, szakmai 
feltételek megteremtése, 
működési engedély 
beszerzése, lakossági 
tájékoztatás a 
szolgáltatásról      

Jelenleg biztosított a 
szolgáltatás. Az új 
szolgáltatással több személy 
ellátása biztosítható, illetve 
választási lehetőséget ad a 
település lakossága számára. 
A település lakónak szociális 
ellátottsága javulhat. 

Család-és 
gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Az együttműködés 
hatékonyságának 
emelése, nyílt napok 
szervezése, az intézmény 
megismertetése a 
település lakosságával, 
tájékoztató anyag kiadása, 
Közös kulturális 
rendezvények 
megszervezése és 
lebonyolítása a 
településen működő 
intézményekkel, kulturális 
csoportokkal.  

Az intézmény által működtetett 
szolgáltatások színvonalának 
emelésével, új szolgáltatások 
bevezetésével a településen 
élők számára szélesebb körű 
szociális ellátások válnak 
elérhetővé, mely várhatóan az 
ellátások hatékonyságát fogja 
emelni. 

 Szenvedélybetegek 
ápoló-gondozó  
otthona  

 

Kitagolás, az Intézményi 
Férőhely Kiváltási 
Pályázat benyújtása, 
eredményes pályázat 
esetén a pályázatban 
foglaltak végrehajtása. 
Támogatott Lakhatási 
szolgáltatás 

Az ellátást igénybe vevők 
számára, illetve a helyi és a 
környező település lakosai 
számára támogatott lakhatási 
szolgáltatások étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, 
szenvedélybetegek közösségi 
ellátása és szenvedélybetegek 
nappali ellátása elérhetővé 
válik. 
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Szolgáltatások Település Feladatok  

Az intézmény által 
működtetett szolgáltatások 
hogyan fűzhetők rá a 
meglévőkre. 
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Háziorvosi ellátás 

 
Királyegyháza 
Szabadszentkirály 
 

Működő szolgáltatás - 
feladat az együttműködés 
hatékonyságának 
emelése, új 
szolgáltatásokról a 
háziorvos tájékoztatása, 
szórólapok készítése, házi 
segítségnyújtás esetén a 
gondozási szükséglet 
felmérésének ügyében 
együttműködés. Szükség 
szerint egészségügyi 
konzultáció a háziorvossal. 
Szórólapok készítése a 
háziorvosnál megjelentek 
részére.  

Az új szolgáltatások 
bevezetésével a településen élő 
lakosság számára lehetőség 
nyílik - egészségi állapotuktól 
függően - új szolgáltatások 
igénybevételére, a meglévő 
szolgáltatások esetében 
színvonalasabb ellátásra. 

Fogászati ellátás 
Szentlőrincen - feladat az 
együttműködés 
hatékonyságának emelése 

A nehezen mozgó, segítségre 
szoruló személyek részére az 
újként bevezetett támogató 
szolgálat igénybevételével 
könnyebben elérhetővé válik a 
fogászati ellátás. Az 
esélyegyenlőség biztosítása.  

Védőnői ellátás 

Működő szolgáltatatás - 
feladat az együttműködés 
hatékonyságának 
emelése, szórólapok 
készítése 

A védőnői szolgáltatást igénybe 
vevő, szenvedélybeteg 
családtagjainak ellátáshoz 
juttatása az új szolgáltatások 
bevezetésével, illetve meglévő 
szolgáltatások bővítésével. 

Járóbeteg szakellátás 

A járóbeteg szakellátás 
Szentlőrinc, Szigetvár 
településeken biztosított. 
Új, az ellátáshoz 
kapcsolódó ellátási forma a 
támogató szolgálat, mely 
új szolgáltatásként kerül 
bevezetésre - Feladat: 
személyi, tárgyi, szakmai 
feltételek megteremtése, 
működési engedély 
beszerzése, lakossági 
tájékoztatás a 
szolgáltatásról 

A bevezetésre kerülő támogató 
szolgálat igénybe vételével - 
szükség esetén - a beteg 
személy eljutását tudjuk 
biztosítani Szigetvár, 
Szentlőrinc településekre. 
Szükség esetén étkeztetés és 
házi segítségnyújtás 
igénybevételével a beteg, 
segítségre szoruló, de kórházi 
ellátást még nem igénylő 
települési lakosok ellátása 
biztosítható saját lakó 
környezetében    

Fekvőbeteg ellátás 
A Fekvőbeteg szakellátás 
Szigetvár, Pécs 
településen biztosított.  

A bevezetésre kerülő támogató 
szolgálat igénybe vételével - 
szükség esetén a beteg 
személy eljutását tudjuk 
biztosítani a szakellátó 
intézménybe. Szükség esetén 
étkeztetés és házi 
segítségnyújtás 
igénybevételével a beteg, 
segítségre szoruló, de kórházi 
ellátást már nem igénylő 
települési lakosok ellátása 
biztosítható saját lakó 
környezetében.   
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Szolgáltatások Település Feladatok  

Az intézmény által működtetett 
szolgáltatások hogyan 
fűzhetők rá a meglévőkre. 

O
k

ta
tá

s Óvodai nevelés, 
általános iskolai 
nevelés 

Királyegyháza 
Szabadszentkirály 
 

Az óvodai képzés 
biztosított. Az általános 
iskola alsó tagozata 
számára az oktatás a 
településen biztosított. A 
felső tagozatos tanulók 
képzése Kiskőrös 
településen megoldott.      
Feladat: Prevenciós és 
kulturális és szabadidős 
programok biztosítása, 
nyílt napok szervezése 

Az intézmény teret ad a 
településen működő óvodai és 
iskolai csoportoknak az 
intézmény kulturális 
programjain való fellépésére. 
Nyílt napokon prevenciós 
programok biztosítása.  
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Foglalkoztatás 
Királyegyháza 
Szabadszentkirály 
 

Munkaügyi Központtal 
való együttműködés  

Az újként kialakított 
szolgáltatások és a meglévő 
szolgáltatások bővítésének 
eredményeként a településen, 
illetve a környékbeli 
települések lakossága 
számára munkalehetőség 
biztosítása, közfoglalkoztatott 
személyek alkalmazása, 
önkéntesek fogadása.  

K
é

p
zé

s Középiskolai, 
felsőfokú képzés, 
felnőttképzés  

Királyegyháza 
Szabadszentkirály 
 

Középiskolai és felsőfokú 
képzés, valamint 
felnőttképzés a 
településen nem 
biztosított. Feladat: Nyílt 
napok szervezése, 
prevenciós anyagok 
összeállítása, iskolai 
csoportok biztosítása 

Az intézmény lehetőséget 
biztosít tanulóknak önkéntes 
munkába való 
bekapcsolódásra, gyakorlati 
helyet biztosít.  
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Sport 
Királyegyháza 
Szabadszentkirály 
 

A településen 
megrendezésre kerülő 
sport rendezvényeken 
való részvétel, a 
települések lakosságával 
közös sport 
rendezvények 
szervezése, önkéntesek 
bevonása a sport 
programokba. 

 Mindkét településen működik 
sportegyesület A sport 
programok lehetőséget 
biztosítanak az intézmény 
szolgáltatásainak a minél 
szélesebb körű 
megismertetésére a lakosság 
körében.  
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 Kulturális 
szolgáltatás 

 Királyegyháza 
 

Rendezvények 
szervezése, melynek 
célja az intézmény és a 
település kulturális és 
szabadidős csoportjainak 
kölcsönös 
bemutatkozása. A 
település kulturális 
intézményeivel a korábbi 
jó kapcsolatok ápolása. 
Szórólapok készítése 
rendezvényekre, 
könyvtár látogatói 
számára. 

Kulturális programok 
szervezésével a településen 
és a környéken élők 
nyitottabbakká válnak a 
szenvedélybetegekkel élőkkel 
szemben, elősegítik a 
szenvedélybetegséggel 
küzdők társadalomba való 
visszaintegrálását. Nyugdíjas 
Klubnak fellépési lehetőség 
biztosítása.  Szükség esetén, 
rendezvényeken való 
részvétel elősegítése pl. 
szállítás - támogató szolgálat. 
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Szabadszentkirály 
 

Rendezvények 
szervezése, melynek 
célja az intézmény és a 
település kulturális és 
szabadidős csoportjainak 
kölcsönös 
bemutatkozása. A 
település kulturális 
intézményeivel a korábbi 
jó kapcsolatok ápolása. 
Szórólapok készítése 
rendezvényekre, a 
könyvtár látogatói 
számára. Nyílt nap 
szervezése, az 
intézményi ellátást 
igénybe vevők által 
készített kézműves 
termékek kiállítása és 
vására. 

A településen a Faluház és 
Könyvtár ad teret a közösségi 
rendezvényeknek.  A település 
Nyugdíjas Klubja, a 
Szabadszentkirályért 
Egyesület, valamint az 
intézmény színjátszó köre a 
fellépéseikkel kölcsönösen 
színesíthetik a település és az 
intézmény kulturális 
rendezvényeit, lehetőséget 
biztosítva a településen, illetve 
a környéken élőknek az 
intézmény, valamint a nyújtott 
szolgáltatások 
megismerésére. Szükség 
esetén, rendezvényeken való 
részvétel elősegítése pl. 
szállítás - támogató szolgálat. 

Összegezve: A szolgáltatások zömét, amik szükségesek a fenntartó maga, a támogatott lakhatás 
keretében fogja nyújtani. A nappali ellátások bevezetésével erre lehetőség nyílik, és bővíthető a 
szolgáltatás köre az igényeknek megfelelően.  

A lakók egészségügyi és viselkedési kockázata alapján, - amit a felmérése eredményeként kaptunk -, 
a teljes 60 fős létszám éjszakai felügyelete is indokolt.   

Az 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletének kiegészítő szabályai szerint a szolgáltatás 
biztosításához szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg. 

A szükségletfelmérés elvégzését és feldolgozását, értékelését követően - amit előzőleg bemutattunk - 
esetünkben, az új struktúrában 31 fő dolgozó az indokolt létszám. A munkakörök megosztása szerint 
5 fő esetfelelőst jelent és 20 fő elsősorban gondozási, felügyeleti, háztartási, vagy háztartás pótló, 
szállítási tevékenységet végző szakembert, akik gondozóként kerültek a szervezeti ábrában 
feltüntetésre. 

Szolgáltatások igénybe vevői 

Az igénybe vevők elsősorban a támogatott lakhatást igénybe vevők, várakozók, valamint a 
településen, vagy a környező falvakban élő fogyatékos személyek, akik a felsorolt szolgáltatásokra 
igényt tartanak.  Részletes bemutatásuk előzőleg megtörtént. 

Szolgáltatási centrum  

Szolgáltatási központ tervezett helyszíne a Baranya Megye Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény 
telephely intézménye, mely Királyegyháza Rigópuszta külterület 0168 hrsz. szám alatt található. Az 
intézményt 8 hektáros park veszi körül, zöld, nyugodt környezetben található. Az intézmény a község 
központjában távol található, tömegközlekedéssel nem megközelíthető, a vasútállomás 1 km-re 
található, az önkormányzat, az élelmiszerboltok, vendéglátó egység az intézményhez 1,5 km-re van. 
A székhelyen 100 fő befogadására alkalmas ebédlő helyiség található, a konyhaüzem 200 adag étel 
elkészítéséhez rendelkezik engedéllyel. A telephelyen jelenleg is, a fejlesztések előtt is rendelkezésre 
állnak bizonyos feltételek. pl: munkarehabilitációs foglalkoztatás, akkreditált foglalkoztatás, de 
fejlesztésük elengedhetetlen. Az épületek mozgáskorlátozott személyek számára akadálymentesek.  
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Szolgáltató centrum szolgáltatásai 

A Szabadszentkirály és Királyegyháza községekben a meglévő alapszolgáltatásokkal nem tudjuk 
biztosítani az életterületekhez rendelt szolgáltatásokat, így az intézmény kívánja azt biztosítani, 
melyek a következők lehetnek: 

o nappali ellátás, melynek keretében a felügyeletet, készségfejlesztést, tanácsadást, 
pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtást, háztartási, vagy háztartást pótló 
segítségnyújtást biztosítanánk az igénybe vevő számára 

o étkeztetés 
o közösségi ellátás szenvedélybeteg részére 
o támogató szolgáltatással a szállítás lenne biztosított 
o házi segítségnyújtás - gondozás, felügyelet 
o foglalkoztatás 

 
Az ellátottak felmérése alapján, a támogatott lakhatáshoz szükséges kompetenciák megszerzése 
érdekében szükséges a mielőbbi fejlesztésük, felkészítésük. Ezt képzések formájában, akár szakma 
megszerzésére is irányulva, illetve intézményi keretek között a szolgáltató centrumban célirányosan 
szükséges elvégezni. A felkészítés legfontosabb területeit, az eredmények alapján a 
következőképpen tervezzük. 

 

Az ellátottak közül 28 fő képes részt venni betanított jellegű képzéseken, melyek az alábbiak: 
8 fő betanított zöldségtermesztő, 7 fő betanított konyhai kisegítő, 6 fő betanított takarító 5 fő betanított 
parkgondozó és 2 fő rongyszőnyegszövő. 
A foglalkoztatás fejlesztéséhez a lakóink mindegyike alapkompetencia képzésben is részesül. 
 
Szolgáltatási típusok 
Nappali ellátás, melynek keretében az ellátást igénybe vevők részére az alábbi szolgáltatást kívánjuk 
nyújtani: 

* közösségi programok, 

* szabadidős tevékenységek, 

* egészségügyi ellátáshoz tartozóan felvilágosítás, egészséges életmódról tanácsadás, 

* gyógytorna elérhetőségének biztosítása, 

* mentális gondozás, 

0 10 20 30 40 50 60

Önellátás

Háztartás

Közlekedés

Pénzkezelés

Szabadidő

Társas kapcsolatok, szociális készségek

Természetes támogató háló

Támogatott döntéshozatal, önrendelkezés

Foglalkoztatás

Lakók felkészítésének legfontosabb területei



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

80 

 

* gyógypedagógiai, pedagógiai fejlesztés keretében az alábbi képességek fejlesztése: 
 motoros funkciók, 
 kognitív képességek, 
 kommunikáció, beszédképesség, 
 orientáció, 
 szociabilitás. 

Étkeztetés: 
o napi egyszeri meleg étel biztosítása a szolgáltatás helyén biztosított fogyasztással, 
o orvosi rendelvény szerint diétás étkezés. 

 
Támogató szolgáltatás: 

o személyi segítés biztosítása az igénybe vevő részére a szükségleteinek kielégítéséhez, 
o társadalmi életben való hozzáférés biztosítása, 
o szállító szolgálat működtetése. 

 
Házi segítségnyújtás: 

o személyi gondozás körében gondozás és háztartásvezetésben segítségnyújtás, 
o szociális segítés esetén háztartási segítségnyújtás. 

 
Foglalkoztatás: 

o fejlesztő foglalkoztatás keretében az alábbi tevékenység végzésére lesz az ellátottaknak 
lehetősége: 

 zöldterület kezelésében parkgondozás, 
 növénytermesztési szolgáltatás, kertművelés, 
 egyéb takarítás, 
 építményüzemeltetés: portaszolgálat, konyhai kisegítő tevékenység, mosodai 

kisegítő tevékenység, kisegítői karbantartói tevékenység. 
 
 
Tárgyi feltételek 
 
A pályázat lehetőséget biztosít az alapszolgáltatások fejlesztésére és a foglalkoztatás lehetőségének 
kialakítására. Az intézmény a projekt keretében eszközbeszerzéssel kívánja bővíteni, fejleszteni az 
alapszolgáltatásokat és a foglalkoztatást. Ahhoz, hogy a szolgáltatások tárgyi feltételei a 
jogszabályban előírtak szerint biztosítottak legyenek a következő intézkedéseket kell megtennünk: 
Nappali ellátás  
Előírás: 

o közösségi együttlétre alkalmas hely, 
o pihenésre alkalmas hely, 
o többfunkciós hely foglalkoztatásra, szabadidős tevékenység végzésére, 
o tornaszoba, 
o ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a pályázatban tervezett, 
o fogyatékossági típusnak, valamint egyéni igényeknek megfelelő fejlesztő eszközök, játékok 

beszerzése tervezett. 
A megfelelő minőségű és kapacitású nappali és közösségi ellátáshoz szükséges helyiségek a jelenleg 
szenvedélybetegek ellátását szolgáló 6-os számú „kúria” épületben lesznek kialakítva. Ugyancsak ide 
kerülnek át az irodaépületből az adminisztrációs, koordinációs feladatok, valamint fejlesztő központot 
tervezünk létrehozni az ellátottak számára.  

Étkeztetés: 
o a 150 fő befogadására alkalmas ebédlő, 
o az étkezéshez szükséges eszközök rendelkezésre részben állnak, részben beszerzésre vár 
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o a kézmosás lehetősége biztosított. 
Ugyancsak a 6-os számú „kúria” épületben az épületben található a jelenlegi konyha, ez a rész teljes 
felújításon fog átesni, valamint a lakóink ebédlőnek a padozat cseréje és felújítása is meg fog történni. 
Ide kerül át a megszüntetésre kerülő dolgozói ebédlő, valamint tervezzük ruharaktár, és más egyéb a 
funkciókhoz igazítottan szükséges helyiségek kialakítását. 

Támogató szolgáltatás: 
o a pályázat keretében a szállításhoz szükséges speciális gépjármű beszerzése tervezett. 

Foglalkoztatás: 
A 9-es számú, a jelenleg irodáknak, dolgozói ebédlőnek, raktáraknak helyet adó épület átalakításával 
és felújításával új foglalkoztató egységet hozunk létre, amely lehetővé teszi, hogy a támogatott 
lakhatás növekvő foglalkoztatási igényeihez illeszkedjenek a kapacitásaink. A jelenlegi foglalkoztató 
épület felújítása nem lenne gazdaságos, bontásra érett az állapota. A 9-es számú épület az új 
támogatott lakhatási struktúrában viszont felszabadul, több kisebb és nagyobb helységből áll. Ki kell 
alakítanunk benne összefüggő nagyobb foglalkoztató tereket, illetve helyet kapnak a vizesblokkok és 
a raktár is. A foglalkoztató épületben a foglalkoztatáshoz szükséges eszközöknek is helyet kell 
biztosítani. A 8-as épületben mosodakorszerűsítést is végre fogunk hajtani a megnövekedett 
igényeknek megfelelően, illetve tervezzük a foglalkoztatási formák közé felvenni a mosodai 
tevékenységet ellátottaink számára. 

Más, a projekthez nem tartozó tárgyi feltételek:  
A közelmúltban teljes egészében felújításra kerülő 7-es számú épületben, ami jelenleg 28 fő 
szenvedélybetegeknek nyújt lakhatást, bentlakásos idősellátási szolgáltatást tervezünk nyújtani 
ugyanennyi férőhelyen a jövőben. Ugyancsak ilyen funkciót szánunk a 8-as számú épület egy 
részének, ott 12 fő idősellátási szolgáltatást tervezünk nyújtani, így összesen ez a szolgáltatás 40 
férőhelyes lenne. 

Személyi feltételek 

A szolgáltató központ feladataihoz a 1 fő szakmai vezető, és 5 fő terápiás munkatárs, személyi segítő, 
foglalkoztatást segítő, gondozó, a centrumban nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.  

Nappali ellátás: 
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti létszám igény 60 ellátottra vetítve, akik közül 31 fő súlyos és 
halmozottan fogyatékos személy: 
 

o terápiás munkatárs 2 fő, előírt végzettség gyógypedagógus és gyógypedagógiai 
asszisztens, jelenleg az intézményben rendelkezésre áll, (Terápiás munkatárs lesz 
esetünkben a szakmai vezető is) 

o szociális gondozó 3 fő, a jogszabály 1 főt, határoz meg 6-8- fős csoportokra, mely 
esetünkben 3 főt jelent, iskolai végzettség tekintetében a szociális gondozó és ápoló 
képesítés megfelelő, 
 

Nappali ellátás szakember igénye 5 fő. 
 
Étkeztetés: 
A jogszabály értelmében 100 fő felett 1 fő szociális segítőt kell biztosítani. Az étkeztetést igénybe 
vevők száma 62 fő, így erre vonatkozó létszám igény nincs, a nappali ellátásban, valamint a 
támogatott lakhatásban dolgozókkal kívánjuk a szolgáltatást biztosítani. 
 
Támogató szolgáltatás: 
Támogató szolgálaton belül a szállításhoz 1 fő gépkocsivezető gondozók közül. 
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Foglalkoztatás 
Fejlesztő foglalkoztatás szakmai létszám igénye 50 ellátottra vetítve 2 fő, akinek az iskolai 
végzettsége lehet szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, vagy szociális 
asszisztens. A lakók foglalkoztatásához szükséges létszám igény 1 fő.  
 
Az intézmény székhelyén az „EFOP-1.1.2-16 Nő az esély-képzés és foglalkoztatás” pályázat 
keretében 16 fő foglalkoztatása kezdődik meg 2017. április 01. napján. Többen (3 fő) a közeli 
településről, Gilvánfáról csatlakoztak a programhoz. Amennyiben sikeres lesz programban való 
részvételük, lehetőség lesz a továbbfoglalkoztatásukra a kiváltandó telephely létszámfejlesztését 
követően. 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében az alábbi feladatokat kívánjuk ellátni 

Központi Mosoda üzemeltetése 
Feladata: 
Az intézmény működése során keletkező szennyes textíliák tisztítása, vasalása. 
Munkaerő szükséglet: 
A mosodán irányítás és felügyelet mellett fejlesztő foglalkoztatásban, illetve nappali ellátásban 
részvevők végeznék képességeiknek megfelelő munkát. Napi szinten 2 fő foglalkoztatása, 1 fő 
irányítással. 
Célkitűzés: 
A mosoda fejlesztésével, bővítésével az intézmény minden egységének mosodai szükségletét 
belsőleg megoldani, illetve plusz kapacitással külső megrendeléseket teljesíteni. 
 
Központi konyha üzemeltetése 
Feladata: 
A centrumban nappal fejlesztő foglalkoztatásban, illetve a nappali ellátásban résztvevők 
étkeztetésének biztosítása. A támogatott lakhatásban élők étkeztetésének biztosítása (előkészítés, 
adagolás, csomagolás, kiszállítás). A konyha korszerűsítésével, tárgyi és személyi feltételeinek 
bővítésével a környező településeken is lehetőség volna az étkeztetés biztosításába bekapcsolódni. 
Munkaerő szükséglet: 
A konyhán történő előkészületi munkálatokat (tisztítás, mosogatás), az ételek kiadagolását, 
lecsomagolását és kiszállítását fejlesztő foglalkoztatásban, illetve nappali ellátásban dolgozókkal 
megoldani. 
Napi szinten 3 fő megváltozott munkaképességű ellátott 1 fő irányítással.  
 
Kertészet 
Feladata:  
Az étkeztetésben, a helyben megtermelt vitaminforrás biztosítása. (reggeli zöldségek, ebédhez 
saláták). 
Munkaerő szükséglet: 
A fejlesztő foglalkoztatást és nappali ellátást igénybevevők munkájának koordinálása mellett alapvető 
követelmény egy kertészeti szakember állandó jelenléte. 8 -10 fő fejlesztő foglalkoztatott, 1 fő 
szakember (kertész, mezőgazdasági szakember). 
Cél: 
Az ellátottak étkezéseibe minél nagyobb arányban bevonni a helyben megtermelt élő, vitamindús 
zöldségeket, gyümölcsöket. 
 
Zöldterület kezelés, parkgondozás, takarítás 
Feladatok:  

- fertőtlenítőszerek, lemosószerek alkalmazásszintű ismerete, 
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- a feladattudat, feladattartás kialakítása, monotóniatűrés erősítése, 

- az elvégzendő munkafolyamat lépéseinek megismerése, önálló elsajátítása, 

- a munkavégzéshez szükséges szerszámok és eszközök rendeltetésszerű használata 
Cél:  
Az intézményhez tartozó területek (épített és természeti környezet) megfelelő tisztán tartása, értékek 
megőrzése. 
Munkaerő igény: 5 fő  
 
Kerámia műhely 
Feladatok, célok: 

- A hatékony és minőségi munkavégzésre való ösztönzés 

- A lehetőségekhez mérten a kész árukészlet bővítése.  

- Fazekas agyag több technikával történő feldolgozása, mángorlással, és kézi formázással. 

- A munkaidő, munkahelyi szabályok és viselkedési normák betartása, valamint a 
munkavégzéshez szükséges motiváció fenntartása.  

- Feladattudat, feladattartás kialakítása, fejlesztése, egymás munkájának megbecsülése.  

- Minél több munkaeszköz biztonságos használatának elsajátítása.  

- Fontos fejlesztendő terület a megfigyelés, a csoportosítás (pl. gipszformáknál), vizuális 
emlékezet javítása.  

Munkaerő igény: 8 fő  

2.4. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

Előkészítés 
 
Tevékenység megnevezése:  
Szakmai terv elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03-04. hó 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
Az egész projekt alapja egy szakmailag és pénzügyileg átgondolt, megvalósítható és fenntartható 
terv, mely az előkészítés, a megvalósítás, valamint fenntartás paramétereit, tevékenységeit 
részletesen tartalmazza. Alapvető cél, hogy a szakmai terv illeszkedjen az SZGYF fejlesztési 
stratégiájához és a tervet az IFKOTT támogassa. 
A szakmai terv az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. konstrukcióval megkötött 
együttműködési megállapodás keretében nyújtott felkészítés, IFKT által megfogalmazott módszertan 
alapján, rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele mellett került elkésztésre.  
A szakmai terv kiindulási alapját az intézményben élő 60 fő ellátott komplex szükségletfelmérése, 
valamint azon települések adottságai, alapszolgáltatási körülményei adták, mely településeken a 
projekt megvalósítására alkalmas ingatlanok fekszenek, és korábbi szakvéleményeket, elemzéseket, 
felméréseket alapul véve készült. 
A lakóingatlanok, a foglalkoztatónak helyet adó épület, valamint az alapszolgáltatásokat biztosító 
ingatlan tervezési programja, a szükséges tárgyi és szakmai feltételek az előbb részletezett 
paraméterek alapján alakultak ki.  
A megvalósítás résztevékenységekre bontása, valamint időbeni ütemezése és költségbecslése is a 
tervezés része volt, ugyanúgy, mint a kockázatok elemzése és a kezelésükre, kiküszöbölésükre 
vonatkozó javaslatok megfogalmazása. 
A szakmai tervtől elvárt, hogy a projekt előkészítésének időtartama alatt, a projekt megvalósítása 
során, továbbá a fenntartási időszak alatt is szakmai támogatást nyújtson a projekt céljainak 
megvalósításán tevékenykedő szakemberek számára. 
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Tevékenység megnevezése:  
Műszaki tervek elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03.02-2017.05.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projektben létrejövő új épületekre, ingatlanokra, valamint a felújítással érintett épületekre 
vonatkozóan az előkésztés fázisában szükséges egy tervezői program, illetve egy tervezői 
költségbecslés, majd a megvalósítás során a komplex kiviteli terv megrendelése és elkészítése. 
Tekintettel arra, hogy a tervezett építési tevékenységekre építési engedély megszerzése nem 
szükséges, hanem egyszerű bejelentéssel indítható a kivitelezés, kiemelten fontos, hogy a tervezés 
során az érintett szakhatóságokkal megtörténjenek és dokumentálásra kerüljenek a szükséges 
egyeztetések. 
A kiviteli terv alapján indulhat el kivitelezési közbeszerzés, melynek becsült értékére a terv részét 
képező árazott költségvetés ad iránymutatást. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03.02-2017.03.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A sikeres projekttervezéshez elengedhetetlen, hogy már az előkészítés szakaszában kialakuljon az 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. konstrukció kedvezményezettjével, a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. 
Ennek érdekében, a pályázat kedvezményezettje – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság –, 
a kiváltásban részt vevő intézmény – a Dél-Zselic ESZI -, továbbá a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást köt az előkészítés 
szakaszára vonatkozóan. 
Az együttműködés célja a projektben résztvevő munkatársak felkészítése, a szakmai terv 
elkészítésének segítése, támogatása, annak érdekében, hogy a szakmai tervet a pályázó a 
legeredményesebben tudja elkészíteni. 
Az FKSZ tematikus felkésztő napjain az illetékes kollégák részt vettek, a tervezés folyamatát FSZK 
intézményi koordinátora, valamint rehabilitációs szakmérnök segítette/segíti. 
Az FSZK és a projektelőkésztő team között az együttműködés eredményes, az információáramlás 
hatékonynak bizonyul(t). 
 
Tevékenység megnevezése 
Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás – telekmegosztáshoz szükséges 
földmérői szolgáltatás, településrendezési terv módosításához tervezői megbízás 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03.09-2017.05.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt megvalósulási helyszíneit illetően telekmegosztásra van szükség, melynek 
megtervezéséhez és elkésztéséhez földmérő szolgáltató megbízása szükséges, illetőleg ezzel 
párhuzamosan Királyegyháza településrendezési tervét is módosítani szükséges, melyhez 
tervezőiroda bevonása elengedhetetlen. 
 
Tevékenység megnevezése 
Közbeszerzések, beszerzések előkészítése és lebonyolítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03-06. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt megvalósítása során cél, hogy a vonatkozó közbeszerzési jogszabályoknak, az SZGYF 
beszerzési és közbeszerzési szabályzatának, valamint a pályázati útmutató szabályainak megfelelően 
tervezzük és bonyolítsuk a beszerzéseket, közbeszerzéseket. A projektmegvalósítás feszített ütemét 
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abban az esetben lehet tartani, ha a beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményesen zárulnak. 
Ennek elérése érdekében fontos az alapos tervezés, illetőleg szükséges külső közbeszerzési 
tanácsadó bevonása. 
A projekt során a következő beszerzései, közbeszerzési eljárásokat tervezzük: 

- külső menedzsment tanácsadó 
- tervező (kiviteli terv, tervezői művezetés) 
- külső közbeszerzési tanácsadó 
- kivitelező 
- műszaki ellenőr 
- könyvvizsgáló 
- eszközbeszerzés (IT eszközök, bútorbeszerzés, gépjárműbeszerzés) 

 
Tevékenység megnevezése: 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megszerzése 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03. hó 

Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztések közül 2 db 12 fős lakóotthon Szabadszentkirály Község 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon kerül kialakításra, az önkormányzat tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozata szükséges a pályázat benyújtásához, melyben tanúsítják, hogy a fejlesztendő ingatlant a 
támogatást igénylő rendelkezésére bocsátják a projekt céljainak megvalósítása érdekében az ingatlanon 
végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 8 évig, valamint beleegyezését adja a támogatási 
kérelem benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. 
A hozzájáruló nyilatkozatok biztosítják a projektek céljainak megvalósítását az ingatlanok rendelkezésre 
bocsátása és használatának átengedése által. 

 
Tevékenység megnevezése 
Lakosság tájékoztatása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.03. hó 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt előkésztés szakaszában, még a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 
közmeghallhatás keretében tájékoztatjuk az érintett települések lakosságát a tervezett projektről, a 
támogatott lakhatás, mint ellátási forma részleteiről, ezzel is növelve a társadalmi elfogadást, 
csökkentve az előítéleteket és az esetlegesen felmerülő félelmeket. 
A lakossági fórum eredményeképpen a kitagolással érintett település lakói felkészülhetnek az új lakók 
fogadására, feltehetik kérdéseiket a kitagolás céljaival és a kiköltöző ellátottakkal kapcsolatban. 
Cél, hogy a lakosság befogadja, elfogadja a lakóotthonok lakóit, ezáltal a társadalmi integráció minél 
inkább megvalósulhasson. 
 

Megvalósítás 

 
Tevékenység megnevezése: 
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása 5 db új ingatlan építésével 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt egyik fő szakmai tevékenysége és célja a kitagolandó telephely 60 fő ellátottja számára új 
támogatott lakhatási férőhely létrehozása 5 db új, 12 fő számára kialakított lakóház építésével. A 
kitagolás eredményeképpen az Intézmény korszerű tárgyi feltételekkel felszerelt ingatlanokban, 
személyre szabottabb ellátást tud nyújtani az ellátottak számára. 
A beépítésre kerülő ingatlanok közül 3 db a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF 
vagyonkezelésében van, míg 2 db ingatlan Szabadszentkirály Község Önkormányzat tulajdonát 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

86 

 

képezi. Ez utóbbiakra az SZGYF és az önkormányzat között használati megállapodás jön létre, mely 
során az önkormányzat vállalja, hogy határozatlan időre – de legalább a pályázat megvalósítása, 
illetve annak kötelező fenntartási időszaka végéig tartó időtartamra – az ingatlant az SZGYF 
használatába adja. 

A Magyar Állam tulajdonában és SZGYF vagyonkezelésében lévő ingatlanok Királyegyháza 
külterületén, míg az önkormányzati telkek Szabadszentkirály belterületén helyezkednek el. 
A projekt keretében megépülő lakóingatlanok esetén fő cél, hogy megfeleljenek az 1/2000 SzCsM 
rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai és tárgyi feltételeinek, továbbá, hogy a lakók a 
jelenlegi elavult tárgyi feltételekkel rendelkező intézmények helyett korszerű, állapotuk szerinti 
igényeiket teljes mértékben kielégítő ingatlanokban, családias környezetben és körülmények között 
élhessenek, mely megfelelően szolgálja meglévő képességeik továbbfejlesztését. Elvárt eredmény, 
hogy a lakóépületek a projekt zárásáig használatbavételi, illetőleg működési engedéllyel 
rendelkezzenek. 
Az ingatlanok esetén elvárás továbbá a teljes körű, komplex akadálymentesítés. Ezen túlmenően, a 
fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva kiemelt fontosságú, hogy energia-hatékony épületek 
kerüljenek kialakításra. Az energiahatékonyságot egyrészről az biztosítja, hogy az alkalmazott 
építészeti megoldások (tájolás, lehűlő felületek optimalizálása) és anyagok (hőszigetelés, korszerű, 
műanyag nyílászárók) a ház energiaveszteségét minimalizálják, másrészt olyan gépészeti 
megoldásokat tervezünk, melyek jelentős részben megújuló energiára épülnek és a lakók 
életviteléhez igazodóan optimálisan működnek. 
A támogatott lakhatást biztosító épületek kialakítása során az építésen túl önálló, a támogatott 
életvitelt segítő eszközök beszerzése is szükséges. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Szolgáltatási gyűrű kialakítása érdekében alapszolgáltatások bővítése, valamint foglalkoztatás 
tárgyi és szakmai fejlesztésének bővítése, fejlesztése, továbbá a feladatellátáshoz gépjármű 
beszerzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01- 2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projektben további kiemelt szakmai cél, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben nevesített, a célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások 
bővítését valósítsuk meg. Étkeztetést, szenvedélybetegek nappali ellátását kívánjunk biztosítani a 
meglévő, kiváltással érintett telephely (Királyegyháza-Rigópuszta) VI. sz. épületében. Ehhez 
szükséges az ingatlan belső átalakítása és felújítása, valamint eszközök beszerzése. 
A foglalkoztatás tárgyi és szakmai fejlesztéséhez a kiváltással érintett telephely (Királyegyháza-
Rigópuszta) IX. épületében felújítással és belső átalakítással foglalkoztató kialakítását tervezzük, 
ezzel teret adva a munka-rehabilitációs (fejlesztő foglalkoztatás) és külső akkreditált foglalkoztató által 
szervezett foglalkoztatásnak. A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében szükséges 
eszközök beszerzését is ezen tevékenység során kívánjuk megvalósítani. 
A fejlesztés eredményeképpen mind Királyegyháza alapszolgáltatásokkal való ellátása, mind az 
ellátottak fejlesztő foglalkoztatáshoz való hozzáférése bővül. 
Annak érdekében, hogy a támogatott lakhatást igénybe vevő ellátottak részére elérhetőek legyenek az 
alapszolgáltatások, valamint bevonhassuk őket a foglalkoztatásba, a kitagolt lakóépületek, valamint az 
alapszolgáltatást és foglalkoztatást nyújtó telephely között szükséges megoldani az ellátottak 
szállítását, utaztatását. Erre sem az intézmény jelenlegi gépjármű kapacitása nem ad lehetőséget, 
másrészt jelenleg tömegközlekedéssel sem oldható meg. Előbbiek okán egy 15 fő szállítására 
alkalmas gépjármű beszerzését tervezzük. A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie elektromos 
kerekes székes személy szállítására, rendelkeznie kell mobil rámpával/emelőszerkezettel, továbbá 
3+4 pontos biztonsági rögzítéssel. 
 
Tevékenység megnevezése: 
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A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában a további hasznosítási tervek 
elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01- 2017.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A Szakmai tervben szükséges bemutatni a kiváltott ingatlan hasznosítási tervét, mely jelen projektben 
azt jelenti, hogy ingatlanba új funkciók kerülnek telepítésre.  
E tevékenység során alapvetően a társadalmi igények figyelembevételével szükséges költség-haszon 
elemzést készíteni, illetőleg azonosítani a megvalósítás kockázatait. 
A cél az, hogy egy megvalósítható, kellő részletességgel átgondolt hasznosítási irány kerüljön 
megfogalmazásra. 
 
Tevékenység megnevezése: 
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra  
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A szakmai megvalósítás egyik kulcs eleme a lakók felkészítése a változásokra, mely a felhívás 
mellékletét képező Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása mellett 
elkészült „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján történik. 
Az adott képzések módszerét és területeit alapvetően a lakók egyéni kommunikációs szintje, továbbá 
az állapota és szükségletfelmérése alapján lehet meghatározni. E képzések alapvetően gyakorlat 
orientáltak. 
A felkészítés eredményeképpen a lakók felkészülnek az intézményi körülményekhez képest teljesen 
új életformára, hogy a kísérő támogatást biztosító munkatársak és esetfelelősök segítségével önálló 
életet tudjanak kezdeni új otthonukban 
 
Tevékenység megnevezése: 
A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos 
együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. konstrukció 
kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
Annak érdekében, hogy a projekt, illetőleg a kiváltási folyamat célkitűzései teljesüljenek az FSZK 
folyamatos szakmai támogatást, tanácsadást biztosít a vele együttműködési megállapodást kötő 
pályázók részére. 
A pályázat kedvezményezettje – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság –, a kiváltásban részt 
vevő intézmény – a Dél-Zselic ESZI -, továbbá a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást köt a megvalósítás szakaszára vonatkozóan. 
A hatékony együttműködés már a projekt előkésztés időszakában elindult, melynek folytatása és 
tovább mélyítése mindkét fél érdeke. 
Az együttműködés eredményeképpen a projekt megfelelő szakmai támogatás mellett bonyolódik le. 
 
Tevékenység megnevezése: 
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. konstrukció keretében nyújtott rehabilitációs 
szakmérnök tanácsadás igénybevétele 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekttel érintett ingatlanokon végrehajtott fejlesztések során figyelembe kell venni az összes 
érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket, az új építésű 
ingatlanok esetén a teljes körű, komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. 
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Rehabilitációs szakmérnök közreműködése szükséges az ingatlanok tervezése, illetve a műszaki 
átadás-átvétel során is annak érdekében, hogy az ingatlanok környezete, helyiségei megfeleljenek a 
komplex akadálymentesítés követelményeinek és az ellátottak állapotából adódó elvárásoknak. 
Annak érdekében, hogy a projekt keretében tervezett minden tevékenység kellően megalapozott és 
alátámasztott legyen, rehabilitációs szakmérnök bevonása szükséges, aki az FKSZ keretein belül, 
szakmailag támogatja mind a tervezés, mind a megvalósítás folyamatát. 
A rehabilitációs szakmérnök tevékenységének eredményeképpen olyan komplex módon 
akadálymentes épületek kerülnek kialakításra, melyek teljes mértékben megfelelnek az oda költöző 
ellátottak állapotának, igényeinek. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és 
megtartott érzékenyítő tevékenység 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt szakmai sikerének alapfeltétele a támogatott lakhatási formában élő ellátottak 
lakókörnyezetének érzékenyítése, előítéleteik csökkentése, a befogadás, elfogadás növelése. A 
folyamathoz az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Szociális intézményi férőhely 
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. konstrukció támogatást nyújt. 
Személyes jelenléttel járó érzékenyítő rendezvényként nyílt napokat, valamint szomszédünnep 
megvalósítását tervezzük, adott esetben részt veszünk a települések falunapjain, illetőleg az internet 
adta lehetőséggel élve tájékoztatjuk majd a lakókörnyezetet. 
Az érzékenyítés eredményeképpen befogadó környezet jön létre az egyes településeken, a lakók 
alkalmazkodni tudnak a település életében bekövetkező új helyzethez és támogatni és segíteni fogják 
az új lakók beilleszkedését. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Műszaki ellenőrzés 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.08.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A kivitelezés folyamatának ellenőrzését, továbbá az építési költségek projektben való 
elszámolhatóságához szükséges dokumentálást, illetőleg a jogszabályoknak való megfelelő 
kivitelezést a megfelelő referenciával és képesítéssel bíró műszaki ellenőr szolgáltató biztosítja majd. 
 
Tevékenység megnevezése: 

Projektmenedzsment 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy felálljon a megfelelő képzettséggel, 
gyakorlattal, valamint kompetenciákkal bíró munkatársakból álló csapat. 

Projektmenedzsment 
A projektmenedzser heti 40 órában, közszolgálati jogviszony keretében látja el feladatait. 
A projekt pénzügyi vezetője heti 40 órában, szintén közszolgálati jogviszony keretében kerül 
foglalkoztatásra. 
A projektmenedzsment munkáját támogatja továbbá külső tanácsadó szervezet. 

Szakmai megvalósítók 
A projekt heti 40 órában szakmai vezetőt alkalmaz közszolgálati jogviszony keretében. 
A projektben heti 20 órában műszaki vezető kerül alkalmazásra közszolgálati jogviszony keretében. 
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A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók foglakoztatásával a projekt támogatási 
szerződésnek megfelelő, határidőben történő megvalósítása biztosított. 
 
Tevékenység megnevezése: 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 

 A projekt projektterv alapján történő menedzselése, belső menedzsmenttel való közreműködés. 
 Döntési pontok meghatározása, vezetői döntéshozatalok előkészítése. 
 A jelentési rendszer felállítása, jelentések készítése 

A projekttervben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzése 
Projektmenedzsment 
A hatékony, professzionális projektmenedzsment tevékenység segítségével lehetőség van arra, hogy a 
megrendelő stratégiai céljainak elérése érdekében létrehozott projekteket az elvárt időkereteken belül, a 
lehetséges erőforrások hatékony felhasználásával, kívánt minőségben fejezze be. 

 
Tevékenység megnevezése: 

Könyvvizsgálat 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.11.01-2019.01.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt sikeres pénzügyi megvalósítása és dokumentálása, a vonatkozó jogszabályoknak és 
pályázati előírásoknak való megfelelés érdekében a projekt keretében könyvvizsgáló megbízására 
kerül sor. A könyvvizsgálat a projekt megvalósítása során folyamatos kontrolt, a záró könyvvizsgálat 
során pedig egy végső kontrollt biztosít. 
A projektszintű könyvvizsgálat bizonyítja a projekt költségvetési tételeinek megalapozott és átlátható 
elszámolását. 
 
Tevékenység megnevezése: 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemei által a projektet és az annak keretében megvalósuló 
tevékenységeket a társadalom széles köre megismeri és elfogadja. 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság célja, hogy a növelje a projekt ismertségét és elfogadtassa 
azt a közvélemény által. A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenység célja a 
projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes mérföldkövek megismertetése a 
széles közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével 

A projekt előkészítése és megvalósítása során az ÁÚF c. dokumentum, valamint a KTK2020 c. 
dokumentum alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük: 

Előkészítés 

1. Kommunikációs terv készítése 

2. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 

3. 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 
aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig 

Megvalósítás szakaszában 
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4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

5. 
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 
egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) 

6. A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 

7. Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 

8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

Projekt megvalósítását követő szakasz 

9. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

13. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése 
 

 
Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek – esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés: 2017.07.01-2018.12.31. 
Tevékenység részletezése, indokoltsága, célja: 
A projekt tervezése és megvalósítása során a Pályázati útmutató 3.4.1.2 pontjában részletezett 
elvárásoknak is szükséges megfelelni, melyeknek az alábbiak szerint teszünk eleget: 

 A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a 
projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, az 
esetlegesen fennálló vagy a beruházás során esetlegesen keletkezező környezeti kárt és az 
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 
projekt megvalósítása során megszüntetjük.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és 
viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Ez a szempont érvényesül a lakókörnyezet 
felkészítése és érzékenyítése során. 

 A létrehozandó épületek tervezésekor figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes 
tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek 
igényeit. 

 Az SZGYF jelenleg is alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat és ezt a munkakört a projekt 
fenntartási időszakának végéig fenn is tartja. 

 Az SZGYF munkavállalói számára esélyegyenlőségi képzést tart. 
 A projekt tervezése, végrehajtása során az esélyegyenlőségi célcsoportot, illetőleg annak 

képviselőit bevontuk, bevonjuk. 

 Az SZGYF jelenleg is biztosít munkaidő-kedvezményt a kormánytisztviselői és munkavállalói 
részére a továbbképzésekhez és ezt a fenntartási időszak végéig vállalja. 

 Az SZGYF jelenleg is szervezett, dokumentált keretek között tart kapcsolatot a GYES-en, 
GYED-en lévő munkavállalóival. 

 A fejlesztés keretében létrehozott épületek esetén a teljes körű akadálymentesítést biztosítjuk. 
A vállalt horizontális tevékenységek által az esélyegyenlőségi és a környezetvédelmi szempontok 
maradéktalanul érvényesülnek, melynek eredményeképpen csökken a diszkrimináció és környezeti 
károk enyhülnek. 
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2.5. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

Indikátorok: 

 
A Felhívás által 
elvárt célérték 

A projekt keretében 
vállalt célérték 

Indikátor neve: 
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek 
férőhely kapacitása (a kiváltott férőhelyek száma, 
főben megadva) 

minimum 51 fő 60 fő 

Célérték elérésének céldátuma: 2018.12.31. 2018.12.31. 

Igazolás módja szakmai beszámoló szakmai beszámoló 

Az eredmény leírása 
A jelenlegi 60 fő ellátott számára 5 db 12 fő befogadására alkalmas támogatott lakhatást biztosító lakást 
építünk, továbbá egy meglévő ingatlan átalakításával létrehozunk egy alapszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatási központot, valamint egy másik épületben kialakítunk egy foglalkoztatót. 2018.12.31-re 
használatbavételi engedéllyel rendelkezünk a fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozóan, továbbá 
működési engedéllyel rendelkezünk a fejlesztett szolgáltatásra vonatkozóan.  

Műszaki-szakmai tartalom meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése  

Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők részére 
kidolgozott és megtartott tevékenységek  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 3 darab 

A projekt keretében vállalt célérték 3 db 
Igazolás módja szakmai beszámoló 
Az eredmény leírása  
A lakosság érzékenyítése már a pályázat előkészítési szakaszában megtörténik egy lakossági 
tájékoztatás keretében.  
Az érzékenyítő tevékenység kiemelten fontos, mert a segítségével megteremtjük és megerősítjük a 
helyi közösség befogadó készségét, a lakosság támogató hozzáállását, így megteremtve a sikeres 
projektmegvalósítás számára nélkülözhetetlen elfogadó társadalmi környezetet. Ezáltal biztosítható 
továbbá a kiváltás fenntarthatósága is. 
Az lakók és környezetük, valamint a támogatott lakhatások szomszédságai (környező lakók), valamint a 
helyi közösségek tájékoztatása – mint érzékenyítés – 3 alkalommal fog megvalósulni a megvalósítás 
ideje alatt a következő formátumban: 

 falunap(ok)on való részvétel 

 „szomszédünnep” 

 intézményi nyílt nap 
 
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése  

A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)  

A Felhívás által elvárt célérték minimum 51 fő 
A projekt keretében vállalt célérték  60 fő 
Igazolás módja  Szakmai beszámoló a felkészítésről 
Az eredmény leírása 
A „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumban foglaltak alapján 60 főt 
készítünk fel a kiváltással járó változásokra. 
Tekintettel arra, hogy a lakók intézményi környezetből kikerülnek a közösségbe, már a projekt 
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megkezdésének időpontjában el kell kezdeni felkészíteni őket különböző képzéseken keresztül, hogy 
képesek hatékonyan és sikeresen megbirkózni ezzel az új kihívással, a változással és a közösségbe 
történő beilleszkedéssel, az önálló élettel. A felkészítést megelőzi egy komplex szükségletfelmérés, 
amely alapján egyéni tervek készülnek a hatékony, egyénre szabott felkészítés érdekében. 
A felkészítésben 60 fő lakó fog részt venni. 
A képzések módszerei sokszínűséget mutatnak: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, 
szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel 
után a gyakorlati oldal erősítése következik. 
Az érintettek a következő területeken kapnak (elméleti) képzéseket: önismeret, önérvényesítés, 
támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, 
kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati 
szférák, együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése. 
A gyakorlati képzés elemeihez kapcsolódó résztémák az alábbiak: 

 Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség 
 Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia) 

 Háztartási ismeretek 

 Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem, 

 Pénz beosztása, gazdálkodás 

 Munkavállalás, jogok, kötelezettségek 
 Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb) 

 Közlekedés, helyismeret 

 Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok) 

 Életrajz-feldolgozás 

 Szabadidő eltöltése 

 Művészeti tevékenység 

Mérföldkövek 

Mérföldkő sorszáma: 1. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

Tervezés, kiválasztás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2017.10.01 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A kiviteli tervek elkészültek, a szükséges engedélyekkel a fejlesztés 
rendelkezik, a közbeszerzés kiírásra került. 

A mérföldkő 
eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

28 412 985 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 2. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

Szerződéskötések, kivitelezés indítása 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.03.01 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A közbeszerzések lezárultak, a szerződések megkötésre kerültek, az 
érzékenyítés és a lakók felkészítése elindult. 

A mérföldkő 
eléréséig 

30 666 091 Ft 
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felhasználni tervezett 
támogatás összege 

 
Mérföldkő sorszáma: 3. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

30%-os kivitelezési előrehaladás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.07.01 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A kivitelezési munkálatok 30%-os részteljesítése megtörtént, erről a 
műszaki ellenőr teljesítés igazolása rendelkezésre áll. 

A mérföldkő 
eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

180 480 577 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 4. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

60%-os kivitelezési előrehaladás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.10.01 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A kivitelezési munkálatok előrehaladása 60%-os, a műszaki ellenőr az 
előrehaladási jelentést jóváhagyta. 

A mérföldkő 
eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

237 592 013 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 5. 
Mérföldkő 
megnevezése: 

Projekt fizikai befejezése 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.12.31 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A projekttevékenységek lezárultak, a szerződés vállalásai teljesültek, az 
intézménykiváltás folyamata végéhez ért. 

A mérföldkő 
eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

47 848 334 Ft 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

A projekt során 5 db 12 férőhelyes, egyszintes, teljesen akadálymentesített lakóépület kerül 
megtervezésre és felépítésre, melynek során költség-optimális épületenergetikai megoldások kerülnek 
alkalmazásra. Az energiahatékonyságot egyrészről az biztosítja, hogy az alkalmazott építészeti 
megoldások (tájolás, lehűlő felületek optimalizálása) és anyagok (hőszigetelés, korszerű, műanyag 
nyílászárók) a ház energiaveszteségét minimalizálják, másrészt olyan gépészeti megoldásokat 
tervezünk, melyek jelentős részben megújuló energiára épülnek és a lakók életviteléhez igazodóan 
optimálisan működnek. A tervek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról jogszabályban foglalt magasabb szintű energetikai követelményeknek megfelelően 
készülnek el. 

Kapcsolódás a Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéspolitikai 
céljaihoz: 

- Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és 
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása, 

- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés 
és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,  

- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a 
fiatalok megtartása érdekében, 

- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására, 
- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás 

ösztönzésére. 

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 
 
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a 
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 
végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről csökkenthetők legyenek 
a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán 
közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság életkörülményekben rejlő területi különbségek 
mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedések eredményeképpen 
kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A kiváltandó intézményi telephely külterületen, Királyegyháza-Rigópuszta 0168/1 hrsz. alatt 
található. 

A fejlesztések földrajzilag elkülönülten, két településen fognak lezajlani az alábbiak szerint:  

 

Királyegyháza – 1. sz. 12 fős lakóingatlan  
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Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban, a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében van. Külterületi ingatlan, 
Királyegyháza település déli oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló 
és a vasúti megálló is. 

Az ingatlanon jelenleg a közművek közül a víz és szennyvíz, valamint az elektromos áram áll 
rendelkezésre, gázcsatlakozás csak külterületen történő közműfejlesztéssel oldható meg. 

Az ingatlanra új építéssel elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, 
beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, vendégszoba, nappali tér, konyha 
és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok kerülnek kialakításra, 
teljes körű akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai 
szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia 
alkalmazását. 

 

Királyegyháza – 2. sz. 12 fős lakóingatlan  

Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban, a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében van. Külterületi ingatlan, 
Királyegyháza település déli oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló 
és a vasúti megálló is. 

Az ingatlanon jelenleg a közművek közül a víz és szennyvíz, valamint az elektromos áram áll 
rendelkezésre, gázcsatlakozás csak külterületen történő közműfejlesztéssel oldható meg. 

Az ingatlanra új építéssel elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, 
beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, vendégszoba, nappali tér, konyha 
és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok kerülnek kialakításra, 
teljes körű akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai 
szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia 
alkalmazását. 

 

Királyegyháza – 3. sz. 12 fős lakóingatlan  

Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban, a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 
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Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében van. Külterületi ingatlan, 
Királyegyháza település déli oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló 
és a vasúti megálló is. 

Az ingatlanon jelenleg a közművek közül a víz és szennyvíz, valamint az elektromos áram áll 
rendelkezésre, gázcsatlakozás csak külterületen történő közműfejlesztéssel oldható meg. 

Az ingatlanra új építéssel elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, 
beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, vendégszoba, nappali tér, konyha 
és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok kerülnek kialakításra, 
teljes körű akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai 
szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia 
alkalmazását. 

 

Szabadszentkirály – 4. sz. 12 fős lakóingatlan  

Szabadszentkirály község Baranya megyében Pécstől 22 km-re, Szentlőrinctől 8 km-re helyezkedik 
el. Szomszédjai Gerde, Pécsbagota, és Velény. A község sík területen fekszik, éghajlati, domborzati 
és talajadottsága a mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőek. 

Az ingatlan Szabadszentkirály Község Önkormányzat tulajdonában van. Belterületi ingatlan, 
Szabadszentkirály település keleti oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló. 

Az ingatlanhoz az utcában minden közmű rendelkezésre áll, rácsatlakozható.  

Az ingatlanra új építéssel elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, 
beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, vendégszoba, nappali tér, konyha 
és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok kerülnek kialakításra, 
teljes körű akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai 
szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia 
alkalmazását. 

 

Szabadszentkirály – 5. sz. 12 fős lakóingatlan  

Szabadszentkirály község Baranya megyében Pécstől 22 km-re, Szentlőrinctől 8 km-re helyezkedik 
el. Szomszédjai Gerde, Pécsbagota, és Velény. A község sík területen fekszik, éghajlati, domborzati 
és talajadottsága a mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőek. 

Az ingatlan Szabadszentkirály Község Önkormányzat tulajdonában van. Belterületi ingatlan, 
Szabadszentkirály település keleti oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló. 

Az ingatlanhoz az utcában minden közmű rendelkezésre áll, rácsatlakozható.  
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Az ingatlanra új építéssel elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, 
beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, vendégszoba, nappali tér, konyha 
és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok kerülnek kialakításra, 
teljes körű akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai 
szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia 
alkalmazását. 

 

Királyegyháza - Szolgáltató központ 

Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban, a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében van. Külterületi ingatlan, 
Királyegyháza település déli oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló 
és a vasúti megálló is. 

Az ingatlanon jelenleg a közművek közül a víz és szennyvíz, valamint az elektromos áram áll 
rendelkezésre, gázcsatlakozás csak külterületen történő közműfejlesztéssel oldható meg. 

A Szolgáltató Központot meglévő épület felújításával hozzuk létre, mely során az alábbi funkciók 
kerülnek kialakításra, bővítésre: iroda, öltöző, konyha, étkező, nappali ellátást biztosító helyiségek. A 
felújítás során teljes körű akadálymentesítéssel tervezünk. A tervezés során figyelembe vesszük az 
épületenergetikai szempontokat, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és 
megújuló energia alkalmazását. 

 

Királyegyháza - Foglalkoztató épület 

Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban, a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az SZGYF vagyonkezelésében van. Külterületi ingatlan, 
Királyegyháza település déli oldalán található. 

Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló 
és a vasúti megálló is. 

Az ingatlanon jelenleg a közművek közül a víz és szennyvíz, valamint az elektromos áram áll 
rendelkezésre, gázcsatlakozás csak külterületen történő közműfejlesztéssel oldható meg. 

A Foglalkoztató meglévő épület felújításával, átalakításával kerül kialakításra. Létrejön két 
foglalkoztató terem, hozzá tartozó tárolókkal, vizesblokkokkal, illetve irodákkal együtt, teljes körű 
akadálymentesítéssel. A tervezés során figyelembe vesszük az épületenergetikai szempontokat, a 
költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. 
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Királyegyháza község Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban,  a Mecsek és a Dráva közötti sík 
területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonal mellett, Szigetvár és Pécs 
között. 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

A projekt előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolóan, az előzetes feltételek megteremtéséhez 
az alábbi feladatokat szükséges elvégezni. 

A tervdokumentációk elkészítésére tervezői ajánlattételi felhívás került kiküldésre öt tervezőiroda 
részére, melyre az érvényes, határidőre beérkezett tervezői árajánlatok közül a legkedvezőbb került 
kiválasztásra és szerződéskötésre. 

A tervezés során komplett (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági) kiviteli 
tervdokumentáció készül, mely elengedhetetlen feltétele a minőségi kivitelezői munka elvégzésének. 
Az épület komplex akadálymentesítésének tervezését rehabilitációs szakmérnök végzi, aki a 
kivitelezési munkákat is figyelemmel kíséri és tudásával segíti a szakszerű megvalósítást. 

A tervezési munka során a közműszolgáltatókkal való egyeztetés szükséges a megvalósítandó épület 
működtetése szempontjából is elengedhetetlen közműhálózatokra való rácsatlakozás lehetőségéről. 
Ennek megtervezése külön feladatot jelent majd a tervezőknek, közműtervezőknek. 

A tervezett épület funkciója alapján 300 m2 alatti új lakóépületek (lakóotthonok) egyszerűsített 
bejelentéshez kötött hatósági eljárás alá tartozik és az építési tevékenységhez a kiviteli 
tervdokumentáció tartalmi és formai követelményeit kell alapul venni. 

A tervdokumentációt a hatályos jogszabályok szerint fel kell tölteni az építtető által készenlétbe 
helyezett e-naplóba. 

A kivitelezés során tervezői művezetés (legalább 6 alkalomra szólóan) és műszaki ellenőr 
alkalmazása kötelezően előírt. 

A kivitelezési dokumentációk minden munkarésze a megértéséhez, az építési-szerelési munka 
szakszerű elvégzéséhez és az ellenőrzéséhez szükséges mértékben készül. A tervek alapján 
egyértelműen csak a megrendelő és tervező szándéka szerinti épület lesz megvalósítható.  

A tervlapok tartalmazni fogják az épület minden részének a hatályos szabványok előírásai szerint 
(vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, teljesítmény 
tulajdonságait és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési követelmények), szükség esetén technológiai 
leírását, mindezek megvalósítását lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással. 

A tervdokumentáció megfelelő szakmai képességű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakember számára minden kétséget kizáróan egyértelmű lesz. 

Tervet, valamint tervezői művezetést csak a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet szerinti megfelelő 
jogosultsággal rendelkező tervező készíthet, ill. végezhet. A tervező kiválasztása során mindezek 
figyelembe lettek véve. 

A tervező – az építtetővel kötött írásbeli szerződésnek megfelelően - tervezői művezetést végez. 
Ennek keretében közreműködik az kivitelezési tervekben meghatározott épület megvalósítása 
érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 
megoldását. 

Az épület környezetéről helyszínrajz, az épületről alapozási terv, alaprajz, metszetek, homlokzatok, 
fedélszékterv, utcakép és konszignációk készülnek. 

Az épületek műszaki berendezései rendszerterve - az építészeti kiviteli tervek részeként - adataival, 
számítási eredményeivel, szakági adataival, méretezett egységeivel egy átfogó komplex információt 
szolgáltat, amely alapjául szolgál az épület megvalósíthatóságának.  
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A rendszerterv bemutatja az építmény műszaki berendezései általános kialakítását a szakági 
igényekkel, telepítési feltételekkel, méretezési alapadatokkal. 

A tervdokumentációk elkészítése során a tervező az építtetővel együtt egyeztet a szakhatóságokkal, 
mind az előkészületek, mind a tervezés során biztosítva a megvalósításra kerülő épület használatba 
vételi feltételeinek megteremtését. 

A projekt megvalósulási helyszíneit illetően telekmegosztásra és telekhatár kitűzésre van szükség, 
melynek megtervezéséhez és elkésztéséhez földmérő szolgáltató megbízása szükséges, illetőleg 
ezzel párhuzamosan Királyegyháza településrendezési tervét is módosítani szükséges, melyhez 
tervezőiroda bevonása elengedhetetlen. 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

a. Társadalmi és gazdasági hatások 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac  

Foglalkoztatás és munkaerőpiac szempontjából kettős pozitív hatást várunk a projekt 
megvalósításától. Egyrészt a központosított intézményi ellátásról támogatott lakóotthon formára 
történő váltás következtében a kiváltás többlet humánerőforrás igénnyel fog jelentkezni. Ezt a többlet 
igényt elsősorban a kiváltással érintett települések környezetében található munkaerőpiacról 
igyekszünk kielégíteni. Így a helyi foglalkoztatási ráta növekedni fog. Továbbá, a már meglévő és a 
megnövekedett emberi erőforrás igény kielégítésére felvett szakemberek képzettségi szintje 
növekedni fog. Amennyiben nem rendelkeznek a szükséges képzettséggel, képzésekkel, oktatásokkal 
kívánjuk elérni, hogy intézményünkben megfelelő szaktudással rendelkező munkatársak dolgozzanak. 
Ezzel nem csak a helyi foglalkoztatás szintje fog emelkedni, hanem a munkaerőpiac ezen 
szegmensében található résztvevőinek minősége is. Ezek nem csak az intézmény számára 
hordoznak magukban értékeket, de a foglalkoztatás és a munkaerőpiac szempontjából is hosszú távú 
kedvező hatásokat válthat ki. 

A másik pozitív irányú hatást az intézmény lakói körében szeretnénk elérni. Az egyik cél, hogy a 
kiváltással érintett lakók az új lakhatási feltételekhez alkalmazkodva, kedvezőbb foglalkoztatási 
körülmények (foglalkoztató és belső foglalkoztatás) hatására elinduljanak abba az irányba, hogy a 
folyamat végén esetlegesen képessé váljanak a nyílt munkapiacra történő kilépésre. A kiváltás során 
felkészítést kapnak az önálló életre, megerősítjük az ehhez szükséges alapkompetenciájukat, olyan 
kedvező körülményt teremtünk számukra, amely megadja számukra az esélyt, hogy előbb-utóbb 
valamilyen formában a munkaerőpiac részévé váljanak. 

2. Munkakörülmények  

A projekt esetében a munkakörülmények mindenképpen javulni fognak. A kiváltásnak köszönhetően a 
környezet megújul, így a munkatársaknak is jobb munkakörnyezetben kell ellátniuk a mindennapi 
feladataikat.  

Amennyiben a kiváltással érintett lakókra, mint belső munkaerőre gondolunk, akkor a számukra 
biztosított munkakörülmények is javulni fognak. A megújult foglalkoztató és a projekt egyik 
eredményeként kialakításra kerülő szolgáltatási központ a munkakörülmények tekintetében 
inspirálóbb környezetet jelent majd a lakók számára. A körülmények lényeges javulása elindíthat egy 
olyan kedvező irányú folyamatot, amely hosszú távon pozitív hatással lesz az előző pontban érintett 
foglalkoztatásra és a munkaerő-piaci helyzetre. 

3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme  
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A projekt megvalósításának egyik hozadéka a társadalmi integráció javítása, elősegítése. Már a 
pályázat előkészítő szakaszában – a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – legalább egy 
lakossági tájékoztatásra sor kerül. Ez a tájékoztatási tevékenység már előkészíti a projekt és céljainak 
elfogadását a megvalósítás helyszínei által érintett településeken és a tervezett beruházás közvetlen 
lakókörnyezetében. A projekt esetében a társadalmi integráció során szintén kétszintű, illetve irányú 
folyamatról beszélhetünk. A sikeres társadalmi integrációhoz – projekt szinten – szükség van a 
közvetlen lakókörnyezet és település elfogadására, valamint a lakók azon képességére, hogy az új, 
támogatott lakhatási formának köszönhetően képessé váljanak arra, hogy beilleszkedjenek a helyi 
közösségbe. 

Ennek megfelelően már a projekt megvalósítás megkezdésével egy időpontban megkezdjük a lakók 
felkészítését, az érintettek bevonásával felkészítő csoportokat hozunk létre, hogy a lakók képessé 
váljanak az integrációra. Ezt a felkészítési folyamatot a projekt előkészítési szakaszában megelőzi 
egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs 
szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. 

A lakók – mint közvetlen célcsoport – integrációját a következő területeken nyújtott képzésekkel 
segítjük elő: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, életvezetési 
ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, kommunikáció, 
támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési 
technikák és váratlan helyzetek kezelése. 

A lakók az integráció elősegítése érdekében azonban nem csak elméleti képzésben részesülnek, 
hanem gyakorlati oktatást is biztosítunk az egyéni fejlesztési tervekhez illeszkedve a következő 
résztémákban:  

• Tervezés, megvalósítás. napi, heti, havi feladatok, rendszeresség 
• önkiszolgálás és önellátás  
• Háztartási ismeretek 
• Biztonság (kockázat) segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem 
• Pénz beosztása, gazdálkodás 
• Munkavállalás, jogok és kötelezettségek 
• Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos) 
• Közlekedés, helyismeret 
• Intimitás, együttlét szabályai 
• Életrajz feldolgozás 
• Szabadidő eltöltése 
• Művészeti tevékenység 
 

A lakók felkészítése szükséges, de nem még nem elégséges feltétel a társadalmi integráció sikere 
szempontjából. A lakosság befogadó attitűdjének kialakítása is kiemelten fontos. Ennek az egyik 
legfontosabb módszertani eszköze az érzékenyítés. A lakosság érzékenyítésére a projekt 
megvalósítási ideje alatt 3 alkalommal kerül sor. Ezek ütemezése a megvalósítás során kiemelten 
fontos. Az első érzékenyítést a projekt megkezdését követő közvetlen időszakhoz érdemes kötni, a 
második alkalom a projekt, illetve a beruházás olyan fázisában, ahol már jól láthatóak a projekt fizikai 
eredményei a lakosság számára – továbbá ebben az időszakban a lakók felkészítése is a képzések 
által olyan stádiumban lesz, amiről már szintén lehet és érdemes tájékoztatást adni. A harmadik 
érzékenyítésre a megvalósítás befejezéséhez közel eső időszakban érdemes sort keríteni. Az 
érzékenyítési tevékenységgel igyekszünk olyan helyi lakossági eseményekhez kapcsolódni, 
amelyekkel a helyi lakosság minél szélesebb körét el tudjuk érni, meg tudjuk szólítani. Ilyen esemény 
lehet, például a falunap. Ennek időpontja esetlegesen változtathat az érzékenyítési koncepció 
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tervezett ütemezésén. De tervezünk még „szomszédünnepet”, illetve intézményi nyílt napot.  Továbbá 
az internetet, mint kommunikációs csatornát szintén felhasználjuk majd a lakosság érzékenyítésére a 
honlapunkon nyújtott információkkal és szolgáltatásokkal. 

4. Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése és megvalósítása során a felhívás vonatkozó részében foglaltaknak megfelelően 
járunk el, így a projektben létrehozott eredmények meg fognak felelni a felhívásban megfogalmazott 
alábbi elvárásoknak: 

• Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett 
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során 
keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-
megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. 

• Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor 
a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és 
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. 

• A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 
munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 
projektarányos akadálymentesítés. 

• Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása. 
• A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart. 
• Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, 

végrehajtásába. 
• Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez. 
• GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás. 
 

A projekt keretén belül 5 db 12 fő befogadására alkalmas új ház felépítésére kerül sor. Mivel új 
építésről van szó, ezért esetünkben nem projektarányos, hanem teljes körű, komplex 
akadálymentesítést kell megvalósítani.  

Az épület funkcionalitása szempontjából akkor beszélhetünk teljes körű vagy komplex 
akadálymentesítésrõl, ha az épület valamennyi közösségi funkciója, illetve az ott nyújtott valamennyi 
közszolgáltatás mindenki számára elérhető. Az épülethasználat logikai láncának sorrendjében 
biztosítani kell az épület akadálymentes megközelítését, a parkolást, a bejáraton, illetve a szélfogón 
történő átjutást, a szintkülönbségek áthidalását, a közlekedők és az egyes helyiségek használatát. Az 
épületen belüli helyiségeknél elsősorban a közösségi funkciójú helyiségekre szükséges koncentrálni, 
hogy az épület által kínált valamennyi szolgáltatás, illetve munkalehetőség akadálymentes 
hozzáférhetőségé biztosítva legyen mindenki számára.  

A projekt tervezésekor elvárás, hogy minden tervezett tevékenység megfelelően megalapozott és 
alátámasztott legyen, ezért a rehabilitációs szakmérnöki vélemény szükséges, a költsége 
elszámolható. 
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1. Területi kiegyenlítődés  

Az intézmény a területi elhelyezkedéséből adódó korlátokat a fejlesztés által csökkenteni tudja, a 
tényleges integráció biztosítása lehetővé válik. A területi izoláció csökken, a korszerűtlen ellátó-
helyek funkcióváltása megtörténhet. 

2. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme  

A projekt hozzájárul a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény, továbbá a célcsoportok vonatkozásában tényleges integrációt biztosít, 
így a 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozatnak is megfelel. Teljes körű kiváltás történik, és a lakók 
igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kerülnek 
kialakítása. 

 

3. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, 
erkölcs  

A projekt keretében a közösségi alapú ellátási formák kialakítása a cél, ahol folyamatos a 
tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása a vonatkozó előírások, az érintett partnerek elvárásai, 
szempontjai és az erkölcsi normák betartása mellett.  

4. Közegészségügy, közbiztonság  

A projekt célja, hogy az addig nagyobb létszámú intézményekben élő személyek szűkebb 
közösségbe kerüljenek. Ennek egyik társadalmi hatása a közegészségügy területén is jelentkezik. 
Itt meg kell említeni többek között hatásként a lakók prevenciós ellátását, a szükség szerinti 
tanácsadás biztosítását, az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok elvégzését is. Közvetett 
hatásként a lakók egészségtudatos életvitele fejlődni fog.  

A helyi közbiztonság szempontjából a projekt eredménye nem releváns. 

5. Bűnözés, terrorizmus és biztonság  

A helyi viszonyoktól függően területenként is eltérő a lakosság biztonságérzete, amely a fokozatos 
társadalmi integrációval stabilizálható. A lakosság érzékenyítésének köszönhetően várható, hogy 
az emberek nagyobb biztonságban érzik majd magukat. 

6. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés  

A projekt keretében a szolgáltatási gyűrű fejlesztésével megtörténik a szociális ellátórendszer 
centralizációja. A folyamat által lehetővé válik az alapszolgáltatások magas szintű és egy helyen 
való elérése a közvetlen és közvetett célcsoport számára egyaránt. Az önkormányzatokkal 
együttműködve, vagy azok tevékenységét kiegészítve magasabb szintű szolgáltatási paletta kerül 
létrehozásra. 

7. Kutatás-fejlesztés  

Nem releváns 

8. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség  

A nemzetközi kapcsolatok, együttműködések szorosabbá tétele által az együttműködések 
színvonala nőhet, a tapasztalatcsere és a szakmai kommunikáció eredményessége növelheti az 
intézményben folyó munka színvonalát, elismertségét. A projekt eredményeinek megismertetése 
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a partner intézményekkel, a gyakorlati életben történő hasznosításuk, növelheti a szociális ágazat 
színvonalát. 

9. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei  

A pénzügyi eszközök keretében nyújtott támogatások állandóak, szervezeti keretek rendezettek. A 
jelenlegi támogatási és szervezeti struktúra hosszú távú célok megfogalmazását tűzte ki célul, 
amely további fejlődést, kedvező hatást válthat ki. 

b. Környezeti hatások 

1. Levegőtisztaság 

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembe 
vesszük. 

2. Talajminőség és talajerőforrás 

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe vesszük. Az építkezés során különös figyelmet fordítunk a talajt ért negatív hatások 
megakadályozására. 

3. Területhasználat 

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe vesszük.  

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás 

Az intézményben a projekt során is megvalósuló szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a hulladék 
újrafelhasználás gyakorlatának terjedéséhez. A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során 
a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesszük.  

5. Környezeti kockázatok megjelenése 

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe vesszük, így csökkentve a kockázatok megjelenését. 

6. Mobilitás, energia-felhasználás 

Környezettudatos szemlélet a programokon, energiatakarékos eszközök alkalmazása. A projektben 
vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vesszük. 
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3.1.4. Pénzügyi terv 

A pályázatban vállalt tevékenységek költségvetési sarokszámait az alábbi táblázat mutatja. A 
részletes költségvetést, az egyes tételek bemutatásával, indoklásával az elektronikus pályázati 
adatlap „Pénzügyi adatok” pontja tartalmazza. 

  Tevékenységek / Munkacsomagok Bruttó ár 

1. Projekt előkészítés költségei  22 877 594 Ft 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 444 163 155 Ft 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 9 234 369 Ft 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 12 078 000 Ft 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 Ft 

6. Célcsoport támogatásának költségei 12 000 000 Ft 

7. Projektmenedzsment költség 23 691 600 Ft 

8. Általános (rezsi) költség  955 281 Ft 

9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 0 Ft 

10. Tartalék 0 Ft 

 PROJEKT ÖSSZESEN 525 000 000 Ft 

 
Támogatás 525 000 000 Ft 

  Önrész 0 Ft 

 

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó cash-flow-
nak a bemutatására likviditási terv készült, mely a projekt adatlap mellékleteként kerül a támogató 
számára benyújtásra. 

A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének, 
illetve a pályázati felhívásban meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra. A 
bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg 
mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a 
megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt. 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. § (2) bekezdése szerint: „Az adott naptári évben folyósított 
támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott 
naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.” 

A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni 
kívánunk a támogatási előleg maximális mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 
150%-a. Az előlegben a tárgyévben tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet 
megfelelő biztonságot nyújt a projekt finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a 
lehető legkorábbi időpontban le kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg 
jogcímén, ami biztosítja, hogy a projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. 
A projekt időszak alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. 

A projekt eredményeinek pénzügyi fenntartásának fedezetét a mindenkori Költségvetés biztosítja. 

A fenntarthatósági és költséghaszon számítások módszertani alapjai: 

 A vizsgálat időhorizontja a projekt végrehajtása szempontjából: 2017 – 2018. 

 A vizsgálat időhorizontja a projekt fenntartási időszaka szempontjából: 2019 – 2024. 

 Saját forrás finanszírozásának módja: nem releváns, tekintettel arra, hogy a projekt 100%-os 
támogatási intenzitású. 

 A projektgazda és a tevékenység jellege: közcélú, nem jövedelemtermelő. 
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 A projekt és az eredmények működtetője: Pályázó  

 Amortizáció kezelésének módszertana: számviteli tv. szerinti ÉCS alkalmazása, 
maradványérték alkalmazásával (aktiválást követő 10. évben immateriális javak esetén 
aktiválási érték 10%-a, materiális javak esetén 5%-a), jelen pályázat esetében nem releváns. 

 Pályázó áfa-státusza: projekt kapcsán áfa visszaigénylésre nem jogosult, a költségvetés 
bruttó értéken tervezett. 

 A számítások az Útmutató elvárásainak megfelelően fejlesztési különbözet módszerével 
készültek. 

 A számítások alapja a projekt megvalósulási költség-ütemezése. 

 A számításokat a „projektre” végeztük el, a megvalósításon felül 10 éves futamidőre, folyó 
áron (infláció figyelembe vételével), 8%-os diszkont kamatláb alkalmazásával. 

 A számítások alapjául szolgáló értékek meghatározásánál (különösen üzemeltetési költségek) 
a szakmai sztenderdek figyelembe vételével jártunk el, korrigálva ezeket az értékeket a 
pályázóra vonatkozó egyedi adatokkal (munkavállalói létszám, ellátotti létszám). 

 Az inflációs prognózisok alapjául a 2016 decemberében az MNB honlapján elérhető inflációs 
prognózisok alapul vételével jártunk el (https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-
jelentes/2016-12-22-inflacios-jelentes-2016-december) 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében elengedhetetlen a projektet fenyegető kockázatok 
feltárása kockázatelemzés keretében. A kockázatelemzés folyamán azonosítani kell a lehetségesen 
felmerülő kockázati tényezőket, megállapítani azok jellegét és mértékét, majd felismerésüket követően 
becsülni és vizsgálni kell ezek egymásra, valamint a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és 
kiértékelni az így kapott szcenáriókat.  

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzésinek és azok 
megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Jellegüket tekintve ezen kockázatok lehetnek külső, 
illetve belső kockázatok. A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak 
hatáskörén kívül álló okokból következhetnek be. A belső kockázatok a projekt megvalósítása során a 
végrehajtóktól függenek. A kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és 
nagymértékű kockázatot. A kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek 
valószínűsége és jelentősége kicsi, vagy amelynek alacsony a valószínűsége, de közepes lényegi 
befolyása van a projektre, vagy fordítva: kis horderejű, de közepes az előfordulásának valószínűsége. 
A közepes mértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és hordereje 
egyaránt közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége de kicsi projektszempontból a jelentősége, 
vagy amelynek kicsi a valószínűsége de nagy horderővel rendelkezik. Nagymértékű kockázatról olyan 
esemény bekövetkezése vagy körülmény fennállása esetén beszélünk, amelynek valószínűsége és 
hatása együttesen nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek 
közepes a valószínűsége de nagy jelentőséggel bír.  

A kockázatkezelés kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes megvalósításában, 
melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív kialakítása, az ehhez szükséges 
erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az eredményességek hosszú távú nyomon 
követése. A projektet negatívan befolyásoló esemény esetlegesen bekövetkezésekor, valamint a 
nemkívánatos állapot megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és 
tájékoztatás rendkívül fontos. 

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

Mivel a projekt fizikai befejezése még 2018. december 31-e, így minden megvalósítást módosító 
körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus változók és 
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paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az egyes költség paramétereket, és 
ez által közvetve az egész projekt megvalósítását. Elemzés során érdemes figyelembe venni a projekt 
végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközök teljes projekt időtartam alatti rendelkezésre állását, 
pénzügyi és szakmai ütemezést, valamint a fenntarthatósági költségek biztosítását. Pénzügyi 
szempontból komoly kockázatot jelent a projekt megvalósításában az útmutató szigorú 
elszámolásokra vonatkozó előírásától való eltérés. A megfelelő likviditás biztosítása érdekében a 
szerződéskötést követő legkorábbi időpontban élni kívánunk a támogatási előleg maximális 
mértékével, mely a 2017. évre eső megvalósítási költségek 150%-a. Az előlegben a tárgyévben 
tervezett kiadásokhoz mérten megjelenő 50%-os többletfedezet megfelelő biztonságot nyújt a projekt 
finanszírozhatóságához. A 2018. év vonatkozásában szintén a lehető legkorábbi időpontban le 
kívánjuk hívni a projekt teljes, fennmaradó támogatás tartalmát előleg jogcímén, ami biztosítja, hogy a 
projekt zárásáig folyamatosan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A projekt időszak alatt egyetlen 
évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. A likviditási és Cash-flow kockázattal nem kell 
számolnunk, mivel minden szükséges fedezetül szolgáló forrást a rendelkezésünkre bocsájtják a 
projekt megkezdése előtt. Az intézményi férőhelyek kiváltását célzó projekt szigorú és folyamatosan 
kontrollált szakmai és pénzügyi ütemezéssel valósítjuk meg, ami a projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszását hivatott meggátolni.  

A lehetséges felmerülő pénzügyi kockázatokat a következő táblázat tartalmazza: 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Projekttevékenységek csúszása az 
ütemtervhez képest 

Közepes Magas 
Minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, folyamatos 
monitoring 

A projekt pénzügyi ütemezésének csúszása Közepes Magas 

Pontos ütemezés, tervezés, 
szerződésnek való megfelelés, 
elszámolások benyújtása, folyamatos 
monitoring 

Nem megfelelően alátámasztott pénzügyi 
teljesítés 

Alacsony Közepes 
Folyamatos ellenőrzés, dokumentálás, 
elszámolási szabályok részletes 
ismerete 

Partnerkockázat: nem az általunk előre 
kalkulált áron jön létre a szerződéskötés 

Alacsony Közepes 

Tartalék képzése, átcsoportosítás a 
megvalósítás közben megváltozó 
helyzetekhez való alkalmazkodás 
céljából 

Hosszú távú fenntartási költségek 
biztosításának problémája 

Közepes Magas 
További rendszeres állami támogatások 
igénybe vétele, hátrányos helyzetűek 
munkába állása, részletes tervezés 

b. Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok 

A kockázatelemzés során a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzésének 
célja a projekt kockázatainak azonosítása, azok erősség és bekövetkezési valószínűség szerinti 
értékelése, majd az ezekre irányuló intézkedések és kezelési javaslatok megfogalmazása. 
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Szakmai, jogi szempontú, továbbá intézményi és társadalmi kockázatokkal kell számolni. A 
kockázatokat külön, egy erre a célra készített nyilvántartásban rögzítjük majd. 

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázat Valószínűség Hatás Kezelés 

Szakmai szempontú kockázatok 

A projekt tevékenységének összetétele nem 
a pályázati kiírásnak megfelelő 

Alacsony Magas 
A pályázat tervezése során az tervezett 

szolgáltatások és fejlesztések összeállítása 
szigorúan a kiírás feltételeihez illeszkedik 

A projekt tevékenységének összetétele nem 
az igényeknek megfelelő 

Alacsony Magas 
Körültekintő tervezés, a speciális igények 

teljeskörű felmérése és implementálása, Szakmai 
koordinációs műhely tevékenysége 

A célcsoport tagjai alacsony aktivitást 
mutatnak az egyes projekttevékenységekben 

Alacsony Magas 
A projektelemek igényeknek megfelelő 

kialakítása, folyamatos felülvizsgálata, esetenként 
beavatkozás 

A megrendelt szolgáltatások minősége nem 
megfelelő 

Alacsony Közepes 
Szállítók körültekintő kiválasztása, elvárt 

eredmények pontos definiálása 

Információs Alacsony Magas 
Előzetes felmérések, valamint az érintettek 

minden döntési ponton való bevonása 

Fogyatékosok, pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek állapotára negatív 

hatással van a környezetváltozás 
Közepes Magas 

Azonos típusú hátrányos helyzetű emberek 
kerülnek egy ingatlanba, így koncentráltabban 

lehet speciális igényeiknek megfelelő 
körülményeket biztosítani szakszerű ápolókkal 

Alacsony együttműködési hajlandóság a 
fogyatékosok részéről, nem tudnak/akarnak 

beilleszkedni 
Alacsony Magas 

Közvetlen támogató környezet megteremtése, 
emellett az fogyatékosok alapos felkészítése 

Rendelkezésre álló humán kapacitás hiánya Közepes Magas 
Szakemberek, ápoló-gondozók 

képzése/továbbképzése a közösségi alapú ellátás 
eredményessége céljából  

Jelenlegi intézményi dolgozók az új 
szolgáltatási struktúrának nem felelnek meg 

Közepes Magas Bevonás, képzés, mentorálás 

Jogi szempontú kockázatok 

Jogszabályi előírások változása Közepes Közepes 
Egyeztetések a fenntartókkal, regionális és 

országos döntéshozókkal 

A megadott határidőre a szerződések nem 
kerülnek aláírása 

Alacsony Közepes A tevékenységek körültekintő ütemezése 

Társadalmi kockázatok 
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Társadalmi befogadás helyi közösségi 
szinten nem valósul meg  

Közepes Magas 

Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők részére 

kidolgozott és megtartott érzékenyítő 
tevékenységek, valamint az érintettek minden 

döntési ponton való bevonása 

Globális társadalmi ellenállás: Magyarország 
fogyatékossággal szembeni elutasító attitűdje  

Közepes Magas 
Projekt megkezdése előtti szemléletformáló 

program 

Projekt hatására még inkább kiéleződik a 
szakadék a lakosság és a különleges 
bánásmódot igénylő emberek között 

Közepes Magas 

Érzékenyítő rendezvények szervezése, 
személyes és egyéni konzultáció, csoportos 

találkozó, ellátottak és lakókörnyezet 
képviselőinek közös programja által 

Intézményi kockázatok 

dolgozói kockázatok közepes 

a változás 
többletmunkát, 
félelmet jelent 

számukra 

a dolgozók tervszerű, tudatos felkészítése 

szervezeti kockázatok enyhe 

az intézményi 
menedzsment 

nem 
elégséges 

hatékonysága 

tervszerű vezetői felkészítés 

tovább él az intézményesített forma közepes 

a kisebb 
létszámú 

intézményekb
e 

áthagyományo
zódnak a régi 

rutin 
folyamatok 

szervezetfejlesztés 

fenntartói finanszírozási nehézségek enyhe 

a fenntartó 
likviditási 

problémái az 
utó 

finanszírozású 
projektelemek 

miatt 
 

likviditási terv körültekintő elkészítése 

intézményi imázs, presztízs veszteség közepes 

a lakói 
kockázatok 

miatt romlik a 
megítélés 
dolgozók 
negatív 

kampánya 

lakossági érzékenyítés 
 

dolgozói szupervízió 

lakói kockázatok 

viselkedési kockázatok magas 
negatív helyi 
társadalmi 
fogadtatás 

lakók tudatos, tervszerű felkészítése 
lakossági érzékenyítés, tájékoztatás 

foglalkoztatási kockázatok magas 

a lakók 
értéktelennek, 
feleslegesnek 
érzik magukat 

állami fenntartói, helyi önkormányzati segítség 

egészségügyi kockázatok magas 

az SHS lakók 
nem felelnek 

meg a 
támogatott 
lakhatási 

feltételeknek 

szakszerű, célszerű speciális felkészítő 
tevékenység 

anyagi kockázatok magas 
az új 

életformához 
tudatos életvezetési segítségadás 
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3.1.6. Fenntartás 

A projekt fizikai befejezetését követően 5 évig kerülnek fenntartásra a kedvezményezett által a projekt 
keretében megvalósult alábbi fejlesztések: 

- az 60 fő részére létrehozott támogatott lakhatási férőhelyek fenntartása az újonnan létrehozott 
ingatlanokban, 

- a lakosság folyamatos tájékoztatása az ellátottak élethelyzetéről (például: lakossági 
fórumokon, intézmény és önkormányzat honlapján), 

- az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők folyamatos 
érzékenyítése, 

- a projekt keretében megkezdett önálló életre felkészítő tevékenységek fenntartása, 
továbbfejlesztése a kiváltással járó változásokra, 

- az ingatlanok állapotának szinten tartása, karbantartása, értékmegóvása, 
- a szolgáltatási központokban megvalósuló szociális alapszolgáltatások biztosítása  

o étkeztetés 
o házi segítségnyújtás 
o támogató szolgálat 
o nappali ellátás 

- a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek fenntartása, esetleges fejlesztése, az ellátottak 
foglalkoztatásának biztosítása a szolgáltató központban, 

- a projektben vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesülésének 
biztosítása, 

- a beszerzett gépjármű mindennapi használata, a fentiek szerinti tevékenységek 
megvalósítása érdekében. 

 
Szakmai fenntarthatóság 
A projekt keretében létrehozott fejlesztés biztosítja az ellátottak életminőségének fokozatos javulását 
azzal, hogy a konfliktusmentes, hatékony és jó légkörű szakmai munka segítségével valamennyi 
ellátott részére személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani. 
A szakemberek és az ellátottak felkészítése során elsajátított új szemléletmód a 
személyiségfejlesztésen keresztül várhatóan hosszabb távon hozzájárul az ellátottak önálló 
életvitelének kialakításához és a szakemberek szakmai fejlődéséhez. 
A szakemberek a fenntartási időszak alatt elősegítik az ellátottak jelenlegi izolációjának csökkentését, 
társadalmi kapcsolataik bővülését, és az új lakóhelyük közösségébe való integrálódását. 

kevés lesz a 
jövedelem 

folyamat kockázatok 

fenntarthatóság közepes 

az új típusú 
lakhatás 

finanszírozása 
többe kerül 

átgondolt fenntartói finanszírozási rendszer, 
energiatakarékos technológiák alkalmazása a 

beruházás során 

szakmapolitikai kockázatok közepes 

az új 
támogatott 
lakhatás a 
súlyosan 

halmozottan 
fogyatékos 

(SHS) +szervi 
beteg 

esetében nem 
működik 

folyamatos szakmai kontroll, korrekciós 
lehetőségek 

a projekt folyamat megszakad enyhe 

veszélybe 
kerül az addig 

elvégzett 
munka 

elkötelezettség a teljes folyamat mellett 
támogatói, fenntartói, intézményi szinten 
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Az ellátottak fejlesztő foglalkoztatásban való aktív részvétele biztosítja meglévő képességeik 
továbbfejlesztését, a napi rutintevékenységek folyamatos meglétét a speciális tudású foglalkoztatási 
rehabilitációs szakemberek segítségével. 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartása, korszerűsítése a projekt befejezése után a Fejér 
megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény feladata lesz. Az így felmerülő költségek az 
intézmény költségvetését terhelik. 
 

Várható költségek a fenntartási időszakban: 

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Személyi juttatások (Ft) 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 31.000.000 

Szociális hozzájárulási adó (Ft) 5.100.000 5.300.000 5.500.000 5.700.000 5.900.000 

Dologi kiadások (Ft) 15.600.000 15.900.000 16.200.000 16.500.000 16.900.000 

Beruházások (Ft)      

Felújítások (Ft)      

Összesen (Ft) 47.700.000 49.200.000 51.200.000 52.200.000 53.800.000 

 

A kiváltás során létrehozott ingatlanok fenntartója továbbra is a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság lesz. A szakmai munka során a helyi önkormányzatokkal, a helyi civil szervezetekkel, a 
releváns érdekvédelmi szervezetekkel kívánunk együttműködni. 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges 
tevékenységek bemutatása 

Az előkészítés, illetőleg az érintettek bevonása 

Az alapvető koncepció az, hogy minden egyes igénybevevő a neki megfelelő, személyre szabott 
"szolgáltatási csomagot" kapja egy komplex szükségletfelmérést követően, szolgáltatás nyújtása, vagy 
vásárlása révén. A törvény előírja, hogy támogatott lakhatás keretein belül, az önálló életvitel 
fenntartása, segítése érdekében, mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató 
technikák alkalmazásával végzett esetvitelt kell biztosítani. 
A támogatott lakhatás a szenvedélybeteg személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, 
egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének 
fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja 
a) a lakhatási szolgáltatást, 
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe 
tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, 
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, 
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén 

da) az étkezést, 
db) az ápolás-gondozást, 
dc) a fejlesztést, 
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. 
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A szenvedélybetegek, mint célcsoport fokozottabban érintő társadalmi kitaszítottság a támogatott 
lakhatás szolgáltatás indításakor is érzékelhető.  A jogalkotók szándékait nem, vagy kevésbé értő 
önkormányzatok illetékes személyeinek érzékenyítése is nehéz feladatnak mutatkozik, mind a 
célcsoport, mind a szolgáltatás irányába. 
A tapasztalatok szerint a szolgáltatás legfőbb céljának a re-integrációnak megfelelően, a jogszabály 
által előírt lakókörnyezetben való szolgáltatás biztosítása ellentétbe kerül a lakosság azon diktatórikus 
akaratával, melynek alapjait a sztereotípiák, az információ hiány és a félelem táplál. A legnagyobb 
nehézséget a lakosság érzékenyítésével járó tehetetlenség megélése okozhatja. 
 
„A képessé tétel folyamata átvezetheti a segítőt és a segítettet az ellátás típusú munkából az 
önsegítésbe, s remélhetőleg a fejlesztésbe is. A segítő végső célja az önbizalom, emberi méltóság, 
hasznosság és fontosságtudat növelése, a kapcsolatrendszer bővítése – közösségi háló kiépítése 
mindenki köré. A jó fejlesztő az, aki másokat hoz cselekvési helyzetbe és elősegíti, hogy el is tudják 
végezni az általuk vállalt feladatokat.”2 

Kommunikáció 

Álláspontunk szerint a kommunikáció első és mindent felülíró célja, hogy eszközként támogassa a 
kiváltás folyamatát társadalmi, helyi és intézményi szinten – különös tekintettel a változási folyamatok 
jellegzetességeire (változásmenedzsment). Ez az alapelv szolgálja rövid és hosszú távon leginkább 
mind a kiváltásban résztvevő személyek, munkatársak, intézmények, mind a helyi és tágabb 
társadalom érdekét.  
A sikeres, transzparens, professzionális, a valós helyzetre érdemi választ adni képest bevonó és 
interaktív megközelítés eredménye remélhetőleg zökkenőmentes projektek lesznek.  
A megvalósítás során külön tárgyalandó, s önálló stratégiái átgondolást igényel a célcsoportok 
függvényében három szint:  
- belső kommunikáció, mely az intézményen belüli tájékoztatást, szemléletformálást és bevonó 
interaktivitást, az „ügy mellé állást” hivatott szolgálni,  
- a helyi kommunikáció, mely a lakosság ismerethiányát, szemléletformálását és aktív bevonását 
hivatott szolgálni a fogyatékos személyek és környezetük békés egymás mellett élése érdekében. 
 - az országos kommunikáció, mely a program elfogadottságát, s hosszú távú fenntarthatóságának 
elősegítését célozza.  
A három stratégia nem külön-külön létezik és valósul meg. Egymást támogatva, a belső szinergiákat 
kihasználva, azokra építve kell megtörténnie mind a tervezésnek, mind a megvalósításnak. Mindez 
minden projekt esetében egy integrált kommunikációs stratégia megszületését eredményezi. 
 
A belső kommunikációs stratégia  
A belső kommunikáció minden szervezeti változás esetében esszenciális – különösen igaz ez az 
olyan helyzetekben, melyek a szervezet alkalmazottaival, mint erőforrással számol. Minden változási 
folyamat jellemzője, hogy egy ismert, megszokott rendszert felvált egy ismeretlen, ezáltal aggasztó, 
félelmet keltő új. Szinte törvényszerű jelenség, vagy, ha úgy tetszik a változási folyamatok 
sajátossága, hogy a folyamat melletti döntéshozói elköteleződést követő első lépések ellenállást 
generálnak, melyet (megfelelő kezelés esetén) csak az első sikerek oldanak fel. Ebben a ciklusban a 
folyamatban részt vevő célcsoportok elköteleződését elősegítő eszköz a kommunikáció. Ennek 
elmaradása, vagy elégtelen szintje viszont éppenséggel ellentétes hatást generál: jelentősen növeli az 
ellenállást, a félelmet és bizonytalanságot, ugyanis a célcsoport tagjai saját fantáziájukkal (vagy éppen 
egymás közötti pletykával) egészítik ki az információhiányt, mely az esetek döntő hányadában téves 
és félrevezető. Annak érdekében tehát, hogy a folyamat a kívánt módon irányítható legyen, 
folyamatos és többszintű kommunikációra van szükség.  
                                                      
2 Szociotéka Nagyné Varga Ilona szerk. Közösségi szociális munka a családsegítésben  
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Eszközök 

- egyirányú tájékoztatás (pl. hírlevél, faliújság, levélkampány, vezetői kommunikáció, levelek, 
beszéd)  

- interaktív eszközök (intézményi értekezletek, dolgozói ülések, alulról jövő kezdeményezések 
támogatása és becsatornázása a döntéshozatalba, workshopok).  

- képzések, tréningek (pl. változásmenedzsment, feladatok, felelősségek, szerepek a régi és az 
új rendszerben  

- intézmények közötti kommunikáció (best és worst practice megosztások)  

- negyedévente személyes találkozás (szakmai és folyamategyeztetések)  

- telefonos, e-mail egyeztetések 
 
Helyi kommunikációs stratégia  
Minden lokális közösséget megcélzó kommunikáció stratégiai tervezése során önálló tervezései 
kompetencia szükséges. A települések, azok lakossága sokban különbözik, nem kizárt, hogy egyes 
eszközök, melyek sikert aratnak az egyik településen, a másikban alkalmatlanok a célok 
támogatására. 
 
Eszközök  

- egyirányú tájékoztatás (pl. médiavásárlás, levélkampány, polgármesteri kommunikáció, 
közlemény kiadása - induláskor, félúton és záráskor)  

- interaktív eszközök (pl. rendezvények a helyi közösségek számára, nyilvános chat a kérdésről 
az egyik helyi portál gondozásában, a közösség hozzáállásának alakulását rendszeresen 
monitorozni kell  

- települések közötti kommunikáció (pl. best és worst practice megosztások, szakmai és 
folyamategyeztetések, a kiváltásban résztvevő települések hálózatként történő pozícionálása  

- közös fellépés a médiatérben (időről-időre)  

- település és intézmény közötti kommunikáció 

Országos kommunikációs stratégia  
A fogyatékos személyek társadalmi el- és befogadottsága érdekében az elmúlt évtizedek során 
rengeteg projekt zajlott le sikeresen. Ezen projektek mindegyike tartalmazott kommunikációt, 
mindegyik hatással volt a társadalom egyes célcsoportjaira, s mindegyik (ha nem is tudatosan) egy 
hosszú távú társadalmi attitűdváltási folyamatot szolgált. A kiváltás programot tehát folyamatba 
ágyazva kell szemlélni. 
 
Eszközök  

- Arculat  

- Tájékoztatás (pl. kiváltás honlap, közlemények, sajtótájékoztató, rádiósinterjúk, televíziós 
kerekasztal beszélgetések)  

- Szemléletformálás  

- Kompetenciafejlesztés (pl. néhány érintett, s erre alkalmas fogyatékos személy nyilatkozata, 
kommunikációs fejlesztése, támogatása) 
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Szervezeti átalakítás 

 

A projektidőszakban új szervezeti struktúra kialakítására kerül sor. Újrafogalmazzuk a szakmai 
programot, SZMSZ-t, kibővítjük a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó szabályozásokkal, 
rendelkezésekkel. Módosítjuk a szabályzatainkat, a dolgozók tekintetében munkakörváltozás miatt 
módosítani szükséges a kinevezéseket és a munkaköri leírásokat. A költségvetési, gazdálkodási 
folyamatokat, szabályozókat, ügyrendeket az átalakított profilhoz, működéshez igazítjuk, beépítjük a 
támogatott lakhatás megvalósításához szükséges költségvetési paramétereket. 
A projekt megvalósulásával az intézmény szervezeti struktúrájának, működésének és méretének 
változása mellett jelentős szerep jut a szemléletváltásnak is, hiszen az ellátottak a jövőben inkább 
„lakók” lesznek, akik ellátás helyett személyre szabott szolgáltatásban részesülnek. Ennek a 
szemléletváltásnak a megvalósítása a szervezetben is változásokat követel, új szervezeti jellemzőket 
igényel. 
Ezek kialakítását segíti elő a különböző szervezetfejlesztési eszközök, módszerek alkalmazása, 
melyekkel az ún. dinamikus szervezeti formák fenntartható kialakítására fogunk törekedni. 

A munkatársak felkészítése 

A projekt megvalósulása jelentős változásokat hoz az egész intézmény életében, ezáltal a lakók 
felkészítése mellett a szakdolgozók felkészítését is szükségessé teszi. A dolgozók felkészítése során 
a legnagyobb hangsúlyt a személyes tulajdonságok: az önállóság, kompetencia, autonómia, 
felelősségvállalás, méltóság, biztonság és a belső erőforrások aktivizálása kapja. 
Az intézményben jelenleg nincs annyi felsőfokú végzettségű szociális munkás, akit esetvitelért felelős 
személyként a különböző lakhatási formákban alkalmazni tudnánk, ezért az előkészítő-felkészítő 
fázisban kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelően szakképzett humán erőforrás biztosítására, 
új dolgozók felvételével, illetve a jelenlegi személyi állomány képzésével. 
A kísérő támogatást biztosító munkatársak tekintetében reményeink szerint a felsőfokú 
szakképesítéssel bírók (mentálhigiénés asszisztensek, szociális asszisztensek, pszichiátriai 
szakápolók) a feladat ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkeznek. Az intézményben jelenleg 
ápoló-gondozóként dolgozó szakemberek egy része a lakóépületekben , a lakócentrumban és a 
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szolgáltató központban fognak dolgozni. A szociális szolgáltató központ tervezett új szolgáltatásai 
szintén feltételezik a megfelelő szakképesítésű munkaerő jelenlététét. 
A dolgozók részéről a támogatói attitűdnek alapvető szakmai kompetenciaként kell megjelennie a 
program során, és azt követően is kell. 
 
A dolgozók szakmai képzettségét a projektidőszak alatt, illetve azt követően a támogatott lakhatásban 
foglalkoztatottak számára jogszabályban előírt kompetencia szintre kell emelni. Az esetvitelért felelős 
személyek és a kísérő támogatást biztosító munkatársak toborzása, kiválasztása, felkészítése az 
intézményvezető feladata. Az esetvitelt és a kísérő támogatást biztosító munkatársi státuszokat a 
jogszabályban előírtak szerint, a fenntartó biztosítja. 
Az új intézményi struktúrában a szolgáltató központ által nyújtott plusz szolgáltatások személyi 
feltételeit szintén biztosítja a fenntartó. 
A jogszabályban előírt jelenlegi emberi erőforrás rendszert a projekt időszak végére át kell alakítani 
egy új humán erőforrás struktúrává. 

A lakók felkészítése 

Ez a terület kiemelt jelentőségű, hiszen mint az ellátottak szocio-demográfíai jellemzőiből is kitűnik, az 
ellátottak nagy része már több mint egy évtizede él az intézmény falai között. Esetükben a változásra, 
az életminőség javítására, a közösségben való önálló életre felkészítés kiemelt jelentőségű.  
A felkészítés lépései: 

- szükségletek felmérése (személyes célok, egyéni igények figyelembevételével rehabilitációs 
terv készítése), 

- felkészítő tréningek, gyakorlatok (túlgondozás leküzdése, konfliktus-kezelés, életviteli 
készségek fejlesztése), 

- a helyi közösségekhez kapcsolódás (nyitás az alapellátás felé, foglalkoztatás erősítése, 
lehetőségek kiaknázása). 

 
Az életvezetési készségek fejlesztése: 
A támogatott lakhatásba bevonandó célcsoport felkészítése esetében rendkívül fontos a komplex 
megközelítés: 

- a pszichoterápia  

- a szocioterápia 

- a szociális munka körébe tartozó esetviteli munka. 
 
A pszichoterápia és egyéb csoportterápiás módszerek kitűnően alkalmazhatók a kapcsolatteremtés és 
a szociális háttér problémáinak felderítésére a megoldások keresésére. Az összetett terápiák az új, 
intézménytelenített életbe való beilleszkedést fogják segíteni. Kiemelt figyelmet fordítunk a fontos 
védő faktorokra: a családi, rokoni háttérre, a stabil csoportra, lakóközösségre, a támogató 
párkapcsolatokra, a megértő, szeretetteljes légkörre, a közös programok felszabadult örömére. 
A támogatott lakhatásba bevonandó ellátottak felkészítésében támaszkodunk a szociális esetmunka, 
a csoportos szociális munka széles eszköztárára is. 
 
Mint fentebb említettük az intézmény az elmúlt években több olyan innovatív szakmai 
kezdeményezést honosított meg, amelyre az átalakítás során méltán alapozhatunk. 
A lakók felkészítése során előnyben részesítjük a tréningszerű, élményeken, tapasztalatokon alapuló 
módszereket. 
 
A lakók felkészítésének tervezéséhez segítségül hívjuk együttműködő partnereinket. A tervezést 
folyamatnak tekintjük, nem pedig egy statikus egyszeri eljárásnak. Mindazon esetekben, amikor még 
fellelhetők a családi kapcsolatok, a hozzátartozókat a kezdettől fogva bevonjuk a programba, 
támogató, személyes segítségükre folyamatosan támaszkodunk. A lakói és hozzátartozói 
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érdekkülönbségek szinkronba hozása érdekében támogatókat, koordinátorokat alkalmazunk. Jelentős 
szerepet szánunk ebben a munkában az Érdekképviseleti Fórumnak, illetve a lakói önkormányzatnak, 
bizottságoknak. 
 
A tervezés során gondoskodni szükséges az új közösségekben lakó emberek sebezhetőségének 
csökkentéséről, ezért szükséges az óvintézkedések megtervezése és kidolgozása is. Az 
óvintézkedéseknek, a védő faktorok igénybevételének, alkalmazásának mindig egyedieknek kell 
lennie és be kell épülnie az egyén személyre szóló rehabilitációs terveibe. 
A lakók felkészítésének kulcskérdése, hogy miként tudjuk aktivizálni az őket körülvevő formális és 
informális támogatási lehetőségeket (család, barátok, gondnok, szervezetek, orvos, önkéntesek, 
leendő szomszédok, gyámhivatalok, képzők, oktatók, foglalkoztatók). A másik sarokpont a 
programban a szakképzett támogató személyzet biztosítása. 
 
Az egyéni szükségletfelméréseket elvégeztük. Kialakultak azon célcsoportok, melyek a különböző 
lakhatási formákat igénybe veszik. 
 
A lakók felkészítése a különböző típusú és változatos módszerű képzéseken keresztül valósul meg. 
Minden esetben azonban figyelembe kell venni azt, hogy a lakók részvétele a programokban 
önkéntes. Rendkívül fontos ezért a személyre szabott motivációs munka, a döntési támogatás 
(támogatott döntéshozatal) a bizalomerősítés. 

A megvalósítás ütemezése 

A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény rigópusztai telephelyén a 
szenvedélybetegek otthonából támogatott lakhatási szolgáltatási formába kívánjuk kitagolni a komplex 
szükségletfelmérés alapján, a telephelyen élő ellátottakat. A kitagolás megvalósítása érdekében az 
„EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 
intézményi férőhely kiváltás” elnevezésű pályázati felhívásra 2017. április 10-ig támogatási kérelmet 
nyújtunk be, melynek pozitív támogatói döntése megoldást jelenthet a rigópusztai telephelyen élő 
ellátottaink kitagolására. A támogatott lakhatás az ellátott életkorának, egészségi állapotának és 
önellátási képességnek megfelelően biztosít lakhatási, illetve egyéb szociális szolgáltatásokat az 
ellátott önálló döntése, szükséglete, képességei, készségei maximális figyelembevételével. Emellett 
lehetővé teszi, hogy az ellátottak a helyi lakossággal azonos életkörülmények és életfeltételek között 
éljenek és részt vegyenek a helyi társadalom életében. A jobb tárgyi feltételek és magasabb szintű 
megteremtésével a rigópusztai telephelyen élő 60 fő teljes körű kitagolása történik meg támogatott 
lakhatás szolgáltatási formába.  

Kiváltási tervünkben a lakhatási szolgáltatás biztosítását a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. § (5) bekezdés b) pontja szerinti 12 fő számára kialakított 
ingatlanokban tervezzük. A kitagolt szenvedélybeteg 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Királyegyháza 
településen található ingatlanokba, 24 fő pedig 2 darab 12 fős, Szabadszentkirály közigazgatási 
belterületén kialakításra kerülő ingatlanba kerülne elhelyezésre. Királyegyházán a 3 darab 
összközműves telkeket térítésmentes használatba vesszük, és az SZGYF vagyonkezelésében lévő 
telekre telekmegosztást követően épül 3 db 12 fős lakás. Szabadszentkirályon belterületi telkek állnak 
rendelkezésre a Szabadszentkirályi Önkormányzat tulajdonában, amit térítésmentesen átadnak.  

Ellátotti oldalról további szakmai feladat a támogatott lakhatás keretébe majdan bekerülő, de jelenleg 
ápoló-gondozó vagy átmeneti intézményi ellátást igénybe vevők felkészítése, a támogatott lakhatási 
szolgáltatási formára.  A kitagolásra kerülő férőhelyek esetében felmértük, hogy mely ellátottak 
kerülhetnek a támogatott lakhatási szolgáltatásba. A szükségletfelmérés személyes interjúk keretében 
készült, ennek során felmértük az intézményi „előéletét” (azt, hogy addig hol és milyen típusú 
elhelyezést vett igénybe), vizsgáltuk a személyi (családi) és vagyoni (jövedelmi) viszonyait, a 
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lakhatással, valamint a majdani re-integrációval kapcsolatos terveit, lehetőségeit. Ennek 
eredményeként megállapítottuk, hogy az intézményben lévő 60 fő szenvedélybeteg mindegyike 
alkalmas a kitagolásra. Ezt követte az ún. komplex szükségletfelmérés folyamata. Megtörtént minden 
ellátást igénybevevőre vonatkozóan a komplex szükségletfelmérés, annak érdekében, hogy a 
számukra legmegfelelőbb szolgáltatás-elemeket biztosítva kerüljenek a támogatott lakhatási 
szolgáltatásba. A komplex szükségletfelmérés eredménye alapján minden támogatott lakhatást 
igénybe vevő részére egyéni szolgáltatási terv készült, amely tartalmazza: 

 a nyújtott szolgáltatások formáit és felelőseit, 

 a szolgáltatásnyújtással elérendő rövid- és hosszú távú célok meghatározását, a várható 
eredmények elérésének módját, időtartamát, ütemezését, 

 az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek körét és a megvalósításhoz szükséges 
eszközöket, 

 a kockázati tényezők felsorolását és azok elhárításának lehetséges eszközeit, módját, 
eljárásrendjét, 

 az ellátást igénybevevőnek a társadalomba, a közösségbe történő beilleszkedése érdekében 
szükséges, koordinált intézkedéseket, 

 a család és az egyéb támogatók bevonásának módját, a támogató háló tagjait, 

 a más szervezet által biztosított szolgáltatásokat és azok felelőseit. 
 

A közösségi alapú ellátásban követelmény, hogy jól képzett szakemberek álljanak a 
szolgáltatásnyújtás során rendelkezésre. Ennek egyik előfeltételét teremthetik meg az ún. szakmai 
tapasztalatcsere-látogatások, melynek során a Főigazgatóság fenntartásában működtetett más 
intézmények támogatott lakhatással foglalkozó szakembereivel kialakítandó együttműködés keretében 
lehetőség nyílik a szolgáltatási forma megismerésére, annak hatékonyabb működtetése érdekében.  
Továbbá az FSZK-val kötött együttműködési megállapodás keretében megkezdődik az intézmény 
dolgozóinak felkészítése a támogatott lakhatás és a szolgáltatási gyűrű kialakításához szükséges 
szakmai kompetenciák elsajátításával.  
 
Támogatott lakhatás igénybevevői részére étkeztetés, nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás és 
közösségi ellátás lesz biztosítva. 

Az építési kiviteli tervek elkészítési határideje 2017. május 20. A közbeszerzési eljárás június-július 
hónapokban lezajlik, így a kivitelezés tervezett kezdése augusztus 1. A támogatott lakhatás 
szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésének (működési engedélyének) 2018. december 31-ig kell 
jogerőre emelkednie. 

A kiváltott ingatlan hasznosítása 

A kiváltandó ingatlan az intézmény telephelye, a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében van. Az ingatlanban jelenleg az alábbi funkciók 
találhatóak meg: 

 60 férőhellyel szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthona, 

 a telephely pénzügyi és szakmai adminisztrációja, 

 étkeztetés (konyha és étterem) 

 foglalkoztató épületek, park, kert  

 mosoda. 
 
Foglalkoztatási célra 
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Az intézményi telephelyén Királyegyháza Rigópuszta hrsz. 0168 szám alatti 9-es számú, a jelenleg 
irodáknak, dolgozói ebédlőnek, raktáraknak helyet adó épület átalakításával és felújításával új 
foglalkoztató egységet hozunk létre, amely lehetővé teszi, hogy a támogatott lakhatás növekvő 
foglalkoztatási igényeihez illeszkedjenek a kapacitásaink. A jelenlegi foglalkoztató épület felújítása 
nem lenne gazdaságos, bontásra érett az állapota. A 9-es számú épület az új támogatott lakhatási 
struktúrában viszont felszabadul, több kisebb és nagyobb helységből áll. Ki kell alakítanunk benne 
összefüggő nagyobb foglalkoztató tereket, illetve helyet kapnak a vizesblokkok és a raktár is. A 
foglalkoztató épületben a foglalkoztatáshoz szükséges eszközöknek is helyet kell biztosítani.  

A telephelyen tervezzük a közösségi és nappali ellátás szolgáltatási forma nyújtását, ehhez 
szükséges a munka jellegű foglalkoztatási forma fejlesztése is. Lehetőséget kívánunk biztosítani 
munka jellegű foglalkoztatásra, azok számára is, akik nem a támogatott lakhatásban élő ellátottaink. A 
foglalkoztatás területén a jelenlegi foglalkoztatási formákat kívánjuk fejleszteni, új tevékenységek 
bevetését tervezzük, ehhez szükséges az ellátottak képzése. Az intézményi keretek közt a 
telephelyen fejlesztő foglalkoztatást fogjuk nyújtani, az ehhez kapcsolódó új foglalkoztatási tervünk 
már elkészült. Várhatóan továbbra is a Jelenleg a Kézmű akkreditált foglalkoztató foglalkoztat az 
ellátottak közül átlag 15 főt az intézményünkben, amit továbbra is támogatnánk, hiszen a megváltozott 
munkaképességű embereknek, így lakóinknak is egy magasabb szintű foglalkoztatási lehetőségként, 
előrelépésként értékelhető.   

Alapszolgáltatási központ létrehozása: 

A megfelelő minőségű és kapacitású nappali és közösségi ellátáshoz szükséges helyiségek a jelenleg 
szenvedélybetegek ellátását szolgáló 6-os számú „kúria” épületben lesznek kialakítva. Ugyancsak ide 
kerülnek át az irodaépületből az adminisztrációs, koordinációs feladatok, valamint fejlesztő központot 
tervezünk létrehozni az ellátottaink számára, Ebben az épületben található a jelenlegi konyha, ez a 
rész teljes felújításon fog átesni, valamint a lakóink ebédlőnek a padozat cseréje és felújítása is meg 
fog történni. Ide kerül át a megszüntetésre kerülő dolgozói ebédlő, valamint tervezzük ruharaktár, és 
más egyéb a funkciókhoz igazítottan szükséges helyiségek kialakítását. 

A Szociális Szolgáltató Központban az alábbi alapszolgáltatásokat kívánjuk biztosítani:  

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátás, 

- nappali ellátás. 
 
Biztosítjuk a napközbeni tartózkodás lehetőségét, a társas kapcsolatok kielégítését, a látogatók 
alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését.  
A település lakóinak szükségletei, demográfiai összetétele indokolttá teszi a tervezett 
szolgáltatásfejlesztéseket.  
 
A központ rendelkezni fog közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra alkalmas 
helyiségekkel. A központ a saját konyháján keresztül biztosítja igény esetén az élelmezést, és a 
szennyes ruházat tisztítását is, 
A központ nyitott lesz, szolgáltatásait a helyi lakosság is igénybe veheti. 

A jelenlegi épületek átalakítása idősotthoni ellátási célra 

A közelmúltban teljes egészében felújításra kerülő 7-es számú épületben, ami jelenleg 28 fő 
szenvedélybetegeknek nyújt lakhatást, bentlakásos idősellátási szolgáltatást tervezünk nyújtani ugyan 
ennyi férőhelyen a jövőben. Ugyancsak ilyen funkciót szánunk a 8-as számú épület egy részének, ott 
12 fő idősellátási szolgáltatást tervezünk nyújtani, így összesen ez a szolgáltatás 40 férőhelyes lenne. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

118 

 

A 8-as épületben mosodakorszerűsítést is végre fogunk hajtani a megnövekedett igényeknek 
megfelelően, illetve tervezzük a foglalkoztatási formák közé felvenni a mosodai tevékenységet 
ellátottaink számára. 

Összességében így ebben a formában minden szolgáltatás megújulna, fejlődne, valamint minden 
tevékenységhez, amit tervezünk rendelkezésre fog állni a megfelelő tárgyi feltétel. 

Hasznosítási terv 

Nappali és közösségi ellátási célra 

A megfelelő minőségű és kapacitású nappali és közösségi ellátáshoz szükséges helyiségek a jelenleg 
szenvedélybetegek ellátását szolgáló 6-os számú „kúria” épületben lesznek kialakítva. Ugyancsak ide 
kerülnek át az irodaépületből az adminisztrációs, koordinációs feladatok, valamint fejlesztő központot 
tervezünk létrehozni az ellátottaink számára, A foglalkoztatási célra a 9-es épületet tervezzük bevonni. 

A nappali ellátás célja, az ellátás keretében az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális 
állapotuknak megfelelő napi életritmus biztosítása, közösségi szolgáltatások szervezése. A testi és 
lelki egyensúly megtartásának erősítése. 

A szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítja az intézmény – egyéb 
szolgáltatások és programok biztosításán túl - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló 
életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását és fejlesztést.  

Az intézmény az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátásba 
kerülők igényei alapján többek között a: 

- felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős programok lebonyolítását 
- ellátást igénybevevők rehabilitációja, a társadalomba, korábbi közösségbe való 

visszailleszkedésének elősegítését illetve megtartását 
- képzési, átképzési lehetőségek felkutatását, munkaerő-piaci lehetőségek 

feltérképezését 
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz 

való hozzájutás segítését 
- fejlesztő foglalkoztatás lehetőségét, szervezett szocioterápiás foglalkoztatásban való 

részvételt, szabadidős és kulturális rendezvényekbe történő bekapcsolódást       
- ellátásból kikerülők önsegítő csoportba kerülésének előkészítését, segítését 

Programjaik nyitottak, mindenki számára hozzáférhetőek, törekszenek a nappali ellátás szolgáltatás 
intézményi életbe integrálására. A szolgáltatásainkat igénybe veheti az a személy, aki 18. életévét 
betöltötte, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és aki a szenvedélybeteg bentlakásos 
ellátásból kikerült, és aki az ellátási területhez tartozó helyi és környező települések valamelyikén él. 
 
A nappali ellátás és közösségi ellátás telephely intézménybe történő telepítését indokolja, hogy a 
fenntartó maga, a támogatott lakhatás részeként ezen szolgáltatások útján kívánja biztosítja 
feladatellátást. Indokoltsága, hogy nincs a szolgáltatás szempontjából releváns szolgáltató, illetve 
Támogatott lakhatást nyújtó fenntartó sem saját sem külsőfenntartásban a településen, amelynél a 
szükséglettel rendelkező létszámvonatkozásában biztosított a férőhely. (szolgáltatások 
elérhetetlensége közlekedés miatt, valamint kapacitáshiány még az étkeztetésben is) 
 
Idősellátási célra 
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Ezen kívül, a felszabaduló kihasználatlan férőhelyeket be kell vonni a bentlakásos idősellátásba, 
hiszen mint tudjuk társadalmunk öregszik, egyre több igény mutatkozik erre az ellátási típusra. 
Időseket ellátó bentlakásos otthon a szentlőrinci térségben csak kizárólag Szentlőrincen üzemel 
12 férőhellyel, folyamatos 100 %-os kapacitáskihasználtsággal. Az időskorúak otthonának 
kapacitása, a férőhelyek a 60 éves és annál idősebb lakosságnak csupán a 0,44 %-át képesek 
kiszolgálni (ez az adat a régióban 2,41 %, Baranyában 2,96 %).  
 
A jelenlegi pályázati konstrukció nem teszi lehetővé  új szolgáltatási centrumok létrehozását, illetve 
nincs hozzá elegendő támogatás. Így értelemszerűen a meglévő telephely átalakításával, annak a 
lehető legkihasználtabb hasznosításával kell megterveznünk a lakók ellátását, illetve lehetőséget 
kívánunk biztosítani a környezetünkben élőknek is ilyen jellegű szolgáltatásra. A környezetünkben 
nem találunk közösségi szolgáltatást, ilyen jellegű ellátást a térségben nem ismerünk. Alapvetően 
ismerik az emberek a jelenlegi szenvedélyellátó intézményt, azzal is tisztában voltak, hogy nem volt 
eddig lehetőség más nem bentlakásos szolgáltatásra. 

Okok 

- telephely szakmai és gazdasági tevékenységének koordinálása itt történik 
- a telephely intézményben található több funkcionális feladat ellátására szolgáló épület 

(mosoda, konyha, karbantartó műhely, egészségügyi szolgáltatás stb.) 
- a telephely intézmény a fejlesztő foglalkoztatás bázis intézménye, itt áll rendelkezésre a 

fejlesztő foglalkoztatáshoz szükséges infrastruktúra,  
- itt található a foglalkoztatási bázis, növénytermesztési lehetőség, agrárium 

Az idősellátásban nem látunk kockázatot. A nappali szolgáltatásokat a támogatott lakhatásban élőnek 
szolgáltatnunk kell, de nem látjuk tisztán, milyen volumenű érdeklődés van a közösségi, nappali 
ellátásokra. Az étkeztetés és egyéb fent felsorolt szolgáltatások komplexen történő nyújtásával – 
ahogy a mostani lakóinknak is – jó lehetőségnek tarjuk.  Szükséges lenne azonban a nem megfelelő 
közlekedési utat felújítani, ami amúgy is balesetveszélyes. Erre polgármester úr ígéretet tett nemrég. 
Az ellátást igénybevevők utaztatását intézményi járművel kell biztosítani, ami az érintettek jelentős 
létszáma miatt mindenképpen kockázati tényező. 

Csökkenthető a kockázat a helyközi közlekedés feltételeinek igényekhez közelítő alakításával, mivel 
az érintett települések közötti közlekedési igények munkanapokon állandó igényként jelentkeznek, de 
nem megoldott. 

Kockázati tényező a székhely intézmény területén biztosított fejlesztő foglalkoztatás tekintetében a 
munkával történő ellátottság folyamatossága. Ez alapvetően az akkreditált foglalkoztatón múlik. 

 

 

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

A projekt előkészítése és megvalósítása az alábbiakban ütemezett lépéseken keresztül történik. 

 Kitagolandó intézményi telephely és ellátotti forma kiválasztása 
Fontos eldönteni, hogy az SZGYF fejlesztési stratégiája szerint mely telephely/telephelyek, 
illetve ellátottak kerüljenek kitagolásra. 

határidő: 2017.I. negyedév 
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 Megvalósítás helyszíneinek kiválasztása 
A projekt előkészítés hangsúlyos eleme a kitagolás megvalósítására alkalmas ingatlanok 
felkutatása és amennyiben az nem a Magyar Állam tulajdonában, illetőleg az SZGYF 
vagyonkezelésében van, úgy arra vonatkozóan használati megállapodás megkötése, 
esetlegesen az ingatlan megvásárlása. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 telekalakítás, rendezési terv módosítás 
A projekt céljainak sikeres elérése érdekében, továbbá a fenntarthatóság szempontjait 
figyelembe véve szükséges, hogy a megvalósítás helyszíneit képező ingatlanok mind a 
pályázó igényének, mind a helyi építési szabályoknak megfelelően legyenek kialakítva. 

határidő: 2017.II. negyedév 

 Tervező beszerzése 
A projekt előkészítés fázisában szükséges kiválasztani azt a tervezőt, aki megfelelő 
referenciával és bevonható humán erőforrás kapacitással rendelkezik a projektben történő 
tervezési feladatokhoz. Cél, hogy megfelelő szakmai színvonalú tervezési program, 
költségbecslés, kiviteli tervek készüljenek, illetőleg a tervező a kivitelezési közbeszerzés 
során rendelkezésre álljon, a kivitelezés során pedig legalább 6 alkalommal tervezői 
művezetést folytasson le. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 Tervezői feladatok ellátása 
A tervezési feladatok ellátása az előkészítés fázisában kezdődik, de a tervező tevékenysége 
átnyúlik a megvalósítás szakaszára az alábbi részletek szerint. 

 
o tervezési program elkésztése 

A projekt előkészítő szakaszában alakul ki a szakmai előírások, valamint a kiváltás 
megvalósulási helyszíneinek műszaki adottságai alapján a tervezési program. Cél, 
hogy a tervező már ebben a szakaszban minden lényeges peremfeltétellel, 
jogszabályi és pályázati előírással megismerkedjen annak érdekében, hogy a 
tervezési program megvalósítható legyen. 

határidő: 2017.I. negyedév 

o költségbecslés elkészítése a kivitelezésre vonatkozóan 
A projekt megvalósíthatóságának fontos alappillére, hogy az előkészítés során a 
kivitelezési költségek a lehetőségekhez mérten minél pontosabban kerüljenek 
meghatározásra, miután a projekt költségvetésének jelentős részét az építési 
költségek teszik ki. 

határidő: 2017.I. negyedév 

o kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés elkészítése 
A megfelelő minőségű, a szakmai szempontok alapján elkészített, a vonatkozó 
jogszabályoknak és pályázati feltételeknek megfelelő, illetve a szakhatóságokkal 
dokumentáltan egyeztetett kiviteli terv adja a megvalósítás egyik alapját. Az árazott 
költségvetés iránymutatást biztosít a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés 
becsült értékének tekintetében. 

határidő: 2017.II. negyedév 
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o rendelkezésre állás a kivitelezési közbeszerzés során 
Fontos, hogy a kivitelezési közbeszerzés során (tisztázó kérdések megválaszolása, 
esetlegesen ajánlatok szakmai értékelése és tárgyalás esetén) a tervező szakmai 
segítsége elérhető legyen. 

határidő: 2017.II-III. negyedév 

o tervezői művezetés a kivitelezés során 
Előírás és az eredményes kivitelezésre garancia, hogy a tervező a kivitelezés során 
minimum 6 alkalommal tervezői művezetést tart, mely alkalmával a kivitelezés során 
felmerülő, esetlegesen tisztázandó, vagy előre nem látható helyzetek műszaki 
megoldásait a tervező megadja. 

határidő: 2017.III-2018.III. negyedév 

 Projektmenedzsment és szakmai megvalósító csapat összeállítása 
Az előkészítés, valamint a megvalósítás megfelelő szakmai színvonalon, a megadott pénzügyi 
és időbeni keretek között történő lebonyolításának feltétele az, hogy a releváns végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal és kompetenciákkal bíró csapat felálljon. 
A megvalósításról menedzsment oldalról a projektmenedzser, valamint a pénzügyi vezető, 
szakmai oldalról a szakmai és a műszaki vezető jelent garanciát. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 külső projektmenedzsment tanácsadó beszerzése 
A sikeres projekt előkészítés és megvalósítást a szervezeten belül felálló csapat munkáját 
külső projektmenedzsment tanácsadó szervezet is segíti, támogatja. Fontos, hogy a 
beszerzésre kerülő szervezet megfelelő tapasztalattal és szakmai eszköztárral rendelkezzen. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 Projektmenedzsment, szakmai megvalósítás 
A projekt teljes előkészítése és megvalósítása során biztosított a projektmenedzser, a 
pénzügyi vezető, a szakmai vezető, a műszaki vezető. Munkájukat külső menedzsment 
tanácsadó szervezet segíti, támogatja. 

határidő: 2017.I-2018.IV. negyedév 

 Együttműködés az FSZK-val 
A sikeres projektmegvalósítás feltétele az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása” c. konstrukció keretében az FSZK-val történő hatékony együttműködés, melynek 
lépései az alábbiak. 
 

o regisztráció 
Az együttműködés első lépése az intézmény és a pályázó regisztrációja. 

határidő: 2017.I. negyedév 

o felkészítő napokon való részvétel 
Az adott területért felelős kollégák részvétele az FSZK tematikus felkészítő napjain 

határidő: 2017.I. negyedév 

o Együttműködési megállapodás aláírása az előkészítési szakaszra vonatkozóan 
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A pályázat benyújtásának feltétele az előkészítési szakaszra vonatkozóan 
együttműködési megállapodás megkötése az FSZK, az SZGYF és a Dél-Zselic ESZI 
között. 

határidő: 2017.I. negyedév 

o Együttműködési megállapodás aláírása a megvalósítás szakaszára vonatkozóan 
A pályázat megvalósítási szakaszára vonatkozóan szintén együttműködési 
megállapodás megkötése szükséges az FSZK, az SZGYF és a Dél-Zselic ESZI 
között. 

határidő: 2017.I – 2018. IV. negyedév 

o koordinátor bevonása, együttműködés 
Mind az előkészítő, mind a megvalósítási szakaszban az FSZK koordinátori 
segítséget nyújt a projekt megfelelő szakmai színvonalú lebonyolítása érdekében. 

határidő: 2017.I – 2018. IV. negyedév 

o rehabilitációs szakmérnök bevonása 
Mind az előkészítő, mind a megvalósítási szakaszban az FSZK rehabilitációs 
szakmérnökkel történő konzultáció lehetőségét biztosítja annak érdekében, hogy az 
akadálymentesítési szempontok a projekt tervezése és kivitelezése során 
maximálisan érvényesüljenek. 

határidő: 2017.I – 2018. IV. negyedév 

 szakmai terv elkészítése 
Az egész projekt alapja egy szakmailag és pénzügyileg átgondolt, megvalósítható és 
fenntartható terv, mely az előkészítés, a megvalósítás, valamint fenntartás paramétereit, 
tevékenységeit részletesen tartalmazza. Alapvető cél, hogy a szakmai terv illeszkedjen az 
SZGYF fejlesztési stratégiájához és a tervet az IFKOTT támogassa. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 szakmai terv elküldése FSZK részére 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az IFKOTT a szakmai tervet véleményezze. Cél, 
hogy a szakmai terv olyan minőségben készüljön el, hogy azt szakmailag az IFKOTT 
támogassa. 

határidő: 2017.I. negyedév 

 külső közbeszerzési szakértő beszerzése 
A jogszabályoknak, a pályázati útmutató előírásainak, valamint az SZGYF beszerzési és 
közbeszerzési szabályzatának való megfelelőség biztosítása érdekében külső közbeszerzési 
tanácsadó beszerzése szükséges. 

határidő: 2017.II. negyedév 

 kivitelezési közbeszerzés 
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. A sikeres 
projektmegvalósítás feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás első körben eredményesen 
záruljon.  

határidő: 2017.II-III. negyedév 
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 műszaki ellenőr beszerzése 
A kivitelezés megkezdéséig műszaki ellenőr szolgáltató beszerzése szükséges. Cél, hogy 
megfelelő referenciákkal és szakértelemmel rendelkező szolgáltató kerüljön kiválasztásra. 

határidő: 2017.II. negyedév 

 műszaki ellenőrzés 
A kivitelezés folyamatának ellenőrzése, továbbá az építési költségek projektben való 
elszámolhatóságához szükséges dokumentálása, illetőleg a jogszabályoknak való megfelelő 
kivitelezés biztosítása érdekében műszaki ellenőr szolgáltató bevonása történik. 

határidő: 2017.III - 2018. III. negyedév 

 könyvvizsgáló beszerzése 
A projektben a pénzügyi elszámolás, valamint az elkülönített könyvelés ellenőrzése 
érdekében könyvvizsgáló szolgáltató beszerzése szükséges. Cél olyan külső szolgáltató 
beszerzése, mely mind az államigazgatás költségvetési és könyvelési rendszerét ismeri, mind 
az uniós projektek elszámolási szabályait, dokumentálási előírásait. 

határidő: 2017.III. negyedév 

 könyvvizsgálat 
Célszerűen a könyvvizsgáló már az első kifizetési igénylést követően megkezdi a munkáját, 
folyamatosan nyomon követi a projekt pénzügyi alakulását és dokumentálását (időszakos 
ellenőrzések), majd elkészíti a záró pénzügyi könyvvizsgálói ellenőrzést. 

határidő: 2017.III.-2019. I. negyedév 

 kötelező nyilvánosság biztosítása 
Cél, hogy mind a projekt előkészítése, mind a megvalósítás során a kötelező nyilvánosságra 
vonatkozó előírásokat figyelembe véve járjunk el, a kommunikációs tevékenységeket 
tervezetten, az elvárásoknak megfelelően hajtsuk végre. 

határidő: 2017.I.-2018. IV. negyedév 

 lakosság érzékenyítése 
A lakosság érzékenyítése mind az előkészítés, mind a megvalósítás során kiemelt 
fontosságú. Cél a társadalmi elfogadás, befogadás erősítése, a félelmek, előítéletek 
csökkentése. A folyamatot az alábbi eszközök mentén kívánjuk megvalósítani. 
 

o közmeghallgatás 
Az érintett településeken a pályázat előkészítési szakaszában közmeghallgatáson 
veszünk részt, ahol a tervezett projektet bemutatjuk. 

határidő: 2017.I. negyedév 

o nyílt napok 
A beruházási helyszíneken a lakók és a település lakossága részvételével 
megtörténik a projekt állásának ismertetése, az építkezések megtekintése. 

határidő: 2018.I. negyedév 

o szomszédünnep 
A lakóépületek birtokbavételét egy-egy szomszédünnep megtartásával ünnepeljük, 
mely során az ellátottak és a lakosság informális keretek között meg tud ismerkedni. 
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határidő: 2018.IV. negyedév 

o falunapokon történő részvétel (adott esetben) 
Amennyiben az adott településen rendeznek falunapot, úgy annak keretében 
tájékoztatást nyújtunk a projektről, illetőleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 
lakosok oldottabb keretek között feltehessék kérdéseiket. 

határidő: 2018.III-IV. negyedév 

o honlapon történő tájékoztatás 
Az internet adta lehetőséggel élve mind a Kirendeltség, mind az intézmény, mind a 
települések honlapján megjelentetünk információs anyagot a projekttel kapcsolatosan. 

határidő: 2017.I-2018.IV. negyedév 

 lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra 
A szakmai megvalósítás kiemelt területe a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra, 
melynek a lépései a következők: 
 

o lakók felmérése, csoportok kialakítása 
Célja, hogy az adott egyén szükségletei, állapota, valamint a nála alkalmazható 
módszerek megállapításra kerüljenek, és ezen információkra építve a felkészítő 
csoportok kialakítása megtörténjen. 

határidő: 2017.I-2017.IV. negyedév 

o képzések lebonyolítása 
Cél, hogy minél inkább gyakorlatorientált képzések kerüljenek megvalósításra. 

határidő: 2017.IV-2018.IV. negyedév 

 kivitelezés 
A projekt markáns eleme a kivitelezés. A cél az, hogy a tervezett időbeni ütemezéssel, a 
megadott költségkereteken belül, az előírt minőségben kerüljenek kialakításra és felújításra az 
érintett ingatlanok. A kivitelezési folyamat főbb lépései: 
 

o munkaterület átadás-átvétel 

határidő: 2017.III. negyedév 

o műszaki átadás átvétel 

határidő: 2018.IV. negyedév 

o használatbavételi engedély megszerzése 

határidő: 2018.IV. negyedév 

 eszközbeszerzések 
Cél, hogy a projekt megvalósítás során az alábbi területekre vonatkozóan a pályázati útmutató 
előírásainak megfelelő, a szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzésre 
kerüljenek: 
 

o informatikai eszközök 
A szakmai megvalósítók és a projektmenedzsment részére informatikai eszközök 
beszerzését tervezzük. 
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határidő: 2017.II. negyedév 

o lakhatáshoz 
A kiváltással érintett épületekben a tárgyi feltételek biztosítása érdekében tervezünk 
eszközbeszerzést. 

határidő: 2018.III. negyedév 

o szolgáltatások fejlesztéséhez 
A szolgáltatások fejlesztéséhez tervezünk eszközök beszerzését, melyek közvetlenül 
szolgálják az ellátottak önálló támogatott életvitelét. 

határidő: 2018.III. negyedév 

o foglalkoztatás fejlesztéséhez 
A foglalkoztatás fejlesztése érdekében tervezünk eszközbeszerzést, melyek 
közvetlenül hozzájárulnak az ellátottak önálló munkavégzéséhez. 

határidő: 2018.III. negyedév 

o gépjármű beszerzés 
Egy 15 fő szállítására alkalmas gépjármű beszerzését tervezzük. Cél, hogy a 
gépjárműnek alkalmas legyen elektromos kerekes székes személy szállítására, illetve 
rendelkezzen mobil rámpával/emelőszerkezettel, továbbá 3+4 pontos biztonsági 
rögzítéssel. 
határidő: 2018.III. negyedév 

 támogatott lakatás személyi feltételeinek megteremtése 
A működési engedély megszerzéséhez a projekt keretében megteremtett tárgyi feltételek 
mellé a megfelelő humánerőforrás kapacitás hozzárendelése és biztosítása is feladat. 

határidő: 2018.IV. negyedév 

 működési engedély megszerzése 
A projekt célja, hogy a 60 támogatott lakhatási férőhelyre, az alapszolgáltatások ellátására és 
a foglalkoztatásra vonatkozóan az intézmény működési engedélyt kapjon. 
határidő: 2018.IV. negyedév 

A fenti tevékenységeket és ütemezésüket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Feladat megnevezése 
Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

 Kitagolandó intézményi telephely és ellátotti forma 
kiválasztása 

X        

 Megvalósítás helyszíneinek kiválasztása X        
 telekalakítás, rendezési terv módosítás X X       
 Tervező beszerzése X        
 Tervezői feladatok ellátása X X X X X X X  

o tervezési program elkésztése X        
o költségbecslés elkészítése a 

kivitelezésre vonatkozóan 
X        

o kiviteli terv, árazott és árazatlan 
költségvetés elkészítése 

 X       

o rendelkezésre állás a kivitelezési 
közbeszerzés során 

 X       
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Feladat megnevezése 
Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

o tervezői művezetés a kivitelezés során   X X X X X  

 Projektmenedzsment és szakmai megvalósító 
csapat összeállítása 

X        

 külső projektmenedzsment tanácsadó beszerzése X        

 Projektmenedzsment, szakmai megvalósítás X X X X X X X X 

 együttműködés az FSZK-val X X X X X X X X 

o regisztráció X        
o felkészítő napokon való részvétel X        
o Együttműködési megállapodás aláírása 

az előkészítési szakaszra vonatkozóan 
X        

o Együttműködési megállapodás aláírása a 
megvalósítás szakaszára vonatkozóan 

 X       

o koordinátor bevonása, együttműködés X X X X X X X X 
o rehabilitációs szakmérnök bevonása X X X X X X X X 

 szakmai terv elkészítése X        
 szakmai terv elküldése FSZK részére X        
 külső közbeszerzési szakértő beszerzése X        
 kivitelezési közbeszerzés   X x     
 kötelező nyilvánosság biztosítása X X X X X X X X 
 műszaki ellenőr beszerzése  X       
 műszaki ellenőrzés   X X X X X  
 könyvvizsgáló beszerzése  X       
 könyvvizsgálat   X X X X X X 
 lakosság érzékenyítése X X X X X X X X 

o közmeghallgatás X        
o nyílt napok     X    
o falunapokon történő részvétel (adott 

esetben) 
     X X  

o szomszédünnep        X 
o honlapon történő tájékoztatás X X X X X X X X 

 lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra X X X X X X X X 
o lakók felmérése, csoportok kialakítása X X X      
o képzések lebonyolítása    X X X X X 

 kivitelezés   X X X X X X 
o munkaterület átadás-átvétel   X      
o műszaki átadás átvétel        X 
o használatbavételi engedély megszerzése        X 

 eszközbeszerzések  X       
o informatika  X       
o lakhatáshoz       X  
o szolgáltatás fejlesztéséhez       X  
o foglalkoztatás fejlesztéséhez       X  
o gépjármű beszerzés       X  

 támogatott lakatás személyi feltételeinek 
megteremtése 

       X 

 működési engedély megszerzése        X 

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából 

Az igénybevevők társadalmi integrációja az egyéni szükségletüknek megfelelő, személyre szabott 
szolgáltatás biztosítása. Ennek lépései: 

- esetvitel és mentálhigiénés segítségnyújtás, 
- az önkiszolgálást és önellátást ösztönző, motiváló jellegű támogatás, 
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- folyamatosan fejleszteni az együtt-élés képességeit, 
- kommunikációs készségek fejlesztése, 
- a fejlesztési, foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés támogatása, 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 
- a szabadidős, közösségi programokon való részvétel támogatása, 
- egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása. 

A támogatott lakhatás keretében a lakhatási szolgáltatásnak helyet adó épületeket a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) 
bekezdés b) pontja szerinti előírás (a hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban történő 
elhelyezés) alapján kívánjuk kialakítani, kizárólag az igénybe vevők lakhatási céljára. A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM-rendelet (a továbbiakban: Szakmai rendelet) 110/E. § (1) bekezdésének 
megfelelően kerülnek majd kialakításra a lakóházak akként, hogy rendelkezzenek 12 négyzetmétert 
meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (vagy további, legalább 4 négyzetméter 
alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és 
WC-vel, közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással), melegvíz-ellátással, egyedi fűtési 
móddal. 

A tervezett lakóházak általános jellemzői: 

o Földszintes, családi ház jellegű, utcaképbe illő megjelenés. 
o Elhelyezés közel sík terepen. A padlószint és járdaszint közötti szintkülönbség nélküli vagy a 

lehető legkisebb szintkülönbségű elhelyezésre törekedve. 
o A lakók elhelyezése 2 fős lakószobákban történik, 1 házban 6 szoba kialakításával. 
o 1 db betegfürdetésre is alkalmas akadálymentes vizesblokk szükséges 
o A többi fürdő kialakításánál az adaptálhatóság feltétel. Méretében feleljen meg egy 

akadálymentes vizesblokknak, berendezését tekintve a lakók igényéhez igazodjon. 
o Az épület megközelítésénél (járda, udvar, személybejáró kapu, csengő, előlépcső, rámpa, 

bejárati ajtó, előszoba) a teljeskörű, komplex akadálymentesítés szükséges. 
o Belső terekben a teljeskörű fizikai (közlekedők, belső ajtók, bútorok, berendezések, 

akadálymentes vizesblokk) és a lakók igényeihez igazodó infokommunikációs 
akadálymentesítés javasolt. 

o Közlekedők szélessége min. 1,50 m, de néhol kisebb kiteresedések javasoltak 2-4 fő 
társalkodására, TV nézésre. 

o A nappali és étkező mérete és berendezése egyszerre 12 fő tartózkodására legyen alkalmas. 
o Mosókonyha, épületgépészeti berendezések elhelyezésére alkalmas helyiség került 

tervezésre. 
o Alkalmazottak számára mosdó tervezése. 
o A lakók igényeihez igazodó kialakítás. (Pl. fürdőben fürdőkádat vagy zuhanyzót kérnek-e, 

felületképzés színeinek megválasztása, bútorok kiválasztása, stb.) 

Amennyiben az ellátott az étkeztetést székhely intézményi fő épület ebédlőjében veszi igénybe, úgy 
annak tárgyi feltételei a Szakmai rendelet 21. §-ában foglaltaknak megfelelően adottak: biztosított a 
helyben fogyasztás, elvitel lehetősége, de szükség esetén a szállítás lehetősége is. Helyben 
fogyasztás esetén a kézmosás, nemenkénti illemhely, evőeszközök, étkészlet biztosított. A Szakmai 
rendelet 110/E. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelve, a lakószobák akadálymentes 
megközelíthetőségét, épületenként legalább egy akadálymentes fürdőt, valamint mosdót biztosítunk. 
Minden épület bejáratánál (korlátos) rámpa, telken belül megfelelő méretekkel kialakított parkoló 
létesül. 

A támogatott lakhatás igénybevevői számára a nappali és közösségi ellátás igénybevételére a 
székhely intézmény címén lesz lehetőség, az ott meglévő épületekben. A Királyegyháza település 
külterületén elhelyezkedő székhely épület-együttese legkönnyebben gépjárművel vagy kerékpárral 
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érhető el. A parkolási lehetőség biztosított. Tömegközlekedési eszközzel nem megközelíthető, a 
legközelebbi buszmegálló kb. 4 km-re található a székhely épületének főbejáratától. A nappali ellátás 
tárgyi feltételei a Szakmai rendelet 84. §-ában foglaltaknak nem felelnek meg, fejlesztésre szorulnak.: 
„Az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők 
igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési 
állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és 
lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt. A 
szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az 
ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, 
valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali 
intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is 
hozzáférhetőek. A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és 
egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben 
szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a 
visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint 
kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző 
szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.” 

A székhely intézményben található szállásépület a nappali ellátás a Szakmai rendelet 75. § (1) 
bekezdésében foglalt, alábbi tárgyi feltételeinek nem felel meg, ezek kialakítását tervezzük: 

„(1) Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik 

a) a közösségi együttlétre, 

b) a pihenésre, 

c) a személyi tisztálkodásra, 

d) a személyes ruházat tisztítására, 

e) amennyiben a 77. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt szolgáltatást biztosítja az étel 
melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.” 

A dolgozók részére az újonnan kialakításra kerülő épületben külön adminisztratív helyiség, öltöző, 
mosdó biztosított. 

A támogatott lakhatás igénybevevőinek foglalkoztatására a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti határozott idejű munkaviszony és fejlesztési jogviszony 
keretében kerül sor.  

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést 
segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma 
elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. Ennek keretében 
végezhető tevékenységek a növénytermesztés, mosodai kisegítő tevékenység, takarítás stb. 
tevékenységekre terjed ki. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és 
szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 
megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. Ennek keretében 
végezhető tevékenységek növénytermesztés, textilszövés, építményüzemeltetés, vendéglátás 
(konyhai kisegítés) stb. tevékenységekre terjed ki. A kitagolással érintett, támogatott lakhatásban részt 
vevő lakók foglalkoztatása érdekében a jelenlegi, Királyegyháza külterületén található székhelyépület 
átalakításának keretében új foglalkoztató terek kerülnek kialakításra. A munkakörnyezetet aszerint 
kívánjuk kialakítani, hogy az a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye, a foglalkoztató helységek 
megfelelő megvilágítottsága, szellőztethetősége biztosított legyen. A munkavállalók részére a 
szükséges célszerszámokat, munkaeszközöket, védőruhát, védőitalt biztosítani kívánjuk. Az érintettek 
munka-, tűz-, balesetvédelmi oktatása a munkába álláskor, azt követően évente, illetve szükség 
szerint történik. 
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Tárgyi feltételek, eszközök bemutatása 

A pályázat keretében létrehozandó lakóépületek (lakóotthon) berendezési tárgyai, tárgyi feltételei és 
eszközei a Szakmai rendelet 110/E. § és 110/F. §-aiban foglalt előírásoknak megfelelve kerülnek 
meghatározásra és beszerzésre. 
 
A lakóépületeket (lakóotthonokat) új bútorokkal szükséges berendezni, mert a kitagolásra kerülő 
kastélyépületben található bútorok elavultak, korszerűtlenek. Új bútorok beszerzésével az ellátottak 
állapotához és igényeihez leginkább illeszkedő berendezési tárgyak biztosíthatóak számukra. 
 
A lakóotthonok (lakóházak) berendezésekor figyelemmel kell lenni a lakók speciális igényeire, többek 
között arra, hogy a berendezési tárgyak az akadálymentes közlekedést, a segédeszközök használatát 
ne akadályozzák. További fontos szempont, hogy a beszerzett eszközök a lakók személyes 
biztonsága mellett növeljék a lakók komfortérzetét is.  
 
Figyelemmel kell lenni a tárgyi eszközök beszerzése során a lakók ízlésére, esetleges egyedi 
kéréseikre, a hozzátartozókkal, gondnokokkal való egyeztetést követően a lakóotthonokba 
(lakóházakba) behozható személyes tárgyakra, eszközökre az ingatlanok otthonosabbá tétele 
érdekében. 
 
Valamennyi lakóépületet (lakóotthont) és közvetlen környezetét kamerarendszerrel, kültéri világítással 
szükséges felszerelni, továbbá az ingatlant kerítéssel és zárható kapuval szükséges körbekeríteni az 
ellátottak biztonságának garantálása érdekében.  
Minden lakóházhoz szükséges egy db EU szabványnak megfelelő, 1100 L-es kommunális 
hulladékgyűjtő edény beszerzése. 
A lakóépületek (lakóotthonok) valamennyi ablakára redőnyt, szúnyoghálót, karnist és függönyt kell 
beszerezni, és valamennyi helyiségbe mennyezetlámpákat/csillárokat szükséges felszerelni. 
 
Minden lakóépület (lakóotthon) konyhájába szükséges beszerezni az alábbi 100.000 Ft bekerülési 
összeget meghaladó bútorokat, berendezési tárgyakat, eszközöket: 

 konyhabútor, 
 kombinált hűtő szekrény (3 rekeszes fagyasztóval), 
 gáztűzhely, 
 mosogatógép 
 konyhai kisgépek (mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, kávéfőző) 
 főzőedények (egy sorozat labas, fazék), 
 étkező (asztal, székek) 15 fő számára, 
 étkészlet, evő- és tálalóeszközök 15 fő számára, 

Minden lakóépület (lakóotthon) nappalijába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

 kanapé, fotel 15 fő számára, 
 TV, TV szekrény, 
 számítógép, számítógépasztal, 
 porszívó. 

Minden lakóépület (lakóotthon) akadálymentesített fürdőszobájába szükséges beszerezni az 
alábbiakat: 

 füdőszobai bútor és berendezési tárgyak (zuhanyzók, mosdótálak, szaniterek, tükrök, 
fürdőszoba szőnyegek, zuhanyzókba csúszásmentes szőnyegek, szekrény a mosó- és 
tisztítószereknek 

 mosógép (12 főre 2 darab),  
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Minden lakóépület (lakóotthon) minden lakószobájába szükséges beszerezni az alábbiakat: 

 bútorzat [2 db heverő, ruhás szekrény (1-1 akasztós, 1-1 polcos), éjjeliszekrény (2 db), éjjeli 
vagy állólámpa (2 db)]  

Az alapszolgáltatások fejlesztése érdekében a kitagolásra kerülő kastélyépületben a nemek szerint 
elkülönített 3-3 zuhanyzó, 3-3 mosdó, női és férfi öltözők eszközökkel, berendezési tárgyakkal való 
felszerelése érdekében, továbbá 40 fő fogyatékkal élő nappali ellátása érdekében az alábbiak 
beszerzése indokolt:  

 öltözőszekrények, 
 étkező (40 szék + asztalok), 
 kanapék a pihenő szobába, 
 TV, TV szekrény, 
 számítógép, nyomtató, számítógépasztal, 
 rajz és írószerek, füzetek, irodaszerek (az induláshoz szükséges, egyszeri, nagymennyiségű 

beszerzés), 
 zárható szekrények, polcok a tároláshoz. 

 
A foglalkoztatás fejlesztéséhez az alábbi - 100.000 Ft bekerülési összeget meghaladó - eszközök, 
berendezési tárgyak beszerzése szükséges: 

 öltöző-étkező helyiség, 
 öltözőszekrény, 
 munkaruha, védő cipő, védő szemüveg, 
 park és kertgondozáshoz szerszámok (fűnyíró, seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, 

kapa, ásó), mindenből  legalább 10 darab,  
 étkező (asztal+székek a textil, papírmerítő, kerámia műhely munkáihoz), 
 zárható szekrények, polcok a tároláshoz. 

 
A kiváltandó fogyatékos személyek otthonában lévő bútorzat és berendezési tárgyak jellemzően 
megfelelnek az idősotthoni ellátás feltételeinek, ezért jelen pályázat keretében nem kerül tervezésre 
erre a célra eszközbeszerzés. 
 
A 100.000 Ft bekerülési összeg alatti eszközök, berendezési tárgyak beszerzése önerőből az 
intézményi költségvetés terhére történik.  Ezek közé tartozik például az ingatlanok zöld területeinek 
rendben tartásához szükséges 5 db seprű, szemétlapát, lapát, hólapát, gereblye, kapa, ásó. 
 
A bútorzat, a berendezési tárgyak, felszerelések, műszaki eszközök beszerzése során kiemelt 
figyelmet fordítunk az eszközök tartósságára, időtállóságára, tisztíthatóságára. 
 
A műszaki eszközbeszerzés keretében korszerű, hatékony, alacsony energiafelhasználású valamint 
környezetbarát termékek kerülnek megvásárlásra.    
 
Az ellátottak lakóépületekbe (lakóotthonokba) való költöztetésének megvalósításával egyidejűleg a 
lakók mobilitását is szükséges biztosítani annak érdekében, hogy részt vehessenek a fejlesztő 
foglalkoztatásban, továbbá mindennapjaik során felmerülő közlekedési igényük megoldott legyen. A 
kiváltandó 60 férőhely alapján 2 darab (minimum 6 személy szállítására alkalmas) olyan gépjármű 
beszerzése indokolt, amely alkalmas elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint mobil 
rámpával vagy emelőszerkezettel, továbbá 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel rendelkezik. 
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4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy SZGYF) ellátja 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat. 

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások minisztere 
irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a 
Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt. 

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) Kormányrendelet3 tartalmazza. A szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) 
kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll.  A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, 
egyéb esetben a fővárosi és megyei kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi 
intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés 
törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek 
továbbképzése tartozik. Jelenleg az SZGYF összesen 109 intézmény és telephelyei fenntartói 
feladatait látja el, melyből 67 szociális, 32 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi 
illetve máshová nem sorolható intézmény is) típusú intézmény. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. 
(III.31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei és a területi 
szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.  

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek 
és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi 
költségvetési szerv. 

A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg a 
költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át. 

A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi (tagsági, 
részvényesi) jogokat nem gyakorol. 

A Főigazgatóság szervezeti felépítése: 

A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan 
működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek élén főigazgató 
áll. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja.  

A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5. 
pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A Főigazgatóság 
főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogkört a 
főigazgató gyakorolja. 
                                                      
3 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR  
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A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és fővárosi 
kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll. 

A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású kiemelt 
intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az intézményfenntartói feladatokat.  

A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 

A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló szervezeti 
egység. 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a főigazgató mellett 
önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli ki. 

A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

A Főigazgatóság feladatai: 

A Főigazgatóság ellátja 

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális 
és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági 
társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, 

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, 9. § (1) 
bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat. 
 

A Főigazgatóság végzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat. A fenntartásában lévő intézmények a 3. 
számú mellékletben megtalálhatóak. 

A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói 
hatásköröket gyakorolja: 

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) 
bekezdése szerinti iratokat, 

b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja 
szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan, 

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a 
gazdálkodásuk részletes rendjét, 

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti 
esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés 
megszüntetéséről, 

e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói 
feladatokat. 

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. 
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A kirendeltség feladatai: 

a) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) 
bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. 

b) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési díjat. 
c) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 
d) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott költségvetési 

szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó iratokat, illetve javaslatot 
tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban 

A szervezeti egységek és azok feladatai: 

A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi jogállású 
szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a szervezeti egység 
vezetője által meghatározott feladatokat. 

A kapcsolattartás rendje  

a. A belső kapcsolattartás rendje:  

A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. Valamennyi 
szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a munkavállalók részére 
hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:  

a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést 
előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a 
központi igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.  

b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó, 
döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a 
központi igazgatók, a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.  

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító 
munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a 
központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.  

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a 
következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart.  

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati 
javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő 
testület ülése.  

b. A külső kapcsolattartás rendje: 

A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A főigazgató 
akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes gyakorolja. Az 
államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a főigazgató és a főigazgató-
helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel tartanak kapcsolatot. A Jogi 
és Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya látja el általános jelleggel a Főigazgatóság 
képviseletét a hatóságok és bíróságok, közjegyzők és végrehajtók előtt. A Főigazgatóság 
jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve más hatóságokkal kapcsolatot tartani, 
valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató 
és a főigazgató-helyettes tartanak kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a 
főigazgató meghatalmazása, illetve a kiadmányozás rendje alapján tehető. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

134 

 

Pályázatok előkészítése és pályázati támogatással megvalósuló projektek lebonyolítás az 
Intézményfejlesztési Főosztály irányításával/koordinációjával zajlik az releváns szakmai főosztályok, a 
kirendeltségek és az érintett intézmények részvételével a későbbiekben ismertetett munkamegosztás 
szerint. 

2007-13-as programozási időszak tapasztalatai: 

A 2007-2013-as fejlesztési időszakban Európai Uniós forrásból a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság kedvezményezettként vagy kedvezményezett jogutódjaként összesen 104 db projektet 
valósított meg 13 milliárd Ft értékben, e projektekből a szociális terület ellátásában működő 
intézmények 83 db projektben, a gyermekvédelmi terület ellátásában működő intézmények 21 db 
projektben voltak érintettek. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények az SZGYF 
szakmai közreműködésével összesen 136 db projektet valósítottak meg 11 milliárd Ft értékben. Ebből 
a szociális terület ellátásában működő intézményekben 60 db projekt, a gyermekvédelmi terület 
ellátásában működő intézményekben 76 db projekt lebonyolítása történt meg.  
A szociális intézményekben megvalósított projektek javarészt építési témájúak voltak, főként 
akadálymentesítés, megújuló energiaforrások használata, energetikai korszerűsítés, valamint nagy 
létszámú otthonok kiváltása. Kisebb részben kooperációra épülő képzési, szemléletformálási 
projekteket bonyolítottunk intézményeink együttműködésével. 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett szociális 
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

Operatív program megnevezése 
Projektszám 

(db) 

Elnyert összeg 

(Ft) 

TÁMOP  5 101 911 024 
TIOP  11 5 107 274 435 
KEOP  56 5 373 153 936 
ROP  11 268 901 250 
Összesen  83 10 851 240 645 

 

A gyermekvédelmi intézményekben szintén építési témájú projektek domináltak. A főbb témák 
lakóotthon korszerűsítés, épületek akadálymentesítése, valamint nagy létszámú gyermekotthonok 
kiváltása és energetikai korszerűsítés voltak. 

Összefoglaló a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kedvezményezett gyermekvédelmi 
ellátórendszert érintő projektjeiről, beruházásairól 

Operatív program megnevezése Projektszám 

(db) 

Elnyert összeg 

(Ft) 

TIOP  15 2 274 443 156 

KEOP  3 175 140 662 

ROP  3 37 748 363 

Összesen  21 2 487 332 181  
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Megvalósítás alatt álló és tervezett projektek 

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9.), a VEKOP éves fejlesztési keretét 
megállapító 1016/2016. (I.20.), valamint az RSZTOP éves fejlesztési keretét megállapító 1347/2016. 
(VII.6.) kormányhatározatban az alábbi kiemelt projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF 
konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.  

Felhívás/pályázat  
kódszáma/azonosító száma 

Felhívás/pályázat címe 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

VEKOP-7.1.3-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

VEKOP-7.1.1-15  Nő az esély - képzés és foglalkoztatás 

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 

EFOP-1.6.1-16-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 

EFOP-1.9.4-VEKOP-16 
A szociális ágazat 
módszertani és információs 
rendszereinek megújítása 

EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 

EFOP-2.2.4-16-VEKOP-16-2016-00001 
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok 
infrastrukturális feltételeinek javítása 

EFOP-3.7.1-16 Aktívan a tudásért 

EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

KEHOP-5.2.5-16-2016-00008 
Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt 
jelleggel 

RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001 
Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű 
személyek számára természetbeni juttatás biztosítása 

RSZTOP-1.1.1-15-2016-00002 
Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok 
részére 

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegyén gyermekes 
családok számára. 

RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 
Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott 
munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelemű 
időskorú személyek számára 

RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Technikai segítségnyújtás2 

EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára 
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A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott be 
projektjavaslatot különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, 
gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. konstrukcióra, 
melyek közül az alábbi pályázatok részesültek támogatásban: 

Azonosító szám Fejlesztési kategória 
Férőhelyszám 

(fő) 

Pályázat tervezett 
összköltsége 

bruttó 
(Ft) 

EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Speciális gyermekotthon 24 168 001 472 

EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Befogadó otthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00021 4 db lakásotthon (4x12) 48 288 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Speciális gyermekotthon 24 168 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00012 3 db különleges lakásotthon (3x10) 30 164 500 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00014 2 db lakásotthon (2x12) 24 144 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00013 4 db különleges lakásotthon (4x10) 40 280 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00017 kettős szükségletű gyermekotthon (2x5) 10 80 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Speciális gyermekotthon 20 160 000 000 

EFOP-2.1.1-16-2016-00019 2 db lakásotthon 24 144 000 000 

Az összes érintett férőhely összesen 336 db, a támogatott projektek támogatási összege: 
2.260.501.472 Ft 

A VEKOP-6.3.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:  

Azonosító szám  Fejlesztési kategória 
Férőhelyszám 

(fő) 

Pályázat tervezett 
összköltsége 

bruttó 
(Ft) 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 különleges lakásotthon 48 107 496 979 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 speciális gyermekotthon (lány) 24 153 296 793 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 normál lakásotthon 44 86 545 961 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 speciális gyermekotthon 52 95 550 326 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 befogadó gyermekotthon 36 212 238 241 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 normál gyermekotthon 48 101 991 374 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 normál lakásotthon 24 52 843 190 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 integrált gyermekotthon 40 61 234 317 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 normál lakásotthon 62 125 435 740 

VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 normál lakásotthon 98 196 000 000 

Az összes érintett férőhely összesen 490 db, a pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen: 
1.192.632.921 Ft 
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A pályázatok nagy száma az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes. Mind a szociális, mind 
a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős fejlesztési igénnyel és ebből fakadó magas pályázati 
potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával 
foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen pályázati projekt megvalósítását is 
nyomon fogják követni. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítése 

 

Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. 
(III. 31.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF központi szerve belső szervezeti egységei, és a területi 
szervek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit.  

A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, aminek a feladata az uniós vagy 
egyéb forrásból megvalósuló beruházások kezelése.  

 Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott kollégák a projekt támogató 
feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért felel. Ennek keretében 
közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek 
szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési 
eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.  

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött 
támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF 
főigazgatójának. 
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A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett 
munkamegosztás szerint. 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A projekt keretében konzorciumi partner bevonására nem kerül sor, ezzel együtt a projekt 
előkészítése, megvalósítása és fenntartása során több partnerrel fogunk együttműködni. 

A pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmény; 

 a kiváltandó intézmény lakói; 

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 

 a kiváltással érintett települések lakossága; 
 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 tervező; 

 rehabilitációs szakmérnök; 

 földmérő; 

 külső projektmenedzsment tanácsadó; 
 külső közbeszerzési tanácsadó; 

 hatóságok. 

A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmény; 

 a kiváltandó intézmény lakói; 

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 

 a kiváltással érintett települések lakossága; 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 
 tervező; 

 rehabilitációs szakmérnök; 

 földmérő; 

 kivitelező; 

 műszaki ellenőr; 
 könyvvizsgáló; 

 eszközök szállítói; 

 hatóságok. 

A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmény; 

 a kiváltandó intézmény lakói; 

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 
 a kiváltással érintett települések lakossága; 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 kivitelező – garanciális bejárás; 

 műszaki ellenőr – garanciális bejárás; 

 hatóságok. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán 

139 

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 

A pályázó SZGYF igen jelentős projekt tapasztalattal bír a kitagolási, kiváltásos projektek 
tekintetében. 

A TIOP-3.4.1.A-s konstrukcióban a bentlakásos intézmények kiváltásának célja a lakók 
életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos 
felszereltség megváltoztatása, illetve az életviszonyok humanizálása, társadalmi integrációja és 
modernizálása révén. A pályázatok összhangban vannak a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel, az 1993. évi III. törvénnyel és az 
1257/2011. (VII.21.) Kormány határozatban megfogalmazott célkitűzésekkel, szakmai tartalommal. 

4 db, egyenként körülbelül 1 Mrd Ft támogatási igényű pályázat kedvezményezettje az SZGYF és 1 
db (Kalocsa) intézményi pályázat. A projektek célja nagylétszámú, bentlakásos szociális intézmények 
kiváltása. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001, A Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthonának kitagolása 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.11.30.  
A projekt megítélt támogatása: 1.144.840.290 Ft 
Kiváltott férőhelyek száma: 150 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 16 ingatlanból 15 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adja. A kiváltás 5 településen (Bélapátfalva, Szilvásvárad, Mónosbél, Bükkszentmárton, 
Nagyvisnyó), összesen 16 helyszínen valósult meg 150 férőhely kiváltásával. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15  
A projekt megítélt támogatása: 1.066.845.703 Ft 
Kiváltott férőhelyek száma: 90 

A költségvetés legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 7 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adta. Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthona Szentesre és Nagymágocsra került kiváltásra.  

TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0004 Kastélykiváltás Berzencén 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.04.01-2015.12.15  
A projekt megítélt támogatása: 1.146.804.499 Ft 
Kiváltott férőhelyek száma: 120 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 11 ingatlanból 3 ingatlan 
megvásárlása, valamint valamennyi ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület 
építése adta. A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Berzence intézmény minden férőhelye 
Berzence településre került kiváltásra. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0002 A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektje 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.08.01-2015.10.31.  
A projekt megítélt támogatása: 1.145.789.279 Ft 
Kiváltott férőhelyek száma: 102 

A projekt legjelentősebb tételét a megvalósítás helyszíneként szolgáló 10 ingatlanból 6 ingatlan 
tulajdonjogának, valamint 3 ingatlan földhasználati jogának megvásárlása, valamint valamennyi 
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ingatlan felújítása, építése, adott esetben elbontása és új épület építése adta. A kiváltás 3 településen 
(Mérk, Fábiánháza, Ököritófülpös), összesen 10 helyszínen valósult meg. 

TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001 Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.07.01-2015.12.15  
A projekt megítélt támogatása: 893.500.000 Ft 
Kiváltott férőhelyek száma: 60 

A projekt az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról szóló 
2013. évi CLXXXIV. törvény alapján a jogelőd Kalocsa Város Önkormányzatától a fejlesztéssel érintett 
Kalocsai Szociális Szakellátási Központhoz került, tehát a projektet 2014. január 1-je óta az intézmény 
- jelentős SZGYF segítséggel - valósította meg. 

A Kalocsai Szociális Szakellátási Központ kiváltása 7 ingatlan bevonásával Kalocsán valósult meg. 

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 
intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 3 db – szociális intézményi ellátás 
korszerűsítését célzó – projektet valósított meg: 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0120 A Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. számú telephelyének 
korszerűsítése 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30 
A projekt megítélt támogatása: 180.000.000 Ft 
Korszerűsített férőhelyek száma: 85 

A fejlesztésben a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény III. sz. telephelye (3. sz. Idősek Otthona) 
volt érintett. A projekt lényeges elemei a következők voltak: az ellátottak és a gondozottak felkészítése 
a fejlesztéssel járó változásokra, az időskori internethasználat lehetőségeinek megteremtése, az 
elhasználódott és korszerűtlenné vált épület külső és belső átalakításával az ellátást igénybevevők 
életminősége, a dolgozók munkakörülményeinek javítása, az idős emberek megfelelő ellátása. 

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 35.536.714,- Ft 
többletforrást kellett biztosítania. 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225 Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény korszerűsítése, 
férőhely bővítése 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.12.01-2015.09.30 
A projekt megítélt támogatása: 140.786.192 Ft 
Korszerűsített férőhelyek száma: 43 

A szakmai terv alapján a pályázatban 43 szenvedélybeteget ellátó férőhely korszerűsítése, valamint 
az intézmény további 7 férőhellyel történő bővítése történt volna. Az 1993. évi III. törvény 140/P. § (1) 
bekezdés szerint 2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek 
ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátása céljából új férőhelyeket csak támogatott lakhatás 
formájában lehet létrehozni. A jogszabály módosítás miatt a projektterv átdolgozása, valamint műszaki 
tartalom csökkentése vált szükségessé. A projekt szakmai terve úgy módosult, hogy a projektben 
csak a már meglévő 43 férőhely korszerűsítése valósult meg. A 7 férőhely létrehozásának 
elmaradása, a projektben tervezett épületbővítés, és eszközbeszerzés sorokról összesen 35 millió Ft 
támogatás-megvonását eredményezett. 
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A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 17.481.822,- Ft 
többletforrást kellett biztosítania. 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267 Lakóotthonok korszerűsítése a Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrumban 
A projekt megvalósítási időszaka: 2013.09.02-2014.09.30 
A projekt megítélt támogatása: 36.836.991 Ft 
Korszerűsített férőhelyek száma: 32 

Az ápoló-gondozó célú lakóotthonokban felnőtt értelmi fogyatékos személyek számára biztosított a 
teljes körű ellátás. A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek valósultak meg: az 
épületek nyílászáróinak cseréje, kazánok, bojlerek cseréje, teljes fűtési rendszer cseréje, vizesblokkok 
felújítása, bútorzat, berendezési, híradástechnikai, szórakoztató elektronikai eszközök, háztartási 
gépek cseréje, internethasználathoz szükséges számítógépek beszerzése.  

A projekt sikeres megvalósításához, a kivitelezési költségekhez az SZGYF-nek 1.887.446,- Ft 
többletforrást kellett biztosítania. 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy felálljon a megfelelő képzettséggel, 
gyakorlattal, valamint kompetenciákkal bíró munkatársakból álló csapat. A megvalósító team az 
SZGYF Baranya Megyei Kirendeltségének dolgozóiból áll össze az alábbiak szerint: 

 A projektmenedzser heti 40 órában, közszolgálati jogviszony keretében látja el feladatait. 
Bérezése a vonatkozó jogszabályban megadott bértábla alapján történik, bérének egy része a 
projekt keretében megtérül. A feladatot ellátó kolléga, felsőfokú okleveles közgazdász 
végzettséggel és több éves tapasztalattal bír uniós forrásból megvalósult projekt 
projektmenedzsmentje területén.

 A projekt pénzügyi vezetője heti 40 órában, szintén közszolgálati jogviszony keretében kerül 
foglalkoztatásra. Bérezése a vonatkozó jogszabályban megadott bértábla alapján történik, 
bérének egy része a projekt keretében megtérül. A feladatot ellátó kolléga, felsőfokú okleveles 
közgazda végzettséggel és több éves uniós projektben szerzett tapasztalattal rendelkezik.

 A projekt heti 40 órában szakmai vezetőt alkalmaz közszolgálati jogviszony keretében. 
Bérezése a vonatkozó jogszabályban megadott bértábla alapján történik, bérének egy része a 
projekt keretében megtérül. A feladatot ellátó kolléga, felsőfokú, általános szociálpolitikus 
végzettséggel és 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

 A projektben heti 20 órában műszaki vezető kerül alkalmazásra közszolgálati jogviszony
keretében. Bérezése a vonatkozó jogszabályban megadott bértábla alapján történik, bérének
egy része a projekt keretében megtérül.

A szűken vett megvalósító csapaton túl, mind a projekt előkészítése, mind megvalósítása, mind a 
fenntartása során a Főigazgatóságon belüli együttműködés és munkamegosztás szükséges az 
alábbiak szerint. 
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Téma Feladat Felelős 

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése 

Baranya Megyei 
Kirendeltség igazgatója, 

Véleményezése, módosítása, jóváhagyása 
IFF,  

főosztályvezető 

Vezetői  döntés a projekt indításról főigazgató, Bátori Zsolt 

Projekt megvalósítására kijelölt felelős szervezeti 
egység vezetője részére meghatalmazás 
készítése, jóváhagyatása a projekt képviseletéhez 

IFF,  
főosztályvezető 

Gazdálkodási 
jogkörök, 
feladatkörök 
meghatározása 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 
kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó 
kijelölése  

Főigazgató, Bátori Zsolt 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó pénzügyi 
ellenjegyző, érvényesítő kijelölése (gazdasági 
vezetői hatáskör) 

Gazdasági vezető,  

Amennyiben a projekt végrehajtásáért felelős 
szervezeti egység által javasolt személynek nincs 
felhatalmazása, akkor a meghatalmazó levél 
elkészítése és jóváhagyatása 

IFF,  főosztályvezető, 
főigazgató, Bátori Zsolt 

Munkaszám generálás - kódképzés 
IFF, Koordinációs Osztály,  
osztályvezető 

EcoSTAT munkaszám törzsében történő rögzítés 
GFO, GFO Koordinációs 
osztályvezető 

Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a 
kötelező használat elrendelése 

IFF, Koordinációs Osztály,  
osztályvezető 
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EU-s célelszámolási számla 
nyitás/módosítás/törlés kezdeményezése az 
EMMI-nél 

IFF, Koordinációs Osztály,  
osztályvezető 

MÁK értesítő levél beérkezését követően rögzítés 
az EcoSTATban 

GFO, GFO Koordinációs 
osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok (analitika) 

IFF, Koordinációs Osztály,  
osztályvezető 

EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró 
kartonok ügyintézése 

GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések 
IFF, Koordinációs Osztály,  
osztályvezető 

Esetleges fedezetigazolás kiadása, módosítása, 
törlése  
előirányzat módosítás kötelezettség vállaláshoz 

Gazdasági vezető,  

Saját hatáskörű előirányzat módosítás és 
munkaszámra könyvelés bevétel és kiadás esetén 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

GFO, 

SZGYF forrás esetén saját hatáskörű előirányzat 
átcsoportosítása és munkaszámra könyvelés 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

GFO, 

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján 
történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

GFO, 

projekt pénzügyi vezetője,  

A bér számfejtéshez szükséges dokumentumok 
biztosítása 

GFO, munkaügyi 
osztályvezető 

Bérszámfejtés 
GFO, munkaügyi 
osztályvezető 
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Bér után járó adó, járulék fizetések intézése, 
bizonylatok biztosítása 

GFO, munkaügyi 
osztályvezető 

Projektek 
előkészítése 

Szakmai terv elkészítése 

SZIF, mb. főosztályvezető,  

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális 
Intézmény, igazgató  

Költségvetés megtervezése 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális 
Intézmény, igazgató 

Költségvetés jóváhagyása 

GFO,  

Főigazgató, Bátori Zsolt 

Beszerzések lebonyolítása 

Vagyongazdálkodási és 
Üzemeltetési Főosztály,  
főosztályvezető,  

IFF,  
főosztályvezető 
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Indikatív árajánlatok beszerzése 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális 
Intézmény, igazgató 

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális 
Intézmény, igazgató  

Vagyongazdálkodási és 
Üzemeltetési 
Főosztály,főosztályvezető 

Pályázat benyújtása 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Főigazgató, Bátori Zsolt 

Projekt szakmai 
megvalósítás 
tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató, Bátori Zsolt 
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Támogatási szerződés módosításainak 
összeállítása 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató  

projektmenedzser, 

projekt pénzügyi vezetője,  

projekt szakmai vezetője, 

projekt műszaki vezetője, 

Támogatási szerződés módosítások 
felülvizsgálata, benyújtása 

IFF,  
főosztályvezető 

Projektmenedzsment megbízása 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség,  kirendeltség 
igazgató  

Szakmai vezető és műszaki vezető megbízása 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató 

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása 

külső közbeszerzési 
szolgáltató 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató 

Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl. 
kifizetési kérelem valamint beszámolók 
összeállítása és benyújtása; munkafolyamatok 
koordinálása; adminisztráció vezetése; pályázati 
dokumentáció összeállítása stb.) 

projektmenedzser, 

projekt pénzügyi vezetője,  

Szakmai vezetői feladatok elvégzése 
projekt szakmai vezetője, 
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Műszaki vezetői feladatok elvégzése 
projekt műszaki vezetője, 

Alapító okirat módosítása 

SZIF, mb. főosztályvezető 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató 

Engedélyek beszerzése 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató  

projektmenedzser, 

projekt szakmai vezetője, 

projekt műszaki vezetője, 

Záró beszámoló összeállítása és benyújtása 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató  

projektmenedzser, 

projekt pénzügyi vezetője,  

projekt szakmai vezetője, 

projekt műszaki vezetője, 

Projekt pénzügyi 
megvalósítás 
tevékenységei 

számla befogadás - érvényesítés 
Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

szakmai teljesítés igazolás 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató  
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Külső szakértők és partnerek bevonását az alábbi területeken tervezünk: 

 Projektmenedzsment munkáját külső tanácsadó szervezet segíti és támogatja.

pénzügyi teljesítés igazolás 
Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

utalás a projekt EU célelszámolási számláról - 
utalványozás 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

könyvelés az EcoSTAT rendszerben 
Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

áfa bevallás 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

GFO, osztályvezető   

aktiválás 

Baranya Megyei Gazdasági 
Osztály vezetője, 

GFO,  osztályvezető   

Fenntartás 

Fenntartási jelentések összeállítása 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató,  

Baranya Megyei Dél-Zselic 
Egyesített Szociális 
Intézmény, igazgató 

Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása 

IFF,  
főosztályvezető, 

Baranya Megyei 
Kirendeltség, kirendeltség 
igazgató 
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 A beszerzések, közbeszerzések jogszabályoknak, pályázati előírásoknak és az SZGYF
szabályzatainak való megfelelőséget biztosítandó külső közbeszerzési tanácsadó bevonását
tervezzük.

 A műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szolgáltató bevonását tervezzük.

 A könyvvizsgálói feladatok ellátására külső szolgáltató bevonását tervezzük.
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak 
eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével 
tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő 
vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A 
projekt megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget téve kívánjuk végrehajtani. A 
kommunikáció fő célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása, és a projekt 
ismertségének és elfogadhatóságának növelése. Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos 
helyzetű célcsoportok társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása 
esetén, hiszen társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás 
megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának 
biztosítását a projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és 
koordinálja. 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak 
eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegyék. A kommunikációs eszközök segítségével 
tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a folyamatban lévő 
vagy megvalósult projektelemekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A 
projekt megvalósítása során végzett kommunikációs tevékenységet a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget téve kívánjuk végrehajtani. A 
kommunikáció fő célja az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása, és a projekt 
ismertségének és elfogadhatóságának növelése. Kiemelt fontosságú a kommunikáció a hátrányos 
helyzetű célcsoportok társadalomba történő integrálása és közösségi alapú ellátási formák kialakítása 
esetén, hiszen társadalmilag érzékeny problémát kíván megoldani, ezáltal fontos, hogy a beruházás 
megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. A projekt nyilvánosságának 
biztosítását a projektmenedzsment tagjaként az nyilvánosságért felelős munkatárs szervezi és 
koordinálja. 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 
KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

Az intézményi férőhelyek kiváltására és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérésre irányuló 
projekt kommunikációs tevékenységei két csoportra bonthatók: külső és belső kommunikációra, 
vagyis a kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó-, valamint a célcsoport számára 
folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt célját kívánja megismertetni a nyilvánossággal, mely során 
a probléma közbeszédbe, köztudatba kerülésével nőhet a célcsoport, valamint speciális életformájuk 
elfogadása. Utóbbi, azaz a célcsoport számára biztosított kommunikáció célja a megváltozott 
élethelyzetre való felkészítés, képzés, körülményekhez való alkalmazkodás és nem utolsó sorban a 
támogató attitűd kialakulásának elősegítése. A célcsoport felé irányuló kommunikáció kialakításában 
szorosan együttműködünk a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhellyel a 
megfelelő eszközök azonosítása és alkalmazása céljából. 

A projekt a szenvedélybeteg személyeket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro- és 
makrokörnyezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen hozzátartozók, szomszédok, a település 
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teljes lakossága, a szolgáltatások igénybevétele és ügyintézés közben velük interakcióba lépő 
emberek, továbbá az érintett intézmények szakmai, kisegítő, és ápoló-gondozó munkatársai.  
A közvetlen mikrokörnyezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó 
információnyújtás annak érdekében, hogy megismerjék és megértsék a környezetükben végbemenő 
változásokat és könnyen bevonhatók legyenek, valamint a helyi közösség befogadó készségét 
növelje, ezáltal megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. Mivel attitűdjük nagyban befolyásolja 
az integrációs projekt sikerességét, ezért célszerű már jóval a projekt megkezdése előtt tájékoztatni 
és felkészíteni az őket. A lakosság tájékoztatását éppen ezen okok miatt már az előkészítés 
szakaszában is legalább egy tevékenységgel elkezdjük, mivel fontos a fokozatos hozzászoktatás az új 
helyzethez.   
A közvetlen célcsoport (azaz a lakók) minden tagját tájékoztatni kell az előttük álló változásokról, 
hiszen ezek az emberek az átlagnál nehezebben élik meg mindennapi rutinjukban bekövetkező 
változásokat. Számukra megfelelő felkészítést kell biztosítani az előttük álló változásokról és 
képzésekről, melyek során többek között életvezetési, és háztartásvezetési ismereteket, 
kommunikációs készségeket, önállóság fejlesztési, és konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el. 
Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak informálását az adott kiváltandó intézmény 
közreműködésével, majd oktatások, képzések lebonyolításán keresztül tervezzük, mivel a projekt 
megvalósítását követően relatív új munkakörnyezetben és lényegesen specializáltabb körülmények 
között végzik majd munkájukat. A szociális alapszolgáltatások ügyintézői és munkatársai 
tájékoztatása szintén elengedhetetlen, mivel a projekt célcsoport tagjaival másfajta együttműködés és 
kommunikáció lefolytatása szükséges, amely sikeres megvalósulása önálló ügyintézési és életviteli 
szokásokat generálhat. Sok esetben az érintettek felé történő megfelelően időzített hatékony 
kommunikáció feloldhatja az ellenállásokat és az elutasító magatartást.  
A közvetett makrokörnyezet számára elsősorban tájékoztató jellegű információkkal elegendő szolgálni 
annak érdekében, hogy képet kapjanak az intézkedésekről. Nem csak a projekt megvalósítása során 
törekszünk figyelembe venni a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat, de azok 
nyilvánosság felé történő kommunikálására is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindezeken felül a 
kommunikációnkban a fizetett média-megjelenések célja az uniós támogatás segítségével 
megvalósuló fejlesztés ismertségének a növelése, lényegesen nagyobb elérésszámot generáló 
platformon keresztül. 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs 
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság 
érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását 
követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök 
megválasztására törekedtünk.  

Mivel a projekt keretében több típusú tevékenység valósul meg, ezért a nagyobb kommunikációs 
eszközigényű infrastrukturális beruházáshoz megfelelő eszközöket használjuk. A nyilvánosság 
érdekében mind a projekt előkészítési időszakára, mind a megvalósítási, és a projekt megvalósítását 
követő szakaszra a célokhoz és célcsoportokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközök 
megválasztására törekedtünk.  

A KTK előírásai alapján a projektkommunikáció szakaszainak megfelelően a projektben kötelezően 
megvalósítandó tájékoztatási feladatokat az alábbiak szerint tervezzük. 

Kommunikációs szempontból a projekt fizikai megkezdéséig bezárólag előkészítési 
szakaszról beszélünk. Ebben az időszakban a projekt kommunikációs tevékenységének célja, 
hogy a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket és azok időbeni 
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ütemezését megtervezzük, valamint, hogy a tervezett fejlesztésről a lakosságot és az érintett 
célcsoportokat tájékoztassuk a társadalmi elfogadottság erősítése érdekében. 
 
A szakasz kommunikációs feladatai: 

 Kommunikációs terv készítése. 
 A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs 

tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt 
költségeket tartalmazza. 

 Az SZGYF működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és 
folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. 
 
A honlapon megjelenítendő tartalmi elemek: 

o a kedvezményezett neve, 
o a projekt címe, 
o a szerződött támogatás összege, 
o a támogatás mértéke (%-ban), 
o a projekt tartalmának bemutatása, 
o a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 
o projekt azonosító száma. 

 

 A honlapon megjelenítendő arculati elemek, az ún. infoblokk: 
o Széchenyi 2020 grafikai elem, 
o Széchenyi 2020 logó, 
o EU-logó és az Európai Unió kiírás, 
o Magyar kormány logó, 
o A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás, 
o „Befektetés a jövőbe” szlogen. 

 

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból a projekt fizikai 
megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart. Ebben az időszakban a projekt 
kommunikációs tevékenységének célja, a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek 
megismertetése a széles közvéleménnyel. 
 
A szakasz kommunikációs feladatai: 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 
 A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről 
a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A konkrét feladat a sajtólista összeállítása 
és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A közleményt a helyi médiumokhoz, az 
illetékes szaksajtóhoz és az MTI-hez tervezzük eljuttatni. 

 A beruházás főhelyszínén „B” típusú tájékoztató tábla (3000 mm x1500 mm) elkészítése és 
elhelyezése, a többi kevésbé frekventált helyszínen „C” típusú tájékoztató táblák 
elhelyezése (594 x 420 mm) 
A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen 
megvalósuló európai uniós fejlesztésről és a források átlátható felhasználásáról. 
A tábla kötelező elemei: 
o a projekt címe, 
o a projekt célja, 
o a kedvezményezett neve, 
o támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg, 
o projekt azonosítószáma, 
o a kötelező arculati elemek. 
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o Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. 
 

A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból a projekt fizikai 
befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart, melynek feladatai: 

o Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
o Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 
o A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a 

fejlesztésről készített tájékoztató anyag. A közleményt a helyi médiumokhoz, az 
illetékes szaksajtóhoz tervezzük eljuttatni. 

o Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 
o TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 
o A térinformatikai kereső-adatbázis komplex szolgáltatásokkal áll az európai uniós 

forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődő nyilvánosság rendelkezésére. A 
www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető felületen az alábbi, projektekkel kapcsolatos 
információk megjelenítését tervezzük: 

 projekthez kapcsolódó leírást, 
 kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas képet, 
 projektről készült videót. 

o A beruházás helyszínén „D”típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése, vagy 
a korábban kihelyezett táblák kint hagyása 
 

A feladatokat összefoglalva az alábbi táblázat mutatja: 

Feladatok  

1. Kommunikációs terv készítése x 

2. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése x 

3. 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 
megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható 
el) 

x 

4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 
elszámolható) 

x 

5. Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes 
beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.) 

x 

6. A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése B 

7. Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan x 

8. 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége 
számolható el) 

x 

9. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése x 

10. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem 
elszámolható) 

x 

11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése x 

12. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható) x 

13. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése D 

 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

A kommunikációs ütemtervben meghatároztuk a kommunikációs feladatokat, eszközöket, csatornákat, 
illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését. 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 
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Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Helyzetelemzés, 
kockázatelemzés 

Felmérés 
készítése a 
további feladatok 
elvégzése 
érdekében 

Potenciális 
partnerek, 
érintettek 

Email, internet 

SZGYF, 
lakosság, 
Önkormányzatok, 
célcsoport 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Kommunikációs 
terv kidolgozása, 
egyeztetése 

A projekt 
megvalósítása 
során 
alkalmazandó 
kommunikációs 
eszközök és azok 
időbeni 
ütemezésének 
megtervezése 

A projektben 
résztvevők 

Email, internet, 
személyes 
egyeztetések 

SZGYF, 
lakosság, 
Önkormányzatok, 
célcsoport, 
együttműködő 
partnerek (FSZK) 

Szerződéskötés 
után 

Tájékoztatás a 
projekt 
elindításáról 

A lakosság és az 
érintett 
célcsoportok 
tájékoztatása a 
projektről 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

SZGYF honlap SZGYF 

Szerződéskötés 
után 

„B és C” Típusú 
információs táblák 
kihelyezése 

A lakosság és az 
érintett 
célcsoportok 
tájékoztatása a 
projektről 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

„B és C” típusú 
tábla 

SZGYF 

Megvalósítás 
félidejében 

Sajtóközlemények 
kiadása, elért 
eredmények 
kommunikációja 

A lakosság és az 
érintett 
célcsoportok 
tájékoztatása a 
projektről 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Sajtóközlemények SZGYF 

Megvalósítás 
során 
rendszeresen 

Sajtómegjelenések 
összegyűjtése és 
elemzése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 
mérföldköveinek 
megismertetése a 
széles 
közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Nyomtatott és 
elektronikus 
médiumok 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 
rendszeresen 

Fotódokumentáció 
készítése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 
mérföldköveinek 
megismertetése a 
széles 
közvéleménnyel 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Fényképek SZGYF 

Megvalósítás 
során 

Érzékenyítő 
fórumok, nyílt 
napok szervezése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 
mérföldköveinek 
megismertetése a 
széles 
közvéleménnyel 
személyes és 
más 
kommunikációs 
formákkal 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Konferenciák SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 
zárásáról 

A lakosság és az 
érintett 
célcsoportok 
tájékoztatása a 
projektről 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Sajtóközlemény SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése 

A lakosság és az 
érintett 
célcsoportok 
tájékoztatása a 
projektről 

Lakosság, 
érintett 
célcsoportok 

Fényképek, 
tájékoztató leírás 
a projektről 

SZGYF 

 




