
 

 

 
 

Szakmai Terv 
 

Az EFOP 2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra 
való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhíváshoz 

 

PÁLYÁZAT CÍME 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált 
Szociális Intézmény Tokaji Otthona férőhelyeinek 

kiváltása. 
 

 

PÁLYÁZÓ NEVE 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 

KIVÁLTANDÓ BENTLAKÁSOS ENGEDÉLYES 

Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 

Tokaj, Bethlen Gábor u. 36 

 

 

 

 

Budapest, 2017. március 

 

 



 

2 

Tartalomjegyzék 

1. Helyzetértékelés ....................................................................................................................................... 3 
1.1. A projekt háttere és indokoltsága .................................................................................................... 3 

1.1.1. A szakterület elemzése ............................................................................................................... 3 
1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása ................................................... 7 
1.1.3. Az intézményi dokumentumok és az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv felmérései alapján az 
engedélyes és környezetének bemutatása .............................................................................................. 8 

2. A projekt céljai és tevékenységei ........................................................................................................... 22 
2.1. A projekt céljainak meghatározása ............................................................................................... 22 
2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete ................................ 31 
2.3. Az új szolgáltatási struktúra bemutatása ...................................................................................... 36 
2.4. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása ..................................................... 58 
2.5. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók .............. 66 

3. A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése .................................................................. 70 
3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása ................................................................................................. 70 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne ........................................................................................................ 70 
3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása .................... 75 
3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése ............................................................................................. 75 
3.1.4. Pénzügyi terv ............................................................................................................................ 80 
3.1.5. Kockázatelemzés ...................................................................................................................... 81 
3.1.6. Fenntartás ............................................................................................................................. 8685 

3.2. Részletes cselekvési terv .......................................................................................................... 8988 
3.2.1. A 2.3 pontban bemutatott új szolgáltatási struktúra kialakításához szükséges tevékenységek 
bemutatása ......................................................................................................................................... 8988 
3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése ...................................... 8988 

4. Projekt megvalósításának szervezeti keretei ................................................................................. 101100 
4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása ........................................................................ 101100 

4.1.1. A projektgazda bemutatása .............................................................................................. 101100 
4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása ...................................................... 110108 
4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának ..... 112110111 
bemutatása ............................................................................................................................. 112110111 

4.2. A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete .......................................... 116113114 
5. A nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység ....................................................... 123121122 

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása .................................................. 123121122 
5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek 
megfogalmazása .......................................................................................................................... 123121122 
5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása .......................................................................... 125123124 
5.4.Kommunikációs ütemterv ....................................................................................................... 129127128 

 



 

3 

1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A projekt háttere és indokoltsága 

1.1.1. A szakterület elemzése  

A projekt által érintett szakterület 

A fogyatékos személyek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető 
jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A 
fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom 
szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvénnyel és a 
nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt alkotta meg. 

Már ez a törvény előírta, hogy a fogyatékos személyek ápolás-gondozását biztosító 50 férőhelynél 
nagyobb intézményeket 2010 végéig ki kell váltani, és az önálló életvitelt segítő kisközösségek 
befogadására alkalmas otthonokat kell létrehozni. Az 1999-ben kidolgozott és 2006-ben felülvizsgált 
Országos Fogyatékosügyi Program fogalmazta meg azt, hogy a fogyatékos személyek, akik 
otthonukban nem gondozhatóak, a külvilágtól elzáró, izolált intézmények helyett nyitott, külső 
kapcsolataiban sokszínű, az esélyegyenlőséget biztosító elhelyezési formákat kell hazánkban 
létrehozni.  

Újabb mérföldkő volt a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz tartozó 
Fakultatív jegyzőkönyv 2007-ben történt ratifikálása, amely konkrét elvárásokat fogalmaz meg az azt 
elfogadó államok számára. Az ENSZ egyezmény elfogadásával véglegesen eldőlt, hogy a fogyatékos 
személyeket ellátó intézmények fejlesztése csak a közösségi alapú szolgáltatások irányába történhet. 
2011-ben készült el, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia, amely már tartalmazta a támogatott lakhatással szembeni 
szakmai követelményeket, alapelveket, valamint a stratégia megvalósításának cselekvési 
programját.(1)  

(1) Kőnig Éva: A támogatott lakhatás kérdőjelei (Szociálpolitikai Szemle, 2015. I. évf. 2-3. szám 

2015-ben az Országgyűlés a fogyatékos személyek élethelyzetének javítása, illetve 
esélyegyenlőségének megteremtése érdekében – figyelemmel a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló, a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált ENSZ-Egyezményre, valamint az Európai 
Bizottságnak az „Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az 
akadálymentes Európa megvalósítása iránt” címet viselő, 2010. évi 636. közleményére az 15/2015. (IV. 
7.) OGY határozatot hozott az Országos Fogyatékosügyi Programról 2015-2025 időszakra 
vonatkozóan. A Program célja ennek megfelelően az előttünk álló évek szakmapolitikai irányainak 
meghatározása, valamint az ágazatközi és az államigazgatáson kívüli együttműködések főbb pontjainak 
kijelölése. Fontos beavatkozási területként jelölte ki a fogyatékos emberek társadalmi inklúzióját 
támogató szakmai fejlesztéseket. A tervezési ciklusban a legfontosabb célkitűzés a szociális 
szolgáltatások és ellátások tekintetében az alapszolgáltatások továbbfejlesztése, megerősítése; ide 
értve a többség számára helyben, a lakóhelyen nyújtott szolgáltatások teljes körű elérhetőségét; a 
speciális gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások kapacitásbővítését. (2) 

( 2) *Forrás: 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról 2015-2025 

A projekt illeszkedése a helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez 

A projekt keretében megvalósítandó támogatott lakhatást Tokaj városában, illetve Tiszaladány és 
Csobaj településeken hozzuk létre az Abaúj-Zempléni Integrált Intézmény Tokaji Otthonának 130 
ellátottja részére. 
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A Tokaji kistérség gazdaságában, a táji adottságokból fakadóan három, egymással szorosan 
összefüggő ágazat a meghatározó: az agrárium, azon belül elsődlegesen a szőlőművelés, az erre épülő 
borászat és a mindkettővel összefüggő, világörökségi rangra emelt táji, természeti és kulturális 
értékekre építő turizmus. A Tokaji Kistérség, illetve azok tagtelepülései óriási szellemi, gazdasági, 
természeti, turisztikai adottsággal bír, bírnak. A szolgáltatási jellegű ágazatokban foglalkoztatottak 
aránya a kistérség központjában, Tokajban és az aprófalu Szegilongon a legmagasabb a mindkét 
településen több, mint 73%. A térségben működő szociális alapszolgáltatások már nem elégítik ki a 
megnövekvő igényeket, így szükség van a szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére. 

A helyi közösséget érdekeltté kell tenni a változtatásra, ennek egyik eszköze az integráló programok 
szervezése. Máig élő hiedelmek és ismerethiány miatt a fogyatékossággal élő személyekkel való 
közösségvállalás, a velük való mindennapi találkozás nem kívánatos. A helyi közösség megfelelő 
tájékoztatásával ezek az előítéletek nagymértékben oldhatóak. 

 
A jelenlegi intézmény 1999 óta nyújt bentlakásos ellátást fogyatékossággal élő személyek részére Tokaj 
városában. A helyi lakosság és a környező települések számára megszokott az intézmény megléte, de 
a velük folytatott megfelelő kommunikáció nagymértékben befolyásolhatja a projekt sikerességét és a 
szolgáltatás befogadását. 
A település lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak, előfordulhat 
lakossági ellenállás az új lakások létesítésével szemben. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági 
érzékenyítés mellett rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat bevonásával 
lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. Tokaj városában az első 
lakossági fórum már megtartásra került, melynek eredményét pozitívan értékeljük. Indokolt lehet az 
átadást megelőzően a lakásokba bejárást szervezni, illetve adott esetben a megnyitást követően egy 
kisebb rendezvény keretében a település lakosai megismerkedhetnek az ellátottakkal és a dolgozókkal. 

A projekt másik célcsoportját, vagyis a lakókat életkoruk, mentális és/vagy testi/mozgás 
fogyatékosságuk és jelenlegi képességeik maximális figyelembe vételével kell felkészíteni a lakhatási 
forma megváltozására. A projekt kivitelezése alatt előre megtervezetten és körültekintő szervezéssel, a 
pedagógia és a gyógypedagógia eszközrendszerének igénybevételével és alkalmazásával kell 
bevezetni őket az új élethelyzetbe. A napi rutintevékenységek begyakorlásával az új lakhatási formával 
járó nehézségek csökkenthetőek. 

A kiváltási program másik fontos eleme a hozzátartozók, gondnokok felkészítése, részletes 
tájékoztatása az új lakhatási formáról. A hozzátartozók, gondnokok ismeretei hiányosak. Fontos annak 
hangsúlyozása, hogy az új ellátási forma a jelenleginél sokkal jobb élet- és lakáskörülményeket biztosít 
hozzátartozóik, gondnokoltjaik számára.  

A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal 
rendelkező, új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a 
szférában dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén, a 
megváltozott környezetben is tudásuk  legjavával szolgálják az ellátottak érdekeit.  

Fontos feladatunk, hogy a már meglévő és új dolgozóknak is megfelelő képzéseket szervezzünk, 
fejlesztő programokat tartsunk annak érdekében, hogy a változásokhoz munkatársaink is sikeresen 
tudjanak alkalmazkodni.  Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a szakemberek további 
szaktudásra tesznek szert, amit a mindennapokban kamatoztatni tudnak. 

A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, 
amennyiben lehetséges helyszíni látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy az ellátottak és a 
munkatársak is magukénak érezzék a fejlesztést.  
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A szakterület múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeli helyzete, jellemző folyamatok 

A hazai fogyatékosügy (jogalkotás, szakpolitikai munka és cselekvési programok) célját a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény szabályozza.  

A törvény célja: „a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, 
továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek 
eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi 
életben való aktív részvételének biztosítása.” 

 
A fogyatékosság fogalmára nincs átfogó, a világ minden országában elfogadott definíció, 
meghatározásukat és a társadalomban betöltött szerepüket a nemzetközi jogszabályok és ajánlások, 
valamint az adott ország jogszabályai együttesen alkotják és alakítják.  

A projekt tartalma, mely szerint a fogyatékos személyek lakhatását és ellátását a 
lakókörnyezetbe integráltan, kiscsoportos formában, a közösségi szolgáltatások igénybe 
vételével oldjuk meg, összhangban van 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvénnyel, valamint 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel. 

 
A fogyatékosság tartalmának definíciója különleges hatással van arra, hogy a kormányzatok és más 
szervezetek milyennek tekintik a fogyatékossággal élő embereket és hogyan bánnak velük. Hosszú 
időn keresztül az orvosi megközelítés volt jellemző, ez vezetett a társadalomtól elkülönülő, a fogyatékos 
személyt hatalmától megfosztó ún. intézményesített ellátási rendszer kialakulásához. Azonban 
szükséges, hogy beleszólásuk legyen az életük alakításába, hogy aktív részesei lehessenek a 
társadalomnak. 
Ehhez egy új szolgáltatási rendszert, az ún. intézménytelenített támogatási rendszert kell megvalósítani. 
(3) Ezen új szemléletváltozás nélkül nemcsak a fogyatékossággal élő embertársaink Alaptörvényben 
garantált alapvető jogait nem tudjuk maradéktalanul biztosítani, hanem az Unió felé vállalt 
kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni.  
 
(3) Gazsi Adrienn – Kovács Éva – Pordán Ákos: A fogyatékosságügyi paradigma változása egy 
lehetőségeket teremtő rendszer felé (Szociálpolitikai Szemle, 2015. I. évf. 2-3. szám 
 
A 2011-es népszámlálás során 490 578 személy, a teljes népesség 4,9 százaléka azonosította magát 
fogyatékossággal élőként. Tartósan betegnek ennél jóval többen tartják magukat: összesen 1 648 413 
fő válaszolt igennel erre a kérdésre. 
A férfiak és nők aránya megegyezik a fogyatékossággal élők és a teljes népesség körében: mindkét 
csoportban ugyanolyan arányú nő többlet mutatkozik (férfiak 47%, nők 53 %). A fogyatékossággal élő 
férfiak ötöde, a nők valamivel kisebb aránya születésétől fogva fogyatékos. Az idősebbek körében 
megfordul ez az arány: a fogyatékossággal élő nők – a hosszabb élettartam miatt is – negyede 60 éves 
kora után vált fogyatékos személlyé, míg a férfiaknak csupán 15 százalékára jellemző ez. 
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A teljes népesség és a fogyatékossággal élő személyek korstruktúrája szignifikánsan eltér egymástól: 
a fogyatékossággal élő személyek körében jóval alacsonyabb a gyermekek aránya, miközben az 
idősebb korosztály jelentősen magasabb arányban képviselteti magát. 
 
A fogyatékossággal élő személyek és a teljes népesség lakóhelyének településtípus szerinti 
megoszlásában kismértékű az eltérés. A fogyatékossággal élő személyek között némileg kisebb a 
fővárosban, megyeszékhelyen lakók aránya, többen laknak közülük kisvárosban és községben. (3) 
 (3)Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 17. A fogyatékossággal élők helyzete és 
szociális ellátásuk 
 

A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 
millió fogyatékossággal élő gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményben élők 
nagy része értelmi fogyatékos személy, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők 
jelentik. Az intézmények mérete 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).  

A 2007. évi XCII. törvény által Magyarország ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ Egyezményt. Ezáltal Magyarország elismerte többek között annak 19. Cikkében 
megfogalmazottakat: 

 „a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő 
szabad döntéshez. Melynek elérésére minden szükséges és hatékony intézkedést megtesz. Az 
egyezményt elismerő országok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal 
azonos alapon lehetőségük legyen lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek 
együtt, hogy hozzáférhető legyen számukra többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató 
szolgálat, és hogy a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos 
alapon hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára is.” 

A projekt megvalósulása egyrészről az előírt jogszabályi követelményeknek (1998. évi XXVI) való 
megfelelés, amennyiben nem jön létre, a fogyatékos emberek ellátása, modernizált, humánus 
környezetben történő ellátása nem valósul meg. 

A jelenlegi épület kolostorként funkcionált, felújítása nehezített, átalakítással sem lehet a nagy létszámú 
lakószobákat, valamint a zsúfoltságot megszüntetni, az ellátottak részére az egy főre jutó négyzetméter 
nem biztosított. Az elmúlt 10-15 év szakmai ellenőrzéseinek tapasztalatai azt erősítik, hogy az egykori 
kolostor épülete funkcionálisan már alkalmatlan bentlakásos intézményi feladatok ellátására. 

A bentlakásos nagy intézményi formával szemben a támogatott lakhatásban élő személyek 
önrendelkezése és a jogok gyakorlása vonatkozásában pozitívabb irányba változik, tapasztalatok 
szerint a fogyatékos személyek függetlenebbek lettek, és egyre aktívabban kapcsolódtak be 
mindennapjaik alakításába, miután elhagyták az intézményes környezetet, és támogatott lakhatásba 
költöztek. 

A helyi közösségbe költözés után a beköltöző fogyatékossággal élő személyek igénybe veszik a helyi 
közszolgáltatásokat, és rendszeresen jelen lehetnek a településen, aktívan részt vehetnek a helyi 
közösségek életében, társadalmi kapcsolataik gazdagodnak. A helyi közösségbe költöző ellátottak 
mindennapi életvitellel kapcsolatos készségei érzékelhetően javulhatnak, fejlődést lehet elérni az 
autonómia és a mindennapi háztartási tevékenységekben való részvételük terén. 
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1.1.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása  

Felhívás problémafelvetése: 

A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 
millió fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy 
része értelmi fogyatékos ember, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik 
(akiknek szintén lehet kísérő diagnózisa értelmi fogyatékosság). Az intézmények mérete 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) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg 
támogatott lakhatás (1-6 és 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 
kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk. 

A jelenlegi nagy létszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az 
országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi 
elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt 
biztosítani. Egy több száz fős 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 célcsoport halmozottan fogyatékos személyek, akik ápolásra-gondozásra szorulnak, ellátásuk 
szegregáltan, nagy létszámú korszerűtlen intézményi keretek között biztosított. Az értelmi 
fogyatékossággal élő embereket megillető jogoknak azonosnak kell lenni a társadalomban élő emberek 
jogaival. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat kimondja: minden ember szabad és egyenlő 
méltóságban és jogaikban. A fogyatékos emberek részére esélyegyenlőséget, valamint egyenlő 
hozzáférést kell biztosítani minden társadalmi erőforráshoz, szolgáltatáshoz. 

A jelenleg működő intézményben társadalmi korlátok között, szociális kirekesztésben élik napjaikat. Az 
ellátottakat sújtó diszkrimináció a velük szembeni előítéletekre épül. A diszkrimináció mentességére egy 
megfelelő cselekvést létrehozó befogadó társadalom szükséges. Az értelmileg akadályozott embereket 
fogyatékos embereként, betegekként kezelő szemléleten változtatni szükséges. A befogadó 
társadalom, az integráció során emberi méltóságot, autonómiát egy élhetőbb környezetet biztosíthat az 
értelmileg akadályozott emberek számára. A nagy létszámú korszerűtlen épületben, izoláltan, az 
ellátottak frusztráltak, alkalmazkodó képességüket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, korlátok 
között kell élni, viselkedni, szabályokat kell betartani.  

Az intézmény területi elhelyezkedéséből adódó korlátokat az ellátottak nem tudják leküzdeni, nincs 
biztosítva a tényleges integráció. Szükséges egy elfogadható, az ellátottak autonómiáját-, alkalmazkodó 
és önellátási képességét biztosító, megfelelően integrált lakókörnyezet kialakítása, ahol emberi 
méltóságban a kor elvárásainak megfelelő környezetben élhetik napjaikat. 

A lakók fiziológiás szükségleteit intézményünk maximálisan kielégíti. Ellátottainknak nagy szükségük 
van az egyéni foglalkoztatásra, beszélgetésekre, amit a magas lakói létszám ellenére igyekszünk az 
elvárásoknak megfelelően teljesíteni.   

A térségben meglévő szolgáltatási gyűrű a kitagolással járó megnövekvő igényeket nem képes 
kielégíteni, ezért a szociális alapszolgáltatás fejlesztése indokolt. Saját szolgáltató központ 
működtetésével az ellátottak egyéni szükségleteihez igazodó ellátás biztosítható. 

A pályázat útján a támogatott lakhatás megvalósulásával több lehetőség teremtődne az egyéni 
odafigyelésre, csak a szükségleteknek megfelelő minimális segítségre, az egyéni fejlesztésre. A 
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kisebb csoport lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékos személyek egymást is jobban megismerjék, 
egymásnak is segítséget nyújtsanak, s maguk is maximálisan részt vegyenek szükségleteik 
kielégítésében. 

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

Az intézmény jelenlegi társadalmi-gazdasági környezete 

Az intézmény környezetének általános bemutatása a település főbb statisztikai adatai mentén 
(demográfia, gazdaság, foglalkoztatás, elérhető közszolgáltatások, alapellátások, közigazgatási 
struktúra, közlekedés, alapszolgáltatások, esetleg ezek fejlesztését célzó futó pályázatok). 

Az adatok forrásai lehetnek: KSH adatok gazdaságról, demográfiáról, foglalkoztatásról, önkormányzati 
rendeletek a szolgáltatásokról, nagyobb településeken szolgáltatástervezési koncepció. 2014-es 
SZGYF koncepcióhoz elvileg készültek az adott megyére vonatkozó bemutató anyagok, ezek kiindulási 
alapként jól használhatók, valamint az évente készülő szakmai beszámolókban is nagyrészt 
megtalálhatók a vonatkozó adatok. Az SZT IV. címe pedig az adott települések által kötelezően 
biztosítandó szociális szolgáltatásokat tartalmazza. 

- Az intézmény környezetének általános bemutatása a település főbb statisztikai adatai mentén  
o demográfia,  
o gazdaság,  
o foglalkoztatás 

A környezeti felmérés tartalmaz a települések lakosságszámára, népsűrűségére, közigazgatási 
struktúrájára, a lakosság népmozgalmi, demográfiai és szociális jellemzőire a helyi és térségi szociális, 
egészségügyi, munkaerő-piaci helyzetre vonatkozó adatokat.  
 
A környezeti felmérésen túl az elemzéshez szükséges információk az alábbi forrásokban találhatóak: 
Önkormányzati rendelet: A fenntartó önkormányzat az rendeletben szabályozza az önkormányzat 
által biztosított személyes gondoskodás formáit (1993. évi III. tv 92. § (2) bekezdés). 
Szolgáltatástervezési koncepció: A legalább kétezer (2000) lakosú települési önkormányzat a 
településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít (1993. évi III. tv 92. § (3) bekezdés). 
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmi elemeit az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § határozza 
meg. 
 
A koncepció tartalmazza különösen 

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, 
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

 
A megyei jogú város és a főváros koncepciója ezen túl tartalmazza különösen - 

- a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit, 
- a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb 

szociális jellemzőit, 
- a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer 

korszerűsítésének irányait. 
- a megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek 

együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során. 
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Települések bemutatása: 
- Mennyi a települések lakosságszáma, milyen a korösszetétel? 
- A település lakosságszáma alapján mely közfeladatok ellátásra köteles? 
- Mutassa be az egyes ellátotti csoportok (különösen a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások 
biztosításának szükségességét. 

- A közigazgatási struktúra bemutatása. 
- A közlekedés jellemzői. 
- Az alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat folyamatban van-e? 
- Tervez-e pályázatot benyújtani szociális alapszolgáltatások fejlesztésére? 
- Milyen egyéb fejlesztési pályázatokban vesz részt az önkormányzat? 

 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv, 
amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság 
területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A szociális szakellátás állami 
intézményeinek fenntartói feladatait a megyei kirendeltségein keresztül látja el.  

Az SZGYF 106 szociális intézményben, 34.550 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, három intézményben 
összesen 2435 férőhely biztosított, ebből 749 férőhelyen fogyatékos személyek részére nyújt ellátást. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország északkeleti részén helyezkedik el. Területe 7 247 km2, az 
ország második legnagyobb megyéje. Északon Szlovákiával határos, országon belül Nógrád, Heves, 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék veszik körül. A települések száma a megyék között a 
legmagasabb számú 357, az átlagos népességszáma viszont igen alacsony, Miskolc város nélkül nem 
éri el az 1600 főt, az aprófalvak száma igen magas, 134 és ebből sok a „zsáktelepülés”. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye az ország második legnagyobb lakónépességgel (749 ezer fő) rendelkező megyéje, 
népessége hosszú évek óta csökkenő tendenciát mutat. 
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A megye népessége 2000 és 2010 között 5,4 százalékponttal nagyobb ütemben csökkent, mint az 
ország lakónépessége. A megye minden kistérségében csökkent a lakónépesség, a legnagyobb 
népesség csökkenés a Bodrogközi, az Abaúj-Hegyközi, az Ózdi és a Sárospataki kistérségben volt 
2010-re, míg a lakónépesség-csökkenés a Miskolci és az Encsi kistérségben volt a legkisebb. 

 

A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak 
száma:326.800 fő, nők száma: 359.466 fő)  

 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye korfája (2011, fő, forrás: KSH) 
 

Borsod-Abaúj-Zemplénben (5,5 %) az országos átlaghoz képest (4,6 %) magasabb a fogyatékos 
személyek népességen belüli aránya. A nemek közötti megoszlás azonos mindkét területi egység 
esetében. A fogyatékosok között a mozgássérültek száma a legnagyobb, arányuk a megyében 
magasabb, mint országosan.  
 
 
Betekintés a Tokaji kistérségbe: 

A Tokaji Kistérség 2004. január 1-én alakult, 11 település önkormányzatának egybehangzó 
elhatározása alapján, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya is jóváhagyott. Ezek a települések 
Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Erdőbénye, Tiszaladány, Tiszatardos, 
Csobaj, Taktabáj, Tokaj, vagyis az egykori Tokaji Járás ébredt újra 40 éves megszüntetés után. A Tokaji 
Kistérség valójában megelőzte feladatellátásban, hivatalos „kikiáltásának” időpontját, hiszen a társult 
önkormányzatok már korábban is összefogtak különböző igazgatási feladatok ellátására, közös 
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infrastrukturális beruházások megvalósítására. A Tokaji Kistérség, illetve azok tagtelepülései óriási 
szellemi, gazdasági, természeti, turisztikai adottsággal bír, bírnak. Ezeknek az értékeknek a 
megismertetése, megőrzése és hasznosítása, az itt élő emberek gyarapodása, a Kistérség elsődleges 
célja és kötelessége. 

A megye kistérségei között jelentős különbségek vannak. Az ipari tevékenységek jelentős súlya jellemzi 
a Miskolci, a Tiszaújvárosi, valamint a Kazincbarcikai kistérséget, ami jelzi az ipari (a hagyományos ipari 
tengelyen elhelyezkedő) térségek húzóerejét. Ezzel ellentétben a Tokaji kistérség gazdaságában, a táji 
adottságokból fakadóan három, egymással szorosan összefüggő ágazat a meghatározó: az agrárium, 
azon belül elsődlegesen a szőlőművelés, az erre épülő borászat és a mindkettővel összefüggő, 
világörökségi rangra emelt táji, természeti és kulturális értékekre építő turizmus. A szolgáltatási jellegű 
ágazatokban foglalkoztatottak aránya a kistérség központjában, Tokajban és az aprófalu Szegilongon 
a legmagasabb mindkét településen több mint 73%. 

  

Tokaj város  Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli, délkeleti lábánál található. 
Területe 6202 hektár. Az UNESCO Világörökség Bizottsága, mint kultúrtájat 2002-ben felvette 
a világörökségi listára Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven. Teljes népessége 4419 fő. A 
város a régió kevésbé iparosodott részei közé tartozik. Tokaj profilja a turizmusra, a vendéglátásra 
koncentrálódik. A foglalkoztatás is az említett iparágakhoz kötődik. A tokaji kistérségben a 
foglalkoztatottak száma 4339 fő. 
 
A város a régió kevésbé iparosodott részei közé tartozik. Tokaj profilja a turizmusra, a vendéglátásra 
koncentrálódik. A szolgáltatási ágazat és az élelmiszeripar, ezen belül a borászat dominál. A szolgáltató 
szektoron belül a legjelentősebb terület az idegenforgalom, amely szorosan kötődik a térség történelmi 
múltra visszatekintő borászati tevékenységéhez. A város rengeteg szálláslehetőséget kínál a turisták 
számára.  
A város életében fontos szerepet tölt be a kultúra. Rendelkezik kőszínházzal, egy 2500 fő befogadására 
alkalmas szabadtéri színházzal (Fesztiválkatlan), egy gyönyörűen felújított zsinagógával, mely 
koncerteknek, konferenciáknak és egyéb kulturális eseményeknek ad helyet.  
Iskolavárosként is emlegetik Tokajt, mivel az általános iskolán kívül három középiskolája van 
kollégiumokkal.  
 
Gazdasági életét a szőlészet és a borászat jellemzi. Nagy cégek dűlőin termesztik az őshonos 
szőlőfajtákat (furmint, hárslevelű, kövérszőlő). A borkultúra egyre inkább fejlődik a jó ültetvények és a 
kiváló szakembereknek köszönhetően.   
 
Tiszaladány község hazánk északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Alföld Taktaköz 
nevű tájegységében, a tokaji Nagy-Kopasztól délre fekszik, Tokajtól alig hat km-re. Területe 2219 
hektár, a településen található lakások száma 326. Tiszaladány település régen a Rákócziak birtoka 
volt. Teljes népessége 643 fő. A foglalkoztatottak több mint fele mezőgazdaságban dolgozik. 

Csobaj község mezőgazdasági jellegű kistelepülés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaji járásában. 
Miskolctól kb. 50 kilométerre keletre, Tokajtól 15 km-re délre a Tisza mellett helyezkedik el.. A település 
az ország második legnagyobb folyója, a  Tisza jobb partján fekszik. Az 1800-as évekig számtalan 
birtokost jegyeztek fel Csobajon és a Taktaközben. A falu sűrűn cserélt gazdát a nagybirtokosok 
között. A község lélekszámát tekintve az utolsó évtizedek a fokozott elnéptelenedés tüneteit 
hordozzák.  Míg 1970-ben a lakosság lélekszáma 1170 fő, 1980-ban 914 fő, 1990-ben már csak 821 fő 
volt.  
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Az intézmény 

Az intézmény története, Jelenleg nyújtott szolgáltatások bemutatása, Személyi feltételek: dolgozók 
kora, szakképzettsége, beosztása, jogszabálynak való megfelelés, hiányzó kapacitások, Tárgyi, 
technikai feltételek, Épületek, tulajdonjogi helyzet, Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából 
releváns külső kapcsolatai. Fontos külön kiemelni, ha hátrányos helyzetű, megváltozott 
munkaképességű személyt foglalkoztat az intézmény. A fejezet elkészítéséhez támpontot adhat: 
SZMSZ, szakmai programok, alapító okirat. 

Az intézmény jelenlegi szolgáltatásainak bemutatása 
 
Kifejtendő tartalom: 
Mutassa be a működő (férőhelykiváltási folyamat előtt álló) intézmény jelenlegi szolgáltatásait: A 
feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, 
ellátottak létszáma, szükséges humánerőforrás. 

 
Információforrás 
- Alapító Okirat 
- Jelenleg hatályos szakmai program 
- Szervezeti és működési szabályzat  
- Szolgáltatás hátterét képző jogszabályok 
 

Az intézmény:  

- Az intézmény története,  
o Az intézmény alapításának ideje, alapítói, működtetői, története során a legfontosabb, 

illetve a kiváltás szempontjából is releváns változások bemutatása 1-1,5 oldalban. 
- Jelenleg nyújtott szolgáltatások bemutatása,  

o A jelenleg nyújtott szolgáltatások típusa, jellege, ellátási terület, a szolgáltatás 
célcsoportja, nagysága. A szolgáltatásokat a szakmai program alapján érdemes 
bemutatni. Amennyiben lehetséges vagy szükséges, a szolgáltatások nyújtásához 
kapcsolódó személyi, tárgyi-technikai feltételeket (a következő két fejezetet) részben 
össze lehet vonni. 

- Személyi feltételek: dolgozók kora, szakképzettsége, beosztása, jogszabálynak való 
megfelelés, hiányzó kapacitások,  

o A munkatársak összesített szociodemográfiai adatainak bemutatása a munkatársak 
felmérésnek eredményei alapján: dolgozók kora, szakképzettsége, beosztása, 
jogszabálynak való megfelelés, hiányzó kapacitások, továbbképzési kötelezettségek, 
stb. 

- Tárgyi, technikai feltételek,  
- Épületek, tulajdonjogi helyzet,  
- Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns külső kapcsolatai 

Az intézmény története:  
 

A XV.-XVI. században pálos rendi kolostor volt, majd a Rákócziak fejedelmi háza, 1714-től kapucinus 
templom és kolostor. Később a Dégenfeld és a Tisza családok tulajdona. 1920-tól hadiárvaház, majd 
tüdőkórház, 1974-től egészségügyi gyermekotthon volt az akkori szükségleteket kielégítendő a kórházi 
ellátást nem igénylő, elsősorban értelmi fogyatékossággal élő személyek, családi háttérrel nem 
rendelkező gyermekek, vagy a fogyatékossággal élő gyermekükről nem gondoskodó családok 
gyermekeinek számára. 1999. október 1-től a megyei önkormányzat fenntartásában ápoló-gondozó 
otthonként fogyatékos személyek bentlakásos szociális ellátásáról gondoskodott. 2011-től a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat, majd az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény szervezeti egysége.  
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Jelenleg nyújtott szolgáltatások: 
Az intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján tartós 
bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény. Az intézmény teljes körű ellátást biztosít, így 
gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi 
legalább ötszöri étkezéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 
gondozásáról, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról. A 
szociális szakellátás keretében végzi mindazon tevékenységeket, amelyeket a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.), valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet feladataként fogalmaz meg.  

Az ellátást súlyos és középsúlyos értelmi és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek, fiatal felnőttek 
és személyek veszik igénybe. Az értelmi fogyatékossághoz a legtöbb esetben más fogyatékosságok is 
társulnak (beszéd-, látás-, mozgássérülés, stb.), ezért az ellátottak köre többnyire halmozott 
fogyatékossággal élő személy. A súlyos halmozott, valamint a halmozott fogyatékossággal élő ellátottak 
aránya 72%. 
 
A fogyatékossággal élő kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítják a 
korai fejlesztést és gondozást, vagy a fejlesztő nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának 
segítését. 
A nagykorú fogyatékossággal élő személy intézményi ellátását úgy szervezik meg, hogy számára az 
állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosítva van, mivel a fogyatékos személy részére 
biztosítani kell – a fogyatékosságának megfelelő – szinten tartó, képességfejlesztő, foglalkoztatást, 
továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is. 
 
Az ellátottaink számára az intézmény minden támogatást megad a képességek kibontakoztatásához, 
szinten tartásához, fejlesztéséhez: 

 Megfelelő magatartási normák követése, tisztelet, odafigyelés minden ellátott számára 

 Biztonságos környezet, melyben az egyénre szabott bánásmód, a kötődések kialakítása a 
legfontosabb.  

 Az ellátottak szükségletének megfelelő komfortérzet kialakítása, 

 Vallásgyakorlás elősegítése: hitéleti szoba, rendezvények 

 Szabadidő hasznos eltöltése.  
 Kapcsolattartás a gondozottak szüleivel, gondnokaival: családi napok, hétvégék szervezése, 
lebonyolítása. 

 
Fejlesztés, foglalkoztatás:  
Napközben a foglalkozások alatt kognitív fejlesztési feladatokat, kreatív kézműves tevékenységeket, 
mozgásfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeznek fejlesztő szakember segítségével 
(gyógypedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens). 
 
A magas színvonalú ellátás érdekében feladataikat a szakismeret, hivatás, a tisztelet és humánum az 
emberi és alapvető szabadságjogok, mint alapértékek tisztelete jegyében végezik. 
 
 
Gondozási tevékenység: 
 

 kulturált, humanizált környezet kialakítása 
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 egyéni szükségletek kielégítése 
 fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás 
 egészségi állapot megtartását, javítását célzó tevékenységek biztosítása 
 társas és interperszonális kapcsolatok kialakítása, fenntartása 
 emberi és állampolgári jogok biztosítása, érdekvédelem 

 
 

Mentálhigiénés ellátás: 

 személyre szabott bánásmód 

 konfliktushelyzetek megelőzése egyéni és kiscsoportos megbeszélések 

 szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése 

 családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásának elősegítése, az ehhez szükséges 
feltételrendszerek biztosítása 

 fejlesztési tervek megvalósítása 

 hitélet gyakorlásának biztosítása 

 
Személyi feltételek: 
 
A teljes körű ellátás három gondozási egységben, kilenc gondozási csoportban történik szakképzett 
munkavállalók alkalmazásával.  
 
Dolgozók kora: 19-62 éves korig. A legtöbben 40-50 éves korosztályba tartoznak.  

 
Szakképzettsége:  
 
Többnyire szociális gondozó és ápoló szakképzettséggel rendelkeznek a dolgozók (18 fő), de sok az 
egészségügyi gyermekotthoni képesítéssel rendelkező (10 fő). Továbbá 5 fő általános ápoló, általános 
asszisztens, 1 fő csecsemő-, és gyermekápoló, 2 fő csecsemő-, és gyermekgondozó, 1 fő 
kisgyermekgondozó, -nevelő, 1 fő felnőtt szakápoló, 1 fő ápoló, 1 fő szociális otthoni ápoló és 1 fő 
csecsemő- és gyermeknevelő, -gondozó szakképesítéssel rendelkezik. Az intézményvezető ápoló 
diplomás ápolói végzettségű. Jelenleg 2 fő szakképzettséggel nem rendelkezik. 
A fejlesztésben a pedagógus, fejlesztő pedagógus munkakörben gyógypedagógus, óvodapedagógus, 
szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens képesítéssel dolgoznak szakembereink.   
 

 
Beosztása, jogszabálynak való megfelelés:  
Az ápoló-gondozószolgálat szakképesítési mutatója 95%-os, mely megfelel a jogszabályi előírásnak. 

 
Hiányzó kapacitások: 
Ápolói létszám: engedélyezett státusz: 47, betöltetlen: 3 
Pedagógus: engedélyezett státusz: 5, betöltetlen: 2  
Szociális és mentálhigiénés munkatárs: engedélyezett státusz: 2, betöltetlen: 1 
Szociális ügyintéző: engedélyezett státusz 2, betöltetlen: 1 
Mosodai dolgozó: engedélyezett státusz: 3, betöltetlen: 1 
Betöltetlen álláshelyek összesen: 8 
 
Tárgyi, technikai feltételek: 
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Az intézmény rendelkezik fűtéssel, melegvíz ellátással. Tömegközlekedési eszközzel könnyen 
megközelíthető. Buszmegálló 100 és 400 méterre található az épület főbejáratától. Az épület az 
építészeti adottságai miatt nem akadálymentes. Az épület korszerűtlen, gazdaságtalan. Fenntartási és 
a folyamatos felújítási költségei rendkívül magasak. A lakószobák az ellátottak állapotának megfelelően 
vannak berendezve, színesek, inger gazdagok, díszítettek. A földszinti szobákban az ellátottak 
önellátási képesség hiányára való hivatkozással egy lakószobában 4-nél több ellátott van elhelyezve. 
A lakószobák bútorzata kielégítő mennyiségű és minőségű, bár a hely szűkössége miatt több bútor a 
folyosón van elhelyezve. Bútorzata megfelel az életkori sajátosságoknak, de a mozgásállapothoz 
kevésbé igazodik. Ellátottanként nem biztosított a 6 m2 lakóterület. 

 

 
Épületek, tulajdonjogi helyzet:  
Az épület tulajdonosa Tokaj Város Önkormányzata. A feladat ellátásra adta használatba korábban a 
megyei önkormányzatnak, jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltségének.  

 
Az intézmény szolgáltatásnyújtás szempontjából releváns külső kapcsolatai: 
 

 Dombi Sámuel Egészségfejlesztő Központ Tokaj 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Kórház Nyíregyháza 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oktató Kórház Miskolc 

 Otthoni Szakápolási Szolgálat Tokaj 

 Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 

 Evangélikus Szeretetotthon Nyíregyháza 

 Máltai Szeretetszolgálat 
 Bőcsi református Idősek Otthona 

 Senior Klub Miskolc 

 A SzGyF fenntartásban működő intézmények 

Lakók 

- A lakók intézményi előtörténete (jellemzően honnan kerülnek az intézménybe, mióta élnek az 
intézményben), 

- Korösszetétel, fogyatékosság szerinti összetétel, családi helyzet, gondnokság, képzettség-
végzettség, munkaerő-piaci helyzet, jövedelem, 

- Támogatási szükségletek, szolgáltatási igények, jövőre vonatkozó elképzelések, 
- Az intézményi várólistán levők főbb jellemzői (korösszetétel, fogyatékosság szerinti összetétel, 

családi helyzet, gondnokság, képzettség-végzettség, munkaerő-piaci helyzet, jövedelem, 
tipikusan mennyi idő telik el a bekerülésig) 

Új Ptk. támogatott döntéshozatal, kizáró gondnokság – ezeket a lakók kapcsán javasolt bemutatni. 

- A lakók intézményi előtörténete 
o  jellemzően honnan kerülnek az intézménybe,  
o mióta élnek az intézményben,  
o korösszetétel,  

 a lakók nemek szerinti megoszlását a pályázatban be kell mutatni. A 
Támogatott Lakhatás tervezése során nem javasolt teljesen különválasztani a 
nőket a férfiaktól, a természetes nemi megoszlás és életvitel figyelembe vétele 
mellett érdemes tervezni több „vegyes” lakóegységet is. 
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o fogyatékosság szerinti összetétel,  
o családi helyzet,  
o gondnokság,  

 az önrendelkezés mentén igyekeznünk kell minden lakó esetében a számára 
legkevésbé korlátozó gondnoksági státuszt elérni. Ennek érdekében sok 
esetben az intézmény aktivitására, együttműködésre is szükség van. 
Természetesen nem lehet minden lakó esetében célkitűzés a gondnokság 
megszüntetése, de feltétlenül szükséges a jelenlegi gyakorlattal ellentétben a 
korlátozó gondnoksági státuszokat felülvizsgálni, és az egyén önrendelkezését 
támogatni, akár támogató kijelölésével 

 összesített adatok a lakók gondnoksági státuszára vonatkozóan segíthetnek 
átfogó tervet készíteni a gondnoksági státuszok felülvizsgálatához, 
támogatások megtervezéséhez 

o képzettség-végzettség,  
o munkaerő-piaci helyzet,  
o jövedelem,  
o támogatási szükségletek,  
o szolgáltatási igények,  

 lakók felmérésének összesített eredményei alapján a kiváltás során milyen 
támogatási szükségleteket, segédeszköz igényt, akadálymentességi igényt 
kell kielégíteni 

o jövőre vonatkozó elképzelések,  
 hogyan képzelik el a lakók a jövőjüket (hol, kivel szeretnének lakni, 

szeretnének-e dolgozni, stb.), milyen felkészítésre van szüksége a lakóknak a 
kiváltáshoz 

- az intézményi várólistán levők főbb jellemzői  
o a várólistán szereplők általános bemutatása: korösszetétel, fogyatékosság szerinti 

összetétel, családi helyzet, gondnokság, képzettség-végzettség, munkaerő-piaci 
helyzet, jövedelem. Jellemzően mennyi időt kell várniuk az intézményi elhelyezésre,  

o amennyiben a kiváltásban érintett lakók létszámán túl is terveznek férőhelyeket 
létrehozni, szükséges az ezek iránti igény bemutatása 

 korösszetétel,  
 fogyatékosság szerinti összetétel,  
 családi helyzet,  
 gondnokság,  
 képzettség-végzettség,  
 munkaerőpiaci helyzet,  
 jövedelem,  
 tipikusan mennyi idő telik el a bekerülésig 

Lakók: 

Az intézmény jelenleg 130 ellátott ellátásáról gondoskodik. Az ellátottak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből kerülnek felvételre többnyire családból. 1974 óta működik intézmény, néhányan a kezdetektől 
az intézmény lakói.  

Korösszetétel: 

Férfiak 

0-13 éves : 5 fő 

14-17éves: 7 fő 

18-39 éves: 35 fő 
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40-59 éves: 18 fő 

60-64 éves: - 

65-69 éves: - 

70-74 éves: - 

Nők 

0-13 éves : 1 fő 

14-17éves: 6 fő 

18-39 éves: 29 fő 

40-59 éves: 25 fő 

60-64 éves: 1 fő 

65-69 éves: 2 fő 

70-74 éves: 1 fő 

 

 
 

7%
11%

54%

28%

Férfi lakók korösszetétele

0-13 év

14-17 év

18-39 év

40-59 év



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 
férőhelyeinek kiváltása. 

 

18 

 

 

Fogyatékosság szerinti összetétel: 
Súlyosan, halmozottan fogyatékos személy: 92 fő. (Az értelmi fogyatékosság mellé más érzékszervi 
vagy testi/mozgásfogyatékosság is társul) 
Értelmi fogyatékosok: 38 fő 

 

 
 

Családi helyzet: Az ellátottak többnyire családi háttérrel nem rendelkeznek. Család megléte esetén 
jellemzően nem tartanak kapcsolatot a gondozottakkal. 
 
Gondnokság: 
Cselekvőképes: 2 fő 
Cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló: 4 fő 
Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló: 105 fő 
 
Képzettség-végzettség: 
Az ellátottak nem rendelkeznek iskolai végzettséggel, szakképzettséggel.  
 
Munkaerő piaci helyzet, jövedelem: 
A munkaerőpiacon sérülésük súlyosságánál fogva nem vesznek részt. Jövedelmük saját jogon járó 
emelt összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék. Többen kapnak árvaellátást, fogyatékossági 
támogatást, néhányan pedig vakok személyi járadékát, szociális segélyt. A lakók 78,5%-ának 
jövedelme nem haladja meg az 54 .775,- forint/hó összeget. 
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A kiskorúak csak az emelt összegű családi pótlékkal rendelkeznek, melynek összege 23 300,- forint/hó. 
 
Szolgáltatási igények, támogatási szükségletek: 
Az ellátottak kivétel nélkül gondozásra szoruló személyek. (130 fő (100%)) 
Időszakos ápolási szükséglet: 17 fő (13%) 
Folyamatos ápolási szükséglet: 19 fő (14,6%) 
 
Önellátásra képes fennjáró, egészségügyi megfigyelést igényel: 3 fő (2,3%) 
Önellátásra részben képes, egyes tevékenységekhez segítséget igényel: 35 fő (27%) 
Önellátásra nem képes, rendszeres segítséget igényel, de közösségbe vihető (időszakos ellátásra 
szorul) 56 fő: 43% 
Önellátásra nem képes: 92 fő (70,7%) 
 
Rendszeres segítséget igényel, időszakosan fekvő, folyamatos ellátásra szorul 17 fő (13%) 
Ápolást igényel, ágyban fekvő, 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel 19 fő (14,6%) 
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37%

60%

Önellátásra képes

Önellátásra részben
képes
Önellátásra nem
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A háziorvosi ellátás folyamatos. Az intézmény orvosa szinte naponta rendel az intézményben, ellátva a 
rászoruló betegeket.  
 
A szakorvosi ellátás igénybevétele minden esetben kísérettel, támogatással történik. Kórházi ellátásra 
gyakran rászorulnak problémás, illetve egyre súlyosbodó egészségi állapotuk miatt.  
 
Kórházban eltöltött napok száma: 
 
2013. évben 18 fő 98 napot  
2014-ben 32 fő 184 napot 
2015-ben 38 fő 288 napot 
2016-ban 39 fő 211 napot  
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Étkeztetési igényüket a helyben üzemelő konyha látja el. A konyhát jelenleg a Sodexo Magyarország 
Kft. működteti. Megrendelésre a szolgáltató biztosítja az étkeztetést.  
Sok a diétára szoruló ellátott. Igénybe vesznek tejmentes, tojásmentes, tej és tojásmentes, máj, 
epekímélő diétás étkeztetést. A cukorbetegeknek külön menüt készítenek. 
Az ellátottak többsége rágási és nyelési nehézségekkel küzd, ezért az étkezére különös figyelmet kell 
fordítani. A fulladásveszély elkerülése érdekében több ellátott pépes ételt kap. Vannak kizárólag 
szondán át táplálható gondozottak. Alkalmaznak orrszondás, illetve gyomorszondás és ún. jejunális 
szondatáplálási módszert is, mely kiemelt szakmai tudást, odafigyelést igényel.  
Mosoda: ruházat egyéb textíliák mosása, fertőtlenítése, vasalása 
Kiemelt szempont a fertőzésveszély csökkentése, kizárása. (Fokozott a fertőzésveszély, mivel a 
ruházatuk, a textíliáik, ágytextíliájuk nagymértékben szennyezett testváladékkal.)  
 
Takarítási szolgáltatás: Kevesen tudnak maguk körül rendet rakni, ruhájukat elpakolni, ágyazni, az 
életterüket tisztán tartani. Önállóbb munkavégzés esetén is irányításra és segítségre szorulnak. A 
műszaki karbantartásban is segítséget igényelnek.  
 
Fejlesztés, foglalkoztatás: Napközben a foglalkozások alatt kognitív fejlesztési feladatokat, kreatív 
kézműves tevékenységeket, mozgásfejlesztő játékokat, gyakorlatokat, feladatokat végeznek fejlesztő 
szakember segítségével (gyógypedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógiai 
asszisztens). 
 
Ápolás, gondozás: Ápolási-gondozási szükségletük magas. Segítséget, támogatást igényelnek a 
gyógyszerek bevételéhez, a szakellátáshoz való hozzájutáshoz, szállításhoz, a személyi higiéné 
megtartásához.  Többen kerekes széket használnak, néhányan járókeretet. A fekvő gondozottakat 
fektetős kerekes székben szállítják. Hivatalos ügyeik elintézéséhez támogatás szükséges. 
 
 Az intézményi várólistán lévők főbb jellemzői  
 
Várakozók száma: 13 fő (3-69 éves korig). Többségük családból vár felvételre. Két fő hajléktalan, ebből 
egy fő jelenleg kórházban tartózkodik. Egy fő jelenleg a nagybarcai csecsemőotthon ellátottja. Minden 
várakozó cselekvőképességében teljesen korlátozott. Képzettséggel, iskolai végzettséggel nem 
rendelkeznek.  
A munkaerőpiacon értelmi fogyatékosságuk súlyossága, illetve életkoruk miatt (gyermekek, idősek) 
nem tudnak érvényesülni. Jövedelmi viszonyaik hasonló a már bentlakókéhoz. Emelt összegű családi 
pótlékban, rokkantsági járadékban részesülnek. 
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Következtetések 

Szükségletek összefoglaló bemutatása, amire az intézményi férőhelykiváltás reagálni kíván: pl. 
felügyelet, készségfejlesztés, foglalkoztathatóság, stb. 

o az egyéni szükségletfelmérés alapján a lakhatás és támogatott életvitel mellett meg 
kell szervezni az étkeztetést, az ápolás-gondozást, a rehabilitációs 
szolgáltatásokat, valamint a társadalmi életben való részvételt a szociális 
alapszolgáltatások igénybevételével 

o felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai 
segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási vagy 
háztartást pótló segítségnyújtás 

 

Olyan minőségi szintű ellátás biztosítására van szükség a szolgáltatást igénybevevő fogyatékos  
személyek részére, amely biztonságot és támaszt ad ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek és 
egészségi állapotuknak megfelelő életet élhessenek. 

A dolgozók a munkavégzésük során a fogyatékos személyt partnernek tekintik, akinek a 
fogyatékosságuk vagy egészségi állapotuk, életkoruk okán segítségre van szükségük ahhoz, hogy 
joguk a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez megvalósuljon, mindeközben az 
önrendelkezéshez való joguk sem csorbul. 

A támogatott lakhatás ellátási forma megvalósításával célunk, az ellátottak mind teljesebb 
autonómiájának és társadalmi integrációjának az elősegítése, amelyet a normalizáció – integráció - 
participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált életfeltételek és életritmus kialakításával, a 
szükséglethez és igényekhez igazodó kísérő támogatás és eset-vitel biztosításával valósítunk meg. 

Cél, hogy lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra 
való képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszer valósuljon meg. 

Ennek eléréséhez kiemelten fontos feladat az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 
biztosítása.  
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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 fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá 
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. 

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: 
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy 

- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház. 

A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie 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, 
továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal. 

Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási 
szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint 
foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó 
minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak. 

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. 

A projekt célja: 

Az 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, 
magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. 
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A nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhetőségi alapú 
ellátási formák kialakításának megvalósítása az intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése- intézményi férőhely kiváltása projektben valósul meg a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott Abaúj-Zempléni Integrált Szociális 
Intézmény Tokaji Otthona 130 ápolást-gondozást igénybevevő ellátott férőhelyének kiváltásával.  

Ezzel egy időben megvalósítható a 2005 évben az intézményvezető-ma szervezeti egység vezető- által 
egy záródolgozatban kidolgozott szakmai projekt, melynek célja a szakmai szemléletváltás keretében a 
megengedő gondozási modellről való áttérés az életutat segítő modell alkalmazására. E modell 
megvalósításához alapként szolgál a kiváltás által megteremtett támogatott lakhatási forma. Továbbá 
lehetőség nyílik a 2003 évben megfogalmazásra került jövőkép, küldetés nyilatkozat, mely a fogyatékos 
emberek kísérése során egy vezérfonal, mely rögzíti a preferált értékeket annak érdekében, hogy a 
lakók ellátása, életük segítése mind teljesebb legyen. A kiváltás megvalósításával és e szakmai 
projektben megfogalmazott célok elérésével az ellátottak integrációja, normalizációja és autonómiája 
komplex módon megvalósítható, elérhető. A modern lakhatási forma kongruens a szakmailag 
megvalósítandó elvekkel, célokkal.  

 A cél megvalósítása 7 db 12 férőhelyes házak építésével egyrészt Tokaj város területén, másrészt két 
kistelepülés, Tiszaladány és Csobaj területén történik. Tiszaladányban 1 db 12 férőhelyes és 1 db 10 
férőhelyes, Csobajon 2 db 12 férőhelyes lakás építése valósul meg. 

Az új lakhatási szolgáltatás – házak - megfelelnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben 
(továbbiakban: szakmai rendelet) foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek. 
A lakások körszerű 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobákkal, főzést lehetővé tevő főzőhelyiséggel, 
önálló szellőzésű lakótérrel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvíz ellátással, 
egyedi fűtésmóddal rendelkeznek.  

Mivel a házak világörökségi területen épülnek fel, ezért fontos szempont a környezettudatos tervezés 
és megvalósítás. A lakóházak építészeti stílusa illeszkedik majd a várost meghatározó építészeti 
stílushoz, ezzel egy időben kielégíti a mai kor által igényelt komfortos lakatást. Lehetővé teszi az épített 
környezet és a természet kapcsolatát is a kertkapcsolatos tervezésű nappali élettér kivitelezésében. A 
tágas kert adta szabad tér lehetőséget nyújt a kertészkedésre, a társállatok befogadására, az állatokkal 
való együttélésre, a róluk való folyamatos gondoskodásra. Mindez pozitív hatással van a 
személyiségfejlődésre, a társas viselkedésre, az együttműködési képességeikre, a szabálytudatuk 
fejlesztésére, az alkalmazkodási képességre, elindítva ezzel a fogyatékos személyt a fejlődés útján, 
mely az önállóság felé mutat. Ezzel megvalósul az a cél, hogy a fogyatékossággal élő személy másoktól 
való függőségét csökkenteni tudjuk. Ezáltal az a cél is megvalósul, hogy a fogyatékos személy 
társadalomban elfoglalt helye emberhez méltó legyen.   

A biztosított lakhatási szolgáltatást igénybevevők a lakások megismerését követően saját döntésük 
alapján kerülnek az általuk kiválasztott helyre, szem előtt tartva az egymáshoz fűződő kapcsolatokat is.  

Csökkenthető a társadalom részéről érkező, a fogyatékosság iránti negatív attitűd, a fogyatékos 
személyek iránti előítélet. Csökkenthető az őket érő diszkrimináció, a diszkriminatív viselkedés. 
Elérhetővé válik számukra az el- és befogadás, az inklúzió. Teret kaphat életükben a korlátok 
lebontásával az önérvényesítés, az enpowerment. Mindezzel megvalósul társadalmi integrációjuk. 
Aktívan be tudnak kapcsolódni Tokaj város életébe, a különböző összetételű és különböző 
tevékenységeket preferáló közösségek tevékenységeibe, de részt tudnak vállalni a két kistelepülés – 
Tiszaladány, Csobaj – családias életében, a falvakra jellemző programokban, tevékenységekben, 
eseményekben, akár passzív szemlélőként, akár aktív feladatvállalással. Az ünnepek aktív szereplői 
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lehetnek tudásukat, értékeiket, tehetségüket be- és megmutatva. Mindez befogadásukat tudja 
magasabb szintre emelni.  

Az alapszolgáltatás fejlesztése, az általános hozzáférhetőség javítása, a foglalkoztatás lehetőségének 
kialakítása 

A lakhatási szolgáltatás mellett igénybe vett szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, támogató szolgálat. Ezen szolgáltatások biztosítják a 
kiváltásban érintett fogyatékos személyek normalizált életminőségét.  

A lakóhelytől elválasztott, külön helyszínen létesített alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítja 
az igénybe vevők számára az integrációt, a társadalmi élet színtereihez való kapcsolódást, a város 
közösségeiben és programjaiban való részvételt, a világ vérkeringésébe való bekapcsolódást.  

A közösségi programokhoz, eseményekhez való hozzáférést, de az egészségügyi szolgáltatások 
igénybe vételét, a hivatalos ügyek intézését a támogató szolgáltatás igénybe vételével tudják a 
fogyatékossággal élő személyek igénybe venni. A gépkocsival és a kísérővel történő szállítás nagyban 
megkönnyíti a fogyatékossággal élő ember mobilitását, az érdekérvényesítését, az önálló ügyintézését. 
Megsegítésük nagyban hozzájárul a gondozottak önállóságához, ezzel a társadalmi részvételhez. 

A fogyatékos személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük 
támogatása. 

Az egyéni fejlesztési tervek az egyéni szükségletek alapján készülnek el.  Ez alapozza meg azt, hogy 
kinek milyen szolgáltatást nyújtunk, ki nyújtja azt, s milyen intenzitással. A szükségletfelmérés és 
igényfelmérés alapján dől el, hogy mely ellátottnak melyik típusú egyéb szociális alapszolgáltatás 
biztosítására van a legjobban szüksége önálló életvitelük támogatásához. 

Az új lakhatási formákat igénybe vevő ellátottaink számára továbbra is egyéni fejlesztési tervet 
készítünk. Az esetmenedzserek irányításával minden ellátott esetében ismét felmérésre kerülnek 
készségek, képességek, illetve a komplex támogatási szükségletfelmérés tapasztalatai alapján 
minden személy számára új egyéni fejlesztési terv elkészítésére kerül sor, figyelembe véve az 
integrált lakhatás, az önállóbb életvitel kihívásait, s az igényelt szolgáltatások körét. 

A lakásokba történő elhelyezés után a szükségletfelmérés alapján a tevékenységünk az önellátás, és 
szocializáció területén fog bővülni, e területeken nyílik lehetőség a továbblépésre.  A 
szükségletfelmérés szerint lakóink a tevékenység, a munka, és a környezethez váló alkalmazkodás 
területén igényelnek segítséget, ezért fejlesztésüket ez irányba kell elindítani. 

A szükségletek teljes körű kielégítéséről az esetfelelősök közreműködésével gondoskodunk, akik 
figyelemmel kísérik a fejlesztési terv tartalmának megvalósulását, s a szükségletnek megfelelő 
támogatás biztosításáról gondoskodnak. Kapcsolatban állnak a székhelyen található Szolgáltató 
Központ egészségügyi és kísérő-támogató egységének munkatársaival, s közösen biztosítják az 
igény szerinti támogatást. 

A lakók felkészítése 

A biztosított lakhatási szolgáltatást igénybevevők a lakások megismerését követően saját döntésük 
alapján kerülnek az általuk kiválasztott helyre, szem előtt tartva az egymáshoz fűződő kapcsolatokat is.  

Továbbra is fontos szempont, mint ahogy jelenleg is, hogy az ápolók, gondozók és a vezetők teret 
adjanak a gondozottak önálló döntéseinek, biztosítva számukra a választási lehetőséget, véleményeik 
kinyilvánítását. Mindezek figyelembevételével kívánjuk nyújtani a modern lakhatási formát. Ezzel a 
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lakhatási szolgáltatással biztosítható számukra a normalizáció elvében megfogalmazott, a fogyatékos 
személyek humánus elhelyezésére, ellátására rávilágító alapelv, valamint a minél önállóbb életvitel.  

A célcsoportok bevonása 

A gondozási egységek szakdolgozói, a mentálhigiénés csoport munkatársai, a szociális ügyintézők 
nagy hangsúlyt fektetnek az életkornak, egészségi és pszichés állapotnak megfelelő információ 
átadására, jogaiknak megismertetésére, érdekérvényesítő képességeik fejlesztésére. 

Tervezzük, hogy a projekt előkészítő szakaszában tapasztalatszerzés céljából, már több éve jól 
működő lakóotthonokat különböző szakemberekből álló dolgozói csoporttal látogatunk meg, ahol a 
szociális segítő munkatársak bemutatják mindennapi életüket, majd kötetlen beszélgetés formájában 
elmondják eddigi nehézségeiket, sikereiket, melyeket felhasználva sikeresebben indulhatunk a 
kiváltás felé. Majdani munkánk során lehetőséget biztosítunk minden munkatársunknak, hogy a 
folyamatosan felmerülő problémák és kétségek egy esetmegbeszélés keretein belül megoldásra 
találjanak. 

Az adott település lakosságát a minél kedvezőbb befogadás érdekében a projekt során különböző 
módokon lehet elfogadóvá tenni. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági érzékenyítés mellett 
rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat bevonásával lakossági fórumot tartani, 
ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. 

Jól képzett szakemberekkel működtettet szolgáltatás 

 A projektet a jelenlegi dolgozóinkkal és új dolgozókkal kívánjuk megvalósítani. Minden ember más 
kompetenciákkal rendelkezik, de igyekszünk az előnyös kompetenciákat kihasználni, illetve 
továbbfejleszteni, a hátrányt jelentő tulajdonságokat lehetőség szerint gyengíteni (öntanulás, 
önodafigyelés eszközeivel). 

A projekt megvalósítása során szükség van az intézmény szerkezeti átalakítására, a dolgozók 
feladatainak átstrukturálására.  Már maga az a tény, hogy új környezetben fognak dolgozni 
munkatársaink, illetve az ellátottakkal más jellegű kapcsolatuk lesz, inspirálóan hat a kiégés ellen. Az 
ezzel kapcsolatos formális tréningeket ennek ellenére elengedhetetlennek tartjuk 

A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal 
rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a 
szférában dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a 
megváltozott környezetben is tudásuk javával szolgálják az ellátottak érdekeit. Ehhez képzések, 
fejlesztő programok szervezése fontos feladat, hogy a megváltozott feltételrendszer kialakításához 
munkatársaink sikeresen tudjanak alkalmazkodni. 

Az intézmény életében nem ritka jelenség egy váratlan helyzet megjelenése, a változó 
feltételrendszer.   Ebben a munkakörnyezetben munkatársainktól alapvető elvárás a magas fokú 
tolerancia, rugalmasság a munkakört tekintően. A támogatott lakhatás esetében nagyobb hangsúlyt 
kell fektetniük a dolgozóinknak a problémák azonnali felismerésére, a rugalmas, gyakorlatias 
problémamegoldásra, praktikus gondolkodásra. A gyakorlatiasság, jó szervezőkészség, alkalmazkodó 
képesség minden dolgozónál szükséges, hogy kialakuljon a lakóotthonokban történő munkavégzés 
során. Személyiségfejlesztő foglalkozásokon „Önismeret orientált gyakorlatok a segítés 
hétköznapjaiban” című továbbképzési program keretén belül már több dolgozónk sajátított el új 
ismeretanyagot, valamint problémamegoldó képességüket különféle helyzetgyakorlatokon keresztül 
fejleszthették. A tervezett fejlesztéseken a dolgozók megismerhetik erősségeiket és gyengeségeiket, 
erősítheti empátiás készségüket, felelősségtudatukat, döntésképességüket, kreativitásukat. 
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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 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 17§-a rendelkezik az 50 főnél nagyobb férőhelyű szociális 
intézmények kiváltásáról is. 

Utóbbi rendelkezés 2010-ben, az 1998. évi XXVI. évi törvény módosító 2010. évi XXXIX. törvény emelte 
törvény szintre. 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. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 
férőhelyeinek kiváltása. 

 

27 

 

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 
- 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 

- 1023/2017. (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 
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- 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 
- 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.) 

E 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 
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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. 

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 munkaerő-piaci foglalkoztatás érdekében; 
- a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségének erősítése, lehetővé téve 

foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdani munkaerő-piaci 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 válhat belőlük. Utóbbit erősítendő távlati 
elvárás a foglalkoztatási lehetőségek, illetve a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő 
minőségű rendelkezésre állása. 
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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 ek, melyek egymáshoz illeszkedve, egymást kiegészítve szolgálják a 
meghatározott távlati célok elérését. 

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 a 
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). 
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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 

- 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  

Célcsoport: 

 ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek 
és/vagy szenvedélybeteg személyek; 

 az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók; 
 az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg 

személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, 
más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.). 

A célcsoport 130 (92 fő súlyosan halmozottan fogyatékos 36 fő értelmi fogyatékos) ápolást-gondozást 
igénylő ellátott, hozzátartozóik, törvényes képviselőik, valamint az őket ellátó szakdolgozók.  
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A célcsoport nem szerinti megoszlása 65 fő férfi és 65 fő nő.  

 

 

A kiskorú ellátottak száma:18 fő. 

 

A kiskorúakból 12 fő fiú, 6 fő leány. 

 

Nevelésbe vett gyermekek száma 11 fő, ebből fiú 6 fő, leány 5 fő. 
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A kiskorúakból (18 fő) fő súlyos-halmozottan fogyatékos. 

A 130 fő gondozotti létszámból 7 fő enyhe, 34 fő közepes, 18 fő súlyos értelmi fogyatékossággal él, 
valamint 71 fő halmozott fogyatékossággal küzd. 

 

A 130 ellátottból az értelmi fogyatékosságon túl 87 fő testi és/vagy mozgásfogyatékos is, 15 fő 
látásfogyatékos, 1 fő hallásfogyatékos, valamint 7 főnek van beszédfogyatékossága is.  
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2 fő (kiskorú) a súlyos értelmi fogyatékosságon túl autizmusban is szenved. 

Mentális illetve egészségi állapotuk következtében gondozásra, támogatásra minden ellátott igényt tart. 
Egyéni igényekre, szükségletekre alapozva kell segítséget, támogatást nyújtani az önellátás, 
önkiszolgálás területén, de a házi és ház körüli feladatok elvégzésében is. Továbbá a közügyek 
gyakorlásában, a hivatalos ügyek intézésében, a közösségi szolgáltatások hozzáférésében is 
támogatást igényelnek. 

Súlyos egészségi állapota miatt folyamatos ápolási igényű, ágyban fekvő gondozottak száma 19 fő.  

 

 

A magas gondozási szükségletű, halmozottan fogyatékos ellátottakat támogató szakemberek körében 
fontos az egészségügyi végzettség megléte, mely szükséges a betegségek, az állapotváltozás 
felismeréséhez, valamint a szakszerű egészségügyi ellátásához. A professzionális szakmai ellátás 
igényli a korszerű technikai eszközök használatát, alkalmazását és a beépített speciális bútorzatot, 
berendezési tárgyakat (pl. betegemelő, állítható betegágyak, három oldalról megközelíthető fürdőkád, 
kapaszkodók, fürdetőszék, akadálymentes zuhanyzók, stb). 
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Egy 4 éves gyermek korai fejlesztést igényel heti 2 órában, melyet a helyi pedagógiai szakszolgálat 
biztosít számára. Ezzel biztosított a korai intervenciós intézkedésnek és a jogszabályi kötelezettségnek 
való megfelelés. 

16 kiskorú fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (Girincs) gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens szakembereinek fejlesztése által 
heti 20 órában egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások keretében.  Ebből 1 személy betöltötte már a 
18. életévét.  

Életkor szerinti megoszlásuk:  

9 éves 12 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves
2 1 1 4 5 2 1  

 

Cél: Egyéni szükségletükre alapozva egyéni fejlesztési tervek útmutatásával a mind magasabb szintű 
mentális, kognitív képességek elérése, speciális gyógypedagógiai munka végzése a testi és 
mozgásfejlesztés érdekében. 

A fejlesztések hatásterülete 

A projekt fő célcsoportját, a lakókat életkoruk, mentális és/vagy testi/mozgás fogyatékosságuk és 
jelenlegi képességeik maximális figyelembe vételével kell felkészíteni a lakhatási forma 
megváltozására. A projekt kivitelezése alatt előre megtervezetten és körültekintő szervezéssel, a 
pedagógia és a gyógypedagógia eszközrendszerének igénybevételével és alkalmazásával kell 
bevezetni őket az új élethelyzetbe. A napi rutintevékenységek begyakorlásával az új lakhatási formával 
járó nehézségek csökkenthetőek. 

A projekt által érintettek köre a gondozottak törvényes képviselői, hozzátartozói, az érdekképviseleti 
fórum elnöke és tagjai, az ellátott jogi képviselő, a gyámhivatal, a jelenlegi intézmény munkavállalói, 
vezetői, továbbá a felépülő lakásoknak helyet adó települések lakosai, szolgáltató szervezetei. Az 
érintetteket tervszerűen és körültekintő szervezéssel ütemezés szerint tájékoztatni kell a projektről, a 
várható változásokról, a változások hatásairól. Fel kell készülni a várható kérdésekre. Az attitűd 
változásához sok idő és folyamatos munka szükséges. Ezért a helyi közösséget érdekeltté kell tenni a 
változtatásra, így szükséges, hogy a helyi közösségekben integráló programokat szervezzünk.  

A fejlesztés hatásterülete a szociális törvénybe és a szakmai rendeletben foglalt támogatott lakhatásnak 
közösségi alapú minőségi szolgáltatás létrehozása, az ellátottak életminőségének javítása, jogaik 
érvényesítése, önálló életvitelük támogatása mindamellett a szakmai dolgozók folyamatos képzése 
továbbképzése.  

A projekt megvalósítása során szükség van az intézmény szerkezeti átalakítására, a dolgozók 
feladatainak átstrukturálására. Már maga az a tény, hogy új környezetben fognak dolgozni 
munkatársaink, illetve az ellátottakkal más jellegű kapcsolatuk lesz, inspirálóan hat a kiégés ellen. 

A kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal 
rendelkező új lakhatási forma segítségével történő fejlesztés kihívás elé állítja a szakmát és a szférában 
dolgozó szakembereket is. Fontos, hogy szakdolgozóink képességeik fejlesztése révén a megváltozott 
környezetben is tudásuk legjavával szolgálják az ellátottak érdekeit. Ehhez képzések, fejlesztő 
programok szervezése fontos feladat, hogy a megváltozott feltételrendszer kialakításához 
munkatársaink sikeresen tudjanak alkalmazkodni. 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 
férőhelyeinek kiváltása. 

 

36 

 

A szociális nevelés - gyermekekre és felnőttekre nézve egyaránt - komplex szemlélet módot jelent. A 
szociális készségek szisztematikus tanítása a szocializáció, a készségek speciálisan kialakított 
környezetben való megszilárdítása és alkalmazása a normalizáció. Végül a kétféle megközelítés 
együttes hatására kialakuló érettebb személyiség a perszonalizáció, mely nagyobb fokú függetlenséget 
és nagyobb elfogadottságot eredményez a közösségben. 

A pályázat útján a kiscsoportos ellátás segítségével több lehetőség teremtődne az egyéni 
odafigyelésre, csak a szükségleteknek megfelelő minimális segítségre, az egyéni fejlesztésre. A 
támogatott lakhatás lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékos személyek egymást is jobban 
megismerjék, egymásnak is segítséget nyújtsanak, s maguk is maximálisan részt vegyenek 
szükségleteik kielégítésében.  

Az ellátottak a projekt megvalósítása során Tokaj városban 7 db 12 fős, Tiszaladány községben 1 db 
12 fős és 1 db 10 fős, és Csobaj településen 2 db 12 fős megépített lakások közvetlen használói, a 
támogatott lakhatást, mint közösségi szolgáltatást veszik igénybe, megvásárolva hozzá az 
alapszolgáltatás személyre szabott szükségletinek elemeit.  

2.3. Az új szolgáltatási struktúra bemutatása  

A kiváltás során létrejövő új támogatott lakhatásnak meg kell felelnie a hatályos 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, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal, különös tekintettel: 

 a fogyatékos, illetve pszichiátriai- beteg személyek új otthonai a településbe integráltan, 
belterületen kerülnek elhelyezésre. A szenvedélybeteg célcsoport számára a külterületen való 
kialakítás megengedett 

 a lakhatási szolgáltatás tervezett férőhelyszáma az érintett település lakosságszámának 
maximum 5%-a lehet 

o amennyiben az intézmény településén történik a kiváltás, a lakhatási szolgáltatás 
maximális férőhelyszámát, a település lakosságszámának a kiváltásban érintett 
intézmény férőhelyszámával csökkentett lakosságszám százalékában kell 
meghatározni 

 a támogatott lakhatási szolgáltatásokat minél szélesebb földrajzi területen kell létrehozni. 
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Organogram szöveges bemutatása:  

A szervezeti és szakmai integráció különböző szakosított, illetve alapellátási formák körébe tartozó, 
szociális szolgáltatást nyújtó egységek egy szervezeti keretben történő, intézményi és telephelyi szinten 
megvalósuló szakmai és ellátási feladatok összehangolt működtetésével valósul meg. 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokban, az alapító okiratban 
meghatározottakkal, illetve a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és 
dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 

A szolgáltató központot a szervezeti egység vezetővezető vezeti, irányítja az alap- valamint szakellátási 
feladatokat. 

Az egyes ellátási területeken a munkakörök az 1/2000.(I.7) SzCsM rendelet (2) mellékletében foglaltak 
szerint kerülnek meghatározásra. 

A szolgáltató központ Tokajban kap helyet a létesítmény központi helyeként. Innen történik a 
létesítmény irányítása, a feladatok és a munkatársak koordinálása a szervezeti egység vezető és a 
vezetők által. 

A szociális szakellátásba tartozó támogatott lakhatás biztosítja a lakók számára a lakhatást, a 
személyes életteret. 

 Az esetfelelős koordinálja a kísérő támogatást nyújtó munkatársak munkáját, a lakók aktuális 
szükségleteit, a programjaikat, az ügyintézést, a gyógyszerek kiadagolását, az egészségügyi 
szolgáltatóhoz való eljutást. 

A szociális alapellátás körébe tartozó étkeztetést a szociális segítő és szociális gondozó támogatásával 
veszik igénybe az ellátottak. 

A házi segítségnyújtás szociális gondozói a lakásokban segítenek a lakóknak a higiénés feladatok 
ellátásában, az étkeztetésben, a házi és ház körüli munkák végzésében. 

A vezető gondozó koordinálja a szociális gondozók munkáját. 

A nappali ellátásban a terápiás munkatársak a gondozottak foglalkoztatásáról, fejlesztéséről 
gondoskodnak. A terápiás kezeléseket végzik. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséről 
gondoskodnak. 

A szociális gondozó gondoskodik a lakó higiénés támogatásáról a nappali ellátás ideje alatt. 

A támogató szolgálat végzi a gondozottak egészségügyi szolgáltatókhoz, a városi programokra, stb. 
való szállítását a személyi segítő közreműködésével. 

 

Szolgáltatások bemutatása településenként, ingatlanonként (Az ingatlanok külön-külön lentebb 
kerülnek bemutatásra) 
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Az ellátottak részére 7x12 férőhelyes közösségi alapú új támogatott lakhatás kialakítása az Szt. és a 
szakmai rendeletben foglaltak alapján Tokaj városában. A telkek a település központjában 
helyezkednek el, egyéb szolgáltatók szomszédságában. 

Az ellátottak részére 1x12 és 1X10 férőhelyes közösségi alapú új támogatott lakhatás kialakítása az 
Szt. és a szakmai rendeletben foglaltak alapján Tiszaladány községben.  

Az ellátottak részére 2x12 férőhelyes közösségi alapú új támogatott lakhatás kialakítása az Szt. és a 
szakmai rendeletben foglaltak alapján Csobaj községben.  

A támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatásait az Szt. 75.§ (1) bekezdés d) 
pontjában foglaltak alapján étkeztetés, ápolás-gondozás, fejlesztés, társadalmi életben való részvételt 
segítő szolgáltatások útján a szakmai rendelet 110/H § (1) bekezdésben foglaltak szerint szociális 
étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, kialakítása során valósítja 
mega szolgáltatást nyújtó.. 

Szolgáltatásnyújtás környezete: 

Tokaj város  Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli, délkeleti lábainál található. 
Területe 6202 hektár. Az UNESCO Világörökség Bizottsága mint kultúrtájat 2002-ben felvette 
a világörökségi listára Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven. Teljes népessége 4419 fő. A 
város a régió kevésbé iparosodott részei közé tartozik. Tokaj profilja a turizmusra, a vendéglátásra 
koncentrálódik. A foglalkoztatás is az említett iparágakhoz kötődik. A tokaji kistérségben a 
foglalkoztatottak száma 4339 fő. 
 
A város a régió kevésbé iparosodott részei közé tartozik. Tokaj profilja a turizmusra, a vendéglátásra 
koncentrálódik. A szolgáltatási ágazat és az élelmiszeripar, ezen belül a borászat dominál. A szolgáltató 
szektoron belül a legjelentősebb terület az idegenforgalom, amely szorosan kötődik a térség történelmi 
múltra visszatekintő borászati tevékenységéhez. A város rengeteg szálláslehetőséget kínál a turisták 
számára.  
A város életében fontos szerepet tölt be a kultúra. Rendelkezik kőszínházzal, egy 2500 fő befogadására 
alkalmas szabadtéri színházzal (Fesztiválkatlan), egy gyönyörűen felújított zsinagógával, mely 
koncerteknek, konferenciáknak és egyéb kulturális eseményeknek ad helyet.  
Iskolavárosként is emlegetik Tokajt, mivel az általános iskolán kívül három középiskolája van 
kollégiumokkal.  
 
Gazdasági életét a szőlészet és a borászat jellemzi. Nagy cégek dűlőin termesztik az őshonos 
szőlőfajtákat (furmint, hárslevelű, kövérszőlő). A borkultúra egyre inkább fejlődik a jó ültetvények és a 
kiváló szakembereknek köszönhetően.   
 
A foglalkoztatás is az említett iparágakhoz kötődik. A tokaji kistérségben a foglalkoztatottak száma 4339 
fő. 
 
Tiszaladány község hazánk északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Alföld Taktaköz 
nevű tájegységében, a tokaji Nagy-Kopasztól délre fekszik, Tokajtól alig hat km-re. Területe 2219 
hektár, a településen található lakások száma 326. Tiszaladány település régen a Rákócziak birtoka 
volt. Teljes népessége 643 fő. A foglalkoztatottak több mint fele mezőgazdaságban dolgozik. 

Csobaj község mezőgazdasági jellegű kistelepülés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tokaji járásában. 
Miskolctól kb. 50 kilométerre keletre, Tokajtól 15 km-re délre a Tisza mellett helyezkedik el.. A település 
az ország második legnagyobb folyója, a  Tisza jobb partján fekszik. Az 1800-as évekig számtalan 
birtokost jegyeztek fel Csobajon és a Taktaközben. A falu sűrűn cserélt gazdát a nagybirtokosok 
között. A község lélekszámát tekintve az utolsó évtizedek a fokozott elnéptelenedés tüneteit 
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hordozzák.  Míg 1970-ben a lakosság lélekszáma 1170 fő, 1980-ban 914 fő, 1990-ben már csak 821 fő 
volt.  

Lakhatási szolgáltatás helye, lakókörnyezete: 

Az ingatlanok a települések központjában helyezkednek el, más szolgáltatók közvetlen 
szomszédságában vagy könnyen elérhető közelségében. 

 A kiváltás helyszínéül szolgáló ingatlanokat a stratégiában és a pályázatban bemutatott elvek 
figyelembe vételével választottuk ki az érintett településeken. 

 a fogyatékos személyek új otthonai a településekbe integráltan, belterületen kerülnek 
kialakításra, 1 km-en belül megközelíthető a település központja; 

 széles földrajzi területen alakítjuk ki az új lakásokat, 
 az ingatlanok egymástól távolabb, nem egymás szomszédságában kerülnek kialakításra 

Tiszaladányban és Csobajon 
 A Tokajban megvalósítandó lakások elhelyezése speciális, egyik telken 4 db, a másik – nem 

szomszédos – telken 3 db lakás létesül. 
 az utca lakosságszámának maximum 10 %-a lesz a lakhatási szolgáltatás tervezett 

férőhelyszáma. 

Nefelejcs ház Tokaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Pitypang ház Tokaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Tulipán ház Tokaj  

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Bodza ház Tokaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Napraforgó ház Tokaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Szellőrózsa ház Tokaj 
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Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Irisz ház Tokaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Viola ház Csobaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Hóvirág ház Csobaj 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Levendula ház Tiszaladány 

Kialakításra kerül 12 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 6 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Gyöngyvirág ház Tiszaladány 

Kialakításra kerül 10 fő számára olyan - ellátottak speciális szükségleteihez igazodó - 
akadálymentesített ház, melyben kialakításra kerül 5 db 2 férőhelyes lakószoba, közösségi helyiség, 
mozgáskorlátozott illetve nemenkénti WC-k, főzésre és étkezésre alkalmas helyiség. 

Az ide költözők igényei, az erre reagáló szolgáltatások 

A projekt megvalósítása lehetőséget ad arra, hogy az intézmény szolgáltatásait igénybevevő 
fogyatékossággal élő emberek számára olyan életvitel és életfeltételek váljanak elérhetővé, amelyek 
legjobban megközelítik a társadalom megszokott gyakorlatát, minél közelebb kerülve a normalizáció, 
integráció, autonómia megvalósulásához. Arra törekszünk, hogy ellátottaink állapota minél tovább 
szinten tartható, vagy javítható legyen. Folyamatosan humanizálódó feltételek között lehetőségük nyílik 
emberi és állampolgári jogaik gyakorlására, képességeik kibontakoztatására, tartalmas közösségi 
tevékenységre, a helyi és tágabb értelemben vett társadalom életében való részvételre, egyéni és 
csoportos formában történő munkavégzésre, a rekreációra, a habilitációt és rehabilitációt segítő 
életforma gyakorlására. 
 
A pályázat megírását a komplex szükségletfelmérés eredménye alapozta meg. E felmérő összesített 
eredménye mutatja a szükségletekre reagáló szolgáltatásokat. 

Támogatás 
típusa 

 

Életterületek 
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  Személyi 
higiéné 

Személyi 
független
ség 

Mobilitás Életvezet
és: 
háztartás
, 
bevásárl
ás 

Életvezetés
: hivatalos 
ügyek, 
pénzkezelé
s 

Kapcso
latok 

Közössé
gi 
részvétel 

Önálló 1 0 0 0 0 0 0 

Figyelemmel 
kísérés, 
szóbeli 
támogatás, 

7 7 2 0 2 7 10 

Intenzív 
motiválás, 
részleges 
támogatás 

23 29 37 9 2 35 30 

Teljes 
támoga 

tás 

99 94 91 121 126 88 90 

 

 

Az új struktúra szemléletváltást is jelent, hiszen a megszokott intézményi hierarchia helyett áttérünk a 
közösségi szolgáltatásokra.  Feladatunk, hogy erőforrásainkat maximálisan felhasználjuk a céljaink 
elérése érdekében. Fel kell számolni a közösségen belüli minőségi, családias alapú ellátás és 
szolgáltatások biztosításának akadályait, valamint az általános szolgáltatásokhoz (fodrász, orvosi 
ellátás, bolt, posta, okmányiroda, stb.) való hozzáférés, vagy a társadalmi részvétel és az igénybe vevők 
bevonásának nehézségeit.  

A támogatott lakhatásban élők számára a háziorvosi ellátás biztosított. Az egészségügyi 
szakrendeléshez való hozzáférés a Tokaj központjában lévő Dombi Sámuel Egészségfejlesztő Központ 
által biztosítható, kórházi ellátást igénylő ellátottak esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa 
András Kórház Nyíregyháza, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Oktatókórház Miskolc 

Szolgáltatások / fő 

Tanácsadás 130  Esetkezelés 130 

Gyógypedagógiai 

segítségnyújtás 
130  Pedagógiai segítségnyújtás  130 

Gondozás  130  Étkeztetés 130 

Felügyelet  130  
Háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtás 
130 

Szállítás  130  Készségfejlesztés 
 50 
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intézményei fogadják és látják el az ellátottakat. Mindhárom egészségügyi intézménnyel több éves jó 
kapcsolatot ápolunk. A szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást a saját fenntartásban működtetett 
támogató szolgálat gépjárműivel segítjük, igény esetén a településeken működő más fenntartásában 
működő támogató szolgálat segítségét kérjük, sürgős esetekben a szállítást az Országos 
Mentőszolgálat végzi. 

A magas ápolási-gondozási igényű ellátottak részére otthoni szakápolás biztosítható a Tokaj 
központjában működő Otthoni Szakápolási Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételével. 

Jelenleg 16 kiskorú fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (Girincs) gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens szakembereinek 
fejlesztése által heti 20 órában egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások keretében.  Ebből 1 személy 
betöltötte már a 18. életévét. A projekt megvalósulása esetén a szolgáltató központban továbbra is 
biztosítjuk a kiskorúak fejlesztő-nevelő oktatását. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociálisan az ország egyik legelmaradottabb régiója. Sok a hátrányos 
helyzetű, munkanélküli, aluliskolázott. Országos viszonylatban itt a legmagasabb a roma kisebbség 
létszáma. A jelenlegi intézményünk egy egykori kolostor, mely nem biztosítja a mai kor kívánalmainak 
megfelelő szakellátást. (Egy főre jutó előírt négyzetméter hiánya, magas belmagasság, nagy létszámú 
szobák, vegyes korcsoport, épületen belüli egymáshoz kapcsolódás nem ideális, egészségtelen 
salétromos falak).  

A szolgáltatástervezésben a prioritást élvező összetevők: 
 a közösségi életvitelhez való jog 

 az általános szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez való hozzáférés 

 jog– és cselekvőképesség, ill. gyámság és gondnokság 
 közösségi szolgáltatások biztosítása 
 
Az elérendő közösségen belüli szolgáltatások jelentősége, hogy az igénybe vevők számára lehetővé 
teszik az érintettek döntéshozatalát, a saját életük hatékonyabb irányítását. 
 
Elveink: 
 egyéni igényeket veszünk figyelembe 

 professzionális szolgáltatás nyújtás 

 a XXI. sz. elvárásainak megfelelő 
egyénre szabott, biztonságos,  
kiszámítható 
prevenciót célzó stratégiai intézkedések 

 megelőző, előkészítő lépések fontossága 

 ellátottak felkészítése, információk, kondicionálás, próba, tapasztalás 

 dolgozók szemléletváltása folyamatos zajlik: képzések, átképzések megbeszélések, tapasztalat 
szerző látogatások, egyéni beszélgetések, elvárások, jövőkép 

 környezet ráhangolása: célunk, hogy a település lakói jobban ismerjék meg, hogy kik lesznek az új 
szomszédok, érzékenyítő tréning, nyílt napok, közös rendezvények. 

 a változásokkal szembeni ellenállás kezelése 
 
Fontosnak tartjuk az igénybevevők, hozzátartozók, törvényes képviselők érdemi részvételét a tervezési 
és lebonyolítási időszakban egyaránt. 
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Lépéseink:  
 A szolgáltatásokat igénybe vevők bevonása a jövőjükkel kapcsolatos döntésekbe 

 Egyéni szükségletfelmérés elvégzése 

 Egyéni ellátási és támogatási tervek kidolgozása 

 A tervezési folyamat során felmerülő nehézségekre stratégia kidolgozása. 
 
Létfontosságúnak tartjuk, hogy az intézményi gyakorlat ne ismétlődjön meg a közösségi 
szolgáltatásokra áttérés során. Fontosnak tartjuk a szolgáltatások minőségének emelését, folyamatos 
monitorozását, ellenőrzését, eredményeink objektív mérését. 
 
A támogatott lakhatás ellátási forma személyi feltételei 
 
130 fő ellátott      11db  (10-12 fős ház) 
 
 
Szakosított ellátás (házanként) 
Támogatott lakhatás  
szolgáltatás vezető        1 fő 
esetfelelős (1 esetfelelőshöz max 12 fő Szcsm110/G) 
(egy fő intézményvezetői feladatok ellátására)      10 fő 
kisérő támogatást biztosító munkatárs 
(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el  44 fő 
      Összesen:   55 fő 
 
   
Alapellátások 
 
Házi segítségnyújtás 
vezető gondozó     
(10 vagy több főállású szociális gondozó esetén)     1 fő 
szociális gondozó (5 főre számoltam 1 gondozót)   26 fő 
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 
Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott 
 
       Összesen:  27 fő 
 
Támogató szolgálat 
támogató sz. vezető       1 fő 
személyi segítő        2 fő 
gépkocsivezető        1 fő 
       Összesen:  4 fő 
 
 
 
Nappali ellátás 
130–19 gyermek 111 fő részére 18 gondozási csoport (15 db 6 fős,3 db 7 fős gondozási csoport) 
   
szolgáltatás központ vezető      1 fő 
terápiás munkatárs        6 fő 
szociális gondozó       1 fő 
súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása  
esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként)   18 fő 
       Összesen:  26 fő 
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Fejlesztő foglalkoztató 
 111 fő 
intézményvezető       1 fő 
segítő ( 50 főre 2 fő)       4 fő 
       Összesen:  5 fő 
 
 
Szakmai létszám összesen: 117 fő 
 
Ez a szakmai létszám a jelenlegi személyi feltételekkel nem biztosítható. Az új szolgáltatások 
bevezetéséhez létszámbővítésre van szükség.  A komplex szükségletfelmérés alapján a támogatott 
lakhatásban –minden házban- szükség van az éjszakai felügyeletre, így biztosítható a lakók biztonsága. 
A régi és új dolgozókat motiválhatja az a tény, hogy a környezet és szintér, amelyben munkát végeznek, 
teljesen kicserélődik, egy új és eszközeiben gazdagabb feltételrendszer segíti a munkájukat.  

 

Esetfelelős 

A szükséges esetfelelősök számát úgy határoztuk meg, hogy valamennyi lakáshoz, így 10-12 főhöz 
tartozik egy-egy estfelelős. Az esetfelelős az ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében 
meghatározott célokért és tevékenységekért felelős. Egy esetfelelőshöz egyszerre tizenkét ellátott 
tartozhat. 

Azt esetfelelős feladatai a támogatott helyzete és igényei szerint szerteágazóak, ám az alábbi feladatok 
mindenkor a feladatkörébe tartoznak: 

* szolgáltatási terv elkészítése, 

* az egyéni döntéshozatal támogatása, 

* a rendszeres ülésekben folytatott egyéni esetkezelés, és a 

* segítői munkát végző csoport munkájának koordinálása. 

Fentieken túl típusosan az esetvitel körébe tartozik az ellátottal kapcsolatos szervezés és koordináció, 
a szociális ügyintézésben való segítségnyújtás, az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek 
szervezése. Az állapotváltozás követése, a kapcsolatépítés, kapcsolattartás más szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel (az igénybevevő hatékonyabb ellátása érdekében) ugyancsak az esetvitelt végző 
feladata, ahogy a kliens szempontjainak az intézményvezető, illetve a fenntartó felé való képviselete is. 
Szükség szerint – az ellátott ismeretében, az esetvitel szempontjaira támaszkodva – jelzéseket tesz a 
szolgáltatások hatékonyabbá tételére, intézményközi együttműködések megalapozására. 

Természetesen: az esetfelelős – stábon belül – egyes konkrét részfeladatokat delegálhat, ám az ellátott 
előtörténetének, életútjának, helyzetének, személyes kapcsolatrendszerének és konkrétan: 
személyének és személyiségének a strukturált ismerete és a gondozási folyamat koordinálása 
kompetenciájában marad. 

Az esetfelelős munkatársak munkaköri leírása oly módon meghatározott, hogy szükség szerint egymást 
helyettesítik. 

Az új építésű lakóházak lakóit 10 fő esetfelelős segíti a mindennapokban: önálló döntéshozatal, önálló 
életvitelre törekvés terén.  
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Kísérő támogatást biztosító munkatárs 

Az önellátást, valamint közösségi szolgáltatások igénybevételét kísérő támogatás - az esetvitelhez 
hasonlóan – alapszolgáltatásnak tekinthető, valamennyi ellátást igénybevevőt érint. Munkájukat az 
estfelelősök koordinálják, illetve fogják össze. 

Az összességében a 130 fő támogatott lakhatásban részesülő, főként a kiváltási folyamat első 
időszakában igényli a folyamatos 24 órás figyelemmel kísérést, támogatást, mely igény a komplex 
támogatási szükségletfelmérések eredményében is megmutatkozik. 

A kísérő támogatás magába foglalja az ellátott életkörülményeire figyelemmel lévő kísérést, támogatást 
az önellátás, valamint közösségi szolgáltatások igénybevétele területén. 

Ahogy az esetvitelnél, ezen a területen is szerteágazó lehet a konkrét szolgáltatás tartalma. 

A kísérő támogatást biztosító munkatárs kompetenciája kiterjed az egyéni szolgáltatási tervben foglaltak 
alapján: 

* az igénybevevő támogatására és napi életvitelének segítésére, 

* illetve állapot-változásának felismerésére. 

Elsősorban az különbözteti meg az esetfelelős kollégától, hogy az esetfelelős az életmód tervezéséért 
/ kialakításáért, a gondozás irányainak és feladatainak a kijelöléséért felel, a kísérő támogatás pedig 
ennek a napi feladatait végzi el. 

A fentiek szerint a kísérő támogatást végző munkatárs feladatihoz tartozik: 

* az egyéni szolgáltatási terv alapján az igénybevevő eredményes támogatása, 

* napi életvitel segítése (pl. reggelizés, vacsorázás, vásárlás, tényleges, fizikai kísérés különböző 
programok, ügyintézések stb. során), 

* állapotváltozás felismerése, nyomon követése, jelzése, 

* konfliktuskezelés, problémamegoldás, a veszélyhelyzetek megelőzése, elhárítása, 

* éjszakai ügyelet, szükség esetén segítségnyújtás biztosítása, 

* életvezetési tanácsadás, támogatás, 

* egyéb az életvitel támogatását szolgáló tevékenységek nyújtása. 

A 10-12 férőhelyes épületek tárgyi és technikai feltételei: 

A házak újépítésűek. Valamennyi jól megközelíthető, tömegközlekedéssel elérhető. A vidék jellegéből 
adódóan minden házhoz – változó nagyságú - udvar, kert tartozik. 

A kertek konyhakertként funkcionálhatnak, s állattartásra is van lehetőség, amennyiben az ott élő 
közösség a házirendben foglaltak szerint vállalja azok megfelelő gondozását. 
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Az udvarok a szabadidő kényelmes eltöltését szolgálják, pihenők kialakítottak, kerti bútorok 
rendelkezésre állnak. A lakások belső teréből akadálymentesen megközelíthetők. 

A házakban biztosított a 

 fűtés, 

 hideg- és meleg víz szolgáltatás, 

 világítás, elektromos áram használata, 

 kiépített televízió antenna csatlakozás, 

 házon belüli telefon – internet használati lehetőség. 
 

Minden házban megtalálható:  

 tágas nappali helyiség (közösségi együttlétre alkalmas helyiség) 

 konyha, esetenként kamra és étkező 

 akadálymentes fürdőszoba, wc 

 2 ágyas szobák 
 mosókonyha (önálló helyiségben, vagy az egyik fürdőszobában kialakítva) 

 tárolásra alkalmas helyiségek 
 

Felszereltségük, berendezésük biztosított:  

nappaliban: szekrény, ülőgarnitúra, kisasztal, szék számítógép internet szolgáltatással, tévé, 
konyhában: konyhabútor, villanytűzhely, hűtő, mosogatógép, mikrohullámú sütő, konyhai robotgép, 
kenyérpirító, kávéfőző, főzéshez, tálaláshoz, étkezéshez szükséges alapvető konyhai eszközök (fazék, 
lábas, tepsi, evőeszközök, étkészlet, bögre …stb.) 
kamrában: polcok 
étkezőben: étkezőasztal székekkel. 
lakószobákban: ruhásszekrény polcos résszel, ágy, asztal, fotel, szőnyeg, függöny  
fürdőszobában: akadálymentes zuhanyzó, szükség szerint kapaszkodók, fürdetőszék, törülközőtartó, 
egyéb speciális eszközök, fali tükör, polc, fürdőszobaszekrény, 
mosókonyha: mosógép, szárítógép, ruhaszárító. 
 

Az életvitelhez minden házban alapellátmány lesz biztosítva (külön szabályozás szerint) tisztítószerek, 
tisztálkodási szerek, élelmiszerek csoportjában. 

 
Az alapfelszereltségen és az alapellátmányon túl minden ellátást igénybevevő a házirendben 
meghatározottak szerint saját bútorát, felszerelését, tisztító és tisztálkodási szerét használhatja. 
 
A házak koedukáltak, a közösségek összeállítása, kialakítása az érintettek bevonásával történik, baráti- 
párkapcsolatok és egyéni kérések figyelembevételével. 
 
Szolgáltatási célú ingatlan bemutatása, környezete 

 
 
 
Szolgáltató Központ 
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A lakóházaktól elkülönülten, külön épületrészben kerül kialakításra a nappali szolgáltató központ 
Tokajban. A nappali ellátáshoz szükséges a nyitott, az ellátotti kör és a lakosság számra egyaránt 
elérhető formában megépített központi szolgáltató. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, 
személyi tisztálkodásra, ruházat tisztán tartására, foglalkozatásra, étkezésre-melegítésre, szabadidős 
programok lebonyolítására alkalmas helyiségekkel, irodákkal, mozgásfejlesztésre, sportolásra alkalmas 
helyiséggel, öltözővel, akadálymentes WC-vel. 
Itt történik a nappali foglalkoztatás, a szocioterápiás célú foglalkozások megszervezése egyéni, illetve 
kiscsoportos formában. Egyéni terápiás célú szolgáltatások is helyet kapnak a szolgáltató központban, 
mint az eddigi legnépszerűbb terápia a gyógymasszázs és a frissítő masszázs, illat- és fényterápia, 
gyógytorna (külön engedély birtokában), a relaxációs terápia (snoezelen), zeneterápia, tánc- és 
mozgásterápia. A kézműves tevékenységeknek is itt lehet teret adni, mivel ennek már hagyománya van 
a jelenlegi intézményi foglalkoztatásban is.  
Itt lehet lebonyolítani a társadalom számára is fontos ünnepeket bevonva a lakosságot is. Itt kerül sor a 
személyes ünnepek megtartása is (születésnap, névnap, évfordulók, stb.). Egyéni igények szerint lehet 
igénybe venni napközbeni pihenésre a pihenőszobákat. Lehetőség van a személyi tisztálkodásra a 
személyi higiéné maximális megtartása érdekében.  
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése is kiemelt szempont és tevékenység. Játékok, társasjátékok, 
mozgásos sorversenyek megrendezésére kerül sor ezen a helyszínen.  
Hétköznapokon a déli főétkezés az étkezőben történik, valamint a kiegészítő étkezéseket, illetve az 
igény szerinti étkezéseket itt lehet lebonyolítani. A melegítő- és tálalókonyha ad helyet a vásárolt 
élelmiszer kiadagolására, feltálalására, igény szerint elkészíthető bármilyen főtt étel is.  
Az iroda helyiségek a központi feladatok végzésének helyszínei. Itt kap(nak) helyet az ügyintéző(k) és 
a vezetők.   
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Szolgáltatások igénybevevői: 
 

A fogyatékos személyek részére a magyarországi szociális ellátórendszer mind pénzbeli, mind pedig 
személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosít. A pénzbeli ellátásban, illetve a személyes 
gondoskodásban részesülő fogyatékos személyek számáról nem lehet pontos adatot adni, hiszen 
többen részesülnek kettő vagy többszörös ellátásban, de nagyságrendileg több mint 400 ezer főről lehet 
beszélni.  
 
A fogyatékossággal élő személyek ellátási szükségleteit több tényező határozza meg. Ezen tényezők 
közé sorolhatók az életkori sajátosságok, a szociális helyzet, befolyásoló tényező a fogyatékosság 
jellege, mértéke, az esetleges betegségek, de meghatározóak a lakáskörülmények, illetve családi 
kapcsolatok is. Intézményünk célja, hogy a szolgáltatások minden típusa minél teljesebben elégítse ki 
a fogyatékkal élő személyek szükségleteit és igényeit. 
 
A célcsoport tagjainak közös jellemzői: 
 
 Valamilyen fokú (enyhe-, középsúlyos, súlyos/halmozott) értelmi fogyatékossággal, esetenként 
társuló fogyatékosságokkal élő személyek.  

 A szociális szakellátáson belül, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában éltek, 
többségük egész életében intézményes világban. 

 Önkiszolgáló, önellátó képességgel rendelkeznek – fejlesztés szükséges az önérvényesítő 
képességeikben is. 

 Fejlődésre, képességeik kibontakoztatására motiváltak. 

 Készülnek az ápoló-gondozó otthon elhagyására, az új lakhatási forma igénybevételére. 

 Igényük és szükségletük a közösségbe ágyazott életforma, nyitottak a közösségi részvételt 
illetően. 
 
Szolgáltatások bemutatása 

Támogatott lakhatás keretében a 18. életévüket betöltött középsúlyos,- és súlyos értelmi fogyatékos 
személy részére biztosítunk ellátást, az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek 
megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében. 

Támogatott lakhatás keretében Tokajban, Tiszaladányban és Csobajon 130 fő fogyatékos személy 
számára biztosítunk szolgáltatást, 11 lakásban, ahol gondoskodunk a biztonságos környezet és az 
önálló, vagy részben önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtéséről, szükség esetén az 
állandó felügyeletről, a személyi és tárgyi feltételekről. 

A támogatott lakhatás nyújtása során alapelvek: 

 az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói 
hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel 
kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, 

 személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, 
illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés 
szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma 
megválasztásában, 

 az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel 
támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges 
új készségek elsajátítására. 
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A házakba költöző ellátottak a komplex támogatási szükségletfelmérésre támaszkodva az elkészített 
egyéni szolgáltatási terv alapján veszik igénybe a fenntartó által biztosított támogatott lakhatást, ápolás-
gondozást, házi segítésnyújtást, támogató szolgáltatást, foglalkoztatást, nappali ellátást, valamint az 
étkeztetést.  

 

A releváns alapszolgáltatások, melyeket működtetni kívánunk:  

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Fogyatékos személyek nappali ellátása 

 Támogató szolgáltatás 

 Foglalkoztatás 
 

Étkeztetés (Szt. 75.§ (1) d) pont szerinti étkezés szolgáltatást biztosítja) 
Igény esetén biztosított, amely helyben fogyasztással, kiszállítással és elvitel formájában is kérhető. Az 
étkeztetés szolgáltatást vásárolt szolgáltatásként vehetik igénybe az ellátottak. 
A konyha nagysága, adagszáma lehetővé teszi, hogy a támogatott lakhatást igénybevevők közül a 
jogosultakat és igénylőket kiszolgálja. A szolgáltatást a komplex támogatási szükségletfelmérés alapján 
vehetik igénybe..  
Az ételek minőségi ellenőrzése folyamatos. Az étlapot az élelmezésvezető állítja össze, figyelembe 
véve az orvosi javaslatokat és az esetfelelősök jelzéseit. Az ellátottak felől is fogadják a visszajelzéseket 
– esetfelelősökön keresztül, véleményláda használatával, vagy étkeztetéssel kapcsolatos 
megbeszéléseken. 

 
 

Házi segítségnyújtás (Szt. 75.§ (1) d) pont szerint ápolás-gondozás szolgáltatást biztosítja) 
Komplex szükségletfelmérés eredménye alapján ápolás-gondozást biztosít, és kisegítő jelleggel a lakók 
és a lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartásában, vészhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában nyújt segítséget.  
A gondozást az integrált intézmény saját fenntartásban, Szolgáltató Központon keresztül biztosítja 
alapvetően a házi segítségnyújtás keretében, de történhet fogyatékos személyek nappali ellátásának 
keretein belül is. 
A komplex támogatási szükségletfelmérés alapján vehetik igénybe. 
A szolgáltatás szociális segítés, vagy személyi gondozás keretében a saját lakókörnyezetükben 
biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
 

 
Fogyatékos személyek nappali ellátása (Szt. 75.§ (1) d) pont szerint ápolás-gondozás, fejlesztés 
szolgáltatást biztosítja) 
Az igénybevevők komplex szükségletfelmérésének eredménye alapján az ápolás-gondozást és a 
fejlesztést biztosítja. Cél, hogy az egyén képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, kapcsolatai 
és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a 
társadalomba való re/integrációjának esélyét növeljük. Azon támogatott lakhatást igénybevevők 
részére, akik számára a nappali ellátás biztosítása szükséges - itt is igénybe vehető az ápolás-
gondozás a szükségleteik szerint, így különösen az alapvető higiénés szükségletek kielégítésében való 
közreműködés (fürdés, öltözködés, hajápolás), illetve szükség szerint megszervezik az egészségügyi 
alap- és szakellátáshoz jutást.  
Az itt biztosított ápolás-gondozás körébe tartozó szolgáltatásokat is az alapszolgáltatás vezetője 
felügyeli, koordinálja az esetfelelősökkel egyeztetett szükségletek alapján. 

Fejlesztés, releváns alapszolgáltatásként nappali ellátás keretében 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 
férőhelyeinek kiváltása. 

 

51 

 

Az intézmény a Szolgáltató Központon keresztül biztosítja a fejlesztést, főként a nappali ellátás 
keretében. 

A nappali ellátás célja, hogy az egyén képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, kapcsolatai 
és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a 
társadalomba való re/integrációjának esélyét növeljük. 

 

 

A fejlesztési tevékenységek jellemzői, körei: 

 Szociális készségek kompetenciák fejlesztése 
 Önellátás, önkiszolgálási képesség fejlesztése 
 Alkalmazkodási képesség fejlesztése 
 Együttműködés fejlesztése 
 Tolerancia fejlesztése 
 Személyes szféra, kapcsolatok fejlesztése 
 Életviteli készségek fejlesztése 
 Kommunikációs fejlesztés 
 Közösségi tudat fejlesztése 
 Testi funkciók fejlesztése és fenntartása 
 Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás (pl.: művészeti, kreatív, kézműves, frissítő- és 

gyógymasszázs, fény- és színterápia, mozgás, tánc, zene terápiák, kutyaterápia, stb. 

A nappali ellátás a Szolgáltatási Központban kerül kialakításra. Rendelkezésre álló helyiségek: 2 
nagyobb közösségi helyiség, 5 db fejlesztő helyiség. 

A foglalkozásokhoz speciális funkciójú csoportszobák (snoozelen terápiás szoba, fejlesztőszobák), 
öltözők, pihenőszoba, irodai helyiségek, nemenkénti vizesblokkok, tálaló konyha és étkező kerül 
kialakításra. Berendezési tárgyai a kor igényeinek megfelelnek, illeszkednek a funkciókhoz. 

Munkanapokon 7.00 – 16.00 óra között fogadja az ellátást igénybevevőket, akiknek teljes körű 
felügyeletet, gondozást, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozást, kulturális és szabadidős 
programokat biztosítunk. 

A nappali ellátás igénybevételére a komplex támogatási szükségletfelmérés eredményeként és az 
egyéni szolgáltatási terv alapján van lehetőség. 

Az igénybevevők számára az egyéni szolgáltatási tervvel összhangban egyéni gondozási tervet is készít 
a velük foglalkozó szakmai team. 

A szolgáltatást átlagosan napi 50 fő támogatott lakhatásban élő veszi igénybe. 

A folyamatos fejlesztés szükségletét a komplex támogatási szükséglet vizsgálatok igazolják. 

Összességében a nappali ellátás a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

 Igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése: gondoskodás hideg, 
illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, 
szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen. 
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 A nappali ellátást igénylők számára az étkezés biztosított az intézmény központi ebédlőjében, 
elkülönített időben, ahol a kulturált étkezéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
Orvosi javaslatra diéta lehetőségét is biztosítjuk. Szükség esetén a szociális gondozó az 
étkezésben segítséget nyújt. 

 Tanácsadás: Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, 
kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási 
folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget 
igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos 
cselekvés, magatartás elkerülésére irányul. Ezen tevékenység keretében segítséget nyújtunk 
hivatalos ügyek intézésében – közreműködünk levelek, válaszlevelek, beadványok, kérelmek 
megfogalmazásában, megírásában, igény esetén telefonos ügyintézésben nyújtunk segítséget. 

 Helyszínt biztosítunk egészségnevelő előadások megtartására. 
 Készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, 

egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák 
kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. A kialakítandó funkció elsajátításához 
szükséges terep biztosítása a gyakorláshoz egyéni igény és szükséglet alapján. 

 Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi 
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, 
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök 
biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. A 
függőség, a kiszolgáltatottság csökkentése érdekében fontos az önellátási képesség növelése 
a mindennapi szituációkban való részvétel által. A cselekvésbe ágyazott tanulás és gyakorlás 
útján elsajátítják a gondozottak a mindennapi rutin feladatokat, ezáltal közelebb kerülnek a 
felnőtt szerep megéléséhez, mely sikerélményt biztosít számukra. 

 Esetkezelés: az igénybevevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, 
illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű 
segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybevevők saját és 
támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. Az esetkezelés fókuszában az 
ellátott lakó aktuális problémája áll, melyre adekvát választ nyújt a segítő, támogató szakember 
tervszerű megoldási javaslata. 

 Felügyelet: az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás 
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, 
eszközökkel biztosított kontroll. A fizikai biztonság nyújtása megalapozza a további képességek 
kialakításának lehetőségét, a meglévő képességek tovább fejlesztését. A támogatás és a segítő 
magatartás, valamint a kontroll elengedhetetlen a magasabb fejlettségi szint eléréséhez. 

 A napközbeni tartózkodás lehetőségét a fogyatékos személyek nappali ellátása biztosítja, mely 
a szolgáltató központban működik. Az ellátottak felügyeletét szakképzett személyzet látja el. 

 Gondozás: az igénybevevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 
tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 
olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 
körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi 
státuszban való megtartását, visszailleszkedését, 

 Közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs 
szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző 
célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 
együttműködéseket valósít meg. Társadalmi integráció elősegítése: a fogyatékos személyek 
iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában való közreműködés folyamatos törekvésünk. A 
fogyatékossággal élő emberek társadalomba való elfogadásának elősegítése, a velük szemben 
kialakult félelmek, hiedelmek eloszlatására.  

 Gyógypedagógiai segítségnyújtás: a gyógypedagógia körébe tartozó, komplex 
tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb 
kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében. Egyéni fejlesztő 
programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése. A terápiás munkatárs az 
igénybevevők részére egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat szervez. Egyéni 
gondozási fejlesztési terv alapján naponta 30-40 perces képességfejlesztő pedagógiai 
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foglalkozáson vesznek részt, amely elősegíti a környezetben való tájékozódásukat, 
tevékenységüket, az értelmi képességük fejlesztését, kommunikációs és a szociális 
képességük fejlesztését, fenntartását. A foglalkozások történhetnek kiscsoportos vagy egyéni 
foglalkozás keretén belül, igazodva az egyéni képességekhez. 

 Pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai 
eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, 
értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, 
gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei 
kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére 

 Speciális lehetőségként kínáljuk a mozgás, sport, zene, mentális képességek fejlesztését 
szolgáló szakkör jellegű foglalkozásokat, melyek nagy részét az esetfelelős munkatársak 
osztott munkakörben vezetnek, koordinálnak, általában heti egy-egy alakommal, 
délutánonként: 

A szakkör jellegű, fejlesztési célú foglalkozásoknak a Szolgáltató Központban kialakított helyiségek 
adnak helyet pl. zeneszoba, könyvtár, snoezelen terápiás szoba, tornaszoba. 

Az igénybevevők részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak 
megfelelően különböző szabadidős programok szervezésére, lebonyolítására kerül sor. Pl. az aktivitást 
segítő fizikai tevékenység keretén belül séta, levegőztetés, kirándulások stb. Szellemi és szórakoztató 
tevékenység keretén belül olvasás, felolvasás, internet használat, színes kiadványok nézegetése, 
értelmezése. Kulturális tevékenységek keretében: farsang, anyák napja, télapó ünnepség, 
múzeumlátogatás, kiállítások megtekintése, rendezvények szervezése. 

 
Támogató szolgálat  
Hozzáférés biztosítása más szolgáltatásokhoz: információnyújtás, tanácsadás, elérés szervezése. A 
szállítást a támogató szolgálat autójával végzik. 

Foglalkoztatás: 

Szocioterápiás tevékenységek: házi és ház körüli munkák végzése, így az ágyazás, portörlés, 
porszívózás, felmosás, a virágok gondozása, locsolása, a hóeltakarítás télvíz idején, 
síkosságmentesítés, kertépítés, gyomlálás, locsolás, kapálás, gereblyézés.  
 
Munkaterápia 

A bentlakásos intézményekben számos lehetőség adódik a munkavégzés által történő szociális 
készségek, képességek fejlesztésre.  
A legalapvetőbb a saját közvetlen környezet tisztán és rendben tartása, mely tevékenységek a PAC és 
a Vineland tesztben is szerepelnek.  
 

 Takarítási feladatok: 
A legelemibb szociális képességet igénylő feladat a közvetlen környezet tisztán tartása. A lakószoba 
sepregetése, felmosása, portörlés, használati tárgyak karbantartása.  
Egy szinttel magasabb fokú szociális érzékenységet kívánó tevékenységek a közös területek, udvar, 
zuhanyzó, mosdó tisztán és rendben tartása. Ezek a munkák már lehetőséget biztosíthatnak a 
munkamegosztásra, a kooperatív jellegű együttműködésre, így kimondottan a hasznos a társas 
kapcsolatok alakítására.  
  

 Kisegítő munkafeladatok: 
A mindennapi feladatokban való aktív segítségnyújtás.  
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- Étkezésekhez való megterítés, étkezések utáni elpakolás, mosogatás. 
- A szennyes ruha elvitele a mosodába. 
- Kertészkedés, udvari növények gondozása, locsolása. 
- A saját ruházat tisztaságának és épségének megóvása illetve javítása, megvarrása. 
- Az elhalálozott lakótársaik sírjainak gondozása. 

 
Terápiás és készségfejlesztő foglakozás 

A lehetőségek rendkívül sokrétűek és szerteágazóak lehetnek. A szociális képességek fejlesztésére és 
szinten tartására irányuló terápiás foglalkozások történhetnek egyéni, páros és csoportos foglalkozási 
formában egyaránt. Minden esetben nagyon fontos szempont a személyre szabott, egyéni 
képességeknek, illetve motiválhatósági szintnek megfelelő feladatok kiválasztása. 

 Manuális foglalkoztatás. Általában valamilyen produktum előállítása a cél. A szociális képesség 
fejlődése nem csak a tevékenység során, a társakkal való együttműködés során fejlődik, hanem a 
produktum célja is alakítja azt, ha például ajándék készül valaki másnak. 

 Aktivitást segítő fizikai tevékenységek: 
Intézményen belüli szociális képességfejlesztő terápiás lehetőségek a különböző játékok, mozgásos, 
sportjátékok, sportvetélkedők, illetve a drámajátékok. 
Kirándulások, séták, szabadban végzett sporttevékenységek, sportvetélkedők  

 Szellemi, szórakoztató tevékenységek:  
Vetélkedők, kártyajátékok, társasjátékok, zenehallgatás, stb. 

 Kulturális tevékenységek: 
Rendezvények, ünnepségek, születésnapok, mozi látogatás, színházlátogatás, szabadtéri színház 
műsorain való részvétel (Fesztiválkatlan), a városi programokon való részvétel (szüreti napok, 
bornapok), kirándulások. 
A művészeti tevékenységek, mint fényképezés, videó készítés, tájképfestés mind-mind hatékony 
eszközei lehetnek a szociális képességfejlesztésnek. 
 
Foglalkoztatási tevékenységek bemutatása 
 
111 ellátott részére (a felnőtt létszámmal számolva). 
 
A jelenlegi ellátotti összetétel nem teszi lehetővé a 111 fő foglalkoztatását, de a szakmai terv 
megírásakor a jövőben bekövetkező állapotban és összetételben történő változások lehetőségét is 
figyelembe vettük. 

 
Parkgondozás 
 
Feladatok közé tartozik: a közlekedő utak tisztántartása, járhatóságának megtartása az évszaknak 
megfelelően, a park gondozása, virágok ültetése, öntözése, kapálása, gereblyézése, gyomlálása, évelő 
növények karbantartása, talaj előkészítő munkálatok, ásózás, virágmagok begyűjtése, 
növényszaporítás, balkonnövények ápolása. Az ellátottak kertészeti ismereteket sajátítanak el, 
melyekhez a kerti eszközök biztosítottak.  
 
Kertészet 
 
A konyhakertben saját termelésű zöldségek, fűszernövények gondozása. Az ellátottak étkeztetésébe 
bevonásra kerül a helyben termelt, vitamindús zöldség. Gyümölcsfák ültetése, gondozása, melyek 
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terméseit saját fogyasztásra használják fel. Az ellátottak kertészeti ismereteket sajátítanak el, 
melyekhez a kerti eszközök biztosítottak.  
 
Takarítás 
A lakóegység épületeinek, szobáinak takarítása, rendben tartása.  
Feladatok: a szemét összegyűjtése, mosható falfelületek tisztítása, padlófelületek felmosása az 
elkészített felmosó vízzel. Munkaterületen található berendezések, ajtók, kilincsek áttörlése. Segítség 
nyújtás a nagytakarításban, a függönyök levételénél illetve feltételénél. 
 
Mosodai tevékenység: Az ellátás, foglalkoztatás során használt textiliák mosása, hajtogatása, vasalása. 
A mosodai tevékenységek elvégzéséhez szükséges gépek megismerése, használata. 
 
 
Textil műhely 
 
Rongyszőnyegszövő 
 
A szövőkereten hulladék anyagból felszőtt szőnyegek készítése, melyek a házak, a szolgáltató központ 
díszítését szolgálják, illetve eladásra szánt produktumok.  

Varroda 

A személyes ruházat, illetve az ellátás során használt textíliák javítása. Házi rendezvények, ünnepek 
kellékeinek elkészítése. Már megtanult munkafolyamatok végzése mellett új munkafolyamatok 
elsajátítása. 

Fazekas Műhely: 

Égetőkemencében készült edények, kaspók, vázák készítése. Egyéni képességeiknek megfelelően 
azok díszítése. 

Grafikai tervezés nyomdai tevékenységekhez 

Képességeiknek megfelelő technikai háttér alkalmazásával (érintőképernyős monitor) meghívók, 
képeslapok, oklevelek, emléklapok, névjegyek tervezése akár külső megrendelésre is.  

A foglalkoztatásokhoz rendelt képzések: 

 Betanított parkgondozó 

 Betanított zöldségtermesztő 
 Bio és zöldhulladék hasznosítás, komposztálás 

 Varrómunkás 

 Rongyszőnyegkészítés 

 

A szolgáltatás során gondoskodunk: 
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 A szabadidő hasznos eltöltésében való segítségnyújtás a Szolgáltató Központban működő 
fogyatékossággal élő nappali ellátása során valósítható meg mindenki érdeklődésének, igényének 
megfelelő szervezéssel. 

 Az étkezés, gondozás, fejlesztés, társadalmi életben részvételt segítő szolgáltatásokat olyan módon 
biztosítjuk, hogy a lakhatásban és a szolgáltatásokban érintett ingatlanok egymástól elkülönült 
földrészleten helyezkednek el - az integrált intézmény saját fenntartásban, a Szolgáltató Központon 
keresztül, nyújtja az étkezést, a házi segítségnyújtást, nappali ellátást, támogató szolgáltatást, 
foglalkoztatást, amely valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító háztól elkülönül.  

 A kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában való 
segítségnyújtásról (esetfelelősök támogatásával, igény szerint a nappali ellátás keretein belül) 

 Az igénybevevők életkörülményeivel kapcsolatos problémáik önálló megoldásában, szükség szerint 
a döntések meghozatalában való segítségnyújtásról – esetfelelősök, kísérő támogató munkatársak 
által, a támogatott döntést szem előtt tartva. 

 Az önálló életvitel kialakítását segítő képzésekhez, programokhoz való hozzáférésről – 
esetfelelősök támogatásával. 

 

Tárgyi-technikai feltételek: 

Nappali ellátás: 

Rendelkezik: 

- közösségi együttlétre, 
- pihenésre, 
- személyi tisztálkodásra, 
- személyes ruházat tisztítására, 
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel 
- illetve az alábbi foglalkoztatási lehetőségekkel felszerelt többfunkciós helyiségeket melyekben 

lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős programok lebonyolítására. 
 

Rehabilitációs szoba: járókeret, guruló mankó, tolókocsi, kerekesszék, járógép. 

Érzékelést fejlesztő foglalkoztató szoba: fejlesztő eszközök 

Zene-és tánc terápiás helyiség, ami nagyobb helyigényt igényel a csoportos mozgás gyakorlására. 
Audio vizuális kellékek szükségesek. 

Snoeselen –és relaxációs helyiség: Láva lámpa, színterápiás lámpák. Babzsák, fotelek. 

Kézműves szoba: kreatív foglalkozáshoz eszközök: olló, kartonpapír, ragasztó, tempera, festékek, 
gyöngyök, zsinórok, szalagok. 

A Szolgáltatási Központban működő szolgáltatások iroda helyiségei: asztalok, székek, informatikai 
eszközök, polcos szekrények, irodaszerek 

Támogató szolgálat: 

A támogató szolgálat tekintetében két gépjármű mely alkalmas elektromos kerekes székes személy 
szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos 
biztonsági rögzítéssel. 
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Személyi feltételek: 

130 fő ellátott      11db (10-12 fős ház) 
 
 
Szakosított ellátás (házanként) 
Támogatott lakhatás  
szolgáltatás vezető        1 fő 
esetfelelős (1 esetfelelőshöz max 12 fő Szcsm110/G) 
(egy fő intézményvezetői feladatok ellátására)      10 fő 
kisérő támogatást biztosító munkatárs 
(amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el  44 fő 
      Összesen:   55 fő 
 
   
Alapellátások 
 
Házi segítségnyújtás 
vezető gondozó     
(10 vagy több főállású szociális gondozó esetén)     1 fő 
szociális gondozó (5 főre számoltam 1 gondozót)   26 fő 
Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. 
Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott 
 
       Összesen:  27 fő 
 
Támogató szolgálat 
támogató sz. vezető       1 fő 
személyi segítő        2 fő 
gépkocsivezető        1 fő 
       Összesen:  4 fő 
 
 
 
Nappali ellátás 
130–19 gyermek 111 fő részére 18 gondozási csoport (15 db 6 fős,3 db 7 fős gondozási csoport) 
   
szolgáltatás központ vezető      1 fő 
terápiás munkatárs        6 fő 
szociális gondozó       1 fő 
súlyos vagy halmozottan fogyatékos személy ellátása  
esetében szociális gondozó (gondozási csoportonként)   18 fő 
       Összesen:  26 fő 
 
 
 
Fejlesztő foglalkoztató 
 111 fő 
intézményvezető       1 fő 
segítő (50 főre 2 fő)       4 fő 
       Összesen:  5 fő 
 
 
Szakmai létszám összesen: 117 fő 
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A településeken elérhető szolgáltatási gyűrű: 

Tokaj városban és az érintett településeken alapszolgáltatásként az alábbi szolgáltatások működnek: 

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Nyújtott alapszolgáltatásai: 

Tokajban, Tiszaladány és Csobaj településeken: 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
 Házi segítségnyújtás 
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Tokajban Gyermekjóléti Központ működik 2016.01.01-jétől. 

Szolgáltatásai: 

 Jogi és pszichológiai tanácsadás pszichológus és jogász szakember bevonásával. 
 Készenléti szolgálat működik telefonon való elérhetőséggel bármilyen ügyben és bármely 

időpontban. 
 Kapcsolattartási ügyelet működik a családtagok zavartalan kapcsolattartásának segítésére. 

Települési önkormányzat által működtetett szolgáltatások: 

Étkeztetés (Tokaj, Csobaj, Tiszaladány) 

Idősek klubja (Tokaj, Tiszaladány) 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tokaj 

Szolgáltatásai: 

Kistérségi Támogató Szolgálat és Napközi Otthon 

Fogyatékosok nappali ellátása 

Támogató szolgálat: szállítási szolgáltatás, személyi segítés, tanácsadás, gyógyászati segédeszközök 
kölcsönadása 

A térségben meglévő szolgáltatási gyűrű a kitagolással járó megnövekvő igényeket nem képes 
kielégíteni, ezért az alapszolgáltatás fejlesztése indokolt. Saját szolgáltató központ működtetésével az 
ellátottak egyéni szükségleteihez igazodó ellátás biztosítható. 

2.4. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása  

Projekt előkészítés: 

Tevékenység megnevezése: 
Szakmai terv elkészítése, műszaki dokumentációk elkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
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2017.02-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A pályázat megvalósíthatóságának megalapozása érdekében szükséges dokumentum. 

Célhoz kapcsolódás 
Szakmailag megalapozza a célok elérését. 
Részletezés 
Szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 
szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és 
tendertervek, tervdokumentációk elkészítése, hatósági eljárás és díjai, illetékei EFOP-1.9.1-VEKOP-
15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukcióval megkötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT 
módszertan és felkészítés alapján, rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele mellett) 
 
Elvárt eredmény 
Kész szakmai terv, kész tervdokumentáció 

 

Tevékenység megnevezése: 
Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 Kedvezményezettjével 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.02.-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Pályázati előírás és feltétel. 
Célhoz kapcsolódás 
Szakmailag megalapozza a célok elérését. 
Részletezés 
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-VEKOP-
15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével, jelen Felhívás megjelenését követően regisztrálni 
szükséges az FSZK által biztosított elektronikus felületen (http://fszk.hu/szakmai-
tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-2-2-palyazoi-
regisztracio/) a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont szerint 
Elvárt eredmény 
Szakmai együttműködés kialakítása, tapasztalatcsere. 

 

Tevékenység megnevezése: 
Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.03.01.-2018.10.30.06. hó 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Jogszabályi előírás 
Célhoz kapcsolódás 
Beszerzések nélkül nem valósítható meg a projekt. 
Részletezés 
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési 
Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának 
átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó 
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igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani. A szakértő 
beszerzésének várható időpontja 2017. április.  
Elvárt eredmény 
Beszerzésre kerül: tervezési feladatok; műszaki ellenőri feladat; kivitelezési feladatok; eszközök; 
gépjármű; képzés; tanácsadás; kötelező nyilvánosság/marketing.  

 

Tevékenység megnevezése: 
Lakosság tájékoztatása 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Társadalmi elfogadtatás. 
Célhoz kapcsolódás 
Növeli a projekt elfogadottságát. 
Részletezés 
Már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel (Társadalmi 
partnerek, érintettek bevonása, közmeghallgatás) 
Elvárt eredmény 
Egy közmeghallgatás, érzékenyítő fórum. 

 

Szakmai megvalósítás 

Tevékenység megnevezése: 
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő 
tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával, 
bővítésével, felújításával. Ingatlan vásárlás 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.08-2018.09.30. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Nagy létszámú otthonok kitagolása 
Célhoz kapcsolódás 
modern közösségi alapú támogatott lakhatás megteremtése 
Részletezés 
Ingatlanvásárlásra 20.000.000 Ft került elkülönítésre. 
munkaterület átadását követően 2018. február 1-én megkezdődhet a kivitelezés. 

Elképzelések szerint olyan lakások kerülnek kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, 
alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 10 db 12 férőhelyes és 1db 10 férőhelyes 
lakóépület készül új építéssel, három településen. 
A lakóépületek nettó alapterülete 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A 10 férőhelyes épület 
nettó alapterülete 185 m2. A lakásokban 5, illetve 6 szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő 
elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel 
és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg. 

 
Elvárt eredmény 
1 db 10, és 10 db 12 férőhelyes lakás. 
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Tevékenység megnevezése: 
Célcsoport felkészítése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01-2018.10.30. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Pályázati előírás és feltétel. 
Célhoz kapcsolódás 
A pályázat fenntarthatósága és sikeressége múlik a kellő felkészítésen. 
Részletezés 
A kitagolási program egyik fontos eleme a gondozottak felkészítése, részletes tájékoztatása az új 
lakhatási formákról. Egyéni elbeszélgetések során szükséges bemutatni, ismertetni a kiscsoportok 
együttélést, az önálló életvitel elemeinek oktatását. 

 
Elvárt eredmény 
130 felkészített gondozott. 

 

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. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Pályázati előírás és feltétel. 
Célhoz kapcsolódás 
Szakmai együttműködés és segítségnyújtás a projekt sikeres megvalósításához és fenntartásához. 
Részletezés 
Folyamatos együttműködés, szakmai kapcsolatok kialakítása, tapasztalatcsere. 
Elvárt eredmény 
Aláírt együttműködési megállapodás. 

 

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.-2018.09. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Jogszabályi feltétel. 
Célhoz kapcsolódás 
Ellátottak speciális igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása. 
Részletezés 
A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen a rehabilitációs szakmérnök folyamatos közreműködése a 
tervezés és a megvalósítás során. 
Elvárt eredmény 
Akadálymentesítés megvalósulása a projekt során létrehozott.  
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Tevékenység megnevezése: 
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és 
megtartott érzékenyítő tevékenység 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01-2017.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A projekt jellegénél fogva elengedhetetlen szükséges a lakókörnyezet tájékoztatás a projekt céljáról, 
a gondozottak sajátos ellátási körülményeiről és lehetőségeiről. 
Célhoz kapcsolódás 
Projekt elfogadottságát növeli. 
Részletezés 

 Legalább egy személyes jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, 
bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet 
képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és 

 legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a 
lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció 
nyújt támogatást 

Elvárt eredmény 
A projekt elfogadása a lakókörnyezet részéről. 

 

Tevékenység megnevezése: 
Alapszolgáltató és foglalkoztató létesítése új építéssel. 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.08-2018.09.30. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A nagy létszámú intézmények kitagolása 
 
Célhoz kapcsolódás 
A közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 
Részletezés 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a 
célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek 
által: 
o férőhely bővítése, létrehozása 
o bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), 
o új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása 
o eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése 
o külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, 

 foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése 
A szolgáltató központ és a foglalkoztató új építéssel kerül kialakításra 600 m2-en. Itt elhelyezést 
nyernek: 3 iroda, 1 ügyelet/diszpécser helyiség a kialakítandó bejárat közelében fejlesztő-
foglalkoztató helyiségek, közösségi terem, kiegészítő vizes blokkok, pihenőszoba, melegítő konyha-
étkező, irattárak, raktárak, gépészeti helyiség. Az építés során teljes körű akadálymentesítés valósul 
meg. 
Elvárt eredmény 
Egy 600 m2-es alapszolgáltató épület kialakítása foglalkoztatóval. 
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Tevékenység megnevezése: 
Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, valamint a 
foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő 
eszközök beszerzése 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Elhasználódott, használhatatlanná vált eszközök pótlása. 
Célhoz kapcsolódás 
A mindennapi életfeltételek biztosítása. 
Részletezés 
Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba. 
Csak azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új 
otthonban történő áthelyezésre. Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő 
eszközök kerülnek beszerzésre. 

Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok, 
informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartási gépek, stb), melyek nem állnak 
rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó intézményben. 

 Berendezésre kerülnek a lakások, az alapszolgáltató és a foglalkoztató.A lakóépületek felszerelését, 
berendezését a kiváltandó intézményből telepítjük át, az esetlegesen az új beszerzést követően 
felmerült hiányzó eszközöket saját forrásból, projekten kívül pótoljuk. 

Elvárt eredmény 
Eszközök 130 ellátott részére. 

 

Tevékenység megnevezése: 
Gépjármű beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2018.02.-03. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A szolgáltatások eléréshez szükséges. 
Célhoz kapcsolódás 
Biztosítja a szolgáltatások elérhetőségét. 
Részletezés 
A lakhatást illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő 2 db 9 fős, 
speciális emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre.  

Elvárt eredmény 
1 db 9 fős speciális emelővel ellátott gépjármű 

 

Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsment 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.07.01-2018.12.31 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
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Biztosíték a projekt előírás szerinti megvalósítását és elszámolhatóságát, megfelelősségét a 
pályázati és a szakmai feltételeknek és céloknak 
Célhoz kapcsolódás 
Projekt feltétel 
Részletezés 
Projektmenedzsment: 
500 millió Ft felett projektmenedzser és pénzügyi vezető (a két feladatot nem láthatja el egy ember) 
alkalmazása minimum heti 40 órában, munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony 
keretében. Felsőfokú végzettség és minimum 1, illetve 3 éves uniós forrásból megvalósult projektben 
szerzett tapasztalat elvárás. Lehetőség van továbbá projekt/pénzügyi asszisztens alkalmazására 
Szakmai megvalósítók: 
Szakmai megvalósítók: 
 Kötelező szakmai vezető alkalmazása a projekt teljes hossza alatt, heti minimum 40 órában, 

munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében. A szakmai vezetőnek az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó, szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. 
sz. mellékletében szereplő, fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, átmeneti 
intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon intézményvezető, vagy pszichiátriai betegek ápoló-
gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú 
lakóotthona intézményvezető vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti 
intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető 
esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel és 5 éves releváns szociális területen 
szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető és a projektmenedzser nem 
lehet ugyanazon személy. 

 Önkéntesek bevonása opcionálisan igénybe vehető a megvalósítás folyamán a projekt 
hatékonyságának erősítése érdekében. 

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására négy - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő 
projektmenedzser, 1 fő projektasszisztens1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető) dolgozó 
kinevezésével kerül sor. 

Elvárt eredmény 
Megvalósult elszámolható szakmai és pályázati előírásoknak megfelelően lezárt projekt. 

 

Tevékenység megnevezése: 
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás 

Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. április július 1. – 2018. december 31. 

Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Folyamatba épített projektmenedzsment szolgáltatás tevékenység ellátása 

Célhoz kapcsolódás 
A projektmenedzsment szolgáltatás szigorú módszertani alapokon nyugvó tevékenység, ami 
lehetővé teszi a feladatok sikeres elvégzését. Az alkalmazott módszerek alapján a megfelelő 
projektszervezet felállítása, a feladatok előkészítése, a munkák levezénylése, a folyamatos kontrol 
gyakorlása tartozik a felelősségei közé. A projekt végrehajtása során alkalmazott kontrolling és 
jelentési rendszer lehetőséget biztosít a megrendelő részére az esetleges korrekciókra. 

Részletezés 

 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 
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Elvárt eredmény 
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 
2017.11.01-2018.12.31 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A pályázati elszámolhatóságához és pénzügyi zárásához szükséges 
Célhoz kapcsolódás 
Fontos része a pályázat elszámolhatóságának, megvalósulásának 
Részletezés 
Megvizsgálja a projekt szabályszerű pénzügyi elszámolásait és azokat alátámasztó dokumentumait 
Elvárt eredmény 
Aláírt jegyzőkönyv a megfelelőségről. 

 

Tevékenység megnevezése: 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017.073.01- 2018.12.31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
Szükséges a környék és a lakosság széleskörű tájékoztatása a projekt céljairól. 
Célhoz kapcsolódás 
Elősegíti a projekt megismerését és támogatottságát. 
Részletezés 
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 
kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó 
kommunikációs feladatok ellátása 
Elvárt eredmény 
Sajtóközlemények, tájékoztató táblák, honlap 

 

Tevékenység megnevezése: 
Horizontális tevékenységek 
Időtartam, tervezett kezdés, befejezés 
2017. július 1. – 2018. december 31. 
Szükségesség a problémafelvetés alapján 
A támogatott lakhatási szolgáltatás kialakítása saját forrás hiányában csak Európai Uniós forrásból 
valósítható meg, így a projekt megvalósítása során szükséges a Pályázati Felhívás 3.4.1.2 pontjának való 
maradéktalan megfelelés. 
Célhoz kapcsolódás 
A Pályázati Felhívás 3.4.1.2 pontjának való maradéktalan megfelelése mellett a tervezett horizontális 
tevékenységek hozzájárulnak az 1.1 A felhívás indokoltsága és célja című fejezetben foglaltak 
megvalósításához. 
Részletezés 
A projekt keretében az alábbi horizontális vállalásokat tesszük: 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken kommunikációnkban és viselkedésünkben 
esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra 
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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 során a célcsoportot bevontuk. 

 Az SZGYF jelenleg is biztost munkaidő-kedvezményt a kormánytisztviselői és munkavállalói 
részére 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 tervezésekor és kivitelezésekor teljes körű 
akadálymentesítést biztosítunk. 

Elvárt eredmény 
A Pályázati Felhívás 3.4.1.2 pontjának megfelelő projektmegvalósítás. 

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 130 fő 

Célérték elérésének céldátuma: 2018.12.31. 2018.12.31. 

Igazolás módja szakmai beszámoló szakmai beszámoló 

Tokaj településen 7 db 12 férőhelyes, Csobaj településen 2 db 12 férőhelyes, Tiszaladányban 1 db 
12 férőhelyes és 1 db 10 férőhelyes újonnan épített – hagyományos technológiával készülő - 
lakóépületben nyernek elhelyezést a gondozottak. Továbbá Tokajban kialakításra kerül egy 
szolgáltató központ-foglalkoztató. 
 

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 érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó készségét, a lakosság 
támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezeté. A kommunikációs és a 
közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a kiváltás eredményeinek 
fenntarthatósága biztosítható. 
A tevékenységek közé tartozik a lakók és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások 
szomszédságai, illetve a helyi közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán 
keresztül. 
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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  130 fő 
Igazolás módja  Szakmai beszámoló a felkészítésről 
Az eredmény leírása 
Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése 
a kiváltással járó változásokra” c. dokumentum alapján felkészített lakók száma: 
 
A képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című 
dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni. 
Alapelvek: 
 A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. 
 A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet 

felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható 
alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. 

 A felkészítést és a képzéseket a projekt megvalósítás megkezdésével egy időben meg kell 
kezdeni, az érintettek bevonásával felkészítő csoportokat kell létrehozni. 

Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: 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 az alábbi résztémák kapcsolódnak: 
- 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 

A képzések módszerei: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, 
esetmegbeszélés. Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati 
oldalt is erősíteni kell. 

 

Mérföldkövek 
Mérföldkő sorszáma: 1. 
Mérföldkő 
megnevezése: Előkészítés 1. szakasz 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2017.10.01Legkésőbb a Támogatási szerződés aláírását követő 3. 
hónapban 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

Megtörténik az ingatlanok kiválasztása, jogi státuszuk rendezése. A 
tervezés beszerzését követően az engedélyezési- és kiviteli tervek 
elkészülnek. Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését 



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„Kilátás - Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona 
férőhelyeinek kiváltása. 

 

68 

 

követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a 
kivitelezői munkákra, Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési 
eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása, szakemberek 
felkészítése. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek 
bevonása ez idő alatt folyamatos. A fejlesztés rendelkezik a 
kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó 
(köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását 
követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról 
kifizetési igénylést nyújt be 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

100 023 371 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 2. 
Mérföldkő 
megnevezése: Előkészítés lezárás 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.03.01A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 8. 
hónapban 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

Kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, amely 
eredményeként a kivitelezési szerződések megkötésre kerülnek. A 
kivitelezési szerződések (darab) 75%-a megkötésre került és a megítélt 
támogatás legalább 10%-ról kifizetési igénylést nyújt be  

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

67 699 509 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 3. 
Mérföldkő 
megnevezése: Megvalósítás 1. 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.07.01A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. 
hónapban 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések, a kivitelezés 
minden létesítendő épület közel szerkezetkész állapotban vannak, 30%-
os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség 
alapján fogja az SZGYF igazolni.  
A tervezett kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési igénylést 
nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 12. 
hónapban 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

355 566 490 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 4. 
Mérföldkő 
megnevezése: Megvalósítás 2. 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.10.01A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 15. 
hónapban 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések, a kivitelezés 
minden létesítendő épület közel szerkezetkész állapotban vannak, 60%-
os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség 
alapján fogja az SZGYF igazolni. A tervezett kivitelezések 60%-ra 
vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént és a megítélt 
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támogatás legalább 65%-ról kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási 
szerződés aláírását követő legkésőbb 15. hónapban 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

518 868 005 Ft 

 
Mérföldkő sorszáma: 5. 
Mérföldkő 
megnevezése: Megvalósítás fizikai befejezés 

Elérésének tervezett 
dátuma: 

2018.12.31A Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 18. 
hónapban 

Megvalósítani 
tervezett eredmény 
leírása 

Befejezésre kerülnek az építések, megtörténik a műszaki átadás-átvétel, 
az épületek rendelkeznek használatba vételi engedéllyel, építéshatósági 
engedéllyel.  Beszerzésre kerülnek az eszközök és gépjárművek. 
Megkezdődnek és befejeződnek a képzések, a könyvvizsgálat, az 
érzékenyítés, a célcsoportok és a nyilvánosság tájékoztatása. Az új 
intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való 
bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került 
A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak 
maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról 
kifizetési igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását követő 
legkésőbb 18. hónapban 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 
támogatás összege 

95 342 625 Ft 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

A támogatást igénylő által megvalósítani kívánt fejlesztést kell bemutattatni a következő tematika 
alapján. 

A projekt tervezése és megvalósítása során költség-optimális épületenergetikai megoldásokat kell 
alkalmazni, amelyet jelen pontban kérünk ismertetni. 

A fejezetben szükséges bemutatni az esetlegesen TOP humán infrastruktúra fejlesztési prioritásában 
indított területi fejlesztéshez történő kapcsolódást. 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A projekt 3 településen valósul meg: Tokaj, Csobaj és Tiszaladány. 
 

 
*Forrás: http://www.terport.hu 
 
Tokaj Miskolctól 54 km-re keletre fekszik, a híres Tokaj-hegyaljai borvidéken, két folyó, a Tisza és 
a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál, a Tisza Rakamazzal szemközti oldalán. Tokaj 
fejlődésében nemcsak a bortermelésben és borforgalmazásban játszott szerepe, hanem közlekedési 
csomóponti fekvése is közrejátszott. Tokaj volt a Kelet-Felvidék és a Kelet-Alföld között zajló forgalom 
legfontosabb kapuja.  
A település lakossága kissé csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 4419 fő, ezen belül 99%-a magyar, 
1%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. 
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Tokaj mintegy 11 000 ha nagyságú területén 2007. év végén 5637 ingatlan található. A város méretéből 
következően a közigazgatási területen belül valódi, markánsan elkülönülő városrészek nem igazán 
voltak régebben sem meghatározók, és a mai napig sem jelentősek. 
Kijelölhető a városközpont területe, ahol a fő közlekedési útvonalak összefutnak, ahol a város 
hivatalai, közintézményei találhatók. A város többi része többnyire családi házas, kertvárosias jellegű. 
Tokaj település területe a tokaji borvidék része. A szőlőhegyek a táj hagyományos elemei, a régi 
térképek tanúsága szerint is megvoltak. A város belterülete zöldfelületi szempontból jól ellátott. 
 
Tokaj közlekedési szempontból előnyös adottságokkal rendelkezik. A városon keresztülhalad a 38 
számú fő közlekedési út. Mind a fő közlekedési út, mind pedig a városon keresztülhaladó alsóbb rendű 
utak forgalma igen jelentős, így a forgalomszervezésnek igen nagy szerepe van. 
A létesítendő épületek közelében működik a Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont és 
Szakrendelő, valamint a Tokaji mentőállomás. 
 

 
Tokaj, építési helyszín 
 
Csobaj település az ország második legnagyobb folyója, a Tisza jobb partján fekszik. A település 
értékes része a szinte érintetlen környezetű Kifli-tó növény- és élővilága.  
Környező települések: Prügy (9 km), Taktabáj (3 km), Tiszatardos (3 km), a legközelebbi város Tokaj. 
A község lélekszámát tekintve az utolsó évtizedek a fokozott elnéptelenedés tüneteit hordozzák, 
jelenleg a lakosok száma 694 fő, 98%-a magyar, 2%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. A 
munkanélküliség nagyban rányomja bélyegét a falu életszínvonalára és eltartó képességére. 
A település rendelkezik vezetékes vízhálózattal, vezetékes gázzal, szennyvízcsatornával, vezetékes 
telefonnal.  
Tiszaladány hazánk északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Alföld Taktaköz nevű 
tájegységében, a tokaji Nagy-Kopasztól délre fekszik, Tokajtól alig 6 km-re. A község határában három 
tájegység találkozik; a határ északi része mély, déli része pedig, különösen a Tisza mentén dombos. 
A település lakossága csökkenő tendenciát mutat, jelenlegi lélekszám 643 fő, 92%-a magyar, 8%-
a cigány nemzetiségűnek vallja magát. 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye hazánk legészakibb fekvésű megyéje, északi határa egyben 
Szlovákiával szomszédos államhatár is. Területe: 7247,17 km², lakónépessége: 674 999 fő, 
megyeszékhely: Miskolc. 
Járások: Cigándi, Edelényi, Encsi, Kazincbarcikai, Mezőcsáti, Mezőkövesdi, Miskolci, Ózdi, Putnoki, 
Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Szikszói, Tiszaújvárosi, Tokaji. Települések száma: 358 db 
*források: Wikipedia; http://tokajkisterseg.tokaj.hu; www.google.hu 

Előkészítési szakasz: 2017.04.01. – 2018.01.31. 
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A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Szakmai Terv elkészítése, mely 
megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. 
Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, 
következményeit. Elkészítésének határideje: 2017.03.17. 
A Szakmai Terv megállapításai alapján a projekt megvalósítása megalapozott gazdasági és társadalmi 
szempontból is, így a Tervezési feladatok beszerzésre kerülnek, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges építési engedélyezési (bejelentési) / kiviteli tervdokumentáció, előzetes szakhatósági 
egyeztetések, és a költségvetést alátámasztó költségbecslés elkészüljön. Elkészítésének határideje: 
2017. július vége.  
A projekt sarkalatos pontja a társadalmi elfogadtatás, mivel a társadalom többsége előítéletekkel 
rendelkezik, így mind a helyszín kiválasztása, mind a szűken és tágan értelmezett lakókörnyezet 
projekttel történő előzetes megismertetése, érzékenyítése kardinális jelentőségű a projekt sikerének 
szempontjából. Az előzetes érzékenyítésre 2017. 03.17-ig kerül sor. Ismertetésre kerülnek a pályázattal 
kapcsolatos főbb ismérvek, elvárások, és projekt adatok. A feladat ellátásához nem kerül költség 
elszámolásra. 
A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési 
Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának 
átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó 
igénybevétele, továbbá a beszerzéseket is a kiválasztott cég fogja lebonyolítani. A szakértő 
beszerzésének várható időpontja 2017 április.  
 
Megvalósítási szakasz: 2018. február 1. – 2018. december 31. 
A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására négy - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő 
projektmenedzser, 1 fő projektasszisztens1 fő pénzügyi vezető, és 1 fő szakmai vezető,) dolgozó 
kinevezésével kerül sor.  

Projektmenedzser 40 óra 

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek 
betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását 
koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a 
rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel. 

 

Pénzügyi vezető 40 óra 

Felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges 
információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt mindennapi 
likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének 
elkészítéséért.  

 

Szakmai vezető 40 óra  

Belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak, normáknak 
és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és magas színvonaláért. 

A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon 
meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a Szakmai Tervben rögzítettekkel.  

 

Projekt asszisztens 
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A heti 10 órában megbízással alkalmazott projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi 
adminisztráció elvégezése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel és a pénzügyi 
vezetővel, valamint a projekt megvalósításában szereplőkkel. Munkájának irányítását a 
projektmenedzser látja el. 

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és 
munkaterület átadását követően 2018. február 1-én megkezdődhet a kivitelezés. 
 
Elképzelések szerint olyan lakások kerülnek kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, 
alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 5 db 12 férőhelyes lakóépület készül új 
építéssel, valamint a kitagolással felszabaduló intézményi terület helyén szolgáltató központ és 
foglalkoztató kerül kialakításra, átalakítással, felújítással.  
A lakóépületek nettó alapterülete 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A 10 férőhelyes épület 
nettó alapterülete 185 m2. A lakásokban 5, illetve 6 szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő 
elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel 
és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg. 
A szolgáltató központ és a foglalkoztató új építéssel kerül kialakításra 600 m2-en. Itt elhelyezést 
nyernek: 3 iroda, 1 ügyelet/diszpécser helyiség a kialakítandó bejárat közelében fejlesztő-foglalkoztató 
helyiségek, közösségi terem, kiegészítő vizes blokkok, pihenő szoba, melegítő konyha-étkező, irattárak, 
raktárak, gépészeti helyiség. Az építés során teljes körű akadálymentesítés valósul meg. 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében jelenleg 13 db olyan építési telket árulnak 12 településen az 
ingatlan.com adatbázis szerint, mely méretében, elhelyezkedésében, árában, közműllátottságban 
maradéktalanul megfelelhetne a projekt elvárásainak. Ugyan ezen adatbázis alapján jelenleg 6 olyan ház 
van eladó a megyében, mely méretében árában, kialakításában megfelelő lenne a projekt szempontjából, 
de sem a megvásárolható telkek, sem a házak hirdetése nem garantálja a környák biztonságosságát, a 
környezett rendezettségét, vagy a társadalmi elfogadottságot. Ezért leginkább az önkormányzati tulajdonban 
álló üres építési telkek jöhetnek szóba, melyek néha nem minden jellemzőjükben elégítik ki száz 
százalékosan a projekt elvárásait, de a többségét igen és a jelenleg fennálló állapothoz képest, még így is 
ugrásszerű javulást hoz az ellátottak és a dolgozók élet- és munkakörülményeiben. 

 
Tokaj település önkormányzata a Bodrogkeresztúri út mentén – mely jelentős közútja a településnek - 
biztosított a lakóépületek és az alapszolgáltató elhelyezésére építési telkeket, melyek egy jelentős 
méretű terület felosztásával alakulnak ki. A megosztandó telek részben közművesített, de a teljes 
közműhálózat elérhető az utcában. Az építési telkek megosztást követően 2100-3960 m2 méretűek, 
kedvező beépítési lehetőséggel. A telekcsoport a Bodrog folyótól ~400 m-re található, ezért a tervezett 
épületeket az illetékes Vízügyi Hatóság által megadott mértékadó árvízi szint feletti padlóvonallal 
tervezzük kialakítani, szakhatósági egyeztetést követően. Tokaj Város a földrajzi adottságokból eredően 
– a Bodrog és a Tisza összefolyása mellett található -  rendelkezik árvízvédelmi/vízkárelhárítási tervvel. 
A Bodrogkeresztúri út mindkét oldala beépített a pályázattal érintett telek környezetében, lakó- és 
középületek egyaránt megtalálhatóak. A pályázati telek közvetlen szomszédságában használaton 
kívüli, üresen álló, valaha a honvédség használatában lévő épületek találhatók. A következő telken 
épült fel a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola. A Bodrogkeresztúri út túloldalán található a 
Tokaji Egészségfejlesztő Központ, a Mentőállomás, és egy családi házas településrész 
Bodrogkeresztúr irányában.  
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A fenti ábra mutatja, hogy telek, melyen az épületek megvalósulnak, nem esik az ártérbe. 
Csobaj településen a Sport utcában és a Petőfi utcában biztosít területet 2 lakóépület elhelyezésére, a 
telkek közművesítettek, méretük 1166, illetve 1073 m2. A telkek kifejezetten családi házas környezetben 
vannak, az infrastruktúra – tekintve a település méretét – kisebb sétával elérhető. 
Tiszaladányban a Somogyi Imre utcában 2 önkormányzati telken valósul meg 1db 10, illetve 1db 12 
férőhelyes lakóépület. A telkek mérete 939, illetve 808 m2. a terület teljes közművesítettséggel 
rendelkezik. A lakóépületek számára kiválasztott telkek családi házas környezetben, a település 
főútvonalához közel, a Tisza-holtágtól nem messze helyezkednek el. Az infrastruktúra a főutca mentén 
található, elszórtan található.  
 

A helyszínek megfelelnek az 1/2000 (I.27) SZCSM rendelet 110/F.§-ában foglaltaknak. 

 
Felmérést követően a jó állapotú, használható eszközök áthelyezésre kerülnek az új otthonokba. Csak 
azon eszközök kerülnek beszerzésre, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban 
történő áthelyezésre. Ezen felül az alapszolgáltatást és a foglalkoztatást szolgáló, segítő eszközök 
kerülnek beszerzésre. 

Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok, 
informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartásigépek, stb.), melyek nem állnak 
rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó intézményben. 

A lakóépületek felszerelését, berendezését a kiváltandó intézményből telepítjük át, az esetlegesen az 
új beszerzést követően felmerült hiányzó eszközöket saját forrásból, projekten kívül pótoljuk. A lakhatást 
illetve az alapszolgáltatáshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférést segítendő 2 db 9 fős, speciális 
emelővel felszerelt mikrobusz kerül beszerzésre.  
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A projekt elengedhetetlen része a közvetlen célcsoportok felkészítése a változásra, melyet különböző 
szakmai programok rendezésével lehet elérni. A projekt megvalósítási szakaszában beszerzésre 
kerülnek ezen célcsoport képzések.  
 
A projekt szakmai megvalósításában közreműködők költségei között a műszaki ellenőr, a rehabilitációs 
szakmérnök, a kötelező könyvvizsgálat és nyilvánosság biztosításának díja kerül elszámolásra. Mind a 
négy feladat ellátása kötelező a projekt lefolytatásához és szabályszerű elszámoláshoz. 

3.1.2. A megvalósításhoz kötelezően hozzátartozik a műszaki ellenőr, a független könyvvizsgáló 
alkalmazása a kötelező nyilvánosság biztosítása. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz 
kapcsolódó feladatok meghatározása  

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése  

A projekt társadalmi és gazdasági hatásai a különböző hatásviselő rendszereken a közvetlen és 
közvetett célcsoportok viszonylatában mutatjuk be. A településre életvitelszerűen beköltöző ellátottak 
munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás növelése. A 
meghatározott célok elérése érdekében az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése és infrastrukturális 
feltételeinek nélkülözhetetlen javítása:  
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 Társadalmi és gazdasági hatások 

Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terüle
t 

Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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A projekt hatására javul a társadalmi 
szereplőkkel való együttműködés, 
valamint a célcsoport munkaerőpiacon 
való megjelenési esélyei nőnek. Képzés 
segítségével további tudásra tesznek 
szert. 

4 

Az intézményi szolgáltatásfejlesztés 
következtében javul a társadalmi 
szereplőkkel való együttműködés, 
ennek hatásaként a kiváltással érintett 
településen élők elhelyezkedési esélyei 
javulnak (szükséges személyi feltételek 
megteremtése által), hosszú távon a 
település versenyképessége javul. 

6 
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 Az új szolgáltatások javítják a 

munkakörülményeket, melynek hatására 
a képzési/ szociális alapellátási 
tevékenységek színvonala javul. 

4 

A nemzetközi fejlődési trendekhez való 
felzárkózás felgyorsul, a képzési/ 
szociális alapellátási tevékenység 
magasabb szintű elismertségre tehet 
szert; 
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A társadalmi kapcsolatok, 
együttműködések szorosabbá tétele által 
az együttműködések színvonala nő, a 
tapasztalatcsere és a szakmai 
kommunikáció eredményessége növeli 
az intézményben folyó munka 
színvonalát, elismertségét; 

4 

A projekt eredményeinek 
megismertetése a partner 
intézményekkel, lakossággal, a 
gyakorlati életben történő 
hasznosításuk, növeli a szociális 
szakma elismertségét és 
versenyképességét, hatással lesz a 
lakosságra és a környezeti tényezőkre 

5 
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A projekt hozzájárul az alapszolgáltatás 
fejlesztésen keresztül a társadalmi 
esélyegyenlőség növeléséhez. Az 
egyéni képességekre és szükségletekre 
alapozott szolgáltatás nyújtására. A 
szolgáltatási gyűrű fejlesztései mindenki 
számára elérhetővé válnak, továbbá a 
fejlesztett területek komplex 
akadálymentesítésen esnek át,amely 
tovább növeli a társadalmi csoportok 
elérési lehetőségeit. 

6 
Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vételével az intézmény 
megítélése, eredményessége javul 
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Az intézmények a területi 
elhelyezkedésükből adódó korlátokat a 
fejlesztés által le tudják küzdeni, a 
tényleges integrációt biztosítani tudják. 

6 
A területi izoláció megszűnik, a 
korszerűtlen ellátó-helyek funkcióváltása 
megtörténhet. 

6 
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A projekt hozzájárul a fogyatékos 
személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény, továbbá a 
célcsoportok vonatkozásában tényleges 
integrációt biztosít, így a 1257/2011. 
(VII.21.) Korm. határozatnak is megfelel. 

6 

Teljes körű kiváltás történik, és a lakók 
igényeire reflektáló, magas minőségű, 
hozzáférhető közösségi alapú ellátási 
formák kerülnek kialakítása. 

6 
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Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, pl. nehézségekkel küzdő 
hallgatókkal való kiemelt foglalkozás; 

4 

Az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele, a megkülönböztetés 
teljes hiánya, tanulási nehézségek 
csökkenése; 

5 
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A projekt keretében a közösségi alapú 
ellátási formák kialakítása a cél, ahol a 
nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás 
folyamatos a vonatkozó előírások, az 
érintett partnerek elvárásai, szempontjai 
és az erkölcsi normák betartásával. 

6 

A projekt keretében a nyilvánosság 
biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a 
vonatkozó előírások, az érintett 
partnerek elvárásai, szempontjai és az 
erkölcsi normák betartásával; 

6 
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A projekt célja, hogy az addig nagyobb 
létszámú intézményekben élő személyek 
szűkebb közösségbe kerülnek. Ennek 
számos hatása van a társadalomra 
nézve. Az egyik ilyen hatás a 
közegészségügy területén is jelentkezik. 
A lakók prevenciós ellátása a szükség 
szerinti tanácsadás biztosítása, az 
életkorhoz kötött kötelező 
szűrővizsgálatok elvégzése is. A lakók 
egészségtudatos életvitele így fejlődni 
fog. 

A közbiztonság, mint kollektív társadalmi 
termék, amely az egyének és a 
közösségek tevékenysége által tovább 
fejleszthető. 

6 

Kisebb létszámú közösség kerül 
kialakításra, így egyes fertőzési gócok a 
prevenciónak és az alacsonyabb 
környezeti terhelésnek köszönhetően 
kevésbé alakulnak ki. 

A lakosság érzékenyítésének 
köszönhetően várható, hogy az emberek 
nagyobb biztonságban érzik magukat. 

6 
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A helyi viszonyoktól függően 
területenként is eltérő a lakosság 
biztonságérzete, amely a fokozatos 
társadalmi integrációval stabilizálható.  

6 
A lakosság érzékenyítésének 
köszönhetően várható, hogy az emberek 
nagyobb biztonságban érzik magukat. 

4 
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A projekt keretében a szolgáltatási gyűrű 
kialakításával és/vagy fejlesztésével a 
szociális ellátórendszer centralizációja 
történik. Mely lehetővé teszi a közvetlen 
és közvetett célcsoport részére egyaránt 
az alapszolgáltatások magas szintű és 
egy helyen való elérést. 

6 

Az önkormányzatokkal együttműködve, 
vagy azok tevékenységét kiegészítve 
magasabb szintű szolgáltatási paletta 
kerül létrehozásra. 
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Jelen projekt keretében nem releváns.  Jelen projekt keretében nem releváns.  
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A nemzetközi kapcsolatok, 
együttműködések szorosabbá tétele által 
az együttműködések színvonala nő, a 
tapasztalatcsere és a szakmai 
kommunikáció eredményessége növeli 
az intézményben folyó munka 
színvonalát, elismertségét. Jelen projekt 
keretében a határmenti településeken 
való fejlesztés érheti el azt a célt, hogy 
minőségi szolgáltatást nyújtson a 
határon túli lakosság számára. 

4 

A projekt eredményeinek 
megismertetése a partner 
intézményekkel, a gyakorlati életben 
történő hasznosításuk, növelheti a 
szociális ágazat versenyképességét. 
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A pénzügyi eszközök keretében nyújtott 
támogatások állandóak, szervezeti 
keretei rendezettek.  

5 

A jelenlegi támogatási és szervezeti 
struktúra hosszú távú célok 
megfogalmazását tűzte ki célul, mely 
további eredményeket hoz létre. 

4 

 

 Környezeti hatások 

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés keretében valósul 
meg. A szervezet egy  dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő, amely az alábbi két fő területen 
tudja biztosítani a fenntarthatósághoz történő hozzájárulását: 

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, fenntartható 
fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet megőrzése révén. E tevékenységek 
lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti hatások reális felbecsülésére, ezáltal azok 
elkerülésére, megelőzésére, csökkentésére vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz szükséges 
feltételek biztosítása által lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság bevonására, 
ezáltal a környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem megfelelő integrálása 
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a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges 
helyszínek és tevékenységek mérlegelésével. 

2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti erőforrások megőrzése, a 
jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a társadalmi felelősségvállalás. 

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és humán erőforrásokat 
környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat megőrizze és károsodásukat 
megelőzze. 

 

 

Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6) 

Terület 
Közvetlen hatás Közvetett hatás 

Elemzés Elemzés 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

6 
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 A projektben vállalt tevékenységek 

megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. Az építkezés során 
különös figyelemmel vannak a talajt 
ért negatív hatások 
megakadályozásra kerülhessenek. 

6 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 

5 
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t A projekt megvalósítása során 
zöldmezős területek nem kerülnek 
bevonásra. 

2 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. 
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Az intézményben jelenleg is működik 
szelektív hulladékgyűjtés, melyet a 
projekt során is megvalósít, így 
hozzájárul a hulladék 
újrafelhasználás gyakorlatának 
terjedéséhez. 

5 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 
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A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 

2 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 
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 Környezettudatos szemlélet a 

programokon, energiatakarékos 
eszközök alkalmazása. 

4 

A projektben vállalt tevékenységek 
megvalósítása során a 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele; 

6 
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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  
67 725 

00067725000 Ft 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
1 007 611 

5001007611500 Ft 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 19 361 
89019452500 Ft 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
5 050 8005187000 

Ft 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 0 Ft 

6. Célcsoport támogatásának költségei 
4 400 0004400000 

Ft 

7. Projektmenedzsment költség 
33 181 

20033124000 Ft 

8. Általános (rezsi) költség  169 6100 Ft 

10. Tartalék 0 Ft0 

 PROJEKT ÖSSZESEN 
1 137 500 

0001137500000 Ft 

 Támogatás 
1 137 500 000 
Ft1137500000 

  Önrész 0 Ft0 

 

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. 

 

táblázatot formázott
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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. 
 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 
kockázatokat, megállapítani azok jellegét és mértékét, majd ezen kockázati tényezők felismerését 
követően becsülni kell és vizsgálni ezek egymásra, és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatásait és 
kiértékelni az így kapott szcenáriókat.  

A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzésinek és 
megvalósítását veszélyeztető fő kockázatok. Ezen kockázatok jellegüket tekintve lehetnek külső, illetve 
belső kockázatok. A külső kockázatok a projektet tervező, illetve végrehajtó munkatársak hatáskörén 
kívül álló okból lépnek fel. A belső kockázatok a projekt a végrehajtása során a végrehajtótól függenek. 
Kockázat mértéke alapján megkülönböztetünk kis-, közepes-, és nagymértékű kockázatot. 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, hogy 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 kockázatkezelési kulcsfontosságú szerepet tölt be a projekt zökkenőmentes megvalósításában, 
melynek fontos elemei a kezelési eljárások hatékony és reszponzív kialakítása, az ehhez szükséges 
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erőforrások biztosítása, a kezelési terv végrehajtása, és az eredményességek hosszú távú nyomon 
követése. Az esetlegesen a projektet negatívan befolyásoló esemény bekövetkeztekor, valamint a 
nemkívánatos állapot megszűnésekor a megfelelő érintettek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás 
rendkívül fontos. 

 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 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.  

 Mivel a projekt fizikai befejezésére még 2018 december 31.-e előtt sort kell keríteni, így minden 
megvalósítást módosító körülményre érdemes odafigyelni. Az érzékenységvizsgálat célja azon kritikus 
változók és paraméterek kijelölése, amelyek tervtől való eltérése módosíthatja az egyes költség 
paramétereket, és ezáltal 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. 100%-os előfinanszírozásának értelmében 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 beruházás kockázatát csökkenti, hogy a lehetséges előre 
nem várt kockázatokra tekintettel tartalékot képzünk. 

 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 

formázott:  Nincs felsorolás vagy számozás

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Normál
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A projekt pénzügyi ütemezésének 
csúszása 

Közepes Magas 

Pontos ütemezéssel, 
tervezéssel, szerződésnek való 
megfeleléssel, elszámolások 
benyújtása 

Nem megfelelően alátámasztott 
pénzügyi teljesítés 

Alacsony Közepes 
Folyamatos ellenőrzés, 
dokumentálás 

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

Alacsony Közepes 

Tartalék képzése, 
átcsoportosítás az idő közbeni 
változott helyzetekhez való 
alkalmazkodás céljából 

Hosszú távú fenntartási költségek 
biztosításának problémája 

Közepes Magas 

További rendszeres állami 
támogatások igénybe vétele, 
hátrányos helyzetűek munkába 
állása 

 

 Megvalósíthatóság és fenntarthatósági kockázatok  

 
Az új ellátási forma kialakításának SWOT analízise 
 

S 

       ERŐSSÉGEK 

Sokrétű, többéves munkatapasztalat 

Magas szakképzettség, kliensközpontúság 

Szakmai elhivatottság 

Jó dolgozó-kliens kapcsolat 

Dolgozók rugalmassága, új helyzetekhez 

történő alkalmazkodás képessége 

Erős TEAM 

W   

GYENGESÉGEK 

 Létszámhiány 

Dolgozók fizikai és pszichés túlterheltsége 

Nem megfelelő információáramlás  

Egyes dolgozók érdektelensége, 
közömbössége 

Forráshiány 
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O 

 LEHETŐSÉGEK 

EU-s források elérhetősége, fejlesztési 
lehetőségek 

Ellátási formák, szolgáltatások körének 
bővítése 

Szakmai továbbképzések, szupervíziók 

Szakmai létszám bővítése 

 

T 

 
VESZÉLYEK 

Finanszírozás csökkenése 

Létszám stop 

Változó, bizonytalan gazdasági környezet 

Intenzíven változó jogszabályok 

 

A keresztkapcsolatok elkészítését és tanulmányozását követően az alábbiakban meghatároztuk 
azt, hogy az erősségek milyen lehetőségek kiaknázását segítik, mely területeken teszik lehetővé a 
veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek azok, amelyek akadályozzák az egyes 
lehetőségek kihasználását, illetve a tényleges veszélyek elhárítását. 

Az erősségeink jellemzően segítik a lehetőségek kihasználását. Leginkább a pályázati lehetőségek 
kihasználásában válnak előnnyé az erősségek, de a szolgáltatás bővítésében, fejlesztésében is 
dominánsak lehetnek. A dolgozók szakmai továbbképzésével, és a szupervíziók lehetőségével 
nagymértékben csökkenthető a szakemberek kiégése. Az erősségként megjelenített erős TEAM 
munka, magas szakképzettség, a több éves munkatapasztalat, a jó dolgozó-kliens kapcsolat 
hozzájárul a magas színvonalú szakmai munka megvalósulásához, és az ellátottak 
életminőségének javulásához. Az egyéb külső tényezőkre, mint a gazdaság és a jogszabályi 
környezet, az erősségek nem lehetnek hatással, ezekkel a kockázatokkal továbbra is számolni kell. 
A szakmai létszám fejlesztésével a dolgozók túlterheltsége, esetleges érdektelensége 
csökkenthető. A pályázat adta lehetőségek megfelelő kihasználásával egy a kor elvárásainak 
megfelelő lakhatási körülmények biztosíthatóak a fogyatékkal élők számára. 

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

 

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 
teljes körű felmérése és implementálása, 

Szakmai koordinációs műhely 
tevékenysége 
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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 

Az önálló életvitellel járó új, a 
fogyatékkal élők számára ismeretlen 

kockázatok, személyes tapasztalatok, 
kivédési technikák hiánya 

Közepes Magas 

Az ellátottak felkészítése a veszély 
létezésére, a szükséges teendőkre. Az 

ellátottak felkészítését megcélzó megfelelő 
módszer megválasztása. 

Rosszul felmért, megítélt szükségletek Közepes Magas 
Az egyéni szükségletekhez igazodó 

támogatás nyújtása, körültekintő 
szükségletfelmérés 

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 

Dolgozói ellenállás az új a 
megszokottól eltérő 

munkakörülmények, alkalmazott 
szakmai módszerek miatt 

Közepes Magas 

A dolgozók folyamatos tájékoztatása a 
projektről, a változásokra történő 
megfelelő felkészítés, bevonás, 

vélemények meghallgatása 

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 

Intézményi kockázatok 
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Projektmenedzsment színvonala nem 
megfelelő 

Alacsony Magas 

A projektvezető feladatainak 
megvalósításához tapasztalattal 

rendelkező projektvezető alkalmazását 
biztosítjuk, szakmai tapasztalatai a 
kiírásnak és projekt elvárásainak 

megfelelnek. 

Szakmai vezetés színvonala, a 
tevékenységek koordinációja nem 

megfelelő 
Alacsony Magas 

Kellő szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakmai vezető kiválasztása, a feladatok 

körültekintő meghatározása 

Társadalmi kockázatok 

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 fogyatékosággal 

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 

3.1.6. Fenntartás  

A kiváltott épület hasznosítását nem tervezzük a projekt keretein belül, visszaadásra kerül a tulajdonos 
Tokaj Város Önkormányzat részére. Az eredetileg kolostorként működő – több, mint 500 éves – épület 
a korszerű ingatlanokhoz képest sokkal magasabb fenntartási költséggel üzemeltethető, például a nagy 
belmagasság okozta fűtési kiadások, az épület korából adódó folyamatos karbantartási igények miatt. 
A kiváltásra kerülő épület jelenlegi rezsi költségei átlagosan 24 300 000 Ft évente. Számításaink alapján 
a rezsi kiadások a fejlesztés eredményeként létrejövő új épületek esetében évi szinten átlag 9 122 500 
Ft-ra fog mérséklődni. A korszerű és költség-optimális épületenergetikai megoldásoknak köszönhetően, 
ez 63%-os megtakarítást eredményez a jövőre nézve, 
 
Az ellátottak életkörülményeinek színvonala összehasonlíthatatlanul javulni fog a minőségi és családias 
lakókörnyezet kialakításának révén, valamint az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott 
szolgáltatás nyújtása eredményeként. A jelenleg hiányzó akadálymentesítés megoldása jelentősen 
hozzájárul a lakókomfort megnövekedéséhez. 
Az intézmény által foglalkoztatott tapasztalt szakemberei garanciát adnak a projekt hosszú távú 
fenntartására. Figyelembe kell venni, hogy a támogatott lakhatási forma az új alapszolgáltató és 
foglalkoztató működtetése magasabb személyi létszámot igényel. A jelenlegi 74 fő mellé a fenntartási 
időszakra további 43 fő felvétele indokolt. Ez átlagos bérekkel számítva, éves szinten közel 114.000.000 
Ft bér és járulék költségnövekedést jelent ugyan a projekt befejezését követő időszakra, azonban az új 
munkahely teremtésével a projekt hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez, erősítéséhez 
humánerőforrás oldaláról is. 
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A többi költségnemben nem várunk jelentős változásokat. A támogatás folyósítása után az SZGYF 
alapfeladataihoz illeszkedő források biztosítják a projekt eredményeinek fenntartását. A lakások 
tényleges működési évétől kezdve a kiadások jelentősen csökkennek. A kiadás csökkenés jelentősen 
az energiafelhasználás, fogyasztáshoz kapcsolódóan realizálódik.  
 
A munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő szolgáltatások fejlesztése során a projekt 
célcsoportja rehabilitációs folyamatok eredményeként munkavégzésre alkalmassá válhatnak.  
 
Az integráció jelentősége az érintett települések lakóinak érzékenyítése során nagy hangsúlyt kell, hogy 
nyerjen. Tudatosítani szükséges, hogy a projekt által megvalósítandó ellátási forma révén közvetlenül 
és közvetve pozitívan változik a mikrorégió munkaerő- és fogyasztási helyzete. 
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Tokaj        
Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingatlanvásárlási költség 20 000 000             

Beruházási költség 321 250 000 816 250 000           

Gáz, távhőfogyasztás  éves 
költsége 

14 000 000 14 000 000 5 135 000 5 135 000 5 135 000 5 135 000 5 135 000 

Áramfogyasztás éves költsége 3 300 000 3 300 000 1 572 500 1 572 500 1 572 500 1 572 500 1 572 500 

Vízfogyasztás éves költsége 7 000 000 7 000 000 2 415 000 2 415 000 2 415 000 2 415 000 2 415 000 

Egyéb energiafogyasztás éves 
költsége 

0 0 0 0 0 0 0 

Karbantartási, felújítási költségek 360 000 360 000 0 400 000 600 000 800 000 1 000 000 

Bér és járulékköltségek 195 000 000 195 000 000 308 500 000 308 500 000 308 500 000 308 500 000 308 500 000 

Anyagköltségek 7 500 000 7 500 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 

Egyéb költségek 45 500 000 45 500 000 45 500 000 45 500 000 45 500 000 45 500 000 45 500 000 

Kiadási pénzáram 593 910 000 1 088 910 000 374 322 500 374 722 500 374 922 500 375 122 500 375 322 500 

Állami támogatás 204 660 000 204 660 000 311 322 500 311 722 500 311 922 500 312 122 500 312 322 500 

Saját bevétel 68 000 000 68 000 000 63 000 000 63 000 000 63 000 000 63 000 000 63 000 000 

Pályázati támogatás 321 250 000 816 250 000           

Adományok               

Egyéb idegen forrás               

Bevételi pénzáram 593 910 000 1 088 910 000 374 322 500 374 722 500 374 922 500 375 122 500 375 322 500 
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3.2. Részletes cselekvési terv 

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

A kiváltott ingatlan hasznosítása 

A kiváltott ingatlan visszaadásra kerül a tulajdonos Tokaj Város Önkormányzatának. 

Hasznosítási terv 

3.2.2. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése  

2017. január hónapban megjelent a pályázati felhívás. 

Azt követően elkezdődött a szakmai terv kidolgozása. Megtörtént a regisztráció az FSZK által biztosított 
felületen és elkezdődött az együtt működés a projekt előkészítése kapcsán. Az állapot és szükséglet 
felmérés eredményeként véglegesíteni lehetett a szakmai terv jelentős részét. A költségvetés 
alátámasztására megkezdődtek az indikatív árajánlatok bekérései, valamint a tervezés, a 
közbeszerzési tanácsadó és a tanácsadói szolgáltatás beszerzésre kerültek 2017. március 17-ig. 
Március 17-en a szakmai terv megküldésre kerül az IFKKOT részére, és sor kerül az első lakossági 
fórumra. Időközben folyik a lakóépületek, az alapszolgáltató és foglalkoztató épület engedélyezési és 
kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, melynek határideje 2017. július 30., mely egyben az első 
mérföldkő vége és a 2. kezdete. 2017. március 31-én a pályázat benyújtásra kerül. A projekt beadását 
követően kiválasztásra kerül a közbeszerzési tanácsadó cég, valamint megnyitásra a célelszámolási 
számla. Amennyiben a projekt pozitív elbírálásban részesül, 2017. április-májusában megvásárlásra 
kerülnek az ingyenes használatba kapott telkek, melyeken a lakóotthonok kapnak helyett. Kiválasztásra 
kerülnek a projektmenedzsment tagjai és hivatalosan is megkezdik a projekt lezárásáig tartó 
munkájukat. 

Az elkészült kivitelezési tervdokumentációk alapján 2017. augusztus 1-én elkezdődik a kivitelezés 
közbeszerzési eljárás előkészítése, azt követően annak ex-ante (előzetes) ellenőrzése, azt követően a 
tanúsítvány birtokában annak megindítása. Becslésünk szerint az előkészítéstől az eljárás lezárását 
jelentő szerződéskötésig 6 hónap fog eltelni. Ez a 2. mérföldkő vége. A kivitelezés – ezt követően – 
2018. február 1-én kezdődhet meg és 2018. december 31-ig fog tartani. A 30%-os készültséget a 
kivitelező vélhetően 2018. március 31-ére éri el, mely egyben a 3. mérföldkő vége és a 4. kezdete. A 
60%-os készültséget a kivitelezés 2018. szeptember 30-ra éri el, mely időpont a 4. mérföldkő vége.  

Az eszközök és a gépjármű beszerzése 2018. június elején kezdődik és 2018. október 30-ig tart.  

A lakosság tájékoztatása a kommunikációs tervnek megfelelően a projekt teljes megvalósítási 
szakaszán átível, a vállalt lakossági érzékenyítések 2017. júniusában és 2018. áprilisában lesznek 
megtartva. A Projektzáró rendezvény a projekt fizikai zárásával egy időben 2018. december 31-én kerül 
sor mely egyben az utolsó 5. mérföldkőnek is a dátuma. A projekt fizikai előtt megszerzésre kerül a 
használatba vételi és a működési engedély is. 

Ezt követően a záró kifizetési kérelem összeállítására a fizikai befejezést követően kerül sor, de 
legkésőbb 2019. március 31-ig. 
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Az előkészítési tevékenység az előzetes tanulmányok és engedélyezési dokumentumok elkészítését 
foglalja magába, mely tevékenységek megvalósítására 2017. március hónapban kerül sor. A szakmai 
tervek elkészítése, a tervező kiválasztása, a műszaki engedélyezési dokumentumok (műszaki tervek, 
kiviteli tervek, tervezői költségbecslés) elkészítése ebben az időszakban történik. A tervezési 
folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a megépítésre kerülő 
ingatlanok komplex akadálymentesítése megvalósuljon. Az intézmény lakói állapotának, a kiváltás 
szempontrendszere szerinti szükségleteik felmérése, és ezek alapján szakvélemények készítése 2017. 
I. negyedévében valósul meg. Ugyanezen időszakban kerül sor a kiváltással érintett településeken 
lakossági fórumok megtartására, a lakosság tájékoztatására. A Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodás kerül megkötésre a 
projekt szakmai támogatása érdekében már az elkészítési időszakban.  A Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt szakmai céljainak elérését a megvalósítás 
teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri, koordinálja, támogatja. A kiváltás során fennmaradó épületek 
vonatkozásában hasznosítási terv készül az ingatlan alapszolgáltatás biztosítása és fejlesztő 
foglalkoztatás céljából történő hasznosítása érdekében. A szakmai terv még a pályázat benyújtása előtt 
megküldésre kerül véleményezés céljából az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos 
Testület részére. 

A projekt fizikai megvalósításának kezdetekor célelszámolási számla kerül nyitásra, amely a támogatási 
összeg elkülönített kezelését szolgálja. A projekt megvalósítása az alábbi szakmai tevékenységek 
megvalósítását jelenti: a kivitelezők kiválasztása érdekében közbeszerzés lefolytatása szükséges, 
melyhez közbeszerzési szakértő közreműködése indokolt 2017. második negyedévében. A projekt 
megvalósításához szükséges kis értékű irodatechnikai eszközök 2017. III. negyedévében kerülnek 
beszerzésre.  

A fennmaradó, kitagolásra kerülő ingatlan tekintetében hasznosítási terv készül, mely tartalmazza, hogy 
a kiváltandó ingatlan új funkcióját, a megvalósítás kockázatát, továbbá ezen kockázatok csökkentétének 
módját.  

A kivitelezési tevékenységek megkezdéséhez szükséges tereprendezési munkák 2017. augusztus 
hónaptól kezdődnek. Az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlanok építésével, 
átalakításával 2017. III. negyedévétől folyamatosan 2018. szeptember végéig valósul meg, mely során 
infrastruktúrafejlesztés és az ingatlanok komplex akadálymentese is megvalósításra kerül. A kivitelezés 
teljes időtartama műszaki ellenőr közreműködése mellett zajlik. Három alkalommal kerül sor érzékenyítő 
rendezvény megtartására a kiváltás során megépülő ingatlanok fekvése szerinti településeken: 2017. 
III. negyedévében, továbbá 2018. II és III. negyedévében. 

Projektszintű könyvvizsgálatra kerül sor 2017. év végén, továbbá a projekt lezárását követően. 

Az épületek berendezésére, bútorokkal való felszerelésére, az alapszolgáltatás, szolgáltatási gyűrű és 
fejlesztő foglalkoztatás fejlesztéséhez szükséges eszközök és gépek és speciális gépjárművek 
beszerzésére 2018. I. negyedévében fog sor kerülni. Ezen időszakban kezdődik meg a kivitelezés során 
felépített ingatlanok szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 
foglaltaknak megfelelő kialakítása, amely egészen a projekt befejezéséig, 2018. december 31-ig tart. A 
szolgáltatási gyűrű kialakításához és a foglalkoztatás fejlesztéséhez szükséges szakmai, személyi és 
tárgyi feltételek létrehozásához szükséges tevékenységek 2018. I-III. negyedévben valósulnak meg. 
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2018. III. negyedévében a helyi sajtó útján, az interneten, továbbá szórólapok kiosztásával is 
tájékoztatásra kerül lakosság a kiváltással járó változásokkal, a településre költöző lakókkal 
kapcsolatban. 

A kötelezően előírt nyilvánossági előírásoknak való megfelelés a projekt teljes időtartama alatt biztosított 
lesz. A projekt teljes időtartama alatt projektmenedzser, pénzügyi vezető, továbbá szakmai vezető kerül 
heti 40 órában foglalkoztatásra a projekt támogatási szerződését kielégítő és szakmailag megfelelő 
megvalósítása érdekében. Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok a projekt egész 
időtartama alatt érvényesülnek. 

Valamennyi negyedév végén szakmai beszámoló készül az EMMI illetékes szervezeti egységei részére. 
A mérföldkövek felsorolásánál meghatározottak szerint az ingatlanok műszaki átadás-átvételre 
kerülnek, továbbá kifizetési kérelmek kerülnek benyújtásra. 

 2018. III. negyedéven kerül sor a lakóházak kivitelezésének befejezésére és azok műszaki átadás-
átvételére, használatba vételére és a támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre. 
2018. IV. negyedévében a kiváltott intézmény épületében kialakításra kerül a szolgáltató központ az 
alapszolgáltatások és fejlesztő foglalkoztatás biztosítása érdekében. Az intézményi férőhely-kiváltási 
projekt 2018. december 31. napján zárul a záró kifizetési kérelem és záró szakmai beszámoló 
benyújtásával, és 2019. január 1. napjával kezdetét veszi az 5 éve fenntartási időszak. 

A fentiekben felsorolt tevékenységek időbeli ütemezését az alábbi táblázat szemlélteti: 

Feladat 
megnevezése 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

ELŐKÉSZÍTÉS 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 

szakmai terv elkészítése x        

tervező kiválasztása x        

szükséges engedélyezési dokumentumok, 
műszaki tervek, kiviteli tervek, tender 
tervek, tervezői költségbecslés elkészítése 

x        

szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 
szakvélemények elkészítése 

x        

társadalmi partnerek, érintettek 
bevonásával kapcsolatos tevékenységek 
(közmeghallgatás, lakossági fórum) 

x        
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szakértői tanácsadás (ingatlan értékbecslés 
díja) 

x        

Beszerzési/közbeszerzései szakértő 
kiválasztásaszakértői tanácsadás (jogi 
tanácsadás) 

x        

Lakosság tájékoztatása legalább egy 
tevékenységgel ÁÚF c. 
dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 

x        

Rehabilitációs szakmérnök tanácsadás 
igénybevétele 

x        

Regisztráció az FSZK által biztosított 
elektronikus felületen 

x        

Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1-
VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú 
konstrukció kedvezményezettjével 

x        

A kiváltás során fennmaradt épületek 
vonatkozásában kötelező a további 
hasznosítási tervek elkészítése 

x        

Szakmai terv megküldése IFKKOT részére x        

MEGVALÓSÍTÁS 

Szakmai tevékenységek 

szükséges engedélyezési dokumentumok, 
műszaki tervek, kiviteli tervek, tender 
tervek, tervezői költségbecslés elkészítése 

 x x      

Beszerzési/közbeszerzései szakértő 
kiválasztása 

 x       

Közbeszerzések lefolytatása, szerződés 
megkötése - beruházás 

  x x     

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök lakhatás 

    x x   

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök szolgáltatási 
gyűrű 

    x x   

Közbeszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - gépek/eszközök foglalkoztatás 
fejlesztése eszközök 

    x x   
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Beszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - szolgáltatások - szolgáltatási 
gyűrű 

    x x   

Beszerzés lefolytatása, szerződés 
megkötése - szolgáltatások - foglalkoztatás 
fejlesztése eszközök 

    x x   

Beszerzés lefolytatása, szerződések 
megkötése - szolgáltatók 

  x      

KEF beszerzés lefolytatása, szerződések 
megkötése - kis értékű informatikai, 
irodatechnikai eszközök 

  x      

Speciális gépjármű beszerzése     x    

Immateriális javak beszerzése   x      

Terület-előkészítés - pl. tereprendezési 
munkák 

  x      

Új támogatott lakhatási férőhelyek 
létrehozása (új építés, átalakítás, bővítés, 
felújítás, bontás)  

  x x x x x  

Projektarányos és/vagy komplex 
akadálymentesítés 

  x x x x x  

infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, 
távközlési hálózat) fejlesztése, 
közművesítés, közmű felújítása 
telekhatáron belül 

  x x x x x  

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 

  x x x x x  

Műszaki ellenőri szolgáltatás   x x x x x  

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt 
szakmai, személyi és tárgyi feltételek 
kialakítása 

    x x x  

Szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése 
(ahol nem áll rendelkezésre) 

    x x x  
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Foglalkoztatás tárgyi és szakmai 
feltételeinek megteremtése, bővítés, 
fejlesztése 

    x x x  

Marketing, kommunikációs tevékenységek 
(Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők 
részére kidolgozott és megtartott 
érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - érzékenyítő rendezvény 
(lakossági tájékoztatás, bemutató, 
személyes egyéni konzultáció, csoportos 
találkozó, ellátottak és lakókörnyezet 
képviselőinek közös programja) 
szervezése, lebonyolítása, 

 x x x x x x  

Marketing, kommunikációs tevékenységek 
(Az ellátottak közvetlen és közvetett 
interperszonális környezetében élők 
részére kidolgozott és megtartott 
érzékenyítő tevékenység) - személyes 
jelenléttel járó - egy egyéb kommunikációs 
csatorna használata (pl. internet, szórólap, 
helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, 
melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-
00001 azonosítószámú Szociális 
intézményi férőhely kiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakítása c. 
konstrukció nyújt támogatást 

 x x x x x x  

Kötelezően előírt nyilvánosság 
tevékenységek ÁÚF c. 
dokumentum/KTK2020 kézikönyv alapján 

 x x x x x x x 

Projektszintű könyvvizsgálat tevékenység    x    x 

Egyéb szolgáltatások (pl. jogi, közjegyzői, 
stb.) 

  x      

Szakmai vezető foglalkoztatása heti 40 
órában 

  x x x x x x 

Szakmai megvalósító (pl. asszisztens) 
foglalkoztatása 

  x x x x x x 

Szakmai megvalósító (pl. képző) 
foglalkoztatása 

  x x x x x x 

A lakók felkészítése a kiváltással járó 
változásokra 

  x x x x   
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Projektmenedzser foglalkoztatása heti 
20/40 órában 

  x x x x x x 

Pénzügyi vezető foglalkoztatása heti 20/40 
órában 

  x x x x x x 

Projektasszisztens foglalkoztatása   x x x x x x 

Pénzügyi asszisztens foglalkoztatása   x x x x x x 

Projektmenedzsment szolgáltatás   x x x x x x 

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. 

  x x x x x x 

A kiváltás során fennmaradt épületek 
vonatkozásában kötelező a további 
hasznosítási tervek elkészítése 

  x      

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése 

  x x x x x x 

MÉRFÖLDKÖVEK, SZAKMAI KÖTELEZETTSÉGEK 

Szakmai beszámoló az EMMI illetékes 
szervezeti egységei részére 

  x x x x x x 

Célelszámolási számla nyitása, fenntartása   x x x x x x 

Kivitelezéshez szükséges engedélyek   x       

Kivitelezési szerződések (darab) 75%-a 
megkötésre került 

   x     

A kivitelezések 30%-ra vonatkozóan a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

    x    

A kivitelezések 60%-ra vonatkozóan a 
műszaki átadás-átvétel megtörtént 

      x  

A projekt fizikai befejezésére a támogatási 
szerződésben vállaltak maradéktalanul 
teljesültek 

       x 

Kifizetési kérelem benyújtása - 5%   x      
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Kifizetési kérelem benyújtása - 10%    x     

Kifizetési kérelem benyújtása - 30%     x    

Kifizetési kérelem benyújtása - 65%      x   

Kifizetési kérelem benyújtása - 90%       x  

Záró kifizetési kérelem benyújtása        x 

 

A kiváltott intézmény és egységeinek leírása az ellátandó szakmai feladatok szempontjából  

A fogyatékos emberek nem kötelesek engedélyt, vagy jóváhagyást kérni, nem kötelességük elnyerni 
a helybeliek jóindulatát, amikor odaköltöznek valahová, ahol mások is élnek. Jelenlétük éppen olyan 
természetes kell, hogy legyen, mint bárki másé, és ez ellen tiltakozni, akciókat szervezni csak a 
jelenleg is hatályos jogszabályok megsértésével lehet.   Az adott település lakosságát a minél 
kedvezőbb befogadás érdekében a projekt során különböző módokon lehet elfogadóvá tenni: 

 Nyílt napok szervezése az intézményben 
 Fórumok lebonyolítása 
 Leendő szomszédok felkeresése a lakókkal közösen 
 Rendezvényeink nyitottá tétele a településen élők számára 
 A települési rendezvényeken való részvétel 

Az attitűd változásához sok idő és folyamatos munka szükséges. A helyi közösséget érdekeltté kell 
tenni a változtatásra, ennek egyik eszköze az integráló programok szervezése. Máig élő hiedelmek és 
ismerethiány miatt a fogyatékos személyekkel való közösségvállalás, a velük való mindennapi 
találkozás nem kívánatos. A helyi közösség megfelelő tájékoztatásával ezek az előítéletek nagy 
mértékben oldhatóak. Ennek érdekében az itt dolgozók mesélnek környezetükben munkánk 
szépségéről, az értelmi fogyatékosok emberi értékeiről. Ha a család beszélget az ilyen dolgokról és 
pozitív a véleménye, az hat a gyermekre is. Ha már gyermekkorban találkozik fogyatékossággal élő 
személlyel, megtanulja, hogyan segítsen a rászoruló embernek. Dolgozóink sok olyan ismeretet 
tudnak átadni környezetükben, amelyek megváltoztatják a fogyatékos emberekkel szembeni nézeteket, 
véleményeket, főleg a kisebb városokban, településeken. 

A telkek kiválasztásához több  helyszínt is  megnéztünk.  A leendő szomszédokkal, a település 
lakosságával a vásárlás előtt elbeszélgetünk, majd a felújítást követően, a beköltözés előtt   az   új   
lakókat   is   elvisszük   bemutatni   a   szomszédokhoz.   Nagy lehetőség ez, megnyílhat számukra 
egy új világ kapuja, melyben majdnem olyan életet élhetnek, mint azok az emberek, akik birtokában 
vannak valamennyi testi-szellemi képességüknek. 

Intézményünk 72 dolgozója a helyi településen, illetve a kistérség településein él. Évtizedek óta 
dolgoznak fogyatékossággal élők között. A dolgozók és családtagjaik megismerték és elfogadják az 
itt élő lakókat. Így a tágabb környezetük is ismeri és akceptálja ezeket az embereket. 

A helyi támogatói háló elsősorban a dolgozókat, a családtagjaikat, és a barátaikat, másodsorban a 
lakók hozzátartozóit, családtagjait jelenti. A támogatói háló széles körben történő kiterjesztéséhez még 
elég sok idő és megértés szükségeltetik, azonban a folyamatos integráló programokkal belátható időn 
belül az álomból valóság válhat. 
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A távolabbi támogatói hálóba a hasonló tevékenységet folytató intézmények sorolhatók. Az 
előkészítési munkálatok során felvettük a kapcsolatot más intézményekkel, akiknek van már 
tapasztalata a kivitelezésben. 

 
A tervezett, a projekthez illeszkedő akadálymentesítés bemutatása az ellátottak szükségleteire 
alapozva  
Az épületek komplex akadálymentes megoldással készülnek, tekintve, hogy az ellátottak szükségleti 
összetétele és az egyéni állapotok az idők folyamán változhatnak.  
 
 
PITYPANG ház Tokaj 
12 főből 9 fő ágyban fekvő, de nap közben kerekes székbe, fektetős kerekes székbe kiültethető 
gondozottak részére teljes fizikai akadálymentesítés szükséges. Széles ajtók, küszöbmentesség 
szükséges. A szobákban és a fürdőszobákban, WC-kben tágas hely szükséges. A fürdőben szükséges 
az akadálymentes zuhanyzóba helyezhető fürdető ágy, aminek magassága állítható, gördíthető. 
Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak 
mellett). Betegemelő szükséges.  
 
NEFELEJCS ház Tokaj 
12 főből 2 fő tartósan ágyban fekvő. A 10 fő is ágyban fekvő, de nap közben kerekes székbe, fektető 
kocsiba kifektethető gondozottak.  A lakók teljes fizikai ellátásához teljes fizikai akadálymentesítés 
szükséges. Széles ajtók, küszöbmentesség szükséges. A szobákban és a fürdőszobákban, WC-kben 
tágas hely szükséges. A fürdőben szükséges az akadálymentes zuhanyzóba helyezhető fürdető ágy, 
aminek magassága állítható, gördíthető. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes területén 
(folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). Betegemelő szükséges. 
 
TULIPÁN ház Tokaj 
A 12 főből 2 lakó látásfogyatékos. 1 fő fekvő, de kerekes székbe kiültethető. 9 fő fennjáró. Közülük 1 fő 
nehezen jár. Szükséges a küszöbmentesség, a széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. Szükséges 
a 3 oldalról megközelíthető fürdőkád és az akadálymentes zuhanyzó is. Szükséges számukra a 
kapaszkodó a lakás teljes területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 
SZELLŐRÓZSA ház Tokaj 
A 12 főből 1 lakó mozgásképtelen. 3 fő kerekes székes, de kiszállva nehezen jár, járókeretet használ. 
1 fő csak kádban fürdethető, amely 3 oldalról megközelíthető. 1 fő akadálymentes zuhanyzóban fürdető 
széket igényel. 10 lakó akadálymentes zuhanyzót igényel. Szükséges a kapaszkodó a lakás teljes 
területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 
BODZA ház Tokaj 
A 12 főből  9 fő kerekesszéket igénylő. Ebből 7fő járásképtelen. Szükséges a küszöbmentesség, a 
széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. Szükséges a 3 oldalról megközelíthető fürdőkád és az 
akadálymentes zuhanyzó is. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes területén (folyosók, 
fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 
 
ÍRISZ ház Tokaj 
A 12 főből 2 lakó kerekes székes, járóképtelen. Szükséges a küszöbmentesség, a széles ajtók, az 
akadálymentes fürdő és Wc. Szükséges a 3 oldalról megközelíthető fürdőkád és az akadálymentes 
zuhanyzó is. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, 
ágyak mellett). 
 
NAPRAFORGÓ ház Tokaj 
A 12 lakóból 2 fő kerekes székes, járásképtelen. 1 fő nehezen jár. Szükséges a küszöbmentesség, a 
széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. Szükséges a 3 oldalról megközelíthető fürdőkád és az 
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akadálymentes zuhanyzó is. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes területén (folyosók, 
fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 
LEVENDULA ház Tiszaladány 
A 12 fő lakó járásképes. A gondozás során segítséget igényelnek (pl. fürdés, Wc használat). Szükséges 
a küszöbmentesség, a széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. A fürdőszobába akadálymentes 
zuhanyzó szükséges. 
 
GYÖNGYVIRÁG ház Tiszaladány  
A 10 főből 1 lakó nehezen jár. A gondozás során segítséget igényelnek mindannyian (pl. fürdés, Wc 
használat). Szükséges a küszöbmentesség, a széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. A 
fürdőszobába akadálymentes zuhanyzó szükséges. 
 
VIOLA ház Csobaj 
A 12 főből 3 fő kerekesszékben ül. Csak néhány lépést tudnak tudnak megtenni. Szükséges a 
küszöbmentesség, a széles ajtók, az akadálymentes fürdő és Wc. Szükséges a 3 oldalról 
megközelíthető fürdőkád és az akadálymentes zuhanyzó is. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás 
teljes területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 
HÓVIRÁG ház Csobaj 
A 12 főből 11 fő járásképes. De szükséges a küszöbmentesség, a széles ajtók, az akadálymentes fürdő 
és Wc. Szükséges az akadálymentes zuhanyzó. Szükséges számukra a kapaszkodó a lakás teljes 
területén (folyosók, fürdők, Wc, szobák, ágyak mellett). 
 

Tárgyi feltételek, eszközök bemutatása (eszközlista tartalmazza). 

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: 
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 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),  

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), 
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 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.) Kormányrendelet1 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) 
feladatait, hatásköreit.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF belső szervezeti és a területi egységek (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: 

                                                        
1 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR  

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 10 pt

formázott: Behúzás: Bal:  0 cm
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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. 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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: 
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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 jövedelmű időskorú személyek számára 
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RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Technikai segítségnyújtás2 

EFOP-1.9.7-16-2017-00001 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek 
számára 

 

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF egyéb standard pályázati felhívásra is nyújtott be projektjavaslatot 
különösen az EFOP-2.1.1-17 és a VEKOP-6.3.1-17 - 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:  
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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 

 

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 
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Forrás: 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

Forrás: 26/2015. (VI. 19.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

 

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 10 pt

formázott: Térköz Utána:  12 pt, Sorköz:  Többszörös
1,08 s.
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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.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. 
(VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) 
feladatait, hatásköreit. A Fejlesztési Igazgató alá tartozik az Intézményfejlesztési Főosztály, amelynek 
a feladata az uniós vagy egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak 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.  

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 pályázat tervezésébe, előkészítésébe bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények; 

 a kiváltandó intézmények lakói; 
 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 

 a kiváltással érintett települések lakossága; 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.; 

 Autisták Országos Szövetsége;  

 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal 
rendelkező tervezők/tervezőirodák; 

 rehabilitációs szakmérnök; 

 hatóságok. 

A pályázat megvalósításába bevont partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények; 
 a kiváltandó intézmények lakói; 

 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 

 a kiváltással érintett települések lakossága; 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.;  
 Autisták Országos Szövetsége;  

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Arial, 10 pt
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 kiemelkedő szaktudással, releváns szakmai tapasztalattal és megfelelő referenciákkal 
rendelkező tervezők/tervezőirodák; 

 rehabilitációs szakmérnök; 

 kivitelezők; 

 hatóságok; 

 érintett civil szervezetek; 

 egyházak. 

A pályázat fenntartási időszakába bevonandó partnerek a következők: 

 a kiváltandó intézmények; 

 a kiváltandó intézmények lakói; 
 a kiváltandó és a kiváltással érintett települési önkormányzatok; 

 a kiváltással érintett települések lakossága; 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; 

 Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.; 

 Autisták Országos Szövetsége;   

 kivitelezők – az esetleges garanciális munkák miatt; 
 hatóságok; 

 érintett civil szervezetek; 

 egyházak. 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának 
elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Céljait – 
mint nagy szakmai tudásbázissal rendelkező módszertani fejlesztéseket generáló, szakmai műhelyeket 
működtető és felnőttképző intézmény, továbbá mint pályáztató szervezet valósítja meg. 

A Társaság átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi 
integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése szakterületi tudásközpont működtetésével, 
a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolásával, az ellátásában 
közreműködő intézményrendszerek tervszerű fejlesztésével, az integrációt segítő kutató, fejlesztő, 
módszertani, tanácsadó, szolgáltató és képzési programok megvalósításával.   

 

A Társaság alapító okirat szerinti főbb tevékenységei: 

 a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex 
(re)habilitációjának elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek, 

 az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevételéhez 
kapcsolódó tevékenység, 

 szakmai, illetve anyagi támogatás nyújtása a komplex (re)habilitációra szoruló személyek 
képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek, 

 a komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján 
szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása, és gondoskodás azok hozzáférhetővé tételéről, 

 a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos 
pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása a különleges gondozás feladataiban közreműködő 
pedagógiai szakszolgálat intézményei részére, 
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 szakmai, illetve anyagi támogatás nyújtása az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, 
felkészítő oktatásuk megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a 
munkába állásukat segítő tevékenységhez, 

 szakmai programjai megvalósítása során, a fogyatékosságügy minél szélesebb körű társadalmi 
elfogadottsága érdekében és a "semmit rólunk, nélkülünk" elv alapján szorosan együttműködik 
a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi 
szakembereivel, intézményeivel. 

Az FSZK közel húszéves átfogó és egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a fogyatékosságügy területén.  

 

Munkatársai a fogyatékosságügy legkülönfélébb területeire szakosodtak. Vannak közöttük tanult 
tudással rendelkező munkatársak és megélt tapasztalattal rendelkező kollégák is. A komplex 
rehabilitáció szemléletében végzik szakmai tevékenységüket, és a különböző területeken szerzett 
végzettség és szakmai tapasztalat mellett projektmenedzseri tudással is rendelkeznek. 

AZ FSZK hazai viszonylatban egyedülálló módon valamennyi fogyatékosságtípussal foglalkozik, a 
fogyatékosság fogalmát széles alapokra helyezi az ENSZ Egyezmény terminológiájának megfelelően. 
Szinte minden életkori szakaszban jelen van kezdeményezéseivel a korai intervenció időszakától 
elkezdve egészen a támogatott lakhatásig. A szélesen értelmezett rehabilitáció szinte valamennyi 
területén generál fejlesztéseket az elemi rehabilitációtól a képzésen át a foglalkozási rehabilitációs 
kezdeményezésekig.  

Országos szakmai hálózatot épített ki és működtet a szélesen értelmezett rehabilitáció valamennyi 
érdekelt szereplőjével itthon és külföldön. Közel 700 szakemberrel áll szakmai kapcsolatban, illetve 
szoros szakmai együttműködést alakított ki közel ugyanennyi szakmai szolgáltató szervezettel 
országszerte és a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezeteivel. 

Széles körű fogyatékosságügyi és szolgáltatásfejlesztési tudásbázissal rendelkezik, amelyet mindenki 
számára hozzáférhetővé tesz hivatalos honlapján (www.fszk.hu). Tevékenységének további területei a 
hiánypótló helyzetfeltárások és kutatások. Minden évben több szakmai kiadvány készül programjai 
számos területéről. Tananyagokat, képzési és módszertani anyagokat dolgoz ki és dolgoztat ki. 

Szakmai műhelyeket generál és működtet. Szakmai együttműködő szervezetként áll partnerei 
rendelkezésére a hátránykezelés és a fogyatékosságügy változatos területein. Adatszolgáltatóként és 
a szakpolitikák formálójaként az államigazgatás részére megkönnyíti a tényalapú tervezést és 
megvalósítást, a jogszabályi környezet megalkotását és folyamatos alakítását a rehabilitáció számos 
területén. 

Információs-pontként szolgál a fogyatékos emberek és családjaik, a fogyatékosságügyben dolgozó 
szakemberek és egyéb stakeholderek számára (szolgáltatói címlisták, olvasó terem hazai és 
nemzetközi irodalmakkal). Szakmai könyvtárát folyamatosan bővíti.   

A programjai keretében beszerzett és fejlesztett eszközparkot a fogyatékos emberek és az érdekelt 
szakemberek számára hozzáférhetővé teszi, illetve eszközkölcsönzési szolgáltatást nyújt. 

Az FSZK pályáztatói minőségében megbízható, gyors és fogyasztóbarát eljárásrendjével támogatja a 
komplex rehabilitáció szereplőinek működését és szakmai munkáját.  

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 

bemutatása 

 

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 
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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 
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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 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, non-profit 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 
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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. 

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. 
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4.2. A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete 

téma Feladat Felelős 

Projekt indítás 
lépései 

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségi 
igazgató,   

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 

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 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO, 
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SZGYF forrás esetén saját hatáskörű előirányzat 
átcsoportosítása és munkaszámra könyvelés 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO, 

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján 
történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 
pénzügyi vezetője, GFO, projekt pénzügyi 

vezetője, 

A bér számfejtéshez szükséges dokumentumok 
biztosítása 

GFO, munkaügyi osztályvezető 

Bérszámfejtés 
GFO, munkaügyi osztályvezető 

Bér után járó adó, járulék fizetések intézése, 
bizonylatok biztosítása 

GFO, munkaügyi osztályvezető 

Projektek 
előkészítése 

Szakmai dokumentumok elkészítése 

SZIF, mb. főosztályvezető, IFF, 
főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kirendeltség,  kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény igazgató  

Költségvetés megtervezése 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény igazgató  

Költségvetés jóváhagyása 
GFO, Főigazgató, Bátori Zsolt 

Beszerzések lebonyolítása 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály, főosztályvezető, IFF, 
főosztályvezető 

Indikatív árajánlatok beszerzése 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, érintett intézmény igazgató  

Szakmai terv készítése 
Vállalkozó,  IFF, főosztályvezető, érintett 
intézmény igazgató  

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés 

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési 
Főosztály, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató 

Pályázat benyújtása 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, 
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Projekt 
szakmai 

megvalósítás 
tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató, 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató, Bátori Zsolt 

Támogatási szerződés módosításainak 
összeállítása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató projektmenedzser,  
projekt asszisztens,  pénzügyi vezető  

Támogatási szerződés módosítások felülvizsgálata, 
benyújtása IFF,  főosztályvezető 

Projektmenedzsment megbízása 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, 

Szakmai vezető megbízása 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, kirendeltségi 
igazgató, 

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása 

Vállalkozó, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kirendeltség,  kirendeltségi igazgató 
projektmenedzser projekt asszisztens,   

Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl. 
kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása; 
munkafolyamatok koordinálása; adminisztráció 
vezetése; pályázati dokumentáció összeállítása 
stb.) 

 projektmenedzser, pénzügyi vezető projekt 
asszisztens,   

Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. változásra 
felkészítő programok stb.) szakmai vezető 

Alapító okirat módosítása 
SZIF, mb. főosztályvezető 

Engedélyek beszerzése 

projektmenedzser, pénzügyi vezető projekt 
asszisztens,   

Záróbeszámoló összeállítása és benyújtása 

projektmenedzser, pénzügyi vezető projekt 
asszisztens,  .Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kirendeltség, kirendeltségi igazgató 

Projekt 
pénzügyi 

megvalósítás 
tevékenységei 

számla befogadás - érvényesítés  pénzügyi vezető 

szakmai teljesítés igazolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató 

pénzügyi teljesítés igazolás 
 pénzügyi vezető 

utalás a projekt EU célelszámolási számláról - 
utalványozás  pénzügyi vezető 

könyvelés az EcoSTAT rendszerben 
 pénzügyi vezető 
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áfa bevallás 
pénzügyi vezető,GFO, osztályvezető   

aktiválás 
 pénzügyi vezető Pénzügyi vezető, GFO,  
osztályvezető 

Fenntartás 
Fenntartási jelentések összeállítása 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség,  
kirendeltségi igazgató, érintett intézmény 
igazgató  

Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása 

 IFF, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kirendeltség, 
kirendeltségi igazgató 

A kiemelt projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az SZMSZ-e 
szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat 
és koordinálják a projekteket. A koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti 
jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak 
ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt 
előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel 
összefüggésben.  

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt: 

Kirendeltség részéről SZGYF részéről 

Projektmenedzser 

Projekt pénzügyi vezető  

Szakmai vezető  

Táblázat 1 – Projektmenedzsment szervezet 
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A szervezet feladatainak ismertetése 

Projektmenedzser 

A legalább heti 40 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső projektmenedzser 
feladata a projektben: 

 Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó
eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő
előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt 
megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

 Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai
részlegével, illetve a projektkoordinátorával

 Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az
előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, 
továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.

 Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.

 Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő
teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.

 Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt
előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.

 Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.

 Felügyeli a beszerzési eljárásokat. 

 Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások
kiállíttatásáért.

 Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre
meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti
eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:

o A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő
döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.

o Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői felé, 
amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.

o A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. Felelős a
felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli informálásáért
a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált stratégiai döntés, illetve
operatív szinten nem kezelhető kérdések ismertetésérért. 

o Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely 
tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének
tartalmával, haladéktalanul jelzi a projektkoordinátornak az esetleges módosítási 
igényt.

o A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi az 
Intézményfejlesztési Főosztálynak.

 Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak
teljesüléséért;

 A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi, bekéri az 
illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének dokumentumait (pl.
újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek). Illetve amennyiben szükséges,
információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító tevékenységet végző személyeknek írásban a
projektről. Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős 
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személyek felé, és beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan 
halad előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A 
nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolói lefűzésre kerülnek a 
projektdossziéban. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a 
projektkoordinátorral.  

Projekt pénzügyi vezető 

A legalább heti 40 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet 
tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok 
határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb 
dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív 
feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi 
rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának 
felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénzügyi részének elkészítéséért. 

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF  közbeszerzési 
szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, kötelezettségvállalási és utalványozási 
szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait. 

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek 
figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a támogatási 
szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen: 

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

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, pénzügyi 
előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint: 

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén beavatkozik; 
- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi 

részlegével; 
- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek 

menedzselése; 
- ellenőrzi a projekt számláit; 
- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a 

teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve; 
- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a projektfelelősnek 

történő megküldésében; 
- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a 

pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és 
megküldi a projektmenedzser részére; 

- részt vesz a záróellenőrzésen. 

Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költségen kerül elszámolásra) 
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A heti 40 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a 
megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért és magas 
színvonaláért. 

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült szakmai terv, szakmailag teljes 
mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak, sztenderdeknek és az SZGYF alapító 
okiratában, valamint az érintett pályázatok célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt 
megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon 
meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a szakmai tervben rögzítettekkel. A projekt során 
felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén módosítását 
kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét meghaladó szakági 
jellegű információkat, problémákat a projektkoordinátor felé hivatalosan továbbítja. 

További feladatai: 

 felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom maradéktalan
megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját; 

 felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és ellenőrzi; 

 részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében;
 elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai 

feladatokat; 

 részt vesz a záróellenőrzésen.

Projekt asszisztens 

A heti 10 órában megbízással alkalmazott projekt asszisztens feladata a projekthez szükséges napi 
adminisztráció elvégezése. A projekt asszisztens kapcsolatban áll a projektmenedzserrel és a pénzügyi 
vezetővel, valamint a projekt megvalósításában szereplőkkel. Munkájának irányítását a 
projektmenedzser látja el. 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

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; a kötelező tájékoztatásra és 
nyilvánosságra vonatkozó, továbbá a célcsoport számára folytatott kommunikációra. Előbbi a projekt 
célját kívánja megismertetni a nyilvánossággal esetenként építő jellegű társadalmi vitát generálva, 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 fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, és a szenvedélybeteg személyeket célozza meg, 
valamint az őket körülvevő mikro- és makrokörnyezet tagjait. Ebbe beletartoznak mind a közvetlen 
hozzátartozók, szomszédok, a település 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 különleges bánásmódot igénylő célcsoport minden tagját tájékoztatni célszerű az előttük 
álló változásokról, hiszen az effajta „problémás” embereka kiváltandó célcsoport az átlagnál 
nehezebben élik meg mindennapi rutinjukban beálló 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 sajátíthatnak el. Az ápoló-gondozó, és kisegítő munkatársak informálása az adott kiváltandó 
intézmény közreműködésével, majd oktatások, képzések lebonyolításán keresztül tervezzük, mivel a 
projekt megvalósítását követően számukra relatív új munkakörnyezetben és lényegen specializáltabb 
körülmények között végzik majd munkájukat. A szociális alapszolgáltatások ügyintézői és munkatársai 
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tájékoztatása szintén elengedhetetlen, mivel a különleges bánásmódot igénylő emberekkel 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. 

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen 
használói, az alábbiak szerint: 

1. Ellátottak 
2. Munkatársak 

 

A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indokoltságáról kell tájékoztatni, hanem arról, 
hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes időtartama alatt 
szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy az újonnan kialakított lakások a jelenleginél 
kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremtenek, a településközponti elhelyezkedésüknek 
köszönhetően közelebb kerülnek a települési szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben 
tudnak beilleszkedni a település társadalmi életébe. 

 

 A dolgozókat tájékoztatni kell arról, hogy a munkájukra továbbra is számít az intézmény. A feladatuk 
lényegileg nem változik, azonban minőségében igen. A környezet és szintér, amelyben munkát 
végeznek, teljesen kicserélődik, egy új és eszközeiben gazdagabb feltételrendszer segíti a munkájukat. 
Ehhez új módszerek, és módszertani kultúra szükséges. A dolgozók minden segítséget megkapnak 
ahhoz, hogy felkészüljenek a változásokra, ugyanakkor képessé váljanak a gondozásukra bízott 
ellátottak felkészítésére is, annak érdekében, hogy a változással járó esetleges nehézségek ne 
idézzenek elő az elvárhatónál mélyebb hatásokat.  

 A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, 
amennyiben lehetséges helyszíni látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy az ellátottak és a 
munkatársak is magukénak érezzék a fejlesztést. A projekt fizikai zárásához közeledve pedig a költözés 
és a változásra való felkészítést kell elvégezni. 

Az új mindig rejt magában bizonytalanságot, mert a megszokottól eltér, ugyanakkor feltételezést, hogy 
a jelenleginél jobb lesz. Nem nélkülözhető a dolgozók javaslata, véleménye sem, mert a gyakorlatban 
nekik kell a működés zavartalanságát biztosítani.  

A fenti üzenetek közvetítése elsősorban a munkatársak és a kirendeltség feladata személyes 
tájékoztatókon keresztül.  

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, 
de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják: 

1. Hozzátartozók 
2. Város, település lakossága 
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A hozzátartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a tervezett 
változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak az ellátottak életére, illetve 
adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet a pályázatban foglalt terveket. A 
beruházásról érdemes folyamatos tájékoztatást nyújtani a honlapon keresztül és a költözés idején egy 
kiadvány keretében tájékoztatást kell nyújtani a támogatott lakhatás keretein belül épült lakások 
elérhetőségéről, házirendjéről.  

A jelenlegi intézmény 1999 óta nyújt bentlakásos ellátást fogyatékos személyek részére Tokaj 
városában. A helyi lakosság és a környező települések számára megszokott az intézmény megléte, de 
a velük folytatott megfelelő kommunikáció nagymértékben befolyásolhatja a projekt sikerességét és a 
szolgáltatás befogadását. 
A település lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak, előfordulhat 
lakossági ellenállás az új lakások létesítésével szemben. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági 
érzékenyítés mellett rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat bevonásával 
lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. Indokolt lehet az átadást 
megelőzően a lakásokba bejárást szervezni, illetve adott esetben a megnyitást követően egy kisebb 
rendezvény keretében a település lakosai megismerkedhetnek az ellátottakkal és a dolgozókkal. 

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek: 

 Az új ellátási forma okozta változások kedvezőtlen hatásait az SZGYF és a kirendeltség 
minimalizálja; 

 A hozzátartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra; 

 Az új lakások felépülése kedvezően hat a városképére/településképére. 
 

Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően, 
szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága a megye legnagyobb példányszámú napilapjából, az Észak-
Magyarországból értesülnek a projektről. Fontosnak tartjuk a szociális szakemberek tájékoztatását is 
konferencia, valamint internetes honlap formájában. A kivitelezés megkezdéséről és a projektzárásról 
megyei és országos szinten sajtóközleményt adunk ki. 

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.  

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 
ütemezését megtervezzük, valamint, hogy a tervezett fejlesztésről a lakosságot és az érintett 
célcsoportokat tájékoztassuk a társadalmi elfogadottság erősítése érdekében. 
 
A szakasz kommunikációs feladatai: 
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 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, 
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o projekt azonosítószáma, 
o a kötelező arculati elemek. 
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 

 

Feladatok 
500 M Ft 
felett 

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. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése x 

5. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  x 

6. 
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, 
egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 

x 

7. 
A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és 
elhelyezése 

B 

8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan x 
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9. 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó 
költsége számolható el) 

x 

10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése x 

11. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
(nem elszámolható) 

x 

12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése x 

13. 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem 
elszámolható) 

x 

14. A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése D 
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5.4.Kommunikációs ütemterv 

A kommunikációs ütemtervben meghatároztuk a kommunikációs feladatokat, eszközöket, csatornákat, 
illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését. 

Időpont Feladat Cél 
Célcsopor

t 
Eszköz Szereplők 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Helyzetelemzés, 
kockázatelemzés 

Felmérés 
készítése a 

további 
feladatok 
elvégzése 
érdekében 

Potenciális 
partnerek, 
érintettek 

Email, internet 

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzato
k, célcsoport 

Projekt 
előkészítő 
szakasza 

Kommunikációs 
terv kidolgozása, 

egyeztetése 

A projekt 
megvalósítása 

során 
alkalmazandó 
kommunikáció
s eszközök és 
azok időbeni 

ütemezésének 
megtervezése 

A 
projektben 
résztvevők 

Email, internet, 
személyes 

egyeztetések 

SZGYF, 
lakosság, 

Önkormányzato
k, célcsoport, 
együttműködő 

partnerek 
(FSZK) 

Szerződésköt
és után 

Tájékoztatás a 
projekt 

elindításáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

SZGYF honlap SZGYF 

Szerződésköt
és után 

„B és C” Típusú 
információs 

táblák 
kihelyezése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

„B és C” típusú 
tábla 

SZGYF 

Megvalósítás 
félidejében 

Sajtóközleménye
k kiadása, elért 

eredmények 
kommunikációja 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Sajtóközlemény
ek 

SZGYF 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Sajtómegjelenés
ek összegyűjtése 

és elemzése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldkövein
ek 

megismertetés
e a széles 

közvéleménny
el 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Nyomtatott és 
elektronikus 
médiumok 

SZGYF 
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Időpont Feladat Cél 
Célcsopor

t 
Eszköz Szereplők 

Megvalósítás 
során 

rendszeresen 

Fotódokumentáci
ó készítése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldkövein
ek 

megismertetés
e a széles 

közvéleménny
el 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Fényképek SZGYF 

Megvalósítás 
során 

Érzékenyítő 
fórumok, nyílt 

napok 
szervezése 

A fejlesztés, ill. 
egyes 

mérföldkövein
ek 

megismertetés
e a széles 

közvéleménny
el személyes 

és más 
kommunikáció

s formákkal 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Konferenciák SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

Sajtóközlemény 
kiküldése a 

projekt zárásáról 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Sajtóközlemény SZGYF 

Projekt 
zárásakor 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése 

A lakosság és 
az érintett 

célcsoportok 
tájékoztatása a 

projektről 

Lakosság, 
érintett 

célcsoporto
k 

Fényképek, 
tájékoztató 

leírás a 
projektről 

SZGYF 

 

 

 




